KARIN KAMPUKSEN SUURIN MAHDOLLISUUS
”Kampus, uimahalli, talviharjoitteluhalli, jalkapallokentät,
jäähallit, Parpansalin luistelu- ja pesäpallokenttä,
Kipparinpuisto, kirjasto, Nortamonkadun perhekeskus,
pelastuslaitos & VPK ja hotelli muodostavat kokonaisuuden,
jota millään muulla Suomen kaupungilla ei ole tarjota
kävelyetäisyyden päässä toisistaan!”
– Mikko Aikko, Rauman Lukko ry –
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IDEAPÄIVIEN TULOKSET LUKUINA
10

HYVÄÄ PAIKKAA

600+
IDEAA

KOULULAISTA

20

KONSEPTIA

40+

SYNERGIAA
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60+

44

YRITYSTÄ,
YHDISTYSTÄ TAI
TOIMIALAA

170+
OSALLISTUJAA

KARIN KAMPUKSEN VISIO – KULTTUURIKAMPUS
KUTSUU, HOUKUTTELEE JA INNOSTAA
TAITO
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KOKO KAMPUS
KASVATTAA

INTO

KAMPUS AKTIVOI
JA INNOSTAA

PALO

HYVINVOINNIN
KAMPUS

KARIN KAMPUKSEN 10 HYVÄÄ PAIKKAA
1. Aula ja olohuone

2. Uimahalli

3. Liikunta/palloiluhalli ja kuntosali

4. Kahvila-ravintola

6. Hj. Nortamon koulu

5. Kampus-sali

7. Nuorisotilat

8. Musiikki- ja kansalaisopisto

9. Käytävät
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10. Piha ja terassit

KARIN KAMPUKSEN TILA- JA PALVELUKONSEPTIT
YHTEISET TILAT JA PALVELUT

LIIKUNTA JA
HYVINVOINTI

KOULUTUS JA
NUORISOTILAT

Aula

Piha ja terassit

Uimahalli

Hj. Nortamon koulu

Olohuone

Tapahtumatuotanto

Liikunta- ja palloiluhalli

Musiikkiopisto

Kahvila, ravintola,
ruokala

Liikkuminen ja opastus

Kuntosali

Kampus-sali

Käytävät

Käytettävyys

Hyvinvointipalvelut

Kansalaisopisto

Kokoontumistilat

©ideascout 2018

Nuorisotilat

”YHDESSÄ SAAMME ENEMMÄN”
“Kiitos! Tuli tunne, että
kerrankin meitä käyttäjiä
tullaan oikeasti kuulemaan
pitkin projektia.”

“Tehdään kampuksesta ja siitä
ympäröiväistä alueesta valtakunnan
ensimmäinen urheilun ja kulttuurin
keskus koko perheelle ja erityisryhmille.”

“Se on fiksu veto, että otetaan ne
suunnittelemaan, ketkä tulee loppupeleissä
tiloja ja palveluita käyttämäänkin.
Sillä saadaan paljon toimivampi ratkaisu.”

– ideapäivien osallistuja

– ideapäivien osallistuja

– Joel Tervonen, Ylen uutiset 20.11.

“Kun kaikki tulevat
toiveissaan ja
pyynnöissään vastaan
niin kampuksesta
saadaan enemmän kuin
osiensa summa.”
– ideapäivien keskustelussa
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“Tämän kaltainen osallistaminen on päivän
sana ja buumikin, mutta kampukselle tulee niin
paljon erilaisia toimintoja, että tämä on ehkä
paras tapa saada hanskattua näitä eri
toiveita ja tavoitteita.”

“Omista toiveista tulisi tosi pitkä lista.
Ensinnäkin, että kampus olisi kaunis,
moderni, toimiva ja käytännöllinen.
Se olisi kaikenikäisten tapahtumapaikka –
tai paikka jossa voidaan tavata.”

– Tomi Suvanto, Teknisen toimialan johtaja,
Rauman kaupunki, Ylen uutiset 20.11.

– Minna Linnala, Arkkitehti,
Rauman kaupunki

YHTEISET RAVINTOLATILAT JA TOIMINNOT
•
•
S
•
•

RAVINTOLA

A
S B
C

A

• Asiakaspaikat
• Linjastot

B

• Iltatilaisuudet
• Kokous- ja kabinettitilat

C • Välipalat, automaatit

KAHVILA
KOULURUOKAILU
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Yksi keittiö, joka palvelee kaikkia
Aulapalvelut
Sosiaalitilat
Huoltopiha

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

YHTEISET LIIKUNTATILAT JA TOIMINNOT
•
•
•
•
•
S•
•
•

KUNTOSALI

A
S B
C
LIIKUNTAHALLI
UIMAHALLI
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•
•

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

•
•
C
•
•

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

YHTEISET KOULUTUSTILAT JA TOIMINNOT
HJ. NORTAMO

A
S B
C
MUSIIKKIOPISTO
KANSALAISOPISTO
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•
•
•
•
•
•
•
•
S
•
•
•
•
•
•
•
•

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

SYNERGIOIDEN KEHITTÄMISEN
ERITYISHAASTEITA
• 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
©ideascout 2018

ERITYISET HAASTEET
PITÄÄKÖ OLLA HUOLISSAAN?
KÄYTETTÄVYYS
JA ESTEETTÖMYYS

©ideascout 2018

LIIKKUMINEN
JA LIIKENNE

TEKNIIKKA JA
JÄRJESTELMÄT

OSALLISTUJIEN TOIVEITA JATKOKEHITTÄJILLE
“Tarvitsemme
pelisäännöt yhteisille
tiloille ja välineille.”

“Me haluamme
raumanseutulaisille
muuntojoustavaa tilaa
oppimiselle ja
kehittämiselle.”
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“Huonot
kulkujärjestelyt
voivat pilata koko
kampuksen.”

“Haluamme elävän,
vehreän ja hyvin
toimivan
kampuksen.”

“Saavutettavuus sekä
olemassa olevien
lähiparkkialueiden tehokas
hyödyntäminen!”

“Kampuksesta tulee
hyvinvoinnin
pienoiskaupunki.”

“Me haluamme, että
kampukselle on helppo
tulla henkisesti,
fyysisesti ja
sosiaalisesti.”

KAMPUKSEN JATKOKEHITTÄMISESSÄ TÄRKEÄÄ:
1. Synergioiden haasteiden ratkaiseminen ja jatkokehitys
2. Erityishaasteiden ratkaiseminen: käytettävyys ja esteettömyys, liikkuminen ja
liikenne, tekniikka

3. Kampuksen asiakas- tai käyttäjäpolkujen palvelumuotoilu
4. Kampuksen toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen – mm. yhteisten
pelisääntöjen laatiminen

5. Kampuksen viestintästrategia: markkinoinnin, viestinnän ja brändin kehittäminen
6. Kampuksen palvelutuotteiden jatkokehittäminen kolmansien osapuolien kanssa
7. Erilaisten täsmäaiheiden jatkokehittäminen työpajoissa tai muilla yhteisöllisillä
menetelmillä.
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LOPUKSI: IDEAPÄIVIEN ANTIA RAUMALAISILLE
SEUROILLE JA YHDISTYKSILLE

”Ideapäivien anti tuotti myös
kampuksen toimijoille, raumalaisille urheiluseuroille
ja muille yhdistyksille runsaslukuisesti
ideoita oman toimintansa kehittämiseen ja rikastamiseen!”
– Ideascoutin väki –
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