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1. TIIVISTELMÄ

Hankkeen perustiedot

Keskustakirjasto, Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki

Hankkeen tarpeellisuus

Keskustakirjastosta suunnitellaan uusinta kehitystä ilmentävä kirjasto, joka
tukee kansalaisten toimintaa yhteiskunnan aktiivisina jäseninä ja joka antaa
iloa elämään. Kirjastosta tulee Helsingin ydinkeskustan valovoimainen koh-
taamispaikka Finlandiapuistoon. Suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikil-
pailu.

Keskustakirjastolla on laajat aukioloajat ja sen palvelut lähtevät ihmisten tar-
peista. Kirjaston käyttäjät eivät ole vain kulttuurin kuluttajia vaan aktiivisia te-
kijöitä. Keskustakirjastossa kansalaisten tiedot, taidot ja tarinat kohtaavat
työpajoissa, keskusteluissa, opiskelussa, harrastuksissa. Siellä luodaan uut-
ta yksilön ja yhteiskunnan hyväksi. Yksi tavoitteista on saada verkkomaail-
masta tuttu yhteisöllisyys ja ideoiden jakaminen ja jalostaminen näkymään ja
toimimaan myös fyysisessä tilassa.

Suunnittelun lähtökohtana on julkinen, kaikille avoin kaupunkitila ja kansalai-
sia aktivoiva toiminta, joka tukee demokratiaa, kulttuuria ja kehitystä.
Esimerkkejä uudenlaisista tiloista ovat kaupunkilaisten oma avokonttori eli
luova toimistotila itsenäiseen työskentelyyn, uudet oppimisympäristöt, jotka
tukevat eri oppimistapoja, tapahtuma- ja kansalaistori, jossa kaupunkilaiset
voivat esittää omia projektejaan, hiljaisuutta tarjoava mietiskelyalue, uuden
teknologian testihuoneet ja perhekirjasto.

Laajuus ja aikataulu

Kokonaisala 15 980 brm2, huoneistoala 12 600 htm2 ja
hyötyala 10 000 hym2.
Alustavan aikataulun mukaan:
- hankesuunnitelma lähtee työryhmältä huhtikuussa 2010
- valtuusto käsittelee hankesuunnitelman syksyllä  2010
- arkkitehtuurikilpailu vuonna 2011
- toteutussuunnittelu aloitetaan tammikuussa 2012
- rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2014
- rakennus otetaan käyttöön kesäkuussa 2017

Rakennuskustannukset
Kustannusarvio on 69,9 milj euroa, alv 0 %, (85,1 milj euroa, alv 22 0%).
Kausi 2/2010, RI = 126,2 ja THI = 146,0.
Neliökustannukset ovat 4 374 euroa / brutto-m², alv 0 %.
Erillishinnat ovat kohdassa 8.

Vuokrakustannukset ja rahoitus

Vuokra on 5,06 milj euroa / vuosi ja 33,47 euroa / htm2 / kk, (ks kohta 10.1).
Hanke ei kuulu kaupungin rahoitussuunnitelman piiriin. Hanke on tarkoitus
toteuttaa kaupungin kokonaan omistaman kiinteistöyhtiön omistukseen. To-
teutuksen rahoitus hankitaan lainoina yhtiölle.
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2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset

Tarveselvitykset

Uudenlaisen kirjaston, kaupunkikuvassa näkyvän kirjallisuuden ja lukemisen ta-
lon tarve Helsingin keskustaan ajankohtaistui Kamppi – Töölönlahti –alueen
kehittämisen yhteydessä  1990-luvun loppupuoliskolla. Vuonna 1998 silloisen
kulttuuriministeri Claes Anderssonin ehdotus keskustan uudesta suuresta kir-
jastosta synnytti runsaasti kansalaisaloitteita, lehtikirjoituksia ja valtuustoaloittei-
ta. Julkisessa keskustelussa kävi tuolloin ilmi laajojen kansalaispiirien näkemys,
että Helsingistä puuttuu kaupungin keskustan mittasuhteisiin sopiva kirjasto,
meille suomalaisille merkityksellisen lukemiskulttuurin ja kirjallisuuden paikka.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta käsitteli keskustakirjastoasiaa useita kertoja kult-
tuurikaupunkivuonna 2000.  Se hyväksyi omalta osaltaan keskustakirjaston
12.12.2000 päivätyn alustavan hankesuunnitelman kokouksessaan
20.12.2000. Alustavassa hankesuunnitelmassa esitettiin laajasti perusteluita
keskustakirjastolle, sen tilantarve, toiminnallinen suunnitelma ja ehdotuksia si-
jaintivaihtoehdoista sekä alustava arvio kustannuksista. Lautakunta esitti, että
kaupunginhallitus antaisi kaupunkisuunnitteluvirastolle tehtäväksi suunnitella
yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa Töölönlahden asemakaavoituksen yh-
teydessä keskustakirjastolle tontti tai selvittää keskustakirjaston mahdollista si-
joittamista Kamppiin tai vanhemman liikekeskustan uutta käyttöä odottaviin ti-
loihin.

Vuonna 2002 kaupunginvaltuutetut ottivat Töölönlahden asemakaavan valtuus-
tokäsittelyn yhteydessä kantaa keskustakirjaston rakentamisen puolesta. Val-
tuusto hyväksyi 13.3.2002 keskustakirjaston toteuttamista ja Töölönlahden
asemakaavan jatkosuunnittelua koskevan aloitteen, että kaupunki ryhtyisi toi-
miin keskustakirjaston toteuttamiseksi kaupungin omia Töölönlahden alueen
rakennusaloja hyödyntäen. Vastauksessaan valtuutetuille 25.9.2002 kaupun-
ginhallitus totesi, että asemakaavan kaavamääräykset eivät ole esteenä kirjas-
ton sijoittamiselle Töölönlahden alueelle, mikäli taloudelliset ja muut edellytyk-
set täyttyvät.

Vuoden 2005 alussa keskustakirjaston asia nousi kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nassa uudestaan esille. 8.3.2005 kokouksessaan lautakunta päätti antaa kau-
punginkirjastolle tehtäväksi laatia ja tuoda lautakunnan käsittelyyn kaupungin
2004 muutettujen tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen uudistettu tar-
veselvitys. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.12.2006
uuden, hyötypinta-alaltaan 9680 neliömetrin suuruisen keskustakirjaston tar-
veselvityksen ja ehdotti hankkeen käynnistämistä.

Kaupunginjohtajan asettama työryhmä

Kaupunginjohtaja päätti 5.12.2006 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän
selvittämään keskustakirjastohankkeen toteuttamismahdollisuuksia. Työryh-
män puheenjohtajana toimi sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-
Christian Björklund ja hänen jälkeensä apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haa-
tainen.
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Työryhmän tehtävänä oli selvittää kirjaston ja uusimpien tieto- sekä viestin-
täpalvelujen ympärille rakentuvan, suomalaista huippuosaamista esille tuo-
van kulttuurikeskuksen toteuttamismahdollisuuksia, sen sijoituspaikkavaih-
toehdot, rahoitusvaihtoehdot ja toteuttamisajankohta sekä toteuttamisen
edellyttämät julkiset ja yksityiset yhteistyökumppanit.  Tehtävänä oli myös
laatia ehdotus hankkeen toimintakonseptia koskevan kansainvälisen ideakil-
pailun toteuttamiseksi, kuulla asiantuntijoina mm. julkisten ja yksityisten taho-
jen mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Työryhmä jätti työstään pyydetyn,10.5.2007 päivätyn väliraportin, jossa käsi-
teltiin sijoituspaikkavaihtoehtoja ja rahoitus- sekä kumppanuusvaihtoehtoa
erään mahdollisen yhteistyökumppanin, Epos-hankkeen kanssa. Sijoitus-
paikkavaihtoehtojen tarkastelussa mukaan otettiin Töölönlahden uudet tontit,
Pääpostitalo, Rautatieaseman itäsiipi, Lasipalatsinaukio mukaan luettuna
Lasipalatsin ja Turun kasarmin rakennukset sekä Keski-Pasila. Rahoitusmal-
leista parhaana pidettiin keskinäistä kiinteistöyhtiötä, jossa hankkeen osa-
puolet rahoittavat kukin osuutensa. Työryhmä ehdotti keskusta-kulttuuritalo –
konseptin eli hankkeen toiminnallisen sisällön, eri yhteistyökumppaneiden,
rahoituksen sekä eri tahojen ideoiden tarkempaa selvittämistä ja tähän teh-
tävään erillisen selvityshenkilön nimeämistä.

