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1. Koko kampuksen kehitykseen juurrutetaan 
yhteinen toimintaprosessi. Kampuksella on oma 
johtaja (emäntä/isäntä) ja toimijoiden yhteistyöelin. 
Yhteistyötä kehitetään ja johdetaan.

2. Toimijoiden ja organisaatioiden etäisyyksien 
minimointi: fyysinen, henkinen, digitaalinen, 
yhteishenki ja yhteenkuuluvuus, identiteetti.

3. Yhteiset palvelut, yhteiskäyttö ja jakaminen: 
käytännön ratkaisut tilojen ja välineiden 
yhteiskäytölle sekä samankaltaisten toimintojen 
yhteen tuomiselle. Rahoitus- ja liiketoimintamallit 
yhteiskäytön tueksi.

4. Viestinnän kehittäminen: viestinnän johtaminen, 
yhteisömanageri viestinnän joukkoistamisessa, 
yhteistyöprosessi, kanavat ja välineet.



TILOJEN YHTEISKÄYTTÖ 
JA JAKAMINEN
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• Ravintolat, kahvilat, ruokalat, kioskit
• Liikuntapaikkojen (uimahalli, 

liikuntahalli, kuntosali, pienemmät 
harjoitussalit) pukuhuone- ja 
pesutilat, saunaosastot

• Konserttisali, auditorio

• AV- huone ja välineistö
• Opetustilat, ohjaustilat, 

kokoushuoneet

• Käytävä- ja aulatilat, lämpiö
• Näyttelytilat, galleriaseinät

• Säilytystilat, varastot – seurojen, 
toimijoiden ja käyttäjien tarpeisiin 

• Terveyspalveluiden tilat ja 
ensiaputilat

• Henkilöstön sosiaalitilat
• Hyvinvointitilat (lepohuone, 

huutohuone)
• Kampusmajoitus

• Opastus- ja info-piste
• Huoltotilat ja -käytävät, 

siivousvarastot

• Piha-alueet ja kattoterassi
• Pysäköinti, kulkuvälineiden 

latauspaikat



YHTEISET PALVELUT 
JA TOIMINNOT
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• Urheilun ja kulttuurin luova yhteistyö!
• Aula- ja opastuspalvelut
• Tilapalvelut: varaus ja hallinta, kulkuoikeudet
• Vahtimestari, huolto ja siivous
• AV- ja IT-tukipalvelut 
• Kahvila, kioski ja ravintolapalvelut, kouluruokailun ylijäämäruoan 

myynti kampuksen käyttäjille
• Ensiapu ja terveydenhoito
• Turvallisuus: vartiointi, kulunvalvonta
• Hyvinvointipalvelut: hieronta, fysikaalinen hoito, kampaamo…
• Tapahtumien lipunmyynti
• Tapahtumatuotantopalvelut
• Markkinointi ja viestintä, yhteisömanageri
• Majoituspalvelu



URHEILUN JA KULTTUURIN 
LUOVA YHTEISTYÖ
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• Karin kampus tuottaa uniikkeja urheilun ja kulttuurin yhdistäviä 
tapahtumia.

• Kampus tarjoaa toimivat tapahtumatilat urheilun ja musiikin 
tapahtumille. Kaikki tarvittava löytyy saman katon alta ja tapahtumat 
rakennetaan yhteistyössä. Tapahtumien tuotteistus: tuotantoon ja 
toteutukseen tarvittavat välineet, katsomot, äänentoisto ym.

• Tavoite: vetovoima ja aktivointi. Ei pelkälle ”eliitille”.

• Kokeilut: e-tapahtumat, e-musiikki jne.

• Tapahtumapalvelut: digi, logistiikka, markkinointi ja viestintä.

• Kokeilu- ja pajatoiminta: Fablab, Maker space, Hacker space, autotalli 
(esim. nuorten mopohuolto ja värkkääminen).

• Palveluita: levy- ja urheilukauppa, fysiopalvelut musiikin ja liikunnan 
harrastajille, messutapahtumat, soitin- ja välinekorjaamo



YHTEISET RAVINTOLATILAT JA TOIMINNOT
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A
B

C
S

KAHVILA

RAVINTOLA

KOULU-
RUOKAILU

Isoin kysymys: yksi toimija ei voi pyörittää 
keittiöpalvelua (lainsäädäntö). Jatko-
mietintään: miten toiminnot järjestetään 
synergioita luoden?

