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Faktoja ja tunnuslukuja

• 10 000 kävijää päivässä, 2,5 miljoonaa vuodessa 

• 12 116 htm² (vrt. Turku n. 8500 htm²)

• Kokoelma n. 140 000 teosta

• Pitkät aukioloajat

• Kustannukset 98 miljoonaa euroa 

• Sijainti Helsingin keskustassa Kansalaistorilla 

• Design Arkkitehtitoimisto ALA

• Suomi 100 –juhlavuoden merkkihanke 

• Avataan joulukuussa 2018



Palvelumuotoilu
Mitä se on?

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen 
(engl. service experience) käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu 
vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia 
tavoitteita. Wikipedia

Palvelumuotoilun vahvuus on se, ettei sitä ole tarkkaan määritelty, eikä se 
siten ole rajattu osaamisalue vaan pikemminkin yleinen ajatustapa, prosessi ja 
työkaluvalikoima, joka pohjautuu useisiin osaamisalueisiin muotoilusta 
insinööritieteisiin ja johtamisesta yhteiskunnallisiin tieteisiin. Kaikki 
osaamisalueet voivat käyttää tätä jaettua ajatusmallia yhteisenä kielenä 
kehittäessään menestyviä palveluja. Marc Stickdorn



Kun ihmiset ovat mukana suunnittelemassa, kokeilemassa, vaikuttamassa 
ja toteuttamassa, heidän on helpompi ottaa myös lopputulos omakseen. 



Strategia
2013-2016



Toisiaan täydentävät
vuorovaikutteisuuden ja osallistamisen

muodot ja menetelmät





1. Unel-Moi! – ulkomainoskampanja
2. Kirjasto jalkautui ihmisten pariin kaupunkitapahtumissa 
(Katutaiteilu, Jurttasauna, World Design Capital Paviljonki, Knit’n Tag
– katugraffiti, WÄRK-fest…)
3. Kutsutyöpajat ja -tilaisuudet valituille kumppaniryhmille, 
vaikuttajaverkosto
4. Arkkitehtuurikilpailun ehdotukset helsinkiläisten nähtävillä ja 
kommentoitavana
5. Kansalaiskeskustelu verkkoaivoriihenä 
6. Ala laputtaa! Asiakkailla mahdollisuus kertoa palautetta liimaamalla 
post-it-lappuja suoraan kirjastotilaan
7. Osallistuva budjetointi –hanke 
8. Fillarikirjastot
9. Asiakaskehittäjäyhteisö







Keskustakirjasto versoo meidän unelmistamme



Unelma-aineiston laadullinen analyysi
• Unel-Moi! –kampanjassa saatuja n. 2400 kaupunkilaisten kertomaa 
ideaa on käytetty keskustakirjaston jatkosuunnittelun tukena. 
• Ideamateriaali analysoitiin, kategorisoitiin ja kuvailtiin syksyllä 2013. 
Analyysin tulosta on käytetty työkaluna jatkosuunnittelussa, sekä pilotti-
ja kokeilutoiminnassa. Kategorioita ovat: 

1) Hiljaa!
2) Action, toiminta, tapahtumat
3) Digipalvelut ja IT
4) Tekeminen, työskentely, värkkääminen, oppiminen
5) Lapset ja muut erityisryhmät
6) Kokoelma, sisällöt
7) Koko päivän palvelut
8) Arkkitehtuuri, ulkonäkö, sisustus

http://keskustakirjasto.fi/yhdessa/unelmia/

http://keskustakirjasto.fi/2012/05/07/bongaa-unelmia-kaupunkikuvasta-7-29-5-ja-kerro-omasi/
http://keskustakirjasto.fi/yhdessa/unelmia/
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Päätä rahasta helsinkiläinen! Miten kirjaston tulisi käyttää 
100 000 € tulevaisuuden kirjaston kehittämisrahaa? 
Osallistuva budjetointi



1. Kysytään
ideoita kirjaston 
kehittämiseen 

kaupunkilaisilta

2. Analysoidaan 
ja 

kategorisoidaan 
saadut ideat

3. Luodaan 
ideoiden 
pohjalta

8 kirjaston 
kehittämiseen 

tähtäävää 
pilottia 

(yhteishinta 
100 000 €)

4. Valmistelu:
I) talousdatan visualisointi, 

II) päätössääntö, 
III) työpajamenetelmä, 
IV) tulosten käsittely, 

V) viestintä ja osallistujien ”rekrytointi”

5. Kaupunkilaiset 
päättävät, mitkä 

piloteista 
käynnistetään 
vuonna 2013, 

tulosten julkistus

Osallistuvan 
budjetoinnin 

prosessi

http://keskustakirjasto.fi/yhdessa/osallistuvabudjetointi

http://keskustakirjasto.fi/yhdessa/osallistuvabudjetointi




Kohderyhmätyöpajat



Keskustakirjasto kameran linssin läpi: nuorten näkökulma



Osallistaminen arkkitehtuurikilpailun aikana

Kommentoi ja äänestä kilpailutöitä!



http://keskustakirjasto.fi/wp-content/uploads/2012/12/Keskustakirjasto-n%C3%A4yttely-Bunkkeri.jpg
http://keskustakirjasto.fi/wp-content/uploads/2012/12/Keskustakirjasto-n%C3%A4yttely-Bunkkeri.jpg


Ala laputtaa! -kampanjapäivä

Palautteen antaminen oli hauskaa ja helppoa, kun terveisensä sai kirjoittaa 
post-it-lapulle ja kiinnittää sen suoraan kehun tai kritiikin kohteeseen 

kirjastojen tiloissa.





Keskustakirjaston kaverit –asiakaskehittäjien 
yhteisö

Pitkäjänteistä työskentelyä yhdessä asiakkaiden kanssa tarkentuneiden 
suunnittelukysymysten ympärillä



Keskustakirjasto ei 

valmistu ilman sinua! 

Hae mukaan 10.10.2014 –

10.11.2015 välisenä aikana 

ja tuo oma panoksesi 

keskustakirjaston     

suunnitteluun.

Me lupaamme luoda 

innostavat puitteet, joissa 

antamasi panos pääsee 

oikeuksiinsa. Pääset 

kohtaamaan hankkeen 

suunnittelijoita ja samoja 

kiinnostuksenkohteita 

jakavia kaupunkilaisia.



Keskustakirjaston kaverit 2014 - 2015

• Keskustakirjaston kaverit –asiakaskehittäjien yhteisö syventyi 
konkreettisempien kirjaston suunnittelukysymysten 
ratkomiseen neljän eri teeman ympärillä. 

• Kaupunkilaisten hakemusten perusteella valittu 
kehittäjäyhteisö työskenteli sekä työpajoissa että 
verkkotehtävien parissa. 

• Koossa oli hauska ja innostunut kavereiden porukka, joka toi 
yhteen eri taustoista ja eri puolilta Helsinkiä tulevia osaajia. 
Työskentelyä on fasilitoinut kirjaston 8 hengen tiimi.

• Kyseessä oli pilotti, jonka avulla testattiin kehittäjäyhteisön 
toimintamallia.



Kirjaston kaverit

https://kirjastonkaverit.fi

https://kirjastonkaverit.fi/


Rakennuksen esittelyvideo

http://keskustakirjasto.fi/2014/09/11/kay-peremmalle-
keskustakirjastoon/

http://keskustakirjasto.fi/2014/09/11/kay-peremmalle-keskustakirjastoon/


Oodin palvelumuotoilu 
juuri nyt



Oulunkylän kirjaston uudistus 2009 





Keskustakirjasto, syksy 2015 



Kilpailutus 

Oiva Akatemian neuvottelema puitesopimus 
maaliskuussa 2016. Sopimuksen piirissä 5 toimistoa, 
joita muut kaupungin virastot voivat 
”minikilpailuttaa”

Oiva Akatemia on Helsingin kaupungin liikelaitos, joka 
suunnittelee, kehittää ja tuottaa koulutus- ja 
kehittämispalveluja. Palvelut on suunnattu  
kaupungin virastoille, liikelaitoksille ja 
tytäryhteisöille.



Otteita ja esimerkkejä aulan ja 3. 
kerroksen kolmesta 
palvelumuotoiluhankkeesta  (syksy 
2016)

• Aulassa paljon kumppanitoimijoita, myös ympäristö hyvin 
kulttuuripitoinen

• Aulassa paljon yleisöliikennettä, miten vältetään liikennevirtojen 
törmäily

• Aulatilojen monikäytön hallinta (esim.pohjoispää päivällä 
perhekirjasto, illalla elokuvateatterin aula)

• 3. kerroksessa haastava äänimaiseman hallinta (perhekirjasto, 
turistiryhmät, lukutilat)

• Aineiston kiinnostava esillepano 3.kerroksen kokoelmatiloissa

• Koko talo on vaativa opastettava: pitkä kapea tila, paljon kertakävijöitä































































Kiitos!

http://keskustakirjasto.fi
Facebook.com/keskustakirjasto 

http://keskustakirjasto.fi/