Kaupunginjohtaja nimesi tuottaja Mikko Leistin selvityshenkilöksi 1.8.2007 –
31.1.2008 laatimaan ehdotukset keskustakirjastohankkeen ideakilpailun
konseptista, rahoituskumppaneista ja toiminnallisesta sisällöstä sekä muista
jatkotoimenpiteistä. Lisäksi kaupunginjohtaja päätti, että keskustakirjasto-
hankkeen sijaintivaihtoehtona selvitetään tähänastista perusteellisemmin
Töölönlahden aluetta ympäristöineen.
Selvityshenkilö Mikko Leistin raportti ”Metropolin sykkivä sydän” julkistettiin
12.3.2008 ja merkittiin kaupungin johtajistokäsittelyssä tiedoksi 19.3.2008.
Jotta hankkeesta tulisi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, Leisti eh-
dotti raportissaan pinta-alaltaan 25 000 neliömetrin suuruista hanketta, joka
muodostuisi kirjastosta ja erilaisista kumppanuustiloista. Raportin taustalla oli
laaja kartoitus- ja keskustelukierros mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja
erilaisten vaikuttaja- ja päättäjätahojen keskuudessa. Leistin konseptiajatuk-
sen mukaan kysymyksessä olisi uudenlainen ”tiedon, taitojen ja tarinoiden
kohtaamispaikka”, jossa kirjastotoiminnoille varattaisiin 12 000 m2:n tilat,
”kohtaamisille” eli mm. tapahtumatoiminnoille 8 000 m2 ja kaupallisiin palve-
luihin 5 000 m2.
Uuden keskustakirjaston aikatauluksi ehdotettiin sen valmistumista Suomen
itsenäisyyden 100. juhlavuoteen, vuoteen 2017 mennessä. Rakentamiskus-
tannuksien arvioitiin raportissa olevan noin 100 miljoonaa euroa.
Leistin raportin mukaan keskustakirjaston rakentaminen voisi olla valtion,
Helsingin ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen, kansallinen
hanke. Lisäksi kokonaisuuteen voitaisiin ottaa mukaan muita yhteistyökump-
paneita. Selvityksessä päädyttiin kolmeen sijaintivaihtoehtoon: Töölönlahti,
Postitalo, Lasipalatsinaukio.
Selvityshenkilön raportin valmistumisen jälkeen kaupunginjohtaja kehotti
19.3.2008  käynnistämään neuvottelut toiminnasta ja rahoituksesta valtion ja
muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa lähtökohtana hankkeen
sijoittuminen Töölönlahdelle. Työryhmä jatkoi tehtäväänsä selvityttämällä
hankkeen rakentamisen reunaehdot rakennusvirastolla ja JKMM Arkkiteh-
deilla. Selvityksessä tutkittiin / ideoitiin hankkeen toteuttamismahdollisuuksia
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Pääpostitaloon, Lasipalatsinaukiolle ja Töölönlahdelle. Selvitys päätyi Töö-
lönlahden kortteliin 2014.
Hankkeen rakentamisen reunaehtojen selvittämisen jälkeen kaupunginjohta-
ja kehotti johtajistokäsittelyssä 28.1.2009 kaupunginkirjastoa käynnistämään
keskustakirjaston hankesuunnittelun ja keskustakirjastotyöryhmää toimimaan
hankesuunnittelun ohjausryhmänä.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Keskustakirjaston tarpeen keskeiset perusteet lähtevät yhtäältä kaupungin
strategiaperustaan kirjatuista periaatteista kaupunkilaisten hyvinvoinnin,
kaupunkirakenteen ja kilpailukyvyn kehittämiseksi ja toisaalta kirjastotoimin-
nassa tapahtuneesta muutoksesta. Lisäksi se tukee kaupungin strategiaoh-
jelmassa asetettuja tavoitteita vahvistaa oppimista, osaamista, sivistystä ja
kulttuuria hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana. Se lisää ja monipuolistaa
Helsingin keskustan elinvoimaa ja monimuotoistaa Töölönlahdelle muodos-
tuvaa uutta urbaania ympäristöä.
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Uusi monipuolinen kulttuurikeskus elävöittää ja virkistää voimakkaasti ympä-
ristöään ja sen kirjasto monine maksuttomine mahdollisuuksineen houkutte-
lee ja tarjoaa lapsille ja perheille virikkeisen paikan kaupungin keskustassa.
Se auttaa myös syrjäytymisvaarassa olevia osallistumaan. Keskustakirjasto
tulee olemaan eräs strategiaohjelmassa tavoitteeksi asetetun houkuttelevan,
toimivan ja hauskan kaupungin keskeisistä paikoista; luova miljöö ja mainio
innovaatioiden kasvualusta.

Keskustakirjaston tarpeellisuus ja ajankohtaisuus johtuu toisaalta myös kir-
jastotoiminnan sisäisestä muutoksesta, joka heijastelee ympäröivässä yh-
teiskunnassa tapahtuvaa, parhaillaan erityisen selvästi mediamaailmassa
näkyvää teknistä ja kulttuurista muutosta. Kirjastot ovat tietoteknisen murrok-
sen mukana muuttuneet yhä enemmän käyttäjien yhteisiksi olohuoneiksi ja
julkisiksi työtiloiksi. Etusijalla ovat ihmiset ja heidän tarpeensa, joihin kirjasto
vastaa opastuksella, henkilökohtaisella neuvonnalla ja käyttäjälähtöisellä
palveluilla sekä kirjastossa että kirjaston ulkopuolella tietoverkoissa olevien
aineistojen ja sisältöjen avulla. Digitaalikulttuurin runsaista, paikasta riippu-
mattomista mahdollisuuksista ja yksilöllisyyttä korostavista piirteistä huolimat-
ta tilallinen ympäristö on ihmisille edelleen tärkeä ja urbaanin metropolin
ruokkima sosiaalisuus vetää heitä yhteen julkiseen tilaan, keskeisesti sijait-
sevaan ja kiinnostavaan kirjastoon.

Helsingistä puuttuu kaupungin keskustassa sijaitseva kirjaston toimintojen
kokonaisuuden ja sen palvelujen kirjon yhteen kokoava paikka. Erittäin vil-
kas, musiikkiaineistoihin erikoistunut Kirjasto 10 Pääpostitalossa ja Lasipa-
latsissa sijaitseva digitaalipalvelujen neuvontaan erikoistunut Kohtaamispaik-
ka toimivat suosioonsa nähden erittäin niukoissa tiloissa. Pääkirjasto Pasi-
lassa on niin ikään yleisöntiloiltaan pieni. Kantakaupungin alueella sijaitsevat
muutkin kaupunginkirjaston suurimmista toimipisteistä ovat osoittautuneet ti-
loiltaan erittäin kuormitetuiksi ja ahtaiksi.

Kirjastoilta odotetaan yhä suurempaa panosta paitsi kansalaisten tietohuol-
lon luotettavana turvaajana sekä oppaana ja siltana yli digikuilun, myös lu-
kemisen ja lukemiskulttuurin edistäjänä. Kirjastot ovat entistä aktiivisempia
ympäristönsä suhteen. Kirjasto ei ole vain aineistojen jakelukanava, vaan se
itsessään pyrkii olemaan media, jossa asukkaille ja käyttäjille annetaan aloi-
te.

Helsingin keskustakirjasto tulee olemaan alan uudistumisen näyteikkuna ja
monipuolinen runsaudensarvi, joka ravitsee ympäristöään laajasti paitsi Hel-
singissä, pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa. Kirjastoalan vaikuttajata-
hot ovat eri yhteyksissä ilmaisseet tukensa Helsingin keskustakirjaston tar-
peelle.

Keskustakirjastosta on tarkoitus tulla Suomen itsenäisyyden 100 -
vuotismerkkivuoden juhlahanke. Toive on, että hankkeen perustamisesta
päätettäisiin vuonna 2010 kaupunginkirjaston täyttäessä 150 vuotta ja että
vuonna 2012 Helsingin designpääkaupunkivuonna käytettävissä olisi hank-
keesta käytävän arkkitehtuurikilpailun tulos. Hanke on kiireellinen, jotta kes-
kustakirjasto valmistuisi tavoitteeksi asetettuun vuoteen 2017 mennessä.
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3. TOIMINNAN KUVAUS

3.1 Toiminta nykyisin

Kaupunginkirjasto, yleinen kirjasto – osa sivistyksellisiä perusoikeuksia

Helsingin kaupunginkirjasto on yleinen kirjasto ja osa globaalia kirjastojen
verkkoa. Yleinen kirjasto ja demokratia kuuluvat vahvasti yhteen. Yleisten kir-
jastojen toiminnan lähtökohtana näiden koko olemassa olon ajan ovat olleet
kirjaston käyttäjien vapaus, tasa-arvo, avoimuus ja omatoimisen kansalaisen
itsensä kehittämisen tarve. Kirjaston perimmäinen tarkoitus on tukea aktiivis-
ta kansalaisuutta ja sen edellyttämiä taitoja sekä tarjota ihmisille mahdolli-
suus luotettavaan tietoon ja virkistymiseen. Yleisten kirjastojen – public libra-
ry – aatteeseen on jo varhain kuulunut ajatus kirjastosta monipuolisena kult-
tuurikeskuksena, jossa luotettavan tiedon saamisen lisäksi on mahdollisuus
virkistyä paitsi kirjallisuudesta ja sanataiteesta myös muista taiteenaloista
nauttien.

Yleinen kirjastotoiminta on Suomessa lakisääteistä. Kaupunginkirjaston toi-
minta perustuu kirjastolakiin (904/1998) ja –asetukseen (1078/1998).  Lain
mukaan kirjaston perustehtäviin kuuluu edistää ihmisten yhtäläisiä mahdolli-
suuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen sekä jatkuvaan
tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymi-
seen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kunta saa kirjastotoimen rahoitukseen valtionosuutta ja harkinnaisia valtion-
avustuksia. Opetusministeriö ohjaa avustuksillaan, suosituksillaan ja politiik-
kaohjelmillaan kirjastotoimen kehittämistä. Kirjastotoiminnan erääksi keskei-
seksi tavoitteeksi on asetettu myös tehtävä edistää virtuaalisten ja vuorovai-
kutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittämistä.
Opetusministeriön tavoitteissa korostetaan sitä, että kehittyneet, asukkaiden
tarpeita vastaavat kirjasto- ja tietopalvelut kaventavat digitaalista kuilua ja es-
tävät  tiedollista syrjäytymistä asukkaiden keskuudessa.
Kirjasto organisoi tietoa ja tarjoaa opastusta ja neuvontaa tiedonhakuun ja
tukee käyttäjälle merkityksellisen tiedon löytämistä ja soveltamista sekä uu-
den tiedon luomista. Näin kirjasto tukee toiminnallaan koko informaatiosykliä.

