
YHTEISET TILAT
JA PALVELUT
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AULA JA 
OLOHUONE



AULAN TOIMINNOT

Aula ja olohuone muodostavat kampuksen sydämen, joka tarjoaa 
keskitettyjä palveluita sekä käyttöliittymän kampuksen palveluihin.

• Vieraiden, kävijöiden vastaanotto
• Koko kampusta tukevat aula-, vahtimestari-, IT- ja huoltopalvelut

• WC käynnit, siistiytyminen, ulkovaatteiden pukeminen ja riisuminen 
(mm. lasten kura/talvivaatteet)

• Kampusrannekkeiden osto ja lataus
• Kampuksen tilojen varaus
• Käyttäjien päällysvaatteiden, soittimien, urheiluvälineiden, 

lastenvaunujen tms. säilytys 
• Taksin tilaus ja odotus

• Opastus kampuksen palveluihin sekä tietoa kampuksen tapahtumista
• Turistien opastus 

• Mainostus (kampuksen toimijat, seurat, raumalaiset yritykset, kaupunki)
• Eläinparkki ulkopuolella 

©ideascout 2018

”Aula, kahvila ja 
olohuone 

muodostavat 
kampuksen 

sydämen, joka 
palvelee kaikkia 

kampuksen vieraita 
ja toimijoita.”



OLOHUONEEN TOIMINNOT
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Olohuoneessa on tiloja sekä yhteiseen ajanviettoon että rauhoittumiseen. 
Olohuone on aktiivisen ja hälisevän kampuksen rauhoittumisen keidas.

• Läksyjen tekeminen, lehtien ja kirjojen luku, etätyö
• Saattajia odottamassa lapsia treeneistä tai harjoituksista
• Eväiden syönti
• Kannettavien laitteiden lataus
• Puhelut
• Odottelu, rentoutuminen, rauhoittuminen, palautuminen treenin jälkeen
• TV:ssä kuvaa kampuksen tai muista paikallisista tapahtumista (mm. uinnin ja 

salibandyn kisalähetykset)
• Tietoa paikallisista tapahtumista ja matkailusta. Rauman paikkatietoa ja 

opastusta
• Kampusnäyttelyt
• Pienimuotoiset konsertit
• Pop-up myynti, esittelyt ja kaupalliset tapahtumat
• Olohuone emäntä/isäntä, nuorten tuki



AULAN JA OLOHUONEEN TARPEITA
• Automaattiovet (esim. liukuovet)
• Vastaanotto: palvelutiski 7-22 ja itsepalveluautomaatit (mm. rannekemyynti ja -lataus, 

varauspalvelu)
• Hissi kerroksiin, helposti löydettävissä ja saavutettavissa
• Luonnon valoa, ilmava, värikäs, hyvä valaistus ja akustiikka, taustamusiikki, viherkasvit
• Info/opastustaulut, kuvalliset opasteet, väriopasteet kampuksen tiloihin
• Vahtimestarin ja aulapalvelijoiden ”koppi”
• Puhelinkoppi
• Lukolliset säilytystilat, -lokerot ja -kalusteet, isoille tavaroille ”laukkusäilytyshuone” 
• Rauhallinen tila, soppi tai nurkkaus, olohuoneen fiilis kuin kirjastossa
• Istuma- ja pöytäryhmiä
• Sähkörasioita
• Ilmoitustaulut ja mainostilat: kampuksen toimijoiden ja seurojen omat ilmoitusseinät, 

käyttäjien ilmoitustaulu, videoseinä/isot taulutelevisiot
• Näyttelytilat: seinät, vitriinit, näyttötaulut, mainostilat, pitsikeskus, Vanhan Rauman esittely
• Pop-up esittelypisteitä ja kalusteet (tuote-esittely, tapahtumamyynti, palvelu)
• WCt (esteettömyys, erikoisryhmät, tilaa myös laittautumiselle ja vaatteiden vaihdolle)
• Moderneja keinuja sisätiloihin
• Pieni lava, speakers corner
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AULA JA OLOHUONE 
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Aula ja olohuone muodostavat kampuksen sydämen, joka tarjoaa keskitettyjä 

palveluita sekä käyttöliittymän kampuksen palveluihin

• Koko kampusta tukevat aula-, vahtimestari-, IT- ja huoltopalvelut

• Kampuksen kattava varaus- ja tilanhallintajärjestelmä, kampus Appis

• Vastaanotto: ruuhka-aikojen jonojen hallinta, itsepalveluautomaatit

• Koko kampusta palvelevat säilytystilat – poikkeuksena Hj. Nortamon koululla 
omat koululaisten säilytys- ja naulakkotilat. 