• Yksi keittiö, joka palvelee kaikkia
• Aulapalvelut
• Sosiaalitilat
• Huoltopiha

• Asiakaspaikat
• Linjastot

• Iltatilaisuudet
• Kokous- ja kabinettitilat

• Välipalat, automaatit
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YHTEISET LIIKUNTATILAT JA TOIMINNOT
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A
B

C
S

LIIKUNTA-
HALLI

KUNTOSALI

UIMAHALLI

• Lähekkäinen sijainti, kulkuyhteydet
• Yhdistelmäliput, sisäänpääsy, kulunvalvonta
• Aulapalvelut, jalkinesäilytys
• Pukuhuoneet ja käyttäjien säilytystilat
• Kahvila, ravintola, luentosali (koulutustilat)
• Henkilöstön sosiaalitilat
• AV- ja info-TV-järjestelmät
• Ensiapu, lääkintä, liikuntaneuvonta ja 

hyvinvointipalvelut
• Jumppasalit, budosali
• Käytävätilat liikuntakäytössä

• Katsomotilat/näkymä?
• Joukkue/ryhmä/kisapukuhuoneet
• Toimistotilat (seurat, uimaopettajat)
• Kisauimareiden lämmittely, kokoontuminen 

S
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YHTEISET KOULUTUSTILAT JA TOIMINNOT
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A
B

C
S

MUSIIKKI-
OPISTO

HJ. NORTAMO

KANSALAIS-
OPISTO

• Lähekkäinen sijainti, kulkuyhteydet
• Aulapalvelut 
• Kahvila, ravintola, kouluruokailu 
• Oppilaiden ja saattajien odotustilat
• Läksyjentekotila, eväspaikka
• Käyttäjien säilytystilat (mm. harrastusvälineet)
• Henkilöstön sosiaali- ja taukotilat
• Hallintotilat
• Auditorio, iso luentosali, juhlatila
• Musiikkiluokat ja bändiluokat
• Muut valikoidut opetustilat
• Käytävätilat aktiivikäytössä
• Koulujen varastotilat
• Leirit ja kurssit 
• Juhlat, viikonloppu- ja kesätapahtumat 
• Vierailut, näyttelyt ja konsertit

S



SYNERGIOIDEN KEHITTÄMISEN 
ERITYISHAASTEITA
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• Ruokapalveluiden järjestäminen – toimijat ja tilojen yhteiskäyttö

• Kampuksen käyttöliittymä: asiakaspalvelun, tilahallinnan ja teknisen 
tuen järjestelmät

• Opetustilojen kapasiteetti ja yhteiskäyttö

• Liikuntahallin materiaalit – miten mahdollistetaan monipuolinen käyttö?

• Liikuntapaikkojen yhteiskäyttö: kulunvalvonta, hinnoittelu 

• Massatapahtumien ruuhkat (yleisö, kilpailijat, saattajat): tilojen ja 
palveluiden pullonkaulat

• Pukuhuonetilat – useita erilaisia pukuhuonetarpeita

• Säilytys- ja varastointitilat: pitkäaikainen vs. päiväsäilytys, toimijoiden 
omat varastot, seurojen toimistot ja varastot, koululaisten, 
henkilökunnan ja asiakkaiden säilytystilat

• Yrityksille tarjottavat palvelut – paketointi ja tuotteistus 

• Toimintamalli ja johtaminen



MUUTAMIA SYNERGIOIDEN
ERITYISKYSYMYKSIÄ



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-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!”



UIMAHALLI 
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Uimahallin ja kuntosalin yhteinen pukuhuone sekä sauna- ja pesutilojen 

yhteiskäyttö: kulunvalvonta, kulkuoikeudet, hinnoittelumallit? Yhdellä 
rannekkeella uimaan ja kuntosalille?

• Rannekemyynti kampuksen aulassa kaikkiin liikuntatiloihin

• Uinnin kisajoukkueiden kokoontuminen ja tauot liikuntahallissa? 
• Uimahallin välittömässä yhteydessä (sisäkulkuyhteys) liikuntasali, kuntosali ja 

verryttelytila 10-20 henkilölle. Uintiryhmien verryttely, jumppa ja kuntoharjoittelu
• Kuntosalin ja budosalin sijainti liikuntahallissa, uimahallissa vai erikseen?
• Näkymä uimahalliin odotustilasta ja kahvilasta. Kisakuulutukset ja tulospalvelu

• Henkilökunnan sosiaalitilat - yhteiskäyttö liikuntahallin ja kuntosalin kanssa?
• Tilavaraukset keskitetysti: yhteinen kampusjärjestelmä

• Seurojen kokoontumiset –> kampuksen koulutustilojen yhteiskäyttö
• Liikuntatiloille yhteiset fysioterapia-, ensiapu- ja lääkintätilat ja palvelut
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LIIKUNTAHALLI 
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Eri palloilulajien ja naisvoimistelun välinen ison salin yhteiskäyttö: 

kenttäpintamateriaalit vaihdettavissa? Varustelun muutokset vuorojen välillä?