Ei-muodollisen oppimisen ja vuorovaikutuksen ympäristö

Kirjasto on kolmas paikka, pysähdyspaikka matkalla kodin, koulun ja työn vä-
lissä. Kirjaston monipuolinen, monille mahdollisuuksille avoin ympäristö tar-
joaa tilaisuuden käyttää tilaa vaihtelevasti eri tarkoituksiin: oppimiseen, työ-
hön, tapaamisiin, kohtaamisiin tai vain pakottomaan olemiseen ja hiljentymi-
seen.

Kirjasto on monikerroksisen vuorovaikutuksen paikka, jossa tieto ja mielikuvi-
tus kohtaavat ja eri aikakerrostumat keskustelevat keskenään. Läsnä ovat
erilaisen keston ilmiöt: Ikiaikaisen perinnön päälle kasautuu erilaisia ajassa
muuttuvia aineksia ja vaihtuvia tapahtumia. Vuorovaikutus synnyttää koh-
taamisia, löytöjä ja dialogia ajassa ja yli ajan. Rinnakkain ovat tarjolla paine-
tut ja virtuaaliset aineistot.
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Viihtyisine tiloineen ja pitkine aukioloaikoineen kirjasto muodostaa turvallisen
kohtaamispaikan, joka tukee yhteisön moninaisuudesta kehkeytyvän syntee-
sin rakentumista, kaikkien osallisuutta.

Opetusministeriö katsoo politiikkaohjelmassaan vuoteen 2015, että kirjasto
tulee nähdä kaikkia väestöryhmiä, kunnan muita hallintokuntia ja erilaisia jul-
kisia ja yksityisiä toimijoita palvelevana voimavarana. Kirjastoa ei tule nähdä
kuluna, vaan investointina tulevaisuuteen.

Kaupunginkirjaston toiminnan perusta

Kaupunginkirjaston toiminta perustuu edellä mainittuun kirjastolakiin. Helsin-
gin kaupunginkirjastolla on erityinen rooli valtakunnallisena yleisten kirjasto-
jen keskuskirjastona, monikielisenä kirjastona ja valtakunnallisten verkkopal-
velujen kehittäjänä. Näitä tehtäviä varten kaupunki ja kirjasto saavat erillistä
valtionosuutta ja -avustusta.

Kaupunginkirjaston toimintaa ohjaavat toiminta-ajatus, visio ja arvot. Lähtö-
kohtana näissä ovat kirjastolaki sekä kaupungin toimintaa ohjaava strate-
giaperusta. Kirjaston toiminnan tarkoituksena on tukea aktiivista kansalai-
suutta ja sen edellyttämiä taitoja sekä tarjota mahdollisuus virkistymiseen.

Kaupunginkirjaston arvot ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, luo-
vuus, moniarvoisuus, moniulotteisuus, taloudellisuus ja tasa-arvo.  Kaupun-
ginkirjaston arvoissa on otettu huomioon sekä kirjastolain henki että perus-
tuslaissa ilmaistu sivistyksellisten oikeuksien periaate, jonka mukaan julkisen
vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja
erityisten tarpeittensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehit-
tää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Visio rajattomasta kirjastosta

Kaupunginkirjaston visiossa kirjasto on rajaton sivistyksen ja elämysten läh-
de elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Kaupunginkirjaston päästrategia on pit-
käaikaisen asiakassuhteen luominen ja ylläpito.

Visiossa nostetaan esiin kirjaston erilaisia rajoja ylittävä toiminta. Pääkau-
punkiseudun kirjastojen HelMet-yhteistyö ylittää kuntarajat. Internetin myötä
kirjastoalan ja kirjasto-organisaatioiden sisäinen hierarkia on purkautumassa
ja menettänyt merkitystään. Erilaisten kirjastojen, tieteellisten ja yleisten kir-
jastojen yhteistyö on syventynyt. Aineistot ovat yhä enemmän kirjaston sei-
nien ulkopuolella. Kirjasto on muuttunut aineistojen säilytyspaikasta entistä
enemmän ihmisten paikaksi ja muuttuu edelleen.

Visio korostaa kirjastotoiminnan sisällöllistä merkitystä monipuolisena sivis-
tyksen ja elämysten tarjoajana ja se kytkee toiminnan edellä esitettyihin kir-
jastolain määrittelemiin tehtäviin. Kirjasto ei keskity vain tietoon ja kirjallisuu-
teen, vaan se tukee laajasti koko kulttuurin kenttää. Se tarjoaa erilaisia väyliä
mahdollisimman esteettömään pääsyyn sivistyksen ja elämysten lähteille.
Aineiston pakkausmuoto, esim. kirja, levy tai verkkojulkaisu, ei ole ratkaise-
va, vaan sisältö.
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Kaupunginkirjastolla on tärkeä rooli kansalaisten sähköisen asioinnin edistä-
jänä. Asukkailla on kirjastoissa käytössään noin 350 monipuolisilla toimisto-
ohjelmilla ja kaupunginkirjaston hankkimilla tietokannoilla varustettua asia-
kastyöasemaa, joihin kirjaudutaan noin miljoona kertaa vuodessa. Kirjastois-
sa on käytettävissä myös langaton Stadinetti-verkko.

Verkkopalvelut muodostavat merkittävän osan palveluista. Asiakkaat voivat
käyttää HelMet-verkkokirjaston ohella täydentäviä kaupunginkirjaston omia
verkkopalveluita, mm. Kysy-palveluja ja tietokantoja. Tavoitteena on laajen-
taa HelMet-verkkokirjasto digitaaliseksi kirjastoksi, joka tarjoaa viitteiden si-
jasta sisältöjä suoraan käytettäväksi.

Kaupunginkirjaston ydintoimintaa on ajantasaisen ja monipuolisen aineiston
tarjonta sekä tiedonsaannin turvaaminen siten, että asiakkaita myös opaste-
taan tiedonhaussa. Toiminnan perustan muodostavat kirjastoverkko, verkko-
kirjasto, kokoelma sekä henkilöstö ja sen tarjoama palvelu.

Kaupunginkirjastosta saa peruspalvelua, joka on tarkoitettu kaikille. Kirjasto
saavuttaa palveluillaan laajat väestöryhmät: keskimäärin 75 % kaupunkilai-
sista. Saatavuudessa tärkeitä ovat edelleen sähköistenkin palvelujen aikana
tilat ja aukioloaikojen määrä. Asiakkaat käyttävät kirjaston tiloja erittäin moni-
puolisesti, viipyvät entistä pidempään, työskentelevät ja käyttävät siellä omia
kannettavia tietokoneitaan ja langatonta verkkoa.
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Yhteinen, julkinen, ei-kaupallinen, virikkeinen tila on palvelu sinänsä. Kau-
punginkirjaston monikäyttöiset tilat ovat koko kaupungin voimavara.

Kaupunginkirjaston alueellinen toimipisteverkko

Kaupunginkirjaston toimipisteverkkoon kuuluu 36 kirjastoa ja kaksi eri puolilla
kaupunkia, ennen muuta kiinteiden kirjastojen katvealueilla kiertävää kirjas-
toautoa. Lisäksi sairaaloissa, erilaisissa hoitolaitoksissa ja vanhusten palve-
lukeskuksissa on 11 kirjastopalveluja tarjoavaa laitoskirjastoa tai toimintapis-
tettä. Kaupunginkirjaston kotipalvelu kierrättää kokoelmia useissa yksityisis-
sä hoitolaitoksissa yksittäisten kotipalveluasiakkaiden lisäksi.

Toimipisteverkko on pääpiirteissään muotoutunut nykyiselleen 1980-luvun
puoliväliin mennessä. 1980-luvun mittaan kaupungin uusille asuma-alueille ja
täydennysrakentamisalueille perustettiin seitsemän uutta kirjastoa. Noista
ajoista 2010-luvun lopulle tultaessa yli 20 kirjastoa on saanut uudet tai pe-
ruskorjatut tilat.

Viimeisen neljännesvuosisadan aikana kirjastojen suosio on voimakkaasti
kasvanut. Lainausten ja käyntien rinnalle tullut kirjaston etäkäyttö on vaikut-
tanut suhteellisen vähän kirjastojen lainaus- ja kävijälukuihin.  Kirjastojen ko-
konaiskäyttö on sen vaikutuksesta lisääntynyt.

Lainausten määrä vuoden 2009 tilastossa oli yhteensä 9 286 900 kappalet-
ta, noin 112 000 lainausta vähemmän kuin vuonna 2008, mikä selittyy Kalli-
on ja Kannelmäen kirjastojen sulkemisesta remontin vuoksi.
Vuonna 2009 kaupunginkirjaston toimipisteisiin tehtiin yhteensä 6 518 971
kirjastokäyntiä. Käyntejä oli yli 100 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Verkkokäyntien määrä samana aikana oli 6 919 682.

