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Alku

• Päätöksiä:
– Otaniemestä pääkampus
– Kampuskirjastot muuttavat yhteen -- > Oppimiskeskus
– Ei uusia kirjastotiloja

• Kirjaston oma Oppimiskeskussuunnitteluryhmä
– Valmistautumista
– Tietojen keruuta

• Suunnittelun ensimmäinen vaihe päätettiin toteuttaa
palvelumuotoiluhankkeena
– Vastaavaa ei tehty aiemmin Aalto-yliopistossa
– Hankkeen konsultiksi valittiin muotoilutoimisto Kuudes Kerros



Kirjaston rakennushanke
(Päivi Hietanen, Aalto-yliopiston kampus-jatilahallinto)
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Rakenta-
minen ja
muutto

• Tilaohjelma,
laajuus, laatu,
kustannukset

• Investointi-
päätös

• Työkuvat,
detaljit, sisustus
ja kalustus

• Hankinnat
• Rakentamis-

päätös

• Suunnittelu-
ratkaisu,
toteutustapa

• Tarkennetut
tarpeet

• Luonnosten
hyväksyntä

• Rakennuslupa

• Rakentaminen
• Vastaanotto
• Käyttöönotto
• Jälkiarviointi
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Palvelumuotoilu ennen
oppimiskeskushanketta
• Palvelumuotoilu menetelmänä oli ennestään tuttu, samoin

tuotteistaminen
• Käytetty kirjaston palveluihin, esim.

• Aalto-suora
• Kysy tietoasiantuntijalta

• Kilpailutus toi esille referenssejä
• Helsingin yliopisto
• Helsingin kaupunginkirjasto
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Palvelumuotoiluhankkeen eteneminen

• Palvelumuotoilutiimien muodostaminen
• Kolme neljän hengen tiimiä,  joissa monipuolinen edustus

• Kohderyhmien haastattelut
• Oppiminen ja työnteko kirjastossa ja ulkopuolella

• Uusien palveluiden ideointi ja testaus
• Palveluideat -- > prototyypit -- > testaus --> muokkaus

• Palvelukonsepti
• Palvelulupaus, kuvaus käyttäjistä ja palveluista, tilakonsepti

• Tiimien toiminnan lisäksi työpajoja laajemmalle joukolle
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Asiakasprofiilit

• Haastattelujen pohjalta asiakkaat jaettiin kuuteen ryhmään:
• Opiskelijat:

• Jokapaikan höylä
• Laumaeläin
• Yksinäinen susi

• Opettaja
• Tutkija
• Yrityksen edustaja
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Palveluiden ideointi ja kehittäminen

• Käyttäjätarpeiden pohjalta tuotettiin ideoita työpajassa
• Parhaat ideat äänestettiin jatkoon
• Visuaaliset kuvaukset valituista ideoista
• Edelleen kehittäminen palautteen perusteella
• Palvelulupaus
• Lopputuloksena 23 uutta palvelua
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Palveluiden kehittäminen
Oppimiskeskukseen
• Uusien palveluiden valinta ja edelleen kehittäminen

– Palvelumuotoiluhankkeessa syntyneet ideat
– Aloitettu keväällä 2014, määräaika vuoden loppuun
– Palveluiden testaus väistötiloissa

• Beta desk: uusien ideoiden jatkuva testaus
Oppimiskeskuksessa



Asiakaspalvelun järjestäminen uudella
tavalla
• Henkilöstön työpajat
• Infopiste-malli

– Asiakaspalvelupiste
– Henkilöstön osaaminen
– Palveluverkko

• Asiakastiimi-malli
– Itseohjautuvat tiimit hoitavat kaiken asiakaspalvelun omalla

vuorollaan
– Käytössä Tukholman yliopiston kirjastossa
– Sovelletaan omiin olosuhteisiin



Silmät ja korvat auki

• Kumppanuushaastattelut
– Mahdollisia toimijoita Oppimiskeskukseen
– Toiveita oman toiminnan kannalta

• Ehdotusten ja toiveiden kerääminen
– Ylioppilaskunta, Aallon palveluyksiköt, yliopiston omat kurssit

• Ajan tasalla pysyminen esim. kirjastoautomaation
suhteen



Ajatus muuttuu tilaksi

• Palvelumuotoiluhankkeen tulokset lähtötietoina
seuraaville suunnittelun vaiheille
– Hankesuunnittelu
– Sisustuskonsepti

• Esimerkkinä rakennuksen alimman kerroksen muutos









Ennen…



… Ja jälkeen



Tilankäytön muutos

• ”Miksi kirjat saavat parhaat paikat?” (asiakaspalaute
työpajassa)

• Vähemmän tilaa kokoelmille, enemmän asiakkaille
• Joustavat ja muunneltavat tilat
• Ei aina selvää eroa henkilökunnan tilojen ja

asiakastilojen välillä
• Ei yhden hengen työhuoneita henkilökunnalle



Aikataulu (luonnos)

• Otaniemen kampuskirjasto väistötiloihin (Oppimiskeskus
beta) toukokuussa 2015
– Remontti alkaa
– Uusien palveluiden testausta

• Oppimiskeskus aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa
2016-2017
– Arabian, Otaniemen ja Töölön kampuskirjastot + Arkkitehtuurin

laitoksen kirjasto
– Uudet ja uudistetut palvelut käyttöön

• Palveluiden kehittäminen jatkuu yhdessä asiakkaiden
kanssa



Learning Hub -verkosto

• Yhdessä asiakkaitten kanssa suunniteltuja uudenlaisia
oppimisen tiloja

• Vuodesta 2011 lähtien luotu yli kymmenen Hubia
• Kysyntää tällaisille tiloille on paljon
• Kävijämäärät parhaimmillaan moninkertaistuneet



Learning Hub Greenhouse



Oppimiskeskus ja Learning Hubit



Lopuksi

• Asiakkaat saatava mukaan suunnitteluun
• Asiantuntija-apu erittäin suositeltavaa

palvelumuotoiluprojektissa
• Suunnitteluprosessin aikana siedettävä epävarmuutta
• Luottamus eri osapuolia kohtaan tärkeää
• Palveluiden kehittäminen ei lopu koskaan
• Lisätietoa ja dokumentit:

http://web.lib.aalto.fi/learningcenter/fihome/



Kiitos!

matti.raatikainen@aalto.fi