• Harjoitussalien yhteiskäyttö: esim. peilipintojen suojaus/piiloon, lattiamateriaalit?
• Käytävien mitoitus hyötykäyttöä varten – esim. juoksuradat käytävillä

• Kuntosali liikuntahallissa, uimahallissa vai erikseen?
• Eri kulkureitti katsomoon ja harrastustiloihin (kengätön tila) ettei lika siirry

• Kulunvalvonta ja kulkuoikeudet eri liikuntatilojen välillä?
• Seurojen varastot: hajautetut vs. keskitetyt (painavat välineistöt)?
• Seurojen kokoontumiset –> kampuksen koulutustilojen yhteiskäyttö

• Henkilökunnan sosiaalitilat - yhteiskäyttö liikuntahallin ja kuntosalin kanssa?
• Tilavaraukset keskitetysti: yhteinen kampusjärjestelmä.

• Liikuntatiloille yhteiset fysioterapia-, ensiapu- ja lääkintätilat ja palvelut.
• Uimaseurojen verryttely, kisajoukkueiden kokoontuminen liikuntahallin puolella?

• Volttimontun kattaminen ja käyttö muuhun tarpeeseen?
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KUNTOSALI – SYNERGIAN KYSYMYKSET

• Uimahallin ja kuntosalin yhteinen pukuhuone sekä sauna- ja 
pesutilojen yhteiskäyttö: kulunvalvonta, kulkuoikeudet, tilojen käytön 
hinnoittelumallit? Yhdellä rannekkeella uimaan ja kuntosalille? 
Lisämaksut porteilla? Palveluntarjoajien yhteistyö?

• Kuntosalin ja kuntotestauksen yhteistyö
• Nuorten mahdollisuus käyttää kuntosalia ohjatusti
• Kuntosalista näkymä uimahalliin (esim: lapsi uintiharrastuksessa ja 

vanhempi kuntosalilla)?
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HJ. NORTAMO
SYNERGIAN KYSYMYKSET

• Musiikki- ja kansalaisopiston päiväopetuksen käytössä omat 
luokkatilat – yhteiskäyttö Hj. Nortamon kanssa?

• Yhteiset opetustilat: luentosali, auditorio, tanssi/bailutila, 
pienryhmätilat. Oppimon kapasiteetti ja yhteiskäyttö?

• Läksyjen tekemiseen rauhallinen tila, läksyparkki –> kampuksen olohuone, 
sisävälituntitila, aula, nuorisotila?

• Eväiden syöntiin ja rauhoittumiseen oma soppi -> kampuksen olohuone 
ja/tai kahvio?

• Kioski, minikauppa, koululaisten tarvikemyynti

• Kaapit jokaiselle sekä naulakoille oma tila – koululaisten välineitä ei 
kampuksen aulan säilytykseen koulupäivän aikana.

• Sisävälituntipiha – erillinen vai kampuksen yhteistä tilaa?

• Koulumajoitusmahdollisuus seuroille ja leirikouluille, makuutilakapseleita
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”Muutamiin 
luokkiin tai muihin 

tiloihin 
majoitusmahdollis
uuden. Edullinen 

seuroille ja 
leirikouluille.”



MUSIIKKIOPISTO JA KAMPUS-SALI
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Päiväopetuksen käytössä omat luokkatilat – yhteiskäyttö Hj. Nortamon ja 

kansalaisopiston kesken?

• Kampus-sali palvelee kaikkia kampuksen toimijoita isona esitys- tai koulutustilana
• Musiikkiopiston koulutustilat ja Kampus-sali hyvin yhteyksissä

• Sähköisen musiikin isot tapahtumat liikuntahallissa tai jäähallissa?
• Kasattava katsomo – saadaan vapaata lattiatilaa esim. tanssitapahtumiin. 

Vaihtoehtoisesti liikuntahallin käyttö?
• Soittimien säilytys musiikkiopiston välittömässä läheisyydessä, muu käyttäjien 

tavarasäilytys aulan säilytystiloissa

• Kampuksen aula ja olohuone palvelevat musiikkiopiston asiakkaita ja kampus-
salin ja kävijöitä odotustilana, eväiden syöntipaikkana, väliaikojen lämpiötilana, 
narikallisena yleisöaulana?

• Kampuksen keskitetyt tilavarauspalvelut, lipunmyynti, kulkuoikeuksien hallinta

• Väljä ja hyvin opastettu kulku aulasta (huom. massatapahtumat) 
• Esiintyjien pukuhuoneet – erilliset kampuksen muista pukutiloista
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