
 









 





Ilma sakeana kysymyksiä 

• Mitä ehkä haluaisin tehdä 
 

• Voin tulla pelaamaan 
• Voin istua hetken ja puhua kirjalle lukukokemuksestani 
• Voin katsoa muiden kanssa vinkkausvideon näytöltä 

tai seinältä 
• Voin lainata ja palauttaa ja saada neuvoja 
• Voin älypuhelimilla ja IPadeilla tehdä yksin tai 

kavereiden kanssa mukavia juttuja. Voimme ehkä 
heijastaa tuotoksemme seinälle. 

• Voin kavereitten kanssa tallentaa näyttöpöytään omia 
juttuja ja löytää sieltä tietoa kiinnostavista 
aihealueista 

• Ehkä saan helposti itse nähtäväkseni ”lasten 
pikamatkan, puolimaratonin ja maratonin” 
kirjavalikoimat kansineen ja kuvailuineen – ne näkyvät 
hyllynpäätytabletissa 

• Tulen silkkiniitylle keväällä perheen kanssa. Siellä on 
tapahtuma, jossa voi pelata ja kirjoista kerrotaan 
juttuja 

• Kiva olisi olla mukana, kun bussi tulee illanhämyssä 
rannalle 

Ajotila. Työtila. Kirjasto.  
n.12 m. pitkä pari metriä leveä tuubi 
miten asiakasvirrat kulkevat 
kuinka toimitaan ryhmätilanteissa 
Miten ergonomia pelaa 
Voiko hyllyt irrottaa 
Akkulaturi ja jääkaappi samassa kaapissa 
Miten esteettömyys toteutuu 
Onko portaikko turvallinen 
Kuinka suunnittelet liiketunnistimella 
avautuvan oven 



Kysymyksistä konseptiin 

• strategisena arvona rohkeus 
• lähdetään rohkeasti toteuttamaan uutta sekä sisällön että toteutustavan osalta 
• perustuu Espoon kirjastoautot-osaston erityismissiolle: Olemme liikkuva lähikirjasto ja 

tarjoamme uudistuvia palvelujamme ketterästi siellä missä tarvitaan. Tärkeintä ovat 
lapset. 

• pelkkään lainaukseen pohjautuva toimintakonsepti ei ole mielekäs ja kestävä pohja 
uuden auton suunnittelulle 

• toimintakonsepti on muunneltava, esteetön moderni lastenauto, jossa on tilaa 
tapahtumille 

• Innovatiiviset laitteet ja menetelmät ovat käytössä aineistoon tutustumisessa 
• palvelee entiseen malliin vaihtuvalla kokoelmallaan, mutta aikaa käytetään entistä 

huomattavasti enemmän myös erilaisiin tapahtumiin ja pyritään uusin välinein ja 
toimintatavoin tuottamaan yksittäisille lapsille iloisia elämyksiä 

•  välitetään kuvaa modernista kirjastolaitoksesta 
• tila pyritään saamaan monikäyttöiseksi ja joustavaksi erilaisin moduuliratkaisuin 
• ratkaisu mahdollistaa sekä auton joustavan käytön erilaisiin käyttötarkoituksiin että 

sen helpon muuttamisen tulevaisuuden tarpeiden mukaan 



















Projektin eteneminen 

15.4.2013 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 17 

2011 
 

Kevät: kirjastoauton toimintakonseptin ideointiseminaari  
 
Syksy:  

- syyskuu: tarjouspyynnön valmistelu (alus tan ja korin vaatimukset elokuu, tekniset 
vuoropuhelut) 

- syyskuu: palaverit ergonomin ja siivoustoimen kanssa  
- lokakuu: kehittämistoiminnan hankeavustushakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 
- marras- ja joulukuu: yhteistyöneuvottelut Aalto-yliopiston kanssa 

 
2012 

- tammikuu: tarjouspyyntö valmis, tarjousten jättöaika alkaa, toimintakonseptin ja 
toteutussuunnitelman tekeminen alkaa 

- helmikuu: tarjousten jättöaika, toiminnallinen suunnittelu jatkuu 
- maaliskuu: tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusehtojen tarkistaminen, tarjousvertailut, 

hankintapäätös 
- huhtikuu: päätös lainvoimaiseksi, sopimus (mahdolliset neuvottelut), alustan ja korin tilaus 
- toukokuu: toimintakonsepti ja toteutussuunnitelma valmiit, kalustevalmistajat valitaan 
- kesä: neuvottelut kalustevalmistajien ja teknisten laitteiden toimittajien kanssa alkavat 
- kesäkuu: alusta koritehtaalle 
- elokuu: korin valmistus alkaa 
- lokakuu: kori valmistuu 
- marraskuu: kori valmis, sisustaminen ja ulkoasun toteuttaminen alkavat 
- joulukuu: teknisten laitteiden asentaminen alkaa 

2013 

1. helmikuu: kirjastoauto otetaan käyttöön  










