
Kaikille avoin 
vihreä ja vireä 
kohtauspaikka 

 



Kohtauspaikka 
kampuksen ja sitä 
ympäröivän yhteisön 
keskellä 



 
Innovointi 

 

Tiedonhaku 

Yhteisöllinen 
toiminta 

Harrastus
-toiminta Opiskelu 

Oleskelu 
yksin tai 
yhdessä 

Ryhmätyöt 



Tilaohjelma 



Kennoston tilat vaihtelevat 
täysin avoimen ja äänekkään 
sekä suljetumman ja hiljaisen 
välillä 



Ekologisuus 
Kennostossa 

Osoittaa Metropolian sitoutuneisuutta 
kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen 
vastuuseen 
 

• Korkea käyttöaste 
• Uusiutuvaa energiaa 
• Huolellinen kierrätys 
• Laadukkaat ja ajattomat kalusteet 

ja sisustusmateriaalit 
• Helppo siivottavuus ja huolto 
• Puupintoja 
• Eko -sertifikaatit 

 



Materiaalivalintojen 
ekologiset kriteerit 

• Laadukkuus  
• Ajattomuus  
• Muuntojoustavuus  

 
Pitkä elinkaari sekä lykkää 
että vähentää kulumisesta 
tai rikkoutumisesta 
johtuvien hankintojen 
tarvetta 
 
Tekstiileissä julkitilaan 
vaadittavat kesto-
ominaisuudet 
 



Kasviseinä  
• Lisää viihtyvyyttä 
• Puhdistaa ilmaa 

epäpuhtauksista ja 
huonepölystä  

• Nostaa luonnollisesti 
ilmankosteutta   

• Leed pisteen 
arvoinen 

• Kotimaisen Green 
House Effectin tuote 

 
 



Tiloja jokaisen tarpeisiin,  
elementtejä kaikkiin 
kampuskirjastoihin 
 



Avoin 
oleskelutila 







Oleskelualueen  
istuinryhmä 



Kirja-alue 

Kirjoja voidaan teknologian 
avulla pitää esillä Kennoston 
yleisötiloissa aiempaa 
rajatummin 
 
Muunneltavat kirjahylly- ja 
istuinpenkkimoduulit 



Hylly ja penkki, 
mitat 
• Yksi hylly ja penkki 
• Materiaali saarni 
• Sopivat yhteen palapelinä 
• Monta tapaa yhdistellä 
• Irtotyynyt 
• Siirreltäviä 

 
 



Hiljainen tila 

• Tila on täysin hiljainen ja 
tarkoitettu 
tutkimustyöhön ja 
lukemiseen 

• Valaistus on rauhallinen 
• Lukittavia ja varattavia 

”tutkijan työpisteitä” 
 



Tutkijan työpiste, 
mitat 

Tutkijan työpiste: 
• Lukittava kiintokaluste 
• Materiaali saarni ja laminoitu kalustelevy eri väreissä 
• Rulo-ovi 
• Alaslaskettava työtaso 
• Intergroitu valaisin 



Ryhmätyötilat 

• Rauhallinen soppi 
ryhmätyöskentelyyn 

• Kampusten väliset 
sekä avoimet 
webinaarit  

• Verkkokursseja 
• Harrastusryhmien 

harjoitustila  
• Draamapedagogia 
• Elokuvanäytäntöjä 
 
• Yhdistettävissä 

isommaksi 
kokoustilaksi 

• Kalustus on 
muuntojoustava 



Muita tiloja 

Palvelualue 
• Lainaus- ja 

tiedonhakupalvelut 
• Oppilaskunnan palvelut 
• Kirjakauppa  
• Kopiointipalvelut  
• Tietotekninen kauppa- ja 

palvelupiste 
 

Kahvila Hunaja 
• Kaikille avoin 
• Tarjolla luomutuotteita 
• Yrttibaari 
 



Innovaatioita ja 
yhteisöllisyyttä 
luonnollisesti 

Kiitos! 
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