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Alkusanat
 
Aalto-yliopiston strategia vuosille 2016–20 on valmis-
tunut. Se asettaa yliopiston tilankäytön tavoitteiksi 
kumppanuudet, yhteistyön, luovat kokemukset 
ja kestävän kehityksen. Tilojen kehittämiseen kan-
nustavat myös yliopiston arvot intohimo, rohkeus ja 
vapaus. Kiristyneen taloustilanteen vuoksi Aalto-yli-
opisto on päättänyt parantaa tilojensa käyttötehok-
kuutta ja pienentää tilojen kokonaispinta-alaa merkit-
tävästi. Tämä antaa meille mahdollisuuden parantaa 
samalla tilojen laatua ja siirtyä niiden avoimeen jaka-
miseen.
 
Tämä tilaraportti ohjaa rakennustemme sisätilojen 
suunnittelua tulevina vuosina. Raportti on laadittu yli-
opiston sisäisenä työnä talven 2015–16 aikana. Työssä 
on haastateltu Aalto-yliopiston avainhenkilöitä, ana-
lysoitu hankkeita meiltä ja muualta, kerätty vertailu-
tietoa maailmalta ja tehty vierailuja kumppaneiden ja 
yritysten tiloihin.
 

Dokumentti kokoaa yhteen Aallon tiloissa tehdyn 
kehitystyön yliopiston alkutaipaleelta ja linjaa tavoit-
teemme tulevaisuuteen. Tilankäyttöämme ohjaa 
jatkossa kolme pääteemaa: jakaminen, kohtaamiset 
ja monimuotoisuus. Aallolla on vahva brändi ja arvot, 
jotka kannustavat meitä rohkeuteen. Haluamme olla 
edelläkävijä uusien, käyttäjälähtöisten tilojen luomi-
sessa. Tämä raportti kuvaa ne uudet konseptit, kehitys-
hankkeet, tiimit ja johtamismallit, joilla Aallon 
uusi tilakulttuuri viedään käytäntöön.
 
Kiitämme lämpimästi kaikkia raportin laatimiseen 
osallistuneita. Erityiskiitokset kuuluvat kampus-
kehitysryhmille, Esa-Mikko Santamäelle ja Päivi 
Hietaselle. Nyt kutsumme koko yhteisön toteuttamaan 
näitä linjauksia kanssamme. 
 
Espoossa toukokuussa 2016
Tuula Teeri, rehtori
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1. Tiivistelmä 
 
 
Aalto-yliopistolla on kansainvälisen vertailututki-
muksen mukaan 37 % liikaa tilaa, ja tilojen käyttöas-
teet ovat alhaiset. Monet tilat ovat toiminnallisesti ja 
teknisesti vanhentuneita, eivätkä ne tue uusia työn-
teon ja oppimisen tapoja. Yliopisto on päättänyt te-
hostaa tilankäyttöään 100 000 neliömetrillä. Tämä 
vastaa noin kolmasosaa nykyisestä pinta-alasta.
 
Tiivistämisen ohella tilojen laatutasoa täytyy pa-
rantaa ja käyttötapoja uudistaa. Tilojen kehittämistä 
ohjaa jatkossa kolme pääteemaa: jakaminen, kohtaa-
miset ja monimuotoisuus. 

Toimistotiloissa yliopisto siirtyy huonetoimistoista 
ja avotiloista monitilaratkaisuihin. Nykyisiä opetus-
tiloja muutetaan yhteiskäyttöisiksi monikäyttö-
tiloiksi, ja oppimisympäristöjä kehitetään tukemaan 
monipuolisesti erilaisia oppimisen tilanteita. Kor-
keakoulujen käytössä olevat erityistilat kuten pajat, 
laboratoriot ja suurinfrat tuodaan koko yhteisölle 
saavutettaviksi. Erityistiloista muodostetaan yh-
teiskäyttöisiä temaattisia kokonaisuuksia, joiden 
johtamiseksi kehitetään uudenlainen palvelumalli. 
Nykyistä suurempi osa yliopiston tiloista siirretään 
kouluilta U-tasolle. Näin aaltolaisille voidaan tarjota 
yhtenäinen käyttäjäkokemus ja tilojen käyttöastetta 
ja käytettävyyttä voidaan kokonaisuutena johtaa.
 

Kaikki yliopiston julkiset tilat, aulat ja käytävät näh-
dään oppimisen ja työnteon tiloina, ja niiden kalus-
tusta ja teknologiaa kehitetään tukemaan yksin ja 
yhdessä tekemistä.   Kampuksen palveluita sekä ra-
vintola- ja kahvilatarjontaa lisätään ja ravintoloista 
luodaan vetovoimaisia “kolmansia paikkoja”. Yli-
opiston toimintaa esitellään tiloissa kuratoiduin 
näyttelyin, tapahtumin ja digitaalisin välinein.
 
Yliopisto kehittää mobiilisovelluksen helpottamaan 
navigointia tiloissa ja kampuksella. Tilavarausjärjes-
telmän käytettävyyttä parannetaan. Aalto avaa tilansa 
myös kumppaneille ja ulkopuolisille. Tiloja vuokra-
taan startup-yrityksille ja yliopiston strategiaa tuke-
ville toimijoille. Ulkoisen tilamyynnin volyymi 
moninkertaistetaan.

Aalto-yliopisto perustaa työympäristöjohtamisen 
tiimin ohjaamaan uusien työtapojen käyttöönottoa. 
Oppimisympäristöjen kehittäminen kytketään ope-
tuksen kehittämiseen. Yliopisto käynnistää erityis-
tiloihin liittyvän kehityshankkeen temaattisten pal-
velukokonaisuuksien muodostamiseksi. Aallon tila-
kulttuuria uudistetaan osallistavan suunnittelun ja 
yhteiskehittelyn keinoin.
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Tyypillisen opetusviikon aikana yliopiston tilojen käyttöaste on keskimäärin 18-30%. 
Kesäkaudella käyttöasteet laskevat tästäkin. Newsec Oy 

2. Nykytilanne ja  tilankäytön visio
2.1. Nykyisten tilojen haasteita
 
Aalto-yliopiston toimitilat sijaitsevat pääkaupun-
kiseudulla kolmella kampuksella: Otaniemessä, 
Töölössä ja Arabiassa. Toimipisteitä on lisäksi 
Kirkkonummella, Lahdessa, Mikkelissä ja Porissa. 
Pääkampus sijaitsee Otaniemessä, johon kaikki yli-
opiston ydintoiminnot keskitetään vaiheittain vuo-
teen 2021 mennessä. Aallolla on pääkaupunkiseudulla 
toimitilaa yhteensä 280 000 huoneistoneliötä. 
 
Kuuden ensimmäisen toimintavuotensa aikana 
Aalto-yliopisto on uudistanut tilojaan ja toteuttanut 
pilottihankkeita, joissa on testattu uusia työnteon ja 
oppimisen tapoja ja synnytetty alustoja yrittäjyydelle 
ja kumppaniyhteistyölle. Toimistoissa yleistyvät 
monitilaratkaisut, opiskelijayhteistyönä syntyneet 
Learning Hubit ovat kasvaneet verkostoksi, ja Design 
Factory on laajentunut kansainväliseksi. Otaniemen 
Kandidaattikeskus tarjoaa opiskelijoille monimuo-
toisen oppimisympäristön ja Startup Saunan ja 
Urban Millin kaltaiset kokeilut joustavaa tilaa uusille 
yhteistyömuodoille.
 
Yliopiston tilakannasta kuitenkin suuri osa on 
toiminnallisesti tai teknisesti vanhentunutta. Pitkät 
pimeät käytävät ja suljetut ovet vaikeuttavat suun-
nistamista eivätkä tue ihmisten luontevaa kohtaa-
mista. Monet luentosalit, ravintolat ja erityistilat 
palvelevat vain yhtä käyttötarkoitusta ja ovat siksi 
vajaakäytöllä. Rakennusten tilatehokkuus ja laatu-
taso vaihtelevat suuresti, ja visuaalisten ilmeiden 
kirjo on moninainen ja usein sattumanvarainen. 
Aallon toiminta ei näy tiloissa.

Yliopistolla on tällä hetkellä liikaa tilaa ja tilat ovat 
alhaisella käytöllä. Vuonna 2010 tehdyn kansainvä-
lisen vertailututkimuksen mukaan tilankäyttöä voi-
taisiin tehostaa 37 %:lla (Spatial Review). Viidessä 
rakennuksessa tehty havainnointitutkimus osoitti, 
että tilojen käyttöasteet ovat keskimäärin 18-30 %. 
Työpisteiden käyttöaste (32 %) on 10 % alhaisempi 
kuin yksityisellä ja julkisella sektorilla keskimäärin 
(Newsec Oy, 2014). Otaniemen luentosalien varaus-
aste on parhainakin kuukausina keskimäärin vain 

25 %. Joidenkin opetustilojen varausaste jää 4 %:iin 
(maaliskuu 2016).  