• Nuorten olohuone oma, kampuksen olohuoneesta erillinen tilansa.

• Aulasta näköyhteys kahvilaan mutta on ”akustisesti erotettu” kahvilan hälinästä

• Kampusnäyttelyt ja pienimuotoiset musiikkiesitykset järjestetty yhdessä 
kansalaisopiston ja musiikkiopiston kanssa

• Kampuksen solmupiste – virtaukset ja ruuhkien purku mietittävä! Useita 
sisäänkäyntejä.
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KAHVILA, 
RAVINTOLA JA 
KOULURUOKALA



KAHVILA-RAVINTOLAN TOIMINNOT

Kahvila on kohtauspaikka ja rakentaa kampuksen yhteisöllisyyttä!

• Aamupala, lounas, välipalat - kunnon ruokaa aamusta iltaan. 
Aukiolo 7 – 22, 7:nä päivänä viikossa.

• Laaja valikoima, tarjolla myös edullista ruokailua (harrastavat koululaiset, 
lapset, nuoret, eläkeläiset)

• Nopea palvelu
• Kampuksen työpaikkaruokailu
• Terveellisiä välipaloja ja mukaan otettavia annoksia
• Tapahtumien (konsertit, teatteriesitykset, messut) aikaiset tarjoilut
• Kioski
• Kokoustilatarjoilu
• Urheilukisojen kisaruokailut (kilpailijat, toimitsijat, yleisö)
• Kouluruoan ylijäämäruoan myynti kampuksen käyttäjille
• Ruokailua ja ajanviettoa ulkoterassilla
• Huom: kouluruokailu omassa tilassaan
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”Kahvio kokoaa 
kaikenikäiset 

käyttäjäryhmät yhteen: 
lapsiaan harrastuksista 
odottavat vanhemmat, 
harrastuksiin menevät 

lapset sekä seniorit 
rupattelemassa.”



KAHVILA-RAVINTOLAN TARPEITA
• Kaikille avoin, esteetön
• Kahvilatila oltava käytössä 24/7

• Aikoina, jolloin käyttöaste on pieni, on mahdollistettava esim. kahvi- ja 
välipala-automaattien toiminta

• Aukiolo joustaa kampuksen tapahtumien mukaan
• Erilasia vyöhykkeitä (hiljainen – eloisa) erikokoisille seurueille

• Langaton verkkoinfra
• Näköyhteys aulaan, liikunta- ja uimahalliin?
• Kahvilan materiaalien mahdollistettava helppo puhtaanapito

• Valoisa, hyvä akustiikka
• Viherseinä (syötävä)

• Yhteys terassille (pihalla ja/tai katolla). Terassi suojainen ja varjostus
• Riittävä tiloiltaan tapahtumien ”massaruokailuun” -> kouluruokalan käyttö?

• Hävikkiruokakaappi
• Anniskeluoikeus rajatulla alueella?
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”Kampuksen 
naapurikortteleissa 
työskentelee 24/7 

vuorotyön tekijöitä. 
Siten vieläkin 
laajemmalle 

aukiololle voisi olla 
kysyntää.”



KAHVILA-RAVINTOLAN 
SYNERGIAN KYSYMYKSET

• Kouluruokailu omassa tilassaan – yhteys kahvilaan?

• Helposti tavoitettavissa kaikkialta kampuksella

• Aukiolo joustaa kampuksen tapahtumien mukaan

• Kahvilan palvelutehokkuus isojen tapahtumien (leirikoulut, 
messut, konsertit, urheilukilpailut) aikana?

• Näköyhteys aulaan - entä liikunta- ja uimahalliin? 

• Kahviloita tarvitaan useampi kuin yksi?

• Kahvilan hälinän kulkeutuminen olohuoneeseen minimoitu

• Yhteys terassille (pihalla ja/tai katolla)

• Välipalojen syönti ohjataan olohuoneeseen

• Yhteydet uimahalliin ja liikuntahalliin: kisaruokailun henkilö- ja tavaravirrat.

