
1. Ongelma

HAM uudistuu

Hel singin tai demuseo sulki ovensa Ten
nis pa latsissa hei nä kuussa 2014 laa
jen nus re montin vuoksi. Uudistettu tai
demuseo avataan yleisölle syys kuussa 
2015. Remontin aikana tai de museossa 
on kehitetty työ kaluja koko nais val taisen 
museo ko ke muksen ja ylei sö läh töisen toi
minnan paran ta miseksi. Toi minnan kehit
tämisen kannalta kat sottiin aiheel liseksi 
syventää kes keisten ja poten ti aa listen 
kävi jä ryhmien tun temusta ja luoda ylei
sö strategia, parantaa kävi jä ko kemusta 

ja pal veluita Ten nis pa latsin raken
nuksessa pal ve lu muo toilun avulla sekä 
päi vittää museon iden ti teetti nykyistä 
toi mintaa vas taavaksi ja lisätä tai de
museon näky vyyttä raken nuksen sisä ja 
ulko puolella. Tärkeää on ollut työn te ki
jöiden sitoutt aminen muu tos hank keisiin. 
Tämän vuoksi hen ki lö kunnan ammatt i
taitoa on hyö dynnetty hank keisiin liitt y
neissä yhteisissä työ pa joissa ja kes kus
te luissa.

Muotoilun hyödyntämisellä tähdätään käyttäjälähtöisiin tila- ja 
palveluratkaisuihin. 

Hel singin tai demuseo haluaa kehittää ja yhte näistää tila ja pal ve lu rat kai
sujaan. Pro jektissa tai demuseo uudis tetaan entistä veto voi mai semmaksi 
ja roh keammaksi hel sin ki läisten tai de museoksi. Olen naiseksi asiaksi on 
muo dostunut museokokemuksen kokonaisvaltainen suunnittelu yksit
täisten pal ve lu ta pah tumien paran nusten sijaan. Tavoitteena on, että 
uudistunut tai demuseo puhuttelee ja tavoittaa entistä laa jemman joukon 
museo kä vijöitä.
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2. Havainnointi

Tai de museon kävi jä kuntaan sekä poten
ti aa lisiin uusiin kävi jöihin läh dettiin 
tutus tumaan tekemällä kävi jä tutkimus 
ja tun nett uus tutkimus. Näiden pohjalta 
saatiin selville museon nykyinen kävi
jäkunta ja tietoa poten ti aa lisista uusista 
kävi jä ryhmistä ja heidän toi veistaan ja 
tar peistaan. Tut ki mus tiedon lisäksi mu
seon ylei sötyön osaston johdolla käytiin 
työ pa ja muo toisia kes kus teluja koko 
hen ki lö kunnan kesken, joissa mie tittiin 
tai de museon yleisöjä ja tehtävää kau
pun ki laisten vapaaajan viett o paikkana 
tai de museon eri toi mintojen näkö
kulmasta.

Seu raavassa vai heessa luotiin hen ki
lö kunnan kesken asia kas pro fiileja eli 9 
kap paletta kuvitt eellisia tai de museon kä
vijöitä tai mah dol lisesti museon muiden 
pal ve luiden käyttäjiä. Mie titt äessä eri
laisten kävi jöiden museo ko kemusta työ
kaluksi luotiin kävi jäpolku, jonka pohjana 
toimi len to yh tiölle tehty pal ve lupolku. 
Kävi jä polkuun lis tattiin kaikki toi min ta
vaiheet tai pisteet, jotka kävijä saattaa 
kohdata museoon tul lessaan tai siellä 
ollessaan. Kävi jäpolun mallia käytiin läpi 
myös Toimivan kau pungin kau pun ki
muo toi li joiden kanssa, jotka toivat esille 
pal ve lu muo toilun näkö kulman museon 
saa vu tett a vuuden ja pal ve lu toi mintojen 
(kauppa, lipun myynti, vaa te säilytys ja 

kul keminen opas teiden mukaan raken
nuksessa) paran ta mis toi men pi teissä 
remontin aikana.

Asiakas ymmärrystä syven nettiin hen
ki lö kunnan Tal linnan matkalla, jonka 
aikana eri toi mintoja edustavat ryhmät 
kulkivat Meri museossa ja KUMU:ssa 
eläytyen kukin ryhmä yhden asia kas pro
fiilin hahmoon kävi jä pol ku pohjan kanssa. 
Pien ryhmät kir jasivat havaintoja museo
ko ke muksesta ja lopuksi koke mukset 
esi teltiin yhteen vetoina pro fii leittain koko 
hen ki lö kunnalle. 

Lopulta pää dyimme tii vis tämään 9 asia
kas pro fiilia kolmeksi moti vaa tio poh
jaiseksi kävi jä pro fiiliksi: 1) taiteen ra
kastajat, 2) ajan hermolla olevat sekä 3) 
yhdessä tekevät ja kokevat.

Tai de museon iden ti teettiä ja tun net
tuuden paran tamista mie tittiin yhdessä 
brän di tiimin kanssa, johon koottiin mu
kaan mark ki noin ti vies tinnän eri alojen 
osaajia ja asian tun tijoita. Brän di tiimissa 
mukana ovat myös Toimivan kau pungin 
kau pun ki muo toilijat tuoden mukaan tila 
ja pal ve lu rat kaisujen kehitt ämisen näkö
kulmat osana tai de museon uuden iden ti
teetin jal kau tumista koko nais val taisesti 
kaikkeen toi mintaan ja ajatt eluun.

3. Ideat

Hel singin tai demuseo halusi suun nitella 
uudis tuvaan tilaan koko nais val taisen 
museo ko ke muksen. Tilan ja pal ve luiden 
haluttiin tukevan toisiaan par haalla mah
dol lisella tavalla ja asiakkaat haluttiin 
huo mioida entistä paremmin.

Toimivan kau pungin kau pun ki muo toilijat 
liitt yivät pro jektiin sen alku vai heessa ja 
autt oivat museota tun nis tamaan koh
dat, joissa muo toilun mene telmistä olisi 
hyötyä. Kuten vas taa van tyyp pisissä kau
pungin hank keissa on tavallista, valmista 
toi mek siantoa ei ollut vaan kau pun ki
muo toilijat rakensivat sen yhdessä mu
seon kanssa havain noinnin pohjalta. Teh
tävien hah mott a misessa auttoi kaikkien 
osa puolten ymmärrys siitä, että oltiin 
raken tamassa muo toiluun poh jautuvaa 
hyvin koko nais val taista hanketta.

Ideointia ohjasivat:

• Tila uu distus
• Pal velujen uudistus
• Useiden aiemmin hajallaan sijain

neiden toi mintojen kes kitt yminen 
saman katon alle

• Halu parempaan asia kas ym mär
rykseen

• Halu kir kastaa mie likuvaa museosta 
ja sen teh tävästä.

Asia kas ym mär ryksen kas vatt a misessa 
edettiin luon tevasti. Orga ni saa tiolla oli 
kyky empatiaan sekä eri laisten muo

toilun mene telmien käyttöön. Moneen 
muuhun kau pungin virastoon ja lai
tokseen ver rattuna museon asia
kassuhde on eri tyis laa tuinen: kil pailua 
tar jonnalle löytyy ja kävi jä ta voitteet sekä 
kil pai lu tilanne suo rastaan vel voittavat 
toi minnan kehitt ä miseen. Asia kas ym
mär rykseen kai vattiin kui tenkin myös 
ulko puolista tukea.

Tila uu distus oli etenkin näytt e ly tilojen 
osalta jo hyvässä vauhdissa. Ideoinnin ai
kana kar toi tettiin, mitä mah dol li suuksia 
muiden tilojen kehitt ä misessä voisi olla. 
Kau pun ki muo toilijat ideoivat yhdessä 
museon kanssa resurs seihin sopivia toi
min ta malleja.

Museon mie likuvan ja tehtävän kir kas
tamisen voisi helposti nähdä mark ki noin
tityönä mutta tai demuseo liitti tämän 
puolen kiin teästi koko nais val taiseen 
koke mukseen. Kau pun ki muo toilijat ideoi
vat museon apuna tapoja brän di työhön.