Aalto-yliopiston korkeakoulut ja laitokset ovat viime 
vuosina tehostaneet tilankäyttöään ja lisänneet 
yhteiskäyttöä merkittävästi. Tällä hetkellä yliopistolla 
on pääkaupunkiseudulla 35 000 neliömetriä tyhjää 
tilaa, josta maksetaan vuokraa. Tämä tilamäärä vastaa 
lähes Otakaari 1:n kokoista rakennusta.
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Tyypillisen opetusviikon aikana yliopiston tilojen käyttöaste on keskimäärin 
18-30%. Kesäkaudella käyttöasteet laskevat tästäkin. Newsec Oy  
 
Aalto-yliopiston koulut ja laitokset ovat viime vuosina tehostaneet 
tilankäyttöään ja lisänneet yhteiskäyttöä merkittävästi. Tällä hetkellä 
yliopistolla on pääkaupunkiseudulla 35 000 neliötä tyhjää tilaa, josta 
maksetaan vuokraa. Tämä tilamäärä vastaa lähes Otakaari 1:n kokoista 
rakennusta. 
 
Yliopisto on päättänyt tehostaa tilankäyttöään yhteensä 100 000 m2. Tämä 
edustaa noin kolmasosaa nykyisestä tilakannasta. Tilankäytön tehostamisella 
yliopisto tavoittelee 18 MEUR kustannussäästöjä vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Näihin tavoitteisiin päästään tiivistämällä toimintoja, nostamalla 
käyttöasteita ja luomalla uusia tapoja käyttää tilaa. 

  

               2.2.         Tilankäytön visio ja kolme pääteemaa 
  

  
Aalto-yliopiston ydintehtävät ovat opetus, tutkimus, taiteellinen toiminta ja 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tiloilla voidaan merkittävästi tukea näiden 
ydintehtävien tavoitteita ja sitä, miten ihmiset arjessa oppivat, kohtaavat ja 
synnyttävät ja jakavat tietoa ja osaamista. 
 
Tilat rakentavat Aallon identiteettiä ja viestivät yliopiston arvoista. Ne ovat 
yliopistolle merkittävä kilpailutekijä ja auttavat houkuttelemaan parhaita 
osaajia. Tilat ovat merkittävässä roolissa Aallon matkalla kohti entistä 
suurempaa kansainvälistä arvostusta. 
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Yliopisto on päättänyt tehostaa tilankäyttöään  
yhteensä 100 000 neliömetrillä. Tämä edustaa noin 
kolmasosaa nykyisestä tilakannasta. Tilankäytön  
tehostamisella yliopisto tavoittelee 18 miljoonan 
euron kustannussäästöjä vuoteen 2020 mennessä. 
Näihin tavoitteisiin päästään tiivistämällä toimintoja, 
nostamalla käyttöasteita ja luomalla uusia tapoja 
käyttää tilaa.

2.2. Tilankäytön visio  
 ja kolme pääteemaa

Aalto-yliopiston ydintehtävät ovat opetus, tutkimus, 
taiteellinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikut-
tavuus. Tiloilla voidaan merkittävästi tukea näiden 
ydintehtävien tavoitteita ja sitä, miten ihmiset arjessa 
oppivat, kohtaavat ja synnyttävät ja jakavat tietoa ja 
osaamista.

Tilat rakentavat Aallon identiteettiä ja viestivät  
yliopiston arvoista. Ne ovat yliopistolle merkittävä 
kilpailutekijä ja auttavat houkuttelemaan parhaita 
osaajia. Tilat ovat merkittävässä roolissa Aallon  
matkalla kohti entistä suurempaa kansainvälistä  
arvostusta.
 

Aalto-yliopiston tilankäyttöä ohjaavat jatkossa  
uudesta strategiasta johdetut kolme pääteemaa:  
jakaminen, kohtaamiset ja monimuotoisuus.
Aalto-yliopisto siirtyy tilankäytössään jakamisen 
kulttuuriin, jossa yhteisiä resursseja jaetaan älyk-
käästi ja kestävästi.  Alamme jakaa tiloja, työpisteitä, 
laitteita ja palveluita. Yliopisto tarjoaa yhteisölle  
nykyistä monimuotoisemman ympäristön, joka  
mahdollistaa oppimisen, tutkimuksen ja tietotyön 
monet tilanteet. Muokkaamme tilat tukemaan yhtei-
söllisyyttä niin, että eri alojen toimijat kohtaavat ja 
“törmäävät” luontevasti. Yliopiston koko kampusalue 
nähdään tutkimuksen, työnteon, oppimisen ja vapaa-
ajan alustana.
 
Nämä tavoitteet viedään käytäntöön uusien tila
konseptien avulla. Jotta tiloja voidaan uudistaa,  
kehitetään samalla toimintaa, teknologiaa, yhteis-
työtä ja johtamista. Kehittämisessä huomioidaan  
tietotyön, oppimisen  ja tutkimusympäristöjen  
fyysiset, sosiaaliset ja virtuaaliset elementit.
 
Käyttäjät ovat valtava voimavara ja oman toimin-
tansa paras asiantuntija. Siksi tiloja lähdetään uudis-
tamaan käyttäjälähtöisesti ja osallistavan suunnit-
telun keinoin. 
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3. Monitilatoimistot
 

3.1. Tietotyö murroksessa

Tietotyön tavat ovat muutoksessa. Digitalisaation 
myötä virtuaalinen vuorovaikutus ja tiedonhallinta 
yleistyvät ja työprosessit siirtyvät virtuaalisiin 
ympäristöihin. Mobiiliteknologian ansiosta työ on 
irtautunut ajasta ja paikasta ja etätyö, liikkuva työ ja 
monipaikkainen työ yleistyvät.
 
Lisäksi työelämässä ratkottavat kysymykset ovat 
entistä monimutkaisempia, mikä edellyttää uuden-
laista tiedon yhdistelyä, jatkuvaa työssä oppimista ja 
monialaista yhteistyötä. Tarvitaan myös uudenlaisia 
tiloja, jotka tukevat vuorovaikutusta eri muodoissaan.
 
Työtapojen murros ja liikkuvuuden lisääntyminen 
näkyvät myös Aallolla. Työpisteiden käyttöasteet ovat 
mittausten mukaan vain 25–40 %. Akateemisissa 
yksiköissä käyttöasteet ovat palveluyksiköitä 
alhaisemmat. 
 
Aallon toimistotiloja tehostetaan 120 000 neliöstä 
70 000 neliöön. Toimistojen tilatehokkuus on tällä 
hetkellä 19–24 htm2/henkilö ja jatkossa 14–16 htm2/
henkilötyövuosi (9–11 NUA/htv). Tilatehokkuu-
dessa huomioidaan yksiköiden toiminnan luonne 
sekä rakennusten erilaiset ominaisuudet. Tilamuu-
toksissa toimistoja kehitetään monipuolisiksi tuke-
maan tietotyön eri tarpeita ja käyttöasteita nostetaan 
yhteiskäytöllä.
 

3.2. Monitilatoimiston käsite 
 
Tietotyön murrokseen vastaa monitilatoimisto. 
Se muodostuu erilaisista tilatyypeistä, jotka tukevat 
tietotyön monia eri vaiheita syväkeskittymisestä 
kokouksiin, pikapalavereihin, taukoihin ja yhdessä 
ideointiin. Työntekijä valitsee päivän aikana työ-
vaihettaan parhaiten tukevan tilan ja mobiilitekno-
logia mahdollistaa joustavan työskentelyn. Toimis-
tossa on nimettyjä ja jaettuja työpisteitä sekä 

Projekti-
huone 

Neuvottelu 
(asiakas ja 

sisäinen nh) 

Asiakasneuvottelu 

Aula ja 
työkahvila 

Drop in -työpisteet 

Vetäytymistilat 
(asiakas ja 

sisäinen vet. tila) 

Yhteistyötila  

Tiimitila (kotipesä, 
nimetyt työpisteet) 

Hiljainen tila 
(yhteiskäytössä) 

Monitilatoimisto muodostuu nimetyistä ja jaetuista työpisteistä sekä erilaisista yksin ja yhdessä tekemisen tiloista,
 joita työntekijät käyttävät päivän aikana joustavasti eri tilanteisiin. 
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pistäytymispaikkoja vierailijoille. Monitilatoimisto 
joustaa toiminnan muuttuessa: esimerkiksi käyttäjä-
määrää voidaan kasvattaa ilman kalustehankintoja ja 
seinämuutoksia.
 
Monitilatoimistossa työpisteen ominaisuudet mää-
räytyvät työn luonteen perusteella. Henkilöstö jae-
taan liikkuvuuden, vuorovaikutuksen, yksilötyön ja 
työvälineiden perusteella eri työprofiileihin. Näitä 
ovat esimerkiksi ankkurit, kampusmobiilit ja mobiilit.
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Ankkuri työskentelee pääosan päivästään toimis-
tolla ja nimetyssä työpisteessä. Työhön liittyy erityis-
laitteita, fyysisen materiaalin käsittelyä tai erityistä 
keskittymistä. Ankkuri tekee pääasiassa keskittyvää 
tai suorittavaa yksilötyötä. Työhön liittyy jonkin 
verran vuorovaikutusta, kuten kokouksia, mutta  
vain vähän liikkuvaa työtä.

Kampusmobiili liikkuu työnsä vuoksi päivän aikana 
rakennuksen sisällä tai kampuksella kokouksissa, 
opetus- ja tutkimustehtävissä tai asiakas-palvelu-
työssä ja vaihtaa siksi usein työtilaa ja työpistettä.  
Työ sisältää sekä yksilötyötä että vuorovaikutusta.

Mobiili liikkuu työviikon aikana kampuksella ja sen 
ulkopuolella kokouksissa, tutkimustyössä, seminaa-
reissa tai asiakastyössä. Työ on usein vuorovaikut-
teista, ja toimisto on paikka kohtaamisille ja tiedon 
jakamiselle. Mobiili tekee monipaikkaista ja etätyötä, 
käyttää virtuaalivälineitä ja käsittelee tietoa pääasi-
assa digitaalisesti.
 
Aalto-yliopiston ensimmäiset monitilatoimistot 
valmistuivat keväällä 2014.  Ratkaisuja on nyt toteu-
tettu yli kymmenelle yksikölle niin, että tällä hetkellä 
lähes 400 aaltolaista työskentelee uusissa työympä-
ristöissä. Palveluyksiköiden piloteissa valtaosa 
henkilöstöstä on siirtynyt jaettuihin työpisteisiin. 
Akateemisissa yksiköissä on testattu kombi- ja avo-
tilaratkaisuja nimetyin työpistein. Jälkiarviointiky-
selyissä henkilöstön palaute on ollut pääosin erittäin 
positiivista.

Monitilatoimistoja suunnitellaan kaikkiin isoihin  
rakennushankkeisiin, kuten Oppimiskeskukseen,  
Dipoliin ja Väreeseen. Taiteiden ja suunnittelun  
korkeakoululle konseptoitua monitilaratkaisua pilo-
toidaan parhaillaan dekaanin yksikössä Arabiassa.

 

Kampuspalvelut on yksi Aallon piloteista, joissa henkilöstö muutti omista huoneista pääosin jaettuun ympäristöön. 
Jälkiarvioinnin mukaan henkilöstön tuottavuus on joko parantunut tai pysynyt samalla tasolla kuin ennen. 
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3.3. Johdon ja palveluhenkilöstön  
 työympäristö

Aalto-yliopisto tarjoaa jatkossa kaikille palvelu
yksiköille monitilatoimiston, joka muodostuu nime-
tyistä ja jaetuista työpisteistä. Työpisteet sijoitetaan 
pääsiassa tiimitiloihin tai parihuoneisiin. Tiloihin 
suunnitellaan myös kokous- ja projektitiloja sekä 
monikäyttöisiä vetäytymistiloja pikapalavereihin, 
puheluihin, yksilötyöhön ja virtuaalineuvotteluihin.  

Hiljaiset huoneet tukevat erityistä keskittymistä. 
Taukotilat ja työkahvilat tukevat vapaamuotoista  
vuorovaikutusta, ja niihin sijoitetaan pistäytymis-
paikkoja vierailijoille. Toimiston tukitiloja ovat  
kopiotilat, henkilökohtaiset lokerikot, vaatesäilytys, 
pyöräilijöiden pukuhuoneet sekä varastot ja arkistot.

 
             



3. Monitilatoimistot

Yliopiston johdon tilat sijoitetaan tulevassa pää-
rakennuksessa keskeisesti lähelle muuta Aalto- 
yhteisöä. Rehtorin työhuone palvelee yksilötyötä, 
nopeaa vetäytymistä, kokouksia ja kahdenkeskisiä  
tapaamisia aaltolaisten ja kumppaneiden kanssa. 
Rehtorin työhuoneella on tärkeä symbolinen mer-
kitys yliopiston sidosryhmien ja ulkosuhteiden  
kannalta. Liikkuvaa ja vuorovaikutteista työtä teke-
välle rehtoraatille ja palveluyksiköiden johtajille 
osoitetaan jaetut työpisteet tiimitiloista. Niitä  
tukevat erilaiset kokous- ja vetäytymistilat vuoro-
vaikutukseen ja keskittymiseen. 
 

3.4. Akateeminen työympäristö 

Aalto-yliopisto tarjoaa myös akateemiselle henkilös-
tölle monitilatoimiston. Sen suunnittelussa  
huomioidaan akateemisen työn erityispiirteet, kuten 
keskittymisrauha ja työssä tarvittavat materiaalit. 
Aallon akateemisten ryhmien työ vaihtelee suuresti, 
ja opetustilojen ohella työtä tehdään toimistossa, 

esimerkiksi osa-aikaiset, projektityöläiset, tuntiopet-
tajat ja vierailijat.

Työpisteet sijoitetaan pääasiassa tiimitiloihin. 
Niiden tueksi suunnitellaan kokous- ja projektitiloja, 
tiimiarkistoja, kopiotiloja sekä työkahviloita ja tau-
kotiloja vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen. Tiimi-
huoneet ja työpistealueet voidaan suunnitella täysin 
hiljaisiksi vyöhykkeiksi. 

Professoreiden liikkuvuus vaihtelee suuresti, mutta 
työhön liittyy tyypillisesti kahdenkeskisiä tapaamisia, 
keskittymistä ja virtuaalineuvotteluja. Professoreille 
tarjotaan mahdollisuus omaan työhuoneeseen.
 
Akateemisen työympäristön haaste on vuoden aikana 
suurestikin vaihteleva henkilömäärä. Jatkossa 
tilat mitoitetaan minimitarpeen mukaan, ja jousta-
vuutta ja kasvunvaraa luodaan jaetuilla työpisteillä, 
nimettyjen huoneiden yhteiskäytöllä ja yksiköiden 
yhteisillä kokous- ja taukotiloilla.
 

Aalto ARTSin dekaanin monitilatoimiston sydän 
on työkahvila, joka tukee yksin ja yhdessä työskentelyä. 
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oissa ja muissa erityisti-
loissa. Työhön voi liittyä 
pitkiä työmatkoja, kent-
tätutkimusta ja jatko-
opintoja ulkomailla. 
Virtuaalinen yhteistyö 
kansainvälisten tiimien 
kanssa on usein tärkeää, 
ja jotkut yksiköt työs-
kentelevät jo täysin  
digitaalisesti.
 
Akateemisten yksi-

köiden pilottihankkeissa työpisteiden jakamisen 
esteeksi ovat muodostuneet henkilökohtaiset materi-
aalit, joita ei ole mahdollista raivata pois työpisteestä 
päivittäin. Siksi akateemisessa työympäristössä 
pääosa henkilöstön työpisteistä voi olla nimet
tyjä. Yksiköistä tunnistetaan kuitenkin ne ryhmät, 
jotka voivat jakaa työpisteitä: mobiilityöläisten ohella 

Meritekniikan pilottitilaan suunniteltiin nimettyjen työpisteiden ohella erilaisia tiloja yksin ja yhdessä tekemiseen. 
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4. Monimuotoiset oppimisympäristöt

4.1. Oppiminen murroksessa
 

Myös oppiminen on muuttunut digitalisaation 
myötä. Uudet sukupolvet kasvavat teknologian  
ympäröiminä ja käyttävät erilaisia välineitä luonte-
vasti; näille “diginatiiveille” teknologia on kiinteä 
osa identiteettiä ja sosiaalista ympäristöä.  
Mobiililaitteet kulkevat mukana kaikkialle, ja yhteys 
virtuaali maailmaan on auki 24/7.
 
Viime vuosina opetusta on kehitetty vastaamaan  
digitalisaation, globaalin kilpailun ja muuttuneiden  
oppimiskäsitysten tuomiin haasteisiin. Myös Aalto-
yliopisto on ottanut käyttöön verkkopohjaiset 
MOOCkurssit (Massive Open Online Course). 
Opetuksessa ollaan siirtymässä luennoitsijakeskei-
syydestä vuorovaikutteiseen oppimiseen, jossa 
opettaja toimii opiskelijoiden mentorina. Todellisen 
maailman ilmiöiden tarkasteluun keskittyvä ilmiö
pohjainen oppiminen tukee monialaisen ope-
tuksen tavoitteita ja sulautuva oppiminen hyö-
dyntää erilaisia verkkoympäristöjä ja monipuolista 
pedago giikkaa. Käänteinen opetus, ryhmätyöt ja 
oppiminen luokkien ulkopuolella ovat osa uutta oppi-
misen prosessia, jossa valinnanvapaus, monipaikkai-
suus, esteettömyys ja tarve 24/7-tiloille korostuvat. 
 
Aalto-yliopisto kouluttaa tiloissaan visionäärejä ja  
tulevaisuuden osaajia. Yliopistolla on useita kansain-
välisestikin tunnettuja monialaisia kursseja ja 
koulutusohjelmia, jotka soveltavat uusia opetusme-

netelmiä ja hyödyntävät tilojaan uudella tavalla.  
Näitä ovat esimerkiksi IDBM, Creative Sustainability 
ja Aalto Ventures Program. Tulevaisuudessa  
entistä suurempi osa Aallon kursseista on monia-
laisia. Uusia oppimisympäristöjä, kuten Learning 
Hubit, Maarintalo, Design Factory ja Kandidaatti-
keskus, on syntynyt eri kampuksille. Tilojen jaka
mista ulkopuolisten toimijoiden kanssa testataan 
esimerkiksi Espoon väistökoulu -hankkeessa, jossa 
espoolaisella lukiolla on Otaniemessä oma kotipesä ja 
käyttöoikeus Aallon tiloihin ja palveluihin. Avoimet ja 
houkuttelevat oppimisympäristöt ovat Aallolle  
merkittävä kilpailukykytekijä.
 

Perinteiset auditoriot ja luentosalit eivät enää palvele 
uusia opetuksen ja oppimisen muotoja. Painopisteen 
siirtyessä opettajakeskeisestä luennoinnista moni-
muotoiseen opetukseen tarvitaan uudenlaisia tiloja. 
Haasteena on myös ryhmäkokojen pieneneminen 
kurssien aikana, mikä johtaa tilojen vajaakäyttöön.
 
Opetustilojen tilankäyttöä tehostetaan 80 000 neli-
östä 53 000 neliöön. Luento- ja seminaaritiloissa on 
tavoitteena 55 prosentin varausaste. Salien käyttö-
astetta nostetaan yhteiskäyttöä ja monikäyttöisyyttä 
lisäämällä, ulosmyynnin avulla sekä jakamalla ope-
tusta nykyistä tasaisemmin eri viikonpäiville.
 

Tietotalon Learning Hub 
on esimerkki uudenlaisesta 
oppimisympäristöstä, joka 
on kehitetty yhteistyössä 
opiskelijoiden kanssa. 
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4. Monimuotoiset oppimisympäristöt

4.2. Oppimista tukevat konseptit 

Perinteisten auditorioiden ja luentosalien 
käytettävyyttä ja muunneltavuutta parannetaan. 
Kolmannekseen näistä saleista rakennetaan teras-
soitu katsomo ja muunneltava kalustus, mikä mah-
dollistaa tilan käytön ryhmätöihin ja yhdessä oppimi-
seen. “Yksikäyttöisiä” saleja, joissa on kiinteä nouseva 
katsomo, ei rakenneta enää lisää. 
 
Tasalattiaisista luokista ja seminaarisaleista muo-
kataan monikäyttötiloja, jotka tukevat erilaisia 
opetustilanteita ja ryhmätöitä. Liikuteltava kalustus 
ja uudet teknologiat mahdollistavat uusien opetus
metodien käyttöönoton. Nämä tilat nimetään moni-
käyttötiloiksi, ja niitä tarjotaan myös opiskelijoille ja 
henkilöstölle kokouksiin, ryhmätöihin, tapahtumiin, 
seminaareihin ja itseoppimiseen. Osa tiloista jä
tetään avoimiksi niin, että niissä on pinottava ka-
lustus.

 

Kandidaattikeskuksen terassoidut salit ja joustava kalustus 
mahdollistavat sekä luennot että ryhmätyön. 

K
U

VA
: A

IN
O

 H
U

O
V
IO

Alhaisella käytöllä olevien ITluokkien määrää 
vähennetään yhteistyössä Tietotekniikkapalvelujen 
kanssa, opetuksen tarpeet huomioiden. Jäljelle jää-
vistä IT-luokista kehitetään monikäyttöisiä monipuo-
lisin kaluste- ja laitejärjestelyin.
 
Isoissa tilahankkeissa kehitetään oppimisen pro
sessia tukevia monitilaympäristöjä, joissa suun-
nittelun keskiössä on opiskelijakokemus. Nämä ym-
päristöt sisältävät opetustilojen ohella ryhmätyötiloja, 
hiljaisia tiloja, 24/7-tiloja, kiltatiloja, kahviloita sekä 
arjen palveluita. Tilat suunnitellaan yhteistyössä opis-
kelijoiden, opetushenkilökunnan, opetuksen suunnit-
telijoiden sekä Tietotekniikkapalvelujen kanssa.

Design Factoryn Studio on monikäyttötila, jonka käyttäjät 
kalustavat itse. 
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Otaniemen Kandidaattikeskus tarjoaa 
opiskelijoille uudenlaisia opetustiloja, 
ryhmätyötiloja sekä arjen palveluita. 

KUVA: KOKO3.
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5. Yhteiskäyttöiset erityistilat
 

5.1. Erityistilojen ominaisuudet  
 ja tavoitteet

 
Aalto-yliopiston erityistiloja ovat työpajat, labora-
toriot, puhdastilat, koehallit, suuret tutkimusinfra-
struktuurit ja muut tutkimuksen erityistilat. Ne ovat 
alustoja, jotka mahdollistavat huippututkimuksen 
ja -opetuksen sekä poikkitieteellisen yhteistyön 
koulujen ja teollisuuden välillä. Erityistilat tukevat 
Aallon kilpailukykyä ja ovat keino houkutella par-
haita osaajia. Ne ovat toiminnallisesti hyvin erilaisia 
ja vaativat usein huomattavia investointeja talotek-
niikkaan, laitteisiin ja henkilöstöön. Tilojen kirjo on 
niin laaja, ettei niitä voida standardoida tai yhdenmu-
kaistaa yksiselitteisesti.
 
Kokonaisuuksia, joissa henkilöstö-, tila- ja laite-
kustannukset nousevat yli miljoonaan euroon vuo-
dessa, kutsutaan suuriksi tutkimusinfrastruktuu-
reiksi eli suurinfroiksi. Näitä ovat esimerkiksi 
Mediakeskus Lume, OtaNano, Aalto Neuroimaging 
ja Aalto Ice Tank.
 
Erityistiloissa sekä tutkitaan että opetetaan, mutta 
monet tilat ovat silti alhaisella käytöllä. Tiloissa on 
osin vanhentunutta laitekantaa, ja niitä käytetään 
varastoina. Tieto tiloista ja niiden tarjoamasta pal-
velusta on hajallaan. Harva tila on tällä hetkellä yh-
teiskäytössä, eikä yhteiskäyttöön ja laskutukseen ole 
selkeitä pelisääntöjä.
 

Yhteiskäytön esteiksi on tunnistettu opetus- ja  
tutkimusryhmien erilainen koko, ulkoisen rahoi-
tuksen omat alustat, turvakysymykset sekä pelko 
laitteiden katoamisesta. Useilla tiloilla ja laitteilla on 
erittäin tarkat turvallisuus-, kalibrointi- ja käyttöluo-
kitukset. Lisäksi ulkopuolisen käytön synnyttämien 
kustannusten jakaminen tiloista, laitteista ja palve-
lusta on hankalaa.
 
Hyviä kokemuksia yhteiskäytöstä ja erityistilojen 
avoimuudesta on saatu esimerkiksi Aalto Design  
Factorystä, jonka toimintamalleja pyritään siirtä-

mään muuallekin Aaltoon. Yhteiskäyttöä ja tilojen 
ulosmyyntiä on edistetty myös suurinfroissa. Esimer-
kiksi Micronova on Aallon ja VTT:n yhteinen kansal-
linen tutkimusinfrastruktuuri, jonka erityistiloja ja 
laitteita käyttävät myös ulkopuoliset. Micronovan  
laitekanta, tilat, hinnasto ja aikataulut on koottu 
omalle nettisivulleen. 
 
Erityistilojen käyttöä tehostetaan 50 000 neliöstä  
37 000 neliöön. Yhteiskäyttöä lisätään ja toimintoja  
ja varastoja keskitetään niin, että osa erityistiloista 
vapautuu muuhun käyttöön. 

Micronova on Aallon ja VTT:n yhteinen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa tiloja ja palveluja myös ulkopuolisille. 
Palveluista, laitteista ja tilojen ylläpidosta vastaa Micronovan oma tiimi. 
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5.2. Yhteiskäyttöisten  
 erityistilojen konsepti

Aalto-yliopiston nykyiset erityistilat ja niiden tarjo-
amat palvelut kartoitetaan ja tuodaan näkyviksi 
ja kaikille saavutettaviksi uudelle julkiselle verkkosi-
vustolle. 

Pääosasta erityistiloja ja laitteistoja tehdään 
yhteiskäyttöisiä. Erityistilat ja niissä olevat laitteet 
ja palvelut luokitellaan avoimiksi tai rajatun käyttöoi-
keuden tiloiksi. Yhteiskäyttöiset tilat ja palvelut py-
ritään sijoittamaan keskeisille paikoille rakennusten 
maantasokerroksiin helposti saavutettaviksi. 

Yhteiskäyttöisille tiloille luodaan turvallisuus- ja 
luottamuksellisuusluokitukset sekä yhdenmukaiset 
turvallisuus- ja käyttöohjeet. Tilat ja niiden tarjoamat 
palvelut hinnoitellaan. Tilat jaetaan julkiseen, puo-
lijulkiseen ja yksityiseen vyöhykkeeseen. Osa erityis-
tiloista tuodaan U-tasolle, osa taas jää kouluille tietyn 

laitoksen tai tutkimusryhmän käyttöön opetukseen ja 
tutkimukseen. 

Erityistiloista muodostetaan temaattisia palvelu
kokonaisuuksia. Ne määritetään Aallon strategi-
assa kuvattujen painopistealueiden ja yhteiskäyttö-
mahdollisuuksien perusteella. Näitä ovat esimerkiksi 
Aalto Industrial Internet Campus, New Media 
Center sekä Health and Wellbeing. Yhteiskäyt-
töisiä erityistilakokonaisuuksia varten muodostetaan 
uusi palvelumalli. 

Temaattinen erityistilakokonaisuus tarjoaa tietyn 
teeman alla tiloja ja palveluita Aalto-yhteisölle ja sen 

Tieto Aalto ARTSin työpajoista löytyy kootusti 
korkeakoulun verkkosivustolta: 
http://arts.aalto.fi/fi/studies/tyopajaymparistot/

Aallon erityistiloista 
muodostetaan temaattisia 
kokonaisuuksia. Osa 
tiloista jää kouluille 
vain tietyn laitoksen tai 
tutkimusryhmän käyttöön.

Temaattisen  
erityistila-
kokonaisuuden 
konseptikaavio

kumppaneille. Kokonaisuuden ydin on tutkimukseen, 
opetukseen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettu muun-
neltava projektitila, jonka läheisyyteen sijoitetaan ja-
ettuja toimistoja sekä erityistilat tukitiloineen. Koko-
naisuuteen liittyy avoin julkinen vyöhyke kohtaami-
siin ja työntekoon Design Factoryn Kafiksen tapaan. 
 
Käyttäjät löytävät temaattisen erityistilakoko-
naisuuden ja sen tarjoamat palvelut virtuaalisen  
verkkosivun kautta. Temaattiset kokonaisuudet muo-
dostavat yliopistotason verkoston. Jokainen koko-
naisuus on yksi verkoston solmukohta, jonka kautta 
käyttäjälle tarjotaan yhteys muihin alustoihin sekä 
kampuksen ja kumppaneiden tiloihin ja palveluihin.

 

ARTS SCI CHEM ENG ELEC BIZ

ARTS SCI CHEM ENG ELEC BIZ

TEEMA 1
TEEMA 2

TEEMA 3

AALTO-TASO Koulujen omat / ulkoiset
palvelut & tilat

TUKITILAT
Varastot, materiaalit 

& erikoispalvelutMONITILATOIMISTOT &
CO-WORKING

sis. ja ulk. käyttäjille

AVOIN SOSIAALINEN
JA VIRTUAALINEN

KIVIJALKA

STAFF

PROJEKTITILAT
Muunneltava & avoin

Työpaja
W

S
S

L

L
Laboratoriot

MegainfratMONITOIMITILAT
Opetus, opiskelu

& tutkimus

Kustannukset käytön mukaan.
Tilat ja palvelut yhteiskäyttöisiä
sis. ja ulkoisille toimijoille

Kustannukset kouluilla.
Rajattu yhteiskäyttö

W

L
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6. Konseptien toteutus ja johtaminen
6.1. Toimistot
 
Toimistojen suunnittelussa käytetään työprofi
lointia, jonka avulla tunnistetaan eri tavoin työsken-
televät henkilöryhmät. Yksikön toiminnan luonnetta 
analysoidaan ja uusia ratkaisuja kehitetään myös 
haastattelujen, työympäristökyselyjen ja työpajatyös-
kentelyn avulla.
 
Tilasuunnittelussa panostetaan ergonomiaan, akus-
tiikkaan, työhyvinvointiin ja viihtyisyyteen. Ka-
lustus suunnitellaan monimuotoiseksi ja tukemaan 
työasennon vaihtamista päivän aikana. Työympä-
ristön toimivuutta mitataan jälkiarvionnilla noin 
puoli vuotta muuton jälkeen.
 
Työpistekalustusta uusitaan piloteissa ja isoissa tila-
hankkeissa. Suunnittelun pohjana toimivat yliopiston 
työpistemallit. Yliopisto kilpailuttaa kalustehan-
kintoihin kumppanitoimittajan, mikä tuo han-
kintoihin mittakaavaetuja ja suunnitteluun ja muut-
toihin ketteryyttä.

Yliopisto laatii toimistotilojen suunnitteluohjeen. 
Siinä kuvataan monitilatoimiston tilatyypit, mitoitus, 
käyttötapa ja laatutaso sekä henkilöstöä osallistava 
suunnitteluprosessi. 

Työtapoihin liittyvässä muutoksessa panostetaan 
virtuaalisiin työkaluihin ja tiedonhallintaan. Yk-
sikön laitekanta analysoidaan, ja pöytämallisista tie-
tokoneista ja puhelimista siirrytään pääasiassa mo-

Aalto-yliopiston työpistemallit ankkureille ja mobiileille. 
Mobiilipisteiden jakosuhde määritellään työn luonteen 
perusteella. 

biilivälineiden käyttöön. Henkilökohtaiset tulostimet 
korvataan keskitetyillä monitoimilaitteilla. Paperilo-
makkeita ja manuaalisia prosesseja, kuten massapos-
tituksia, muutetaan sähköisiksi hyödyntäen nykyisiä 
ja uusia järjestelmiä, sähköisiä allekirjoituksia ja digi-
taalisia arkistoja. 

Digitaalinen tiedonhallinta mahdollistaa joustavan 
työn ja vähentää arkistotilojen tarvetta. Prosessien 
automatisointi virtaviivaistaa asiointia ja parantaa 
myös asiakaskokemusta. Tietotekniikkapalvelut 
tukee virtuaalisten työkalujen käyttöönottoa käyt-
tökoulutuksella ja tuottamalla mobiilityötä tukevia 
järjestelmiä. 

Henkilöstöpalvelut tukee tilamuutoksissa yksikön 
toiminnan kehittämistä varmistamalla joustavan 
työn mahdollistavat käytännöt ja ottamalla uudet toi-
mintatavat osaksi yliopiston johtamisen kehittämistä 
ja esimiesten perehdytystä. Muutoshankkeissa tiimit 
laativat uuteen tilaan liittyvät pelisäännöt ja päivit-
tävät tarvittaessa tiimisopimukset sekä palveluiden 
väliset yhteistyösopimukset.
 
Yliopisto perustaa työympäristöjohtamisen 
tiimin, johon kutsutaan HR:n, IT:n ja tilapalvelujen 
edustajat. Tiimi kerää palautetta eri koulujen hank-
keista ja hyvistä käytännöistä ja kehittää osallistavan 
suunnittelun työkaluja. Tiimi konseptoi malleja jous-
tavan työn, uusien teknologioiden käyttöönoton ja 
muutosjohtamisen tueksi ja käynnistää työympäris
töjohtamisen mittarien laatimisen.
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Urban Millin “Cave” on pimennettävä työpaja- ja seminaaritila. Kolmen näytön 
cave-seinä mahdollistaa sekä 2D- että 3D-visualisoinnit. Kuva: Mikko 
Raskinen 

            
 

               6.3.         Erityistilat 
 

Erityistilojen kehittäminen käynnistetään vuonna 2016 kartoituksella, jossa 
koulujen kaikki nykyiset laboratorio- ja pajatilat, erikoistilat sekä suurinfrat 
kartoitetaan ja tilojen tekniset ominaisuudet, laitekanta, käyttöasteet, 
pääkäyttäjät ja käyttökustannukset kuvataan. 
  
Kerätyt tiedot tuodaan näkyväksi verkkopalveluun. Analyysin myötä 
tunnistetaan mahdolliset päällekkäisyydet tiloissa ja laitteissa sekä 
synergiaedut, joiden pohjalta voidaan päättää jatkosta. 

  
Tämän jälkeen käynnistetään kehityshanke, jossa kerätyn aineiston pohjalta 
muodostetaan Aalto-tason temaattiset palvelukokonaisuudet. 
Kokonaisuuksille nimetään projektipäälliköt ja ohjausryhmät. Työ tehdään 
yhteistyössä dekaanien, professorien, tilavastaavien ja ACREn kanssa. 
  
Temaattisten palvelukokonaisuuksien hallinnoimiseksi muodostetaan 
palvelumalli, jota varten määritellään resurssit, hinnoittelu ja 
laskutusperiaatteet. Käyttäjille tarjotaan “yhden luukun palvelukokemus”, 
tukea rahoituksen hakuun ja laitehankintoihin sekä tietoa sisäisestä ja 
ulkoisesta laitekannasta ja palveluista. Erityistilojen palveluorganisaatio myös 
päivittää uutta “Aallon tilat- ja palvelut” -verkkopalvelua.  
  
Temaattisen palvelukokonaisuuden pilottikohteita ovat esimerkiksi Aalto 
Industrial Internet Campus ja New Media Center, joissa erityistilojen 

6.2. Oppimisympäristöt
 
Yliopiston nykyiset opetustilat analysoidaan ja 
kuvataan tilojen sijainti, käyttöasteet ja käytettävyys. 
Analyysin perusteella tunnistetaan kouluille jäävät ja 
U-tasolle siirrettävät tilat sekä ne tilat, joista voidaan 
luopua. Kandidaattikeskuksen uusien oppimistilojen 
käyttöaste ja käytettävyys analysoidaan. 
 
Vuonna 2016 kuvataan monikäyttötilan konsepti, 
jotta ratkaisua voidaan hyödyntää tulevissa hank-
keissa. Opettajille annetaan käyttökoulutusta moni-
käyttötilojen muokkaamiseksi erilaisiin tilanteisiin. 
Tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi tunniste-
taan ne oppimisen tilanteet, joita uusien oppimis-
ympäristöjen tulisi tukea.
 
Uusien teknologioiden käyttöä laajennetaan: näitä 
ovat esimerkiksi opetuksen videointi, virtuaaliopetus 
ja vuorovaikutusta edistävä Presemo. Luokkien kiin-
teistä koneista luovutaan ja siirrytään mobiiliväli-
neiden käyttöön. Oppimisessa suositaan ajattelua, 
jossa opiskelijat tuovat omat laitteensa opetus-
tilanteeseen. Aalto IT tukee opetuksen suunnittelua 
uusien opetusteknologioiden näkyväksi tekemisessä 
ja käyttökoulutuksessa. Nämä mallit tukevat 
monimuotoista opetusta ja joustavaa tilankäyttöä.
 
Yhdessä johdon, opetushenkilökunnan ja lukujär-
jestyssuunnittelijoiden kanssa etsitään ratkaisut 
opetuksen tasaamiseksi eri viikonpäiville. Tilojen 
kehittäminen kytketään oppimisen ja opetuksen 
strategiseen kehittämiseen sekä käynnissä oleviin ke-
hityshankkeisiin. Tila- ja teknologiaratkaisut otetaan 
Oppimisen ja opetuksen ohjausryhmän (LeSG) 
asialistalle, ja Aalto CRE ja Aalto IT osallistuvat ta-
paamisiin. 

              

6.3. Erityistilat

Erityistilojen kehittäminen käynnistetään vuonna 
2016 kartoituksella, jossa koulujen kaikki nykyiset 
laboratorio- ja pajatilat, erikoistilat sekä suurinfrat 
kartoitetaan ja tilojen tekniset ominaisuudet, laite-
kanta, käyttöasteet, pääkäyttäjät ja käyttökustan-
nukset kuvataan.
 
Kerätyt tiedot tuodaan näkyväksi verkkopalveluun. 
Analyysin myötä tunnistetaan mahdolliset päällek
käisyydet tiloissa ja laitteissa sekä synergiaedut, 
joiden pohjalta voidaan päättää jatkosta.
 
Tämän jälkeen käynnistetään kehityshanke, jossa 
kerätyn aineiston pohjalta muodostetaan yliopis
totason temaattiset palvelukokonaisuudet. Ko-
konaisuuksille nimetään projektipäälliköt ja ohjaus-
ryhmät. Työ tehdään yhteistyössä dekaanien, profes-
sorien, tilavastaavien ja ACREn kanssa.

Temaattisten palvelukokonaisuuksien hallinnoimi-
seksi muodostetaan palvelumalli, jota varten mää-
ritellään resurssit, hinnoittelu ja laskutusperiaatteet. 
Käyttäjille tarjotaan “yhden luukun palveluko
kemus”, tukea rahoituksen hakuun ja laitehankin-
toihin sekä tietoa sisäisestä ja ulkoisesta laitekan-
nasta ja palveluista. Erityistilojen palveluorgani-
saatio myös päivittää uutta “Aallon tilat ja palvelut” 
-verkkopalvelua. 
 
Temaattisen palvelukokonaisuuden pilottikohteita 
ovat esimerkiksi Aalto Industrial Internet Campus ja 
New Media Center, joissa erityistilojen yhteiskäyttöä 
eri koulujen ja Aallon kumppaneiden kesken konsep-
toidaan. Pilottien myötä tunnistetaan ketterin malli 
kehittää ja johtaa Aallon uusia erityistilakokonai-
suuksia.

Urban Millin “Cave” on pimennettävä työpaja- ja seminaaritila. Kolmen näytön cave-seinä mahdollistaa  
sekä 2D- että 3D-visualisoinnit. 
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7. Muut oppimisen ja työnteon tilat
 

Kaikki yliopiston julkiset tilat – aulat, käytävät ja 
ravintolat – ovat oppimisen ja työnteon tiloja. Nyt 
vajaakäytöllä olevat tilat otetaan aktiivisiksi yksin ja 
yhdessä tekemisen paikoiksi, mikä tuo kampukselle 
elämää mutta auttaa myös tehostamaan tilankäyttöä 
muualla.

7.1 Aulat, ravintolat ja näyttelytilat
 
Rakennusten pääsisäänkäyntejä ja auloja kehite
tään tukemaan yksin ja yhdessä tekemisen tilanteita, 
vuorovaikutusta ja kohtaamisia. Aulojen kalustusta, 
teknologiaa, opastejärjestelmiä ja visuaalista vies-
tintää kehitetään huomioiden eri kiinteistöjen toi-
minta ja arkkitehtuuri.  
 
Yliopiston toiminta tuodaan näkyväksi auloissa, 
käytävillä ja muissa julkisissa tiloissa näyttelyin, 
tapahtumin ja digitaalisin välinein. Aallon tuloksista 
ja käynnissä olevista hankkeista kootaan yhteistyössä 
koulujen kanssa temaattisia, kuratoituja kokonai-
suuksia. Työskentelyä johtaa kokonaisuutena Yli
opiston taiteellisen toiminnan ohjausryhmä.

Ensimmäiset kuratoidut “showroomit” syntyvät 
päärakennukseen ja Oppimiskeskukseen. Näissä 
pilotoidaan myös uusia digitaalisia sisältöjä ja 
media seiniä.  
 
Ravintolat ja kahvilat ovat luontevia kohtauspaik-
koja, ja yhdessä ruokailu tuo ihmiset yhteen. Ravin-

toloiden, kahviloiden ja baarien määrää kampuksella 
lisätään, tarjontaa monipuolistetaan ja aukioloja 
pidennetään. Ne sijoitetaan keskeisille paikoille ja 
liikenteellisiin solmukohtiin. Nyt vajaakäytöllä ole-
vista tiloista suunnitellaan “kolmansia paikkoja” 
Aalto-yhteisölle ja kumppaneille. Saleihin suunnitel-
laan eri vyöhykkeitä tukemaan yksin työskentelyä, 
pikapalavereja, ryhmätöitä ja oleskelua. Langaton 
verkko ja latausmahdollisuus tukevat tiloissa tapah-
tuvaa työntekoa. Yksiköiden eväskeittiöt siirretään 

pääosin ravintoloihin, jotta henkilöstö voi nauttia 
lounaansa yhdessä. Ratkaisua pilotoidaan pääraken-
nuksessa ja Väreessä.
 
Ravintoloitsijoiden valinnassa yliopisto painottaa 
innovatiivisimpia konsepteja ja digitaalista 
maksamista. Ravintoloiden tarjooma, aukiolot, 
kalustus ja visuaalinen ilme suunnitellaan yhteis-
työssä palveluntuottajien kanssa Aallon tarpeet ja 
rakennusten erilaiset ominaisuudet huomioiden.

Creative Sustainability -koulutusohjelman opiskelijatiimi kehitti ravintola-konseptin, 
joka tukee oppimista, työntekoa ja vapaa-ajan viettoa.
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7.2 Kumppaniyhteistyön tilat 
 
Aalto avaa tilojaan myös kumppaneille, joita ovat esi-
merkiksi valtiotoimijat, startup-yritykset, rahoittajat 
ja alumnit. Kumppanitoiminnan strategisena ta
voitteena ovat uudet liiketoimintakonseptit, avoimet 
innovaatiot sekä yliopiston avautuminen yhteiskun-
taan. Tavoitteena on, että Aallon ja kumppanien 
toiminnot sekoittuvat kampuksella.
 
Kumppaniyhteistyön tiloja ovat esimerkiksi toimis-
tohotellit, startup-tilat sekä uudet yhteisölliset työ
tilakonseptit. Nämä ovat alustoja, joissa toimijoiden 
välistä synergiaa ja verkottumista johdetaan. Aalto 
kehittää näitä uusia tilakonsepteja sekä yliopiston 
sisäisille toimijoille, yhteistyöhön kumppaneiden 
kanssa että rakennusten julkisille vyöhykkeille oman 
väen ja vierailijoiden käyttöön.
 
Kumppaniyhteistyölle luodaan sekä ison mitta-
kaavan alustoja, kuten Aalto Industrial Internet 
Campus että pienempiä foorumeita, kuten päära-
kennukseen kehitettävä Partners Lounge, joka tuo 
Aallon yritysyhteistyötä ja kumppaneille tarjottavia 
palveluja näkyväksi.
 
Yritysten läsnäoloa kampuksella tuetaan luomalla 
ketteriä ja muuntojoustavia toimitilakonsepteja liike-
toiminnan eri vaiheissa oleville yrityksille. Sopimus-
ajat luodaan lyhyiksi ja hinnoittelu suhteutetaan yri-
tysten liikevaihtoon. Sekä startupeille että kumppa-
niyrityksille tarjotaan tiloja yliopiston temaattisilta 
toiminta-alueilta. 
 
Aloittaville yrityksille on tärkeää kuulua yhteisöön 
ja välttää suuria investointeja. Niille tarjotaan ket-
terin sopimuksin mahdollisuus päästä käyttämään 
yliopiston resursseja. Aalto-taustaisille startupeille ja 
yrityksille luodaan porrastettu palvelupolku liike-
toiminnan kasvun mahdollistamiseksi.

8. Kohti uutta kulttuuria
8.1. Opastus ja tilavaraus
 
Uusien tilakonseptien ohella Aalto-yliopisto kehittää 
opastusta ja tilavarausta, jotta tilojen jakaminen ja 
ketterä käyttö on mahdollista.
 
Suunnistamisen helpottamiseksi yliopisto parantaa 
sisä ja ulkoopastusta ja kehittää “campus app” 
mobiilisovelluksen, joka tuo käyttäjille näkyväksi 
kampuksen tilat, palvelut, uutiset ja tapahtumat.
 
Tilavarausjärjestelmän käytettävyyttä paranne-
taan muokkaamalla järjestelmän rakennetta ja lisää-
mällä kaikista tiloista sijaintitieto, pohjakuvat, valo-
kuvat ja AV-tiedot. Järjestelmään lisätään reittaus-
mahdollisuus, jonka perusteella tilojen toimivuutta 
kehitetään käyttäjäpalautteen perusteella.
 
Tiloihin rakennetaan digitaalisia ovensuunäyt
töjä, jotka mahdollistavat tilan helpon ja nopean 
käyttöönoton aina, kun se on tyhjillään. Ovensuunäyt-
töjä pilotoidaan Kandidaattikeskuksessa ja Oppimis-
keskuksessa. Auloihin sijoitetaan infonäytöt, jotka 
kertovat vapaista tiloista ja tapahtumista.

8.2. Käyttäjälähtöisyys ja  
 osallistava suunnittelu 

Aalto-yliopiston uudet tilaratkaisut suunnitellaan 
käyttäjälähtöisesti ja osallistavan suunnittelun 
keinoin. Käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla voi-
daan tunnistaa eri koulujen erityistarpeet sekä käyt-
täjien todelliset, piilevät tarpeet. Osallistava suun-

nittelu antaa mahdollisuuden haastaa vallitsevat 
käytännöt, luoda uutta ja voimauttaa käyttäjät oman 
ympäristönsä kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Isoissa tilahankkeissa käytetään konseptisuunnit
telua ja palvelumuotoilua, joiden avulla luodaan 
uusia konsepteja ja uudistetaan toimintaa. Monia-
laiset suunnittelutiimit kehittävät yhdessä käyttäjien 
kanssa kokonaisvaltaisia ympäristöjä, joissa toiminta, 
tilat, teknologia ja visuaalinen ilme muodostavat yh-
tenäisen kokonaisuuden. Tilamuutoksissa hyödynne-
tään myös työympäristökehittämisen työkaluja, 
kuten työprofilointia, kyselyitä, työpajoja ja jälkiarvi-
ointia. Pilottihankkeissa testataan ratkaisuja pie-
nessä mittakaavassa mutta voidaan myös kehittää 
jotain täysin uutta. 

Digitaaliset ovensuunäytöt helpottavat tilan ketterää 
varausta ja käyttöönottoa. 
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Tilojen kehittämisessä hyödynnetään myös opiskeli
jahankkeita ja yliopiston taidekoordinaattorien 
osaamista. Osallistavan suunnittelun laajuus ja me-
netelmät sovitaan aina hankekohtaisesti ja yhdessä 
käyttäjien kanssa. 

8.3. Tilojen vuokraus ja myynti

Yliopiston toimitilojen kehittämisessä ja koulujen 
tilatehostushankkeissa pyritään vapauttamaan 
kokonaisia kerroksia ja rakennuksia niin, että 
niitä voidaan vuokrata kumppaneille. Aalto-yliopisto 
on kiinnostava yhteistyökumppani sekä yksityi-
sille- että valtiotoimijoille, ja Otaniemen alueella on 
vilkas vuokralaiskysyntä. Aalto-yliopisto vuokraa sen 
omasta käytöstä vapautuvia tiloja startupeille, 
kumppaneille ja muille toimijoille, jotka tukevat yli-
opiston strategiaa.  Kaikki vapautuvat tilat pyritään 
vuokraamaan ulos.
 
Yliopiston tilamyynnin volyymi moninkertaiste
taan. Yritysten ja koulutuslaitosten kanssa laaditaan 
puitesopimuksia tapahtumatoiminnasta. Tiloista ja 
palveluista rakennetaan houkuttelevia palvelukoko-
naisuuksia, ja palvelua tarjotaan asiakkaille “yhden 
luukun periaatteella.”

  

 

Oppimiskeskuksen palvelumuotoiluhanke loi pohjan kirjaston perus-korjaukselle. 
“Yksinäinen susi” on yksi kirjaston asiakasprofiileista. 
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Digitaaliset ovensuunäytöt helpottavat tilan ketterää varausta ja käyttöönottoa. Kuva: 
XX 

 

          8.2.  Käyttäjälähtöisyys ja osallistava suunnittelu  
  

 
Aalto-yliopiston uudet tilaratkaisut suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja 
osallistavan suunnittelun keinoin. Käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla 
voidaan tunnistaa eri koulujen erityistarpeet sekä käyttäjien todelliset, piilevät 
tarpeet. Osallistava suunnittelu antaa mahdollisuuden haastaa vallitsevat 
käytännöt, luoda uutta ja voimauttaa käyttäjät oman ympäristönsä 
kehittämiseen ja käyttöönottoon. 
 
Isoissa tilahankkeissa käytetään konseptisuunnittelua ja palvelumuotoilua, 
joiden avulla luodaan uusia konsepteja ja uudistetaan toimintaa. Monialaiset 
suunnittelutiimit kehittävät yhdessä käyttäjien kanssa kokonaisvaltaisia 
ympäristöjä, joissa toiminta, tilat, teknologia ja visuaalinen ilme muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden. Tilamuutoksissa hyödynnetään myös 
työympäristökehittämisen työkaluja, kuten työprofilointia, kyselyitä, 
työpajoja ja jälkiarviointia. Pilottihankkeissa testataan ratkaisuja pienessä 
mittakaavassa mutta voidaan myös kehittää jotain täysin uutta.  
 
Tilojen kehittämisessä hyödynnetään myös opiskelijahankkeita ja yliopiston 
taidekoordinaattorien osaamista. Osallistavan suunnittelun laajuus ja 
menetelmät sovitaan aina hankekohtaisesti ja yhdessä käyttäjien kanssa.  
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9. Lopuksi
 

Tämä Aalto-yliopiston tietotyön, oppimisen ja tutki-
muksen tiloja linjaava dokumentti on laatuaan ensim-
mäinen. Näillä linjauksilla Aalto tavoittelee merkit-
täviä tila- ja kustannussäästöjä, parantaa toiminnan 
ketteryyttä ja luo elävää kampusta sekä mahdolli-
suuksia monialaisille kohtaamisille.

Linjaukset tukevat yliopiston kestävän kehityksen 
tavoitteita. Tilojen resurssiviisas käyttö tuottaa niin 
ekologisia, taloudellisia kuin sosiaalisiakin hyötyjä. 
Tilankäytön tehostaminen vähentää Aalto-yliopiston 
käytössä olevien neliöiden määrää, jolloin kokonai-
sista rakennuksista voidaan luopua. Järkevä tilan-
käyttö on tehokkain keino pienentää tilojen aiheut-
tamaa ympäristökuormaa. Monimuotoiset tilat taas 
joustavat arjen muutoksissa, ja vakioidut kalusterat-
kaisut mahdollistavat henkilöstön ketterät ja nopeat 
muutot. Suunnittelussa suositaan kierrätysmateriaa-
leja ja ympäristöystävällisiä tuotteita. 
 

Tulevina vuosina yliopisto investoi tilamuutoksiin, 
teknologiaan ja uusiin kalusteisiin. Tilojen laadulliset 
parannukset, monimuotoisuus ja jaettu käyttö tuovat 
hyvinvointia ja lisäävät vuorovaikutusta ja yhteisöl-
lisyyttä. Osa tätä Aallon uutta käyttäjäkokemusta 
on osallistava suunnittelu, joka tarjoaa käyttäjille 
mahdollisuuden vaikuttaa oman ympäristönsä suun-
nitteluun. Tilamuutoksiin liittyvien kyselyjen ja työ-
pajojen lisäksi jälkiarvioinneilla kerätään tietoa jat
kuvan kehittämisen tueksi. 

Myös tämän raportin linjauksia kehitetään yhteisöltä 
ja hankkeista saatujen kokemusten myötä.
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LIITE 1: Termejä  ja  käsitteitä
Käyttöaste, täyttöaste ja varausaste
 
Tässä raportissa käyttöasteella tarkoitetaan tietyllä alu-
eella havainnointihetkellä käytössä olevien tilojen suhdetta 
kaikkiin havainnoitaviin tiloihin (%). Käyttöastemittaus 
tehdään objektiivisena havainnointitutkimuksena, jossa 
valitut rakennukset kierretään viikon aikana 3–5 kertaa päi-
vässä klo 9–17 välillä. Havaintojen pohjalta lasketaan tilojen 
ja työpisteiden käyttöasteet.

Täyttöaste tarkoittaa havannoimalla todettua tilan käyt-
täjämäärää suhteessa tilan maksimikapasiteettiin. Vara-
usaste tarkoittaa tilavarausjärjestelmästä saatavaa tilan 
varaustietoa. 

Liikkuvan työn käsitteet 
 
Viime vuosikymmenen aikana yleistyneistä uusista työ-
tavoista käytetään nimityksiä etätyö, liikkuva työ ja moni-
paikkainen työ. 

Etätyön tavallisimpia muotoja ovat työnantajan kanssa so-
vittu kotona tehtävä etätyö, liikkuva etätyö ja työskentely 
etätyökeskuksissa. 

Liikkuva työ taas tarkoittaa fyysisesti liikkuvaa työtä, jota 
tehdään päätyöpaikan ja kodin ulkopuolella, kuten liike-
matkoilla, kenttätyössä tai asiakkaiden tiloissa. Monipaik-
kainen työ tarkoittaa monissa eri paikoissa, päätyöpaikan 
ulkopuolella tehtävää työtä: kotona, asiakkaiden luona, 
sivutoimipisteessä, liikennevälineissä ja julkisissa tiloissa 
tehtävää työtä. 

Liikkuvaan ja monipaikkaiseen työhön liittyy käsite työn-
teon ”kolmannet paikat”: niitä ovat esimerkiksi kahvilat, 
hotellit, lentokentät, puistot ja muut julkiset tilat.

Toimiston tilatehokkuusluku NUA/htv  
(net usable area)

Toimistotilan tehokkuusluku lasketaan jakamalla tilan 
pinta-ala käyttäjämäärällä. Käyttäjämäärä lasketaan henki-
lötyövuosina. Pinta-alaan lasketaan työhuoneet ja avotilat 
sisäisine käytävineen, kokous- ja projektihuoneet, vetäy-
tymistilat, hiljaiset huoneet, puhelinkopit, taukotilat, ko-
piopisteet ja kerroksen lähivarastot. Pinta-alaan ei lasketa 
väliseiniä eikä kantavia rakenteita, poistumisteitä, porras-
huoneita, teknisiä tiloja, sosiaalitiloja (wc:t, pukuhuoneet, 
saunat), erityistiloja eikä kiinteistön isoja yhteiskäyttöisiä 
tiloja kuten auloja, ravintoloita, opetustiloja, päätearkistoja 
ja väestönsuojia.

Toimistotyypit

Huonetoimistossa  työ tehdään yhden tai useamman hengen 
toimistohuoneissa.

Avotoimistossa taas työntekijöille tarjotaan pääsääntöisesti 
henkilökohtaisia työpisteitä avoimessa ympäristössä. 
Huone-  ja avotoimistossa on työpisteiden ohella kokous- ja 
kopiotiloja sekä taukotila vapaamuotoiseen vuorovaiku-
tukseen.

Kombitoimisto on huonetoimiston ja avotoimiston yhdis-
telmä, joka muodostuu työhuoneista ja avotiloista. Työ-

pisteet ovat pääsääntöisesti nimettyjä. Kombitoimistossa 
tilat jaetaan usein hierarkiaan perustuen niin, että avotiloja 
kiertävät työhuoneet osoitetaan esimiehille.

Monitilatoimisto on tietotyön murroksen, teknologian ke-
hittymisen ja monipaikkaisen työn synnyttämä joustava ja 
muunneltava tilakonsepti, joka on yleistynyt 2000-luvulla 
yksityisellä ja julkisella sektorilla. Monitilatoimisto mah-
dollistaa sopivan työtilan valinnan kulloiseenkiin työtehtä-
vään, ja työprosessi on luonteeltaan liikkuva. Toimistossa 
on nimettyjä ja jaettuja työpisteitä erilaisille käyttäjäprofii-
leille sekä erilaisia vyöhykkeitä ja tilatyyppejä työn eri vai-
heisiin: ryhmätyötiloja ja kohtaamispaikkoja neuvotteluille 
ja yhteistyötilanteille ja rauhallisia tiloja keskittymistä vaa-
tivaan työhön. Suunnittelussa huomioidaan työn luonne ja 
tilan merkitys organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Työympäristön kehittäminen ja  
johtaminen (Workplace Management)

Työympäristö muodostuu fyysisistä, virtuaalisista ja sosi-
aalisista tiloista ja elementeistä. Työympäristön kehittämi-
sessä organisaation toimintaa, tiloja ja teknologiaratkaisuja 
kehitetään monialaisesti. Tavoitteena on tukea organisaa-
tion suorituskykyä ja toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstö 
ja asiakkaat osallistetaan prosessiin ja muutosta johdetaan. 
Työympäristön johtaminen on strategian toteuttamista 
työympäristöresurssien avulla: henkilöstökehittämisen 
(HRD), tietohallinnon (ICT) ja tilahallinnon (CRE) toi-
minnan ja yhteistyön johtamista strategian edellyttämään 
suuntaan. Tukitoimintojen välisen yhteistyön ohella tue-
taan dialogia ydintoiminnan ja tukitoimintojen välillä. 
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