• Riittävä tiloiltaan tapahtumien ”massaruokailuun” -> kouluruokalan käyttö?

• Musiikkiopiston konsertit: anniskeluoikeus rajatulla alueella?
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”Mikäli kampukselle ei 
rakenneta yhteisöllistä 

olohuonetta, monet 
olohuoneen 

suunnitelluista 
toiminnoista siirtyvät 
kahvilaan ja aulaan!”



KÄYTÄVÄT



KÄYTÄVIEN TOIMINNOT 

Käytävät mahdollistavat sujuvat ihmisten ja tavaroiden virtaukset. 
Käytävät ovat tiloja, jotka ”lataavat ja purkavat kulkijoiden akkuja”. 

• Toiminnallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen, toisaalta rauhoittuminen 
ja keskittyminen

• Virittäytyminen ja valmistautuminen urheilusuoritukseen tai kisaan
• Energiapyörällä tablettien ja puhelinten lataus

• Koululaisten sisävälitunnit: energian purku, sometus, hengailu, läksyjen 
teko, eväiden syönti

• Opastus ja siirtymiset tilojen välillä
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KÄYTÄVIEN TARPEITA
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• Riittävä leveys, käytävien kalustus ja varustelu huomioiden
• Hyvä akustiikka ja ilmanvaihto (raitisilmalaitteet)

• Riittävästi istumapaikkoja
• Teemakäytävät: visuaalinen maailma, äänimaailma, aktivoivat kalusteet 

tai sisustuselementit
• Teemoja: metsäpolku, musiikki, kulttuuri ja taide, leikki ja liikunta…

• Opasteet, tilojen värimaailmat
• Virtuaaliseinä, infotaulut, viestiseinä
• Aktivoivat lattiateippaukset (ruutuhyppely, askelmerkit)

• Juoksuratoja: kiinteät kennot juoksusuoralle, patjapehmuste radan 
päädyssä, ajanotto

• Tasapainovälineet, renkaat, puolapuut, köydet
• Ei naulakoita seinille



KOKOONTUMIS-
TILAT



KOKOONTUMISTILOJEN TOIMINNOT

Yhteiset kokoontumistilat mahdollistavat niin pienet ryhmäkokoontumiset kuin 
myös suuret massatapahtumatkin. Tilat kaikkien kampuksen toimijoiden 
käytettävissä ja vapaa kapasiteetti on myytävissä yrityksille ja yksityisille tahoille.

• Vanhempainyhdistysten kokoontumiset ja vanhempainillat

• Yhdistysten, esim. Marttojen, SPR:n ja seurakunnan käyttöön kokoontumistilaa

• Seurojen kilpailutoimikuntien, vanhempainiltojen kokoukset 

• Rauhallinen yksilötyöskentely: etätyö, läksyjen teko, puhelin- ja 
videoneuvottelut

• Yritysten kokoukset, palaverit, neuvottelut, tapahtumat

• Koululaisten ja opiskelijoiden ryhmätyöskentely

• Senioreiden kokoontumiset

• Koulutustilaisuudet

• Leirikoulut

• Messut, esittelyt
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KOKOONTUMISTILOJEN TARPEITA

• Vuokrattavat ja varattavat luokkahuoneet 

• Auditorio mm. isoille koulutustapahtumille

• Tasalattiallinen iso tila (esim. liikuntahallissa) messuille, myyjäisille

• AV-varustellut (videotykki, näyttö, etäyhteydet) kokoushuoneet ja 
pienryhmätilat

• Puhelinkopit, sopet, äänieristetyt kalusteet

• Seuroille seurahuoneet ja kokoontumistiloja liikuntakohteiden 
läheisyyteen 

• Kokouspalvelut (IT, AV, kokoustarjoilu, tilavaraukset)
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TAPAHTUMA-
TUOTANTO



TAPAHTUMIEN TUEKSI

• Tapahtumapalvelut: digi, logistiikka, markkinointi ja viestintä

• Ilmoitustaulut ja mainostilat: seuran banderolleille, kuville, mainoksille ym., joko 
väliaikaisesti tai kiinteästi. Käyttäjille oma "seuraseinä" tiloihin

• Sisäinen tv-järjestelmä, systeemi, jossa tilojen käyttäjillä olisi mahdollista 
julkaista omaa materiaalia: tapahtumamainoksia, koosteita, työnäytteitä tms. 
Vastaavasti urheilupuolella ottelutapahtumissa esim. videokoosteita, 
haastatteluita ym.