Ideoinnin tulokset päh ki nän kuoressa:

• Asia kas ym mär rykseen pää tettiin 
hankkia apua Aaltoyli opiston kestä
vän suun nittelun mais te rio pis ke li joilta

• Tila suun nitt eluun pää tettiin hankkia 
apua Aaltoyli opiston tila suun nittelun 
mais te rio pis ke li joilta

• Brän di työhön pää tettiin hankkia 
apua erikseen valitulta asian tun ti ja
ryhmältä.

4. Suunnitelma
Identiteetti

Museon iden ti teetin kir kastusta läh
dettiin tekemään yhdessä eri laisista 
yksitt äisistä mark ki noin ti vies tinnän 
ammatt i laisista koostuvan ryhmän kans
sa. Ryhmän teh tävänä oli miettiä museon 
todellista olemusta ja sen ilme nemistä 
sekä mark ki noinnissa, vies tinnässä, 
pal ve luissa että museon sisä ja ulko
puolella. Brän di työ ryhmän työtä edis
tettiin erillisen suun ni telman mukaisesti 
ja kau pun ki muo toilijat sisäl ly tettiin mu
kaan suun ni telmaan koko nais val taisen 
näke myksen lisää miseksi.

Palvelut

Museon pal velujen uudis taminen olisi 
tullut ajan koh taiseksi ilman tila uu dis
tustakin mutta suuren remontin yhtey
dessä asia kas suhdetta ja pal ve lu ko
kemusta oli luontevaa miettiä alusta asti 
uudelleen. Remontin yhteydessä museon 
useat eri toi mi pisteet kootaan saman 
katon alle ja tavoitteena on tavoitella 
myös kokonaan uusia yleisöjä museo ko
ke muksen pariin.

Pal velujen suun nitt eluun vaa dittiin pait
si tilan ja toi mintojen ymmärrystä niin 
myös entistä laa jempaa asia kas ym
märrystä. Pal velujen suun nittelu haluttiin 
myös tehdä museon hen ki lökunta mu
kaan osal listaen, jotta ei suun ni teltaisi 
jotakin mihin hen ki lökunta ei sitoudu.

Pal veluita läh dettiin kehitt ämään pal
ve lu polkujen ja kävi jä pro fiilien avulla. 

Mukaan valittiin myös Aaltoyli opiston 
kestävän suun nittelun mais te rio pis ke
li joiden ryhmä, joka teh tävänä oli tar
kastella museoon saa pumista paikan 
päällä ja ver tai lu kohtien avulla.

Tilat

Museon näkyvin uudistus on Ten nis pa
latsissa sijait sevien näyttely ja ylei sö
tilojen uudistus. Näytt e ly tilojen uudistus 
oli jo pitkällä ja eteni omaa tahtiaan. 
Ylei sö tilojen osalta mää ri teltiin kohdat, 
joiden suun nitt eluun oli vielä mah dollista 
vai kuttaa ja läh dettiin tar kas te lemaan 
niitä yhdessä palvelun ja iden ti teetin 
kanssa. Miten tilat par haiten tukisivat 
palvelua ja asiakkaita sekä ilmen täisivät 
museon henkeä ja olemusta?

Tila suun nittelua tehtiin tii viissä yhteis
työssä brän di työ ryhmän sekä museon 
hen ki lö kunnan kanssa. Avuksi han kittiin 
myös Aaltoyli opiston tila suun nittelun 
mais te rio pis ke li joista koostuva ryhmä, 
jonka tehtävä oli miettiä eri tyisesti mu
seon sisään tuloon, kauppaan ja yleisiin 
tiloihin liittyviä rat kaisuja.

Kaupunkimuotoilijoiden tehtävä

Kau pun ki muo toi li joiden teh tävänä oli 
muo dostaa koko nais käsitys tilan, toi
mintojen ja pal velujen suh teesta sekä 
auttaa museota asia kas ym mär ryksen 
kas vatt a misessa. Kau pun ki muo toilijat 
myös ohjasivat Aaltoyli opiston opis ke li
joiden työtä.

5. Testaus
Uuden museo ko ke muksen suun nit
telussa on hyö dynnetty tes tausta eri 
muo doissa. Muun muassa kävi jä pro
fiileita ja kävi jä polkuja tes tattiin museon 
hen ki lö kunnan voimin. Lue tes tauksesta 
lisää tästä.

Pisimmälle tes tauksen veivät pal ve lu
polkuja tut kineet Aaltoyli opiston kestä
vän suun nittelun mais te rio pis kelijat. He 
lähes tyivät museota käytt äjinä ja tar kas
telivat mil laisia esteitä ja kan nustimia 
museon käyttöön löytyy. Tes tauksessa 
hyö dyn nettiin paikan havain nointia, 
haas tatt eluja, sto ry boardeja sekä var
jostusta. Tes tauksessa tar kas teltiin mu
seoon saa pumista eri kul ku vä linein sekä 
asiak kaiden reittejä raken nuksessa.

Tou ko kuussa 2015 Hel singin tai demuseo 
on val mis tau tumassa syys kuussa 2015 
jär jes tett äviin ava jai siinsa. Museon 
konsepti, ilme, palvelut, tilat ja syksyn 
näyttelyt jul kis tettiin tou kokuun alku
viikkoina. Jatkossa nimellä HAM toimiva 
museo lan seerasi samaan aikaan kevyen 
verkkouudis tuksen osoitt eessa www.
hamhelsinki.fi ja käynnisti myös suu
remman verk ko sivujen kehi tys pro jektin.

HAM:in museo ko kemusta tullaan mu
seon avau duttua kehitt ämään ja tes
taamaan oikeiden käytt äjien avulla.

6. Toteutus ja opit
Tou ko kuussa 2015 voidaan puhua tähän 
asti tehdystä toteu tuksesta ja saa vu te
tuista opeista. Museon tilojen ja pal ve lu
polkujen onnis tumista voidaan arvioida 
vasta museon avau duttua syys kuussa 
2015. Samalla voidaan arvioida, onnis
tuvatko tilat, palvelu ja eri laiset näky
vyydet vies timään museon iden ti teettiä.

Kau pun ki muo toi li joiden näkö kulmasta 
muo toilua hyö dyntävät pro sessit on saa
tu vietyä sujuvasti ja tulok sek kaasti läpi. 
Tässä on auttanut ennen kaikkea mu
seon vahva rooli hank keessa. Pro jektia 
on vedetty vahvasti läpi ja tarjottu tukea 
sekä asian tun ti joille että orga ni saation 
sisäisen ymmär ryksen kas vatt a miseen. 
Pro jek tinjohto on ollut ammatt i maista ja 
suun nitt elussa ja toteu tuksessa on py
sytty oikealla tasolla.

Museo orga ni saationa on poik keuk
sellinen moniin kau pungin muista yksi
köistä ver rattuna. Selkeät kävijä ja 
tulos ta voitteet sekä kil pai lu tilanne muo
dostavat otollisen pohjan asia kas ym mär
ryksen kas vatt a miselle. Siihen on kova 
halu ja tarve, ja toi saalta orga ni saatio voi 
toimia hyvin kett erästi koska sillä ei ole 
lakiin poh jautuvia vel voitteita.

Asia kas ym mär ryksen lisäämisen osalta 
museon työ on edennyt suun ni tellusti ja 
aikaan on saatu hyviä tuloksia. Sen on 
nähty hyö dyttävän koko orga ni saatiota. 
Työn seu rauksena on syntynyt lukuisia 
eri havaintoja siitä, miten asiakasta voisi 
palvella paremmin sekä Ten nis pa latsissa 
että verkossa, ja miten asiak kaiden 
kanssa voisi paremmin kes kustella. 
Lisäksi on syntynyt vahva näkemys siitä, 
että pal veleva museo ei tule olemaan 
koskaan valmis vaan jat kuvassa vuo ro
vai ku tuksessa (ja kehi tyksessä) yleisön
sä kanssa.

Opis ke li joiden kanssa tehtyyn yhteis
työhön on oltu hyvin tyy ty väisiä. Uudet 
näkö kulmat on toi votettu museossa 
läm pimästi ter ve tul leiksi ja eri tyisen 
ilah tuneita on oltu uusien koh de ryhmien 
toi veiden ja tar peiden kar toitt a misesta. 
Ten nis palatsi ympä ris töineen on avautu
nut uusin tavoin mais te rio pis ke li joiden 
avulla.

Iden ti teetin, pal ve luiden ja tilojen osalta 
toteutusta ja oppeja voidaan arvioida 
syksyllä 2015.
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