
Lippulaivan kirjaston sisustuksen suunnittelu ja kalustuksen 
toteutus toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden, 
sidosryhmien sekä kirjaston henkilökunnan kanssa. 
Osallistamisen avulla varmistetaan, että kirjastosta tulee 
käyttäjiensä näköinen ja että se vastaa juuri Espoonlahden 
alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. 
Päävastuu asukkaiden ja sidosryhmien osallistamisessa on 
kirjaston nimeämällä projektiryhmällä. Palveluntuottajan 
vastuulla on osallistaa projektiryhmä mukaan suunnitteluun 
siten, että osallistamisen tuloksena syntynyt materiaali 
otetaan huomioon suunnittelun eri vaiheissa. 
Palveluntuottajan vastuulla on myös kalustuksen 
toteuttamiseen liittyvä osallistaminen.

Osallistaminen toteutetaan neljässä vaiheessa; Unelmointi, 
Suunnittelu ja kokeilut, Suunnitelman tarkentaminen ja 
toteutus ja käyttöönotto. Kukin vaiheista kestää yhteensä 
kuusi kuukautta ja kullakin kuukaudella on oma teemansa. 
Lähtökohtaisesti samat teemat toistuvat kaikissa neljässä 
vaiheessa, mutta niitä voidaan kuitenkin tarkentaa, täsmentää 
tai jopa muuttaa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi projektin 
edetessä. Osallistaminen toteutetaan suurilta osin erilaisten 
työpajojen, haastatteluiden ja kyselyiden avulla. 
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• Kalustuksen osallistava toteutus • Suunnittelun lähtötietojen 

kerääminen ja suunnittelun aikana 
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suunnitteluvalintojen 
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• Suunnittelukysymysten muodostaminen

• Yhteissuunnittelun käynnistäminen 

asukkaiden kanssa

• Kirjastoon liittyvien teemojen työstäminen             

tausta-aineistoksi tilasuunnitteluun

• Tarvekartoitukset ja toiminnallisten ideoiden 

kerääminen ja jäsentäminen

TYÖPAJAT

WEB-KYSELYT

HAASTATTELUT

TYÖPAJAT

SUUNNITTELU-

TAPAHTUMAT

HAVAINNOINTI

KOKEILUT

ARVIOINTi

• Osallistamissuunnitelman päivittäminen yhdessä 

suunnittelutoimiston kanssa

• Suunnittelukysymysten tarkentaminen

• Ideoiden jäsentäminen ja konseptointi

• Palvelukonseptien kehittäminen

• Luonnossuunnitelman esittely 

ja päätös tilaratkaisusta

• Asukkaiden ja sidosryhmien 

osallistaminen sisustussuunnitteluun 

suunnittelun vaiheiden ja aikataulun 

mukaan.

Kirjasto kolmantena paikkana

Uuden asiakaspalvelumallin kehittäminen

Tilasuunnittelun aikana
toteutettava yhteissuunnittelu

LO
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käyttöönotto
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ARVIOINTI

TYÖPAJAT
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TAPAHTUMAT

HAVAINNOINTI

KOKEILUT
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• Asukkaiden ja sidosryhmien 

osallistaminen sisustussuunnitteluun 

suunnittelun vaiheiden ja aikataulun 

mukaan.

• Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen 

sisustussuunnitteluun suunnittelun vaiheiden ja 

aikataulun mukaan.

• Kirjastossa järjestettävän toiminnan 

kehittäminen

kalusteiden osallistava toteutus