• Mahdollisuus valmistaa ruokaa isoihin tapahtumiin

• Tapahtumajärjestäjille ja seuroille pop-up kioskitilat, myyntipöydät, 
esittelypisteet

• Valaistus tärkeässä asemassa kisoja ja matseja kuvattaessa! Säädettävät valot 
esim. joukkueiden/kilpailijoiden sisääntuloon

• Koulumajoitusmahdollisuus seuroille ja leirikouluille

• Luentosali, auditorio
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AKTIIVINEN
PIHA



AKTIIVISUUTEEN KANNUSTAVA PIHA
• Penkkejä, leikkitelineitä, katoksia ja istuma-alueita – viihtyisyys, 

yksinkertaisuus, käytettävyys ja toimivuus etusijalle

• Monitoimikenttä ulos, joka talvella jäädytettävissä (kesällä Sunsäbä/sähly, 
talvella jääurheilu)

• Kattoterassi, -puutarha, joogapaikka
• Kiipeilyseinä, liukumäki

• Leikkipuisto, aktiivipiha, pihakuntoiluvälineet, lähiliikuntapaikka
• Parkourrata ja skeittirampit
• Jääkiekkomaaleja, että voi lämiä / vaneri, millä lämitään kiekkoja

• Ulkouima-allas, vesihuvipuisto
• Ministadion

• Pienoisgolf
• Ulkotiloihin esiintymis- tai esittelytilat musiikille, kuvataiteelle 

ja liikunnalle - Speakers corner tyyliin
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LIIKKUMINEN
JA OPASTUS



LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN HAASTEET
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• Liikkumisen vaihtoehdot

• Esteettömyys

• Parkkitilat – ei täytetä kampusta autoilla ja parkkitilalla 

• Selkeä reitti ja paikka saattoliikenteelle

• Yhteydet keskustaan ja parkkialueille

• Kevyen liikenteen väylät, erityisesti Äijänsuolle

• Linja-autojen kulkureitit ja pysäkkien paikat

• Rakennusten väliset kulkuyhteydet

• Huoltoliikenne

• Opasteet kampuksen alueella

• Oppilaiden turvalliset ja helposti valvottavat välituntialueet

• Kulunvalvonta 24/7



LIIKKUMISEN TARPEITA

• Mahdollisuudet liikkumisen eri tasoille: kevyt liikenne, julkinen liikenne ja 
yksityisautoilu

• Inva-pysäköinti ja saatto ulko-oville: esteettömyys ja lyhyet välimatkat
• Saattoliikenteen ohjaus
• Voisiko linja-autot ja taksit jättää lapset linja-autoasemalle, mistä on lyhyt 

kävelymatka kampukselle?
• Parkkipaikat/halli henkilöautoille, mopoille ja polkupyörille, 

sähkölatauspisteet. Paikoitus Äijänsuolla – kaapelihissit tai robottiautot 
takaavat turvallisen syöttöliikenteen (Äijänsuo – Kampus – Kiddarinpuisto). 
Palolaitos pois ja tilalle parkkitilaa

• Selkeät, sujuvat ja suorat reitit eri puolille kaupunkia
• Lainattavat liikkumisvälineet, esim. kaupunkipyörät ja potkulaudat
• Sisäsiltayhteys kirjastoon
• Rakennusten väliset sisätilareitit, katetut yhteydet ja tilat, kulunvalvonta, turhat 

käytävät pois, vaihtoehtoja portaille ja hissille
• Sosiaalitilat pukeutumista ja peseytymistä varten kevyttä liikennettä suosiville
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OPASTUKSEN TOIMINNOT

• Aulassa miehitetty info/palvelutiski (ei robotti) sekä palveluautomaatteja
• Opasteet ja värikoodatut reitit kampuksen sisällä. Värien ja valojen käyttö 

tilojen ja toimintojen tunnistamisessa
• Kaupungin palvelupiste, matkailuinfo, digitaalinen palvelukartta

• Tietää yhteydet (mm. linja-autojen aikataulut) ja vapaiden parkkipaikkojen 
määrän

• Auttaa käyttäjää navigoimaan kohteeseen (opetustilat, kokoushuone, WC, 
ravintola, liikuntatilat, ulos) 

• Kytkeytyy kulunhallintaan, avaa pääsyn tiloihin varaustietojen mukaan

• Kertoo tilojen reaaliaikaisen varaustiedon ja mahdollistaa vapaan tilan 
varaamisen helposti heti tarpeen mukaan

• Tukee kriisi/hätätilanteiden hallintaa käyttäen infotauluja hätäpoistujien 
ohjaamiseen turvallisinta reittiä käyttäen turvaan 

• Toimii mobiililaitteilla ja interaktiivisilla infotauluilla
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KÄYTETTÄVYYS



KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS
• Invaparkkipaikka lähelle ovea
• Automaattisesti aukeavat ja riittävän leveät (min 1m) ovet
• Ei kynnyksiä
• Näkövammaisten liikkuminen: selkeys, kontrastit, kulkua ohjaavat pistemerkinnät
• Lastenvaunu- ja rollaattoriparkki 
• Vauvojen imetys ja ruuan lämmityspisteitä (mikro)
• Lastenhoitohuone (tila ja vaipanvaihtoalusta riittävän lämmin)
• Pienten lasten pukeminen ja riisuminen kampukselle tultaessa
• Uimahallissa oma pukeutumistila pyörätuolilla liikkuville ja avustajalle
• Suihkutilassa suihkuja myös alempana (yläsuutin ja käsisuihku)
• Esteetön perhesauna
• Riittävän isot hissit
• Monikulttuurisuus huomioitu WC, puku- ja pesutiloissa
• Kerroksiin invavessat
• Saattajat uima- ja liikuntahallilla: odotustila, näkymä harrastetilaan, aktiviteetit
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VIIHTYVYYS JA ESTETIIKKA

• Turvallisuus, siisteys, kodikkuus
• Houkutteleva julkisivu

• ”Pitsimaisema”, visuaaliset pitsielementit 
• Valaistus tärkeässä asemassa niin ulkona kuin sisälläkin – erityisesti 

muunneltavuus tilaisuuksia ja tapahtumia varten. Ei pimeitä tiloja
• Puun rooli elementtinä – ekologisuus ja kestävä kehitys

• Hyvä sisäilma
• Tilat avaria 
• Ei kaiu – hyvä akustiikka

• Ergonomiset työskentelytilat
• Avoimien ovien tapahtumia

• Ulos sekä taidetta että aktiviteettejä
• Näkymät vanhaan Raumaan (katolta). Vanha Rauma mukana kampuksella 

jonain elementtinä
• Maisema-arkkitehtuuri
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DIGI, TEKNIIKKA JA KAMPUS APPS
• Kampuksen avoin langaton WiFi
• Kulkuoikeudet, kulunhallinta, tilavaraukset
• Intotaulu ja mobiilisovellus: informaatio helposti kaikkien saatavilla. 

Ajankohtaiset tapahtumat, tiedotus, opasteet, julkisen liikenteen aikataulu-
tiedot, ohjeistus, muistutukset, sää

• Kampuksen ja tapahtumien markkinointi, tiedottaminen, lipunmyynti 
• Liikunta/aktiviteettipisteiden keruu ja käyttö
• AV-huone ja -järjestelmät: tapahtumien taltiointi ja striimaus
• Sisäinen tv-järjestelmä, systeemi, jossa tilojen käyttäjillä olisi mahdollista 

julkaista omaa materiaalia: tapahtumamainoksia, koosteita, työnäytteitä 
tms. - urheilupuolella ottelutapahtumissa esim. videokoosteita, 
haastatteluita ym.

• Valaistus tärkeässä asemassa kisoissa ja matseissa. Säädettävät valot esim. 
joukkueiden tai kilpailijoiden sisääntuloon

• Nuorille digipelikeskus
• Rauman kaupungin digitaalinen palvelukartta
• Unescon maailmanperintökohteiden virtuaaliesittely
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”Rauman Lukon kautta 
saa hallivaloista 
ammattimaisen 

lausunnon mitä ja 
millaista tekniikkaa 
nykyään kannattaisi 
kattoon sijoittaa, ja 

minkälaisia toimintoja 
sinne olisi mielekästä 

toteuttaa.”

- Osallistujan vinkki