Keskustakirjaston aihiot

Keskustakirjaston osia on jo olemassa. Kirjasto 10, Lasipalatsin Kohtaamis-
paikka ja osa Pasilan pääkirjaston toiminnasta siirtyy keskustakirjastoon.
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Kirjasto 10

Kirjasto 10 on perustettu yhdistämällä Lasipalatsissa sijainneen tietoteknisiin
palveluihin keskittyneen Kirjakaapelin ja Pasilan musiikkiaseman toiminta
Pääpostitalosta vuokrattuihin tiloihin. Kirjaston toiminta alkoi vuonna 2005.
Kirjasto 10:n aineisto on pääasiassa musiikkiäänitteitä. Se on kaupunginkir-
jaston suurin musiikkikirjasto ja sen toiminta on edelleen tietoteknisesti pai-
nottunutta. Se tukee erityisesti itse aineistoja luovia ja tuottavia asiakkaita
tietoteknisin apuvälinein tarjoamalla käyttöön studio-, editointitiloja sekä
esiintymistilan, ”stagen”. Kirjastossa toimii myös kirjastoradio.

Kirjasto 10 palkittiin vuonna 2008 Suomen laatukeskuksen laatuinnovaa-
tiopalkinnolla käyttäjiä aktivoivasta ja osallistavasta toiminnastaan. Kirjaston
toiminta on kiinnostanut erittäin paljon myös koti- ja ulkomaisia kirjastoalan
vierailijoita.

Kirjaston 994 m2:n tiloissa käy kuukausittain n. 50 000 asiakasta. Kiinnostu-
neita asiakkaita olisi enemmän, mutta ahtaisiin tiloihin eivät ruuhka-aikana
kaikki mahdu. Kirjastolta toivotaan jatkuvasti laajempaa aineistovalikoimaa,
enemmän ja monipuolisemmin kirjallisuutta ja aineistoja ja palveluja myös
lapsille, mutta tiloihin ei ole mahdollista sijoittaa aineistoja ja toimintoja
enempää.

Kirjasto 10:n aukaiseminen ei vaikuttanut lähistöllä sijaitsevien kirjastojen kä-
vijämääriin. Keskusta-alueelta löytyi siis tuhansia uusia kirjaston käyttäjiä,
joista suurin osa on alle 30-vuotiaita miehiä.

Kirjasto 10:n toiminta ei ole ollut 1930-luvulla rakennetussa Pääpostitalossa
ongelmatonta. Matalat ja sokkeloiset tilat sekä vanhentunut talotekniikka ai-
heuttavat ongelmia sekä tilankäytössä, julkisen tilan vaatimassa ilmanvaih-
dossa ja lämpötilan hallinnassa että sähköihin ja tietoliikenneyhteyksiin koh-
distuvien nykyajan tarpeiden täyttämisessä.

Lasipalatsin Kohtaamispaikka

Lasipalatsin Kohtaamispaikka toimii Kirjakaapelin entisissä noin 300 m2:n ti-
loissa. Kohtaamispaikan toiminta jatkaa Kirjakaapelin kokeellisen toiminnan
perintöä. Siellä eri alojen asiantuntijat opastavat erilaisten sähköisten verk-
kopalvelujen ja mobiilipalvelujen käytössä. Se tarjoaa erilaisia digitaalisia
palveluja tarjoaville toimijoille, mm. yrityksille, mahdollisuuden kehittää ja tes-
tata palvelujaan.

Kohtaamispaikalla eräs merkittävä asiakasryhmä ovat ikäihmiset, joita varten
järjestetään erityisesti ns. läppäripalveluita yhteistyössä Ikäihmisten tietotek-
niikkayhdistys Enter ry:n kanssa. Läppäritohtori auttaa ohjelmien asennuk-
sissa, tietoturva- ym. asioissa ja senioreiden läppärikerhossa opetellaan mm.
sosiaalisen median käyttöä arjen iloksi.

Kohtaamispaikalla luovien alojen yrittäjät verkoistoituvat Luova Kohtaamis-
paikka –tilaisuuksissa, joissa etsitään vastauksia kysymyksiin: Miten kana-
voida luovuus, taidot ja lahjakkuus yrittäjyyteen? Millainen on luovien alojen
yrittäjän oppimispolku, mitä on yrittäjämäinen toimintatapa ja miten kehittää
omaa liiketoimintaosaamista? Tapahtumissa pohditaan lisäksi sitä, millaista
on yrittäjyys monialaisessa verkostossa tai yrityshautomossa.
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Kohtaamispaikka on mukana Turun kauppakorkeakoulun johtamassa Luova
tulevaisuustila–hankkeessa. Kohtaamispaikan toimintaa ylläpidetään kau-
pungin innovaatiorahaston tuella.

Kohtaamispaikan yleisön tilat ovat erittäin ahtaat tarpeeseen nähden. Tiloista
puuttuvat myös asialliset työ- ja sosiaalitilat. Lasipalatsin tilat ovat akustisesti,
valaistuksen ja muunneltavuuden kannalta erittäin hankalat rakennuksen
tiukkojen suojelutavoitteiden vuoksi. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti asi-
akkaiden opastuksessa ja koulutustilaisuuksissa.

Pääkirjasto Pasilassa

Pääkirjasto muutettiin Rikhardinkadulta vuonna 1986 Itä-Pasilaan, johon oli
kaavailtu Helsingin uutta kulttuurikeskittymää. Kauan kaivattua uutta pääkir-
jastoa tarvittiin erityisesti hallinnolliseksi ja kirjaston verkkoa asiakastyön
taustalla palvelevaksi keskukseksi. Pasilasta saatiin logistisille toiminnoille
hyvä sijainti ja kirjastoverkon tukipalveluille ja hallinnolle riittävästi tilaa. Ylei-
sötilat suunniteltiin alun perin suhteellisen pieniksi, hyötypinta-alaltaan vain
3373 m2:n kokoisiksi, koska otettiin huomioon Pasilan varsinaisen asiakas-
palvelun kannalta erikoinen sijainti melko kaukana kaupungin keskustasta.

Pääkirjaston suunnitteluajoista monipuolistunut kirjastotoiminnan tarjonta ja
entistä monimuotoisemmat kokoelmat vaativat aiempaa enemmän tilaa ja kir-
jaston suhteellisen pienet yleisönpalvelutilat ja avokokoelmien tilat ovat jää-
neet ahtaiksi. Pasilaan jäävät kirjastoverkon tukipalvelutoiminnot ja hallinto.
Kirjasto jatkaa toimintaansa lähialueensa kirjastona. Aineistoista siirretään
osa keskustakirjastoon.  Myös osa henkilökunnasta siirtyy sinne.

3.2 Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen

Puolitoistamiljoonaa kävijää – uusi elämää kuhiseva ympäristö

Keskustakirjasto toimii kaupungin keskustan rakennetun ympäristön toimin-
nallista monimuotoisuutta rikastavasti. Se luo kaupungille identiteettiä ja po-
sitiivista ilmapiiriä sekä vahvistaa kaupungin kykyä tuottaa ainutlaatuisia
elämyksiä. Keskustakirjasto tulee olemaan osa luovaa ympäristöä, jossa on
läsnä laaja kulttuurin ja taiteiden kirjo: musiikkia, elokuvaa, kuvataidetta, his-
toriaa – ja nyt myös sanataidetta ja kirjallisuutta. Keskustakirjasto muodostaa
olennaisen osan eloisan kaupungin kulttuuritilojen jatkumoa. Sen viihtyisäs-
sä, tyylikkäässä ja korkealaatuisessa tilassa on paitsi aktiivinen tapahtumien
kuhina, kolmannen paikan rosoisuutta ja särmää, myös paikkoja hiljaisuudel-
le ja tilaisuus syvälliselle tiedon etsinnälle.

Uusi kirjasto elävöittää ja rikastuttaa kaupunkia pitkillä toiminta-ajoillaan. Ai-
nakin jotkin osat kirjastorakennusta on tavoitteena pitää avoinna mahdolli-
simman pitkään. Kirjasto vaikuttaa erilaiselta vuorokauden eri aikoina ottaen
huomioon eri käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet, alakulttuurit ja elämäntavat.

Keskustakirjasto on kirjastotoiminnan kaikkien osa-alueiden huippupaikka.
Se on koko kaupunkia ja eri puolilla kaupunkia asuvia helsinkiläisiä palveleva
kirjasto, johon kerätään keskeisten peruspalvelujen lisäksi kaikki sellaiset eri-
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koispalvelut, joita ei joko ole tarkoituksenmukaista sijoittaa lähikirjastoihin tai
joihin näissä ei ole tilaa. Sen toiminnoissa yhdistyvät tuttu perinteinen kirjasto
sekä uusi kokeellinen toiminta, jota voidaan hyödyntää myös muissa kirjas-
toissa. Se tarjoaa uusinta tekniikkaa luonteensa mukaiseen toimintaan ja
vuorovaikutukseen.

Kaiken tiedon, taidon ja tieteen saralla edistymisen edellytys on lukutaito.
Suomen ja pohjoismaiden valtti on se, että lukutaito on opetettu kaikille, koko
kansalle. Keskustakirjastossa vastataan uuteen lukutaitohaasteeseen saada
jokaiselle medialukutaito ja näin turvata edelleen yhteiset luovuuden välineet.
Keskustakirjastolla on tässä myös tärkeä symbolinen merkitys.

Keskustakirjasto tarjoaa kaupunkilaisille ja kaikille kävijöille aineistojen ja
muiden palvelujen lisäksi myös virikkeellisen ja elämyksellisen tilan. Sähköi-
sen asioinnin ja tietoverkkojen aikana yhteiset avoimet julkiset tilat ovat entis-
tä tärkeämpiä kaupunkilaisten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
Keskustakirjastoon astuessaan ihmisellä on mahdollisuus kokea yhteisyyden
tunnetta ja saada esteettisiä elämyksiä kaikilla aisteilla.
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Keskustakirjastossa tarjotaan monenlaista ravintoa. Siellä on sekä ravintola
että kahvila, joissa on tilaa myös lapsiperheille.

Vaikka suuri osa palveluista ja asioinnista on muuttumassa sähköiseksi, jol-
loin asioita voi hoitaa kotoa tai työpaikalta, kaupunkilaiset haluavat edelleen-
kin toimia sosiaalisessa ympäristössä. Täällä on mahdollisuus kokea kuulu-
vansa kaupunkilaisten yhteyteen, toimia toisten keskuudessa, nähdä muita
ja tulla nähdyksi.

Tapahtumien ja kohtaamisien paikka

Asiakkaat käyttävät kirjastoa erilaisiin tarpeisiinsa elämäntilanteensa mu-
kaan. Käyttäjien erilaiset roolit vaikuttavat keskustakirjaston jäsentelyyn. Kir-
jastossa on lasten maailma, perheiden paikka ja nuorten oma tila. Muuten
yleisön tilat on jäsennetty toimintojen mukaan pääryhmiin löytämisen, lai-
naamisen ja tapahtumien, kohtaamisen sekä oppimisen ja tekemisen tiloihin.

Kaupunki palveluineen esittäytyy sekä helsinkiläisille että heidän vierailleen
sisäänkäyntiaulan ”näyteikkunoissa” , kaikille avoimessa
kansalaiskeskuksessa ja kohtaamispaikassa.

Keskustakirjastossa tapahtuu koko ajan. Kirjasto on yhteistyökump-
paneidensa kanssa järjestettävien tilaisuuksien, lukusalonkien, näyttelyiden,
julkistamis- ja esittelytilaisuuksien, nuorten ja lasten tilaisuuksien näyttämö.
Kirjaston studiot, ryhmätyö- ja työpaja- sekä kokoontumistilat luovat puitteet
kirjaston ja erilaisten asiakasryhmien yhteistyöhön sekä yksittäisten asiak-
kaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Keskustakirjasto on ulkoiselta olemukseltaan kutsuva ja se vastaanottaa tuli-
jat ystävällisesti ja opastavasti. Kirjaston elävyys ulottuu rakennuksen ulko-
puolelle muodostettavalle tapahtumien torille ja Finlandiapuistoon, jossa on
paitsi kirjaston, myös erilaisten  yhteistyökumppanien järjestämiä kiinnostavia
tapahtumia kuten esimerkiksi konsertteja lapsille ja aikuisille, katuteatteria,
jonglöörejä, luistinrata talvella ja vaikkapa rullaluistelurata syksyllä.

Keskustakirjaston kävijämäärä tulee olemaan keskimäärin 5000 kävijää päi-
vittäin, noin 1,5 miljoonaa kävijää vuodessa.

Aineistot,  kokoelma

Keskustakirjasto tulee olemaan erityisesti sanataiteen talo, jonka aineistoissa
ja toiminnassa kaunokirjallisuus on keskeisessä asemassa. Kokoelman pe-
rustana on elämysaineisto: paljon tuoretta modernia kaunokirjallisuutta, ru-
noutta, näytelmiä, äänikirjoja ja elokuvia.

Kirjahyllyjen yhteydessä on runsaasti esittelytilaa. Tietoa aineistoista on saa-
tavissa sähköisin apuvälinein. Aineistoja esitellään vaihtuvin teemakokonai-
suuksin käyttäen hyväksi kuvaa, ääntä,  taidetta, projisiopintoja ja erilaisia
materiaaleja. Kirjat ja muut aineistot eivät ole yksinäisiä kappaleita hyllyis-
sään, vaan ne nostetaan esille eri tavoin sitoen ne ympäristöönsä ja yhteis-
kuntaan. Vieraskielinen aineisto saa tuekseen esimerkiksi valokuvia ja esi-
neistöä alkuperäisistä kulttuureista. Aineistot sijoitetaan väljästi jättäen riittä-
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västi liikkumistilaa myös liikuntaesteisille ja matalasti helpottaen orientoitu-
mista, löytämistä ja mahdollistaen julkisen tilan kokemisen.

Lasten maailmassa on tarjolla koko lastenaineistojen kirjo. Aineistoja ryhmi-
tellään mm. teemoittain: esimerkiksi kauhugalleria, älykköosasto, tietokone-
pelien, scifin ja tulevaisuudentutkimuksen huone.  Lasten aineistoa tulee
olemaan noin 50 000 yksikköä.

Keskustassa sijaitsevasta kirjastosta haetaan laajalti myös tietopalvelua, jo-
ten tietoaineistojakin on kirjastossa oltava runsaasti. Neuvonta ja tietopalvelu
tarvitsee tuekseen tietokantojen ja sähköisten välineiden lisäksi myös kirjal-
lista aineistoa. Elämyslähteiden taustoittamiseen varaudutaan mm. eloku-
van, teatterin, musiikin ja taiteen monografioin sekä hakuteoksin.

Kirjaston Klubi-tilassa, Stagella sekä lasten maailman esitystilassa järjeste-
tään kirjallisuusaiheisia tai kirjallisuudesta innoituksensa saaneita tilaisuuksia
sekä kirjaston omin voimin että käyttäjien, erilaisten käyttäjäryhmien tai mui-
den yhteistyökumppanien avulla.

Laaja uutisalue on eräs talon keskeisistä tiloista, johon siirretään Pasilan ny-
kyisestä lehtiaineistosta suurin osa, yli 700 tilattua lehtivuosikertaa. Uutisalue
mitoitetaan 900 lehtivuosikerralle. Monikielinen kirjasto tulee entistä parem-
min saavutettavaksi, kun sen kokoelma, n. 20 000 nidettä, siirretään Pasilas-
ta keskustakirjastoon.

Keskustakirjaston musiikkikirjasto perustuu Kirjasto 10:n kokoelmaan. Kes-
kustakirjastoon siirretään Kirjasto 10:stä 58 000 aineistoyksikön kokoelma,
joka sisältää n. 40 000 äänitettä ja n. 8000 nuottia ja 10 000 kirjaa.

Keskustakirjastoon siirretään Pasilasta noin 70 000 nidettä ja useamman
valmisteluvuoden aikana kokoelmaa kartutetaan 70 000 aineistoyksiköllä uu-
tuushankintana.

Keskeisesti sijaitsevan kirjaston aineisto kiertää erittäin tehokkaasti. Ennus-
tetun kävijämäärän perusteella varaudutaan 200 000 aineistoyksikön koko-
elman tarpeeseen.

Keskustakirjasto tulee tarjoamaan perinteisiä fyysisiä kirjastoaineistoja, kirjo-
ja, lehtiä, erilaisia av-tallenteita, kuvaa, musiikkia, multimediaa, tulevaisuu-
den tallenteita ja sähköisiä verkkoaineistoja. Kirjakokoelma tulee sisältämään
yhteensä noin 150 000 nidettä. Lehtivuosikertoja tilataan 900. Musiikkiäänit-
teiden kokoelma tulee olemaan noin 40 000 äänitettä. Kuva- ja multime-
diatallenteiden kokoelmaan tulee kuulumaan noin 10 000 tallennetta.

Keskustakirjaston henkilökunnan työ ja tehtävät

Keskustakirjaston henkilökunta työskentelee pääasiassa välittömässä ylei-
sönpalvelussa. Henkilökunnan työtiloja on sekä yleisöntiloissa olevilla palve-
lupaikoilla että erillisissä, enimmäkseen avoimeksi työtilaksi jäsennetyissä
taustan työhuoneissa. Työtilojen järjestelyihin vaikuttaa toiminnassa mukana
olevien yhteistyökumppanien määrä. He tarvitsevat myös tukikohtia esiinty-
mis- ja tapahtumatilojen yhteydessä.
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Henkilökunta on läsnä kirjastotilassa asiakkaiden käytettävissä. Kirjastossa
tulee näkymään uusi palvelukulttuuri, joka toteutetaan kaupunginkirjaston
uuden palvelukonseptin avulla. Henkilökunta toimii aktivoijan tehtävässä.
Työ heijastaa kirjaston brändille määriteltyjä persoonan piirteitä: Kirjasto on
innostunut, kuunteleva, läsnä oleva, mutkaton ja asiansa osaava. Piirteet
näkyvät sekä kirjaston tehtävässä tarjota elämyksiä ja innostaa että henkilö-
kunnan avoimessa suhtautumisessa kaikenlaisiin asiakkaiden kysymyksiin ja
sen tavassa auttaa asiakkaita ongelmanratkaisuissa ennakkoluulottomasti ja
luovasti. Henkilökunta jakautuu työtehtävissään erilaisiin asiakkaiden palve-
lutarpeita vastaaviin rooleihin.

Aktiivisen salihenkilökunnan tehtävänä on opastaa ja auttaa asiakkaita kai-
kenlaisissa ongelmissa. Samalla se mm. huolehtii aineiston ja sisältöjen esil-
lepanosta.

Sisältöasiantuntijat ovat informaatikkoja, joilla on kirjallisuuden ja eri tiedon-
alojen ja informaatiovirtojen syvällistä tuntemusta. He ymmärtävät sekä kir-
jaston sisä- että ulkopuolella olevan tietoavaruuden, olipa se digitaalisessa
tai perinteisessä muodossa. He opastavat informaatioviidakossa ja tiedon
syvissä kerroksissa asiakkaita tiedon jäljille. He tekevät työtään keskustellen
ja konsultoiden ja ovat sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden käy-
tössä. He suosittelevat asiakkaille aineistoja, järjestävät aineistoa esille kiin-
nostavasti ja tuoreesti. Päivittäisiin uutisiin ja tapahtumiin reagoidaan heti.

Tapahtumajärjestäjät tukevat osaltaan sisältöasiantuntijoiden työtä luomalla
vuorovaikutteisia ja osallistavia tilaisuuksia ja näyttelyitä. Tapahtumia järjes-
tetään sekä itse että kumppanien kanssa. Henkilökunta huolehtii myös tilai-
suuksien tekniikasta. Kirjaston yleisötilaisuuksia järjestävät yhteistyökump-
panit tarvitsevat ja käyttävät yleisöntilojen yhteydessä olevia työ- ja sosiaaliti-
loja.

Kirjaston tietotekniikka-asiantuntijat auttavat kaikkia asiakkaita, sekä vasta-
alkajia että pitkälle ehtineitä käyttäjiä tekniikan hyväksikäytössä. Apua tarvi-
taan sekä tietotekniikan alkeiden oppimisessa, omien aineistojen digitoinnis-
sa että lähes ammattimaisessa editointityössä. Tietotekniikka-asiantuntijat
seuraavat tietotekniikan ja verkkomaailman kehitystä ja välittävät tavallisille
ihmisille tietoa uusista välineistä ja aineistoista.

Kirjastossa vastataan kansalaisten kysymyksiin, kuinka selvitä tietoyhteis-
kunnan arjessa, jossa palvelut ovat siirtyneet verkkoon. Digitaalinen kirjasto
on läsnä keskustakirjaston fyysisissä tiloissa. Sekä sisältö- että tietotekniik-
ka-asiantuntijat välittävät digitaalisen kirjaston palveluja keskustakirjaston
asiakkaille.

Kirjaston pedagogit vastaanottavat keskustakirjastoon tulevia koululais- ja
opiskelijaryhmiä ja ohjaavat heitä kulttuurin ja tiedonlähteiden etsinnässä. He
ovat kaikkien kirjastoon tulevien lasten ja nuorten käytettävissä ja läsnä siellä
missä lapset ja nuoret kokoontuvat, tekevät läksyjään ja etsivät tietoja. Li-
säksi he opastavat ja ohjaavat maahanmuuttajia sekä eri-ikäisiä kansalaisia,
mm. senioreita kirjastonkäyttöön ja tiedonhallinnan taitoihin.

Keskustakirjaston tehtäviä hoidetaan koko kirjastoverkon yhteistyönä. Suun-
nittelua, tapahtumatuotannon koordinointia ja digitaalisen kirjaston taustatyö-
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tä tehdään kaupunginkirjaston kaikissa toimipisteissä. Digitaalista kirjastoa
rakennetaan kaupunginkirjaston koko henkilökunnan voimin.

Keskustakirjasto on koko kaupunginkirjaston henkilökunnan osaamiskeskus,
josta tehtäväkierron kautta vuorovaikutteisesti jaetaan osaamista muualle
verkkoon sekä hyödynnetään koko laajan kirjastoverkon osaamista keskus-
takirjastossa

Kirjastotalon kaikissa kerroksissa varaudutaan kahteen henkilökunnan info-
palvelupaikkaan. Sisääntulokerroksen aulatiloissa on vastaanottoinfo, josta
asiakkaita opastetaan talon asioissa ja jossa he voivat hoitaa nopeasti
asiansa.

Osa työstä liittyy aineistojen lainaustoimintaan ja sen logistiikkaan. Aineistoja
liikutellaan sekä taustatiloissa että yleisöntilojen palvelualueiden yhteydessä.
Sekä logistisesti että yleisön omatoimisuuden kannalta keskeinen paikka on
lajitteleva aineiston itsepalvelupalautusautomaatti ja siihen liittyvä kirjabaari.
Taustatiloissa tapahtuva logistinen työ voidaan toteuttaa ostopalveluina.

Keskustakirjastossa työskennellään kolmessa vuorossa ja myös vii-
konloppuisin. Tavoitteena on talon joidenkin osien pitäminen auki
myös yöaikaan.

Kaupunginkirjaston omaa henkilökuntaa keskustakirjastossa tulee
olemaan 45 henkeä.  Kirjasto 10:n sekä Lasipalatsin Kohtaamispai-
kan koko henkilökunta, 30 henkeä, ja Pasilasta ja muista kirjastoista
15 työntekijää siirtyy keskustakirjastoon. Lisäksi hankitaan ostopalve-
luna logistisia, vahtimestari- ja vartijapalveluja.

Oppiminen ja tekeminen keskustakirjastossa

Keskustakirjasto muodostaa neutraalin tilan koulun, työpaikan ja kodin välil-
lä. Tämän ns. kolmannen paikan piirteisiin kuuluvat erilaiset tapahtuma- ja
kohtaamis- ja työskentelytilat. Kirjastossa on mahdollisuus järjestellä oma
työtila tai oleskelupaikka vapaamuotoisuuden mahdollistavin olotilamaisin ka-
lustein. Kaupunkilaisen ”Omassa toimistossa” on paikka 70 työpisteelle, jois-
sa käyttäjät voivat työskennellä joko omilla tai kirjaston laitteilla. Tilassa on
infopisteet ja toimistotekniikka.

Osassa tiloja, studioita ja pienryhmähuoneita on personoidun huoneen piir-
teitä, jolloin käyttäjät voivat itse säädellä tilan ominaisuuksia. Myös muita uu-
denlaisen tietotyöympäristön ominaisuuksia on tarkoitus hyödyntää (ks. Situ-
ated Activities in Working Environment, SAWE –tutkimus): Kirjaston studio
tai pienryhmätila voi muuntua innovatiivisesti työskentelevän ryhmän luovuut-
ta kirvoittavaksi ”leikkihuoneeksi” tai kirjaston kalustuksen tila-tilassa -
ratkaisu voi tarjota rauhallisen paikan vaikkapa ”etätyöhytiksi” ja luku- tai
työskentelykammioksi.

Kirjaston asiakkaiden tarve luoda, julkaista ja osallistua lisääntyy koko ajan.
Keskustakirjastossa on mahdollisuus käyttäjien omaehtoiseen julkaisutoimin-
taan. Asiakkaat voivat kirjastoa apuna käyttäen tuottaa omia teoksiaan, joita
he voivat julkaista tietoverkoissa tai luovuttaa ne osaksi kokoelmaa. Käyttäjä
voi tuottaa musiikkia, kuvia, tekstiä ja multimediaa ja kirjasto huolehtii julkai-
sujen järjestämisestä ja jakelusta toisille asiakkaille.
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Kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja muiden ryhmien osallistuminen tiedon ja
kultuurin tuottamiseen lisääntyy uusien jakelukanavien myötä. Kirjasto voi
toimia näiden ryhmien lähetysstudiona, jossa tuotetaan kansalaismediaa net-
ti- ja digitv-kanaville.

Kirjastossa huolehditaan myös kansalaisten osallistumisvalmiuksista. Erilai-
set yhdistykset, esimerkiksi asukasyhdistykset voivat kutsua jäsenistöään ja
muita kaupunkilaisia kirjaston teknisesti hyvin varustettuihin ryhmä- ja koko-
ustiloihin kehittämään ideoita yhdessä. Yhdessä voidaan käsitellä asuinalu-
een kehittämistä ja toisessa opiskellaan vaikkapa   sanankäyttöä virtuaali-
verkostoissa, esimerkiksi blogi-kurssilla. Ei-muodollisia oppimistilanteita var-
ten kirjastossa on erilaisia ryhmätyöhuoneita ja studioita. Interaktiiviset ryh-
mätyötilat mahdollistavat työskentelyyn tai tapaamisiin osallistumisen mistä
tahansa.

Kirjastosta löytyy myös aivan hiljaisia tiloja, joissa voi syventyä lukemaan yk-
sin tai toisten lukijoiden seurassa. Hiljaisissa tiloissa voi kiireen keskellä rau-
hoittua kulttuurin, tiedon ja ajatusten ääreen.

Perheiden ja nuorten paikka

Lasten maailma

Uusien sukupolvien osallistaminen kulttuurimme perustaan, lukemiseen ja
kirjallisuuteen pohjautuvaan sivistykseen on yleisen kirjaston ydintehtävä.
Kirjastolla ja kirjallisuudella on nykyisin lukuisia kilpailijoita koululaisten, las-
ten ja nuorten ajankäytöstä. Tämä haastaa kirjaston toimintatavat ja koko lu-
kemiseen ja kirjalliseen kulttuuriin sidotun perinnön välittämistavat.

Lapsen persoonallisuuden rakennusaineet: seikkailu, komiikka, yllätykset ja
inhimillisyys soveltuvat mainiosti  myös lasten käyttöön suunnitellun kirjaston
teemoiksi. Kirjasto, jossa lapsi kulkee kuin löytöretkeilijä, jää ikuisesti mie-
leen. Yllätysten kautta se johdattelee lasta eri ikävaiheissa elämysten ja tie-
don kiehtovaan maailmaan.

Keskustakirjaston lapsen maailma on koko perheen kirjasto, jossa koko per-
he voi tehdä, etsiä, oppia ja nauttia yhdessä.  Monet toiminnot yhdistetään
jakamatta niitä erikseen aikuisten- ja lasten osastoihin. Lapsille sopivia toi-
mintoja ja aineistoja pyritään sijoittamaan limittäin aikuisten palvelujen kans-
sa:
mm studioiden yhteydessä on lasten soittohuone. Myös muiden toimintojen
järjestelyssä otetaan huomioon sekä lasten että aikuisten yhtäaikaiset tar-
peet. Erityisen tärkeää tämä on työasemien yhteydessä. Kun vanhemmat
hoitavat asioitaan kirjastossa, lapsille on jotakin omaa tarjolla samassa nä-
köpiirissä.

Lasten tila ruokkii mielikuvitusta. Lapset käyttävät epätavallisia tiloja lukemi-
seen, leikkimiseen, työskentelyyn, miettimiseen. Lapsi luo oman tilansa ja
muuttaa mieluisasti tilan tarkoitusta, keksii tilalle uuden tarkoituksen ja käyt-
tömahdollisuuden. Joskus hän mahtuu hyvin pieneen tilaan, joskus taas tar-
vitsee valtavan tilan. Tilojen jäsentelyssä ja kalustuksessa otetaan huomioon
tämä oman tilan muokkaamisen mahdollisuus. Lasten maailmassa on lasten
aineiston laaja kirjo, mediamaailma, hiljaisuuden tila ja yllätyksiä ja seikkai-
lua.
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Lasten maailman oppimistilat ovat ei-muodollisia. Niissä tehdään sanataidet-
ta, kiehtovia kirja- ja sanaleikkejä ja vaikkapa koulutehtäviä. Lasten maail-
massa kerrotaan tarinoita, luetaan ääneen ja kuunnellaan. Kaikenlaisia tari-
noita  tuodaan esille eri metodein: kertomalla, lukemalla, näyttelemällä ja eri-
laisten medioiden avulla.

Lasten maailman ”mediamaailmassa” on lapsille ja nuorille tarjolla täydellinen
virtuaalimaailma. Lapset voivat siellä toimia kahden, kolmen hengen ryhmis-
sä. Virtuaalitilassa on työpajoja, joissa on mahdollisuus omaan kokeelliseen
toimintaan. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia muuhunkin kuin pelaamiseen.
Mediamaailma kutsuu myös aikuisia ja lapsia tekemään yhdessä.

Lasten maailman hiljaisuuden tilaan johtaa reitti, jonka varrelle jätetään ken-
gät ja perillä odottaa pehmeä sohva- tai tyynymeri, johon voi uppoutua kuin
turvalliseen syliin. Hiljaisuuden tilan vastapainona on seikkailutila, joka lasten
maailmassa voi muistuttaa leikkipuistoa liukumäkineen ja kiipeilypuineen.
Lasten seikkailutilaa käytetään myös kirjallisuuden esittelyyn, sillä sinne ra-
kennetaan jännittäviä vaellusreittejä kirjojen käsikirjoituksen mukaan.  Seik-
kailutila on aina avoinna oleva tila, jossa on mahdollisuus leikkiin. Siihen liit-
tyy satutila, joka on suunnattu pienemmille lapsille.

Satutilassa lapsi saa tuntea olevansa täysin turvassa toisessa maailmassa.
Käynti satutilaan on aivan erityinen. Se johdattaa konkreettisesti matkalle sa-
tuun. Siirtyminen toiseen ja erilaiseen  paikkaan virittää kuulijan sadunker-
ronnalle otolliseen mielentilaan. Sadun maailma on perinteinen ja konserva-
tiivinen.  Satutilassa voidaan sukeltaa teatterin maailmaan, ikiaikaisten hah-
mojen ja myyttien pariin. Tilassa oleskeleva tuntee olevansa oikeassa sadun
maailmassa.

Talossa tehdään itse, osallistutaan ja viihdytään. Kirjasto tarjoaa tekemistä ja
kokemista kaiken ikäisille, mutta erityisesti panostetaan tukemaan lasten
herkästi kokemaa tutkimisen ja löytämisen riemua. Eri yhteistyökumppanei-
den kanssa kirjastoon järjestetään vaihtuvia pienoisnäyttelyitä.

Keskustakirjastossa pyritään yhteistyöhön kaupungin eri toimijoiden lisäksi
kaupallistenkin kulttuuritoimijoiden kanssa myös lasten ja nuorten kulttuurin
alueella. Kirjaston auditoriossa esitetään elokuvia sekä lapsille että aikuisille.

Kirjaston tiloissa on mahdollisuus järjestää kirjojen ja levyjen julkistamistilai-
suuksia, jotka esimerkiksi lastenosastolla ovat koko perheen tapahtumia live-
esityksineen. Myös uuden lastenelokuvan ensi-iltagaala voidaan järjestää kir-
jaston esitystiloissa.

Keskustakirjastossa on tiloja, joissa toimii erilaisia työpajoja. Työpajat toteu-
tetaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Pajojen toimintaan kytketään
kiinteästi myös kirjallisuus. Taidetilaan kuuluu näyttelytila, jossa on esillä las-
ten omia taideteoksia sekä heille tehtyä taidetta.

Teatteritilassa toimii nukketeatteri ja muita teatteriryhmiä, joihin lapset voivat
osallistua. Pienimuotoisessa nukketeatterissa sekä aikuiset että lapset voivat
osallistua pajojen toimintaan yhdessä. Taidetilan toimintaa suunnitellaan yh-
dessä taidemuseoiden museopedagogien ja muiden alan toimijoiden kanssa.
Keskustakirjaston teatteritila on vierailuteatteri, mutta myös kirjaston omat
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pajat ja bändit voivat saada näyttämön käyttöönsä. Kirjaston musiikkiosaston
tiloissa voi kokeilla soittimia; siellä toimii muskareita ja bändejä.

Nuorten oma paikka

Kirjaston toiminta nuorten parissa perustuu yhteistyöhön, jota tehdään mm.
nuorisotiedotuskeskus Kompassin, taidemuseoiden museopedagogien, Kult-
tuurikeskuksen, Väestöliiton ja sosiaaliviraston ym. kanssa.

Nuorilla on erilaisia tarpeita kirjaston käyttäjinä. He käyttävät koko kirjastoa
omien tarpeidensa mukaan. Kun ei-muodollista tilaa on tarjolla, nuoret muo-
vaavat paikan omakseen. Tarpeen ja tilanteen mukaan nuoret käyttävät ko-
koelmatiloja, hiljaisia tiloja, omaa toimistoa tai läksy-help-ryhmätilaa.

Nuoret käyttävät myös kirjaston studioita ja ryhmätiloja. Nuoria kiinnostaa eri-
tyisesti kirjaston pelihuone, jossa on kymmeniä pelityöasemia.

Digitaalinen keskustakirjasto

Keskustakirjasto on yhtä aikaa sekä aineellinen paikka että uudenlainen digi-
taalinen, asiakkaitaan verkossa palveleva kirjasto. Digitaalinen keskustakir-
jasto on kaupunkilaisen taskussa ja kotona. Se on riippumaton ajasta ja pai-
kasta, mutta toisaalta sitä hyödynnetään myös kirjaston sisällä. Se yhdistää
fyysisen kirjaston ja verkon uusilla silloilla ja tuo verkkosisällöt näkyväksi kir-
jaston tiloissa perinteiseen aineistoon nivoutuen. Keskustakirjastosta muo-
dostuu aito hybridikirjasto joka on enemmän kuin fyysinen ja verkkokirjasto
rinnakkain. Digitaalinen sisältö ja digitaaliset palvelut sulautuvat fyysisiin ti-
loihin.
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Keskustakirjasto ei ainoastaan tarjoa kaupunkilaisille tietoja, taitoja ja tarinoi-
ta, vaan kaupunkilaiset myös itse osallistuvat näiden tuottamiseen. Se on
älykäs ja oppiva ympäristö, joka kuuntelee, tallentaa ja kertoo kaupunkilais-
ten tarinoita ja järjestää ja jakaa tietoa käyttäjilleen heidän kulloistenkin tar-
peidensa  mukaan. Kirjasto mahdollistaa digitaalisen aineiston ja verkkosisäl-
töjen käytön kaikkialla tiloissaan.
Digitaalinen keskustakirjasto muodostuu uusien teknologioiden hyödyntämi-
sen, yhteistyökumppaneiden sekä avoimen ja yhteisöllisen kehitystyön avul-
la.

Uudet teknologiat

Keskustakirjaston avaamisajankohdan, vuoden 2017  teknologiset mahdolli-
suudet eivät ole vielä näkyvissä. Teknisen kehitystyön painopiste onkin lä-
hellä kirjaston käyttöönottoa. Toisaalta digitaalinen keskustakirjasto ei ole
riippuvainen yksin fyysisestä tilasta vaikka liittyykin siihen. Digitaalisen kes-
kustakirjaston rakentaminen ja siihen valmistautuminen on jo aloitettu. Rat-
kaisumalleja voidaan jo nyt testata. Niitä otetaan käyttöön jo nykyisessä kir-
jastoverkossa. Käyttöönotto aidossa ympäristössä vauhdittaa uusien palvelu-
jen kehittämistä kun palveluista saadaan realistisia käyttökokemuksia.

Digitaalisen keskustakirjaston perustan muodostaa informaatiosisällön sekä
semanttinen että yhteisöllinen jäsentäminen. Tiedon hallinta perustuu pilvi-
teknologiaan ja avoimiin rajapintoihin. Lisäksi tarvitaan digitaalisen ja aineel-
lisen kirjaston yhdistävää, tiedon käyttö- ja jakelulogistiikan teknologiaa.

Yhteisöllinen kehitystyö ja yhteistyökumppanit

Digitaalisen keskustakirjaston kehitystyö perustuu yhteisölliseen talkootyö-
hön ja vertaistuotantoon. Kehitystyötä varten perustetaan laboratorio- ja tes-
tausympäristöjä.

Kirjasto innovaatiokeskuksena
modulaarinen  tila

Kansalaisen
tiedollisen toiminnan
aktivoija

Osallistuminen
Uuden tietämyksen
luominen

Urban office
Kohtaamispaikka
Teemaryhmät ja

työpajat
Pk-yrittäjähautomo

Personoidun  metadatan
luominen

Kirjastot.fi/
Tietopalvelu

Hakukoneopastus

Helsingin kaupunginosa-
yhdistykset

Facebook-ryhmät

Kansalaistiedon
jalostamo

Yleisöosallisuus
Tietotekniset
menetelmät

Yhteinen käyttöliittymä
Kirjastot.fi+Helmet.fi
Helsinki.fi+ Oske.net+
ELY-keskus.fi+Tekes.fi

Työpisteet
Tulostus, skannaus,

kopiointi, neuvottelu,
Latauspalvelu

Kahvila

Neuvottelu
työpöytätilat

Työpaja-
ja opetustila
Av-tekniikka
Videokokous
web-yhteisö

Istuimia, sohvia
Tietopäätteitä
olohuonemainen

Työpajatila
Av-tekniikka
Videokokous
web-yhteisö

Tietoverkko
Laajakaista
Lan-3G

Kirjasto 10
Kirjastoaineiston

organisointi asiakkaan
tueksi

-fyysinen aineisto
-tietoverkkosisältö

Älykkäiden yhteisöjen
aktivoija

Neuvonta
työpöytätilat
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Uudet palvelumallit

Digitaalinen keskustakirjasto tarjoaa uusia palvelumalleja ja auttaa kansalai-
sia tietoyhteiskuntataitojen kehittämisessä. Perinteisesti kirjasto on hallinnut
omia informaatiovarastojaan, mutta tulevaisuuden kirjasto tarjoaa palveluja
myös kansalaisten oman, kumuloituvan tiedon, oman mediaston organisoin-
tiin. Kirjaston tietopalvelu- ja neuvontapisteet kehittyvät asiakaslähtöiseksi
palveluksi tavoitteena ”oma personoitu mediasto kotona ja taskussa”. Kirjas-
ton neuvonta- ja konsultointipalvelu sisältää mahdollisuuden entistä henkilö-
kohtaisempaan omakirjastonhoitajaan joka voi työssään käyttää myös web-
bikamera- chat- ja VoIP-tekniikoita. Digitaalinen keskustakirjasto hyödyntää
kansainvälisiä digitaalisia kirjastoja sekä Kansallista digitaalista kirjastoa
(KDK).
Digitaalinen keskustakirjasto tarvitsee yhteistyötahoja. Helsingin kaupungin-
kirjasto ei pysty rakentamaan digitaalista keskustakirjastoa yksin. Se on
mahdollista vain laajan yhteistyöverkoston ja sponsoriverkoston avulla.

4. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Helsingin kirjastoverkko on kehittynyt kaupunginkirjaston150-vuotisen histo-
rian aikana siten, että Rikhardinkadulla olleen pääkirjaston lisäksi sekä Kalli-
ossa ja Töölössä on  merkittävät kirjastorakennukset. Koska kantakaupun-
gissa ovat nämä vanhat kirjastot, keskustakirjaston hyötypinta-alan ei tarvitse
olla 10 000 m2:ä suurempi. Opetusministeriön suosituksen mukainen hyöty-
pinta-alatavoite on 100 m2 / 1000 asukasta.

4.1 Vastaavat tilat nykyisin
Keskustakirjasto on uusi toimipiste, jonne siirtyvät toiminnot Kirjasto Kympin
tiloista Pääpostitalosta ja Kohtaamispaikasta Lasipalatsista. Kirjavarastot ja
hallinnon tilat säilyvät Pasilan nykyisessä pääkirjastossa.

4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen

4.2.1 Vaihtoehtoiset hankkeen toteutustavat

Päävaihtoehdot
Syksyllä 2009 hankesuunnitteluryhmässä linjattiin tutkittavat päävaihtoehdot;
vaihtoehdot kortteliin 2014 sijoittuen sekä mahdollisuudet, joita laajentumi-
nen länteen puistoalueelle avaisi. Valtion omistaman korttelin 2015 kanssa
yhdessä toimivien ratkaisujen (Töölönlahdenkadun ylittävien vaihtoehtojen)
tutkiminen päätettiin hylätä.
Lokakuussa 2009 valmisteltiin hankesuunnittelun ohjausryhmän arvioitavaksi
kortteliin 2014 kolme perusvaihtoehtoa, joista kaksi jakautui vielä alavaih-
toehtoihin.

VE 1 Korttelialueella pysyvät vaihtoehdot
 VE 1.1 Kaavan periaatteiden mukainen ratkaisu
 VE 1.2 Kuten ed. mutta korotettu kolmella kerroksella.

VE 2 Rakennuksen korkea osa korttelialueella, mutta matala osa
levittäytyy makasiinipuistoon korttelialueen pohjoispäässä.

 VE 2.1 Matala osa maan päällä
 VE 2.2 Matala osa maan alla

VE 3 Rakennus ylittää korttelialueen rajan monikerroksisella osalla.
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Näiden vaihtoehtojen lisäksi ohjausryhmän arvioitavaksi liitettiin kaksi muuta
vaihtoehtoa: Vaihtoehto ”KSV, maanalainen tila” ja vaihtoehto ”Posti”, perus-
parannus. Näiden valmisteluun hankesuunnitteluryhmä ei osallistunut, mutta
antoi arvionsa niiden soveltuvuudesta keskustakirjastoksi. ( Katso kohta 5.1.)

VE 1.1
Ratkaisu sijoittuu korttelialueen sisään eikä ylitä kaavan korkeusrajoituksia.
Vaihtoehto sopeutuu radanvarren suunniteltuun rakennusrivistöön.
Kerrosala ei  mahdollista kumppanuustiloja muutoin kuin päällekkäiskäytöllä.

VE 1.2
Ratkaisu sijoittuu korttelialueen sisään. Eteläosan korkeaan osaan sijoittuu
kirjaston kumppanuustiloja, joista avautuu hienot näkymät Eduskuntatalon
suuntaan. Rakennuksen massa täydentää määrätietoisesti Sanomatalon ra-
jaamaa kansalaistorin kaakkoiskulmaa. Kaavan sallima rakennusoikeus ylit-
tyy tässä ratkaisussa.
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VE 2.1
Ratkaisu laajentuu korttelin pohjoisosassa puistoon. Luiskamainen maan-
päällinen osa voidaan suunnitella osaksi puistoa. Kapea massa väistää Sa-
nomataloa ja sopeutuu radanvarren suunniteltuun rakennusrivistöön. Näky-
mät Sanomatalolta pohjoiseen säilyvät avoimina.

VE 2.2
Ratkaisu laajentuu korttelin pohjoisosassa puiston alle. Maanalaisten tilojen
kattolyhdyt suunnitellaan osaksi puistoa. Sopeutuu radanvarren suunnitel-
tuun rakennusrivistöön. Näkymät Sanomatalolta pohjoiseen säilyivät avoimi-
na.
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VE 3
Ratkaisu laajentuu korttelialueen ulkopuolelle. Ratkaisuperiaate antaa va-
paat mahdollisuudet etsiä keskustakirjaston toimintaan sopiva ulkoinen ilme
sekä toiminnallinen pohjaratkaisu. Ratkaisu vie osan Makasiinipuistoa, mitä
ei voi pitää puiston kannalta toivottuna asiana.

Tiivis vertailu

Vaihtoehto 1.1, uudisrakennus
- kokonaisala 17 000 brm2, hyötyalat; kirjasto 10 000 m2

- kumppanitoiminnot voivat olla päällekkäiskäyttöä
- noudattaa kaavamääräyksiä
- uuden kirjastomaisen imagon saavuttaminen on haasteellista mutta ei mahdotonta

Vaihtoehto 1.2, uudisrakennus
- kokonaisala 28 000 brm2, hyötyalat; kirjasto 10 000 m2 ja kumppani 9 000 m2

- yläkerroksista hienot näkymät ulos
- korotuksen määrä ja muoto edellyttää arkkitehtonista harkintaa
- riskinä kaavaprosessin hitaus ja valitukset kaavasta

Vaihtoehto 2.1, uudisrakennus
- kokonaisala 20 000 brm2, hyötyalat; kirjasto 10 000 m2 ja kumppani 4 000 m2.
- saadaan laaja, avoin kohtaamispaikka ja tapahtumatila
- alin kerros mahdollista ratkaista toiminnallisesti hyvin
- aula-alue eli kohtaamispaikka on hyvin muunneltavissa
- viherkansi korvaa puistoa
- riskinä kaavaprosessin hitaus ja valitukset kaavasta

Vaihtoehto 2.2, uudisrakennus
- kokonaisala 20 000 brm2, hyötyalat; kirjasto 10 000 m2 ja kumppanuustilat 4 000 m2.
- saadaan laaja, avoin kohtaamispaikka ja tapahtumatila
- aula-alue eli kohtaamispaikka on hyvin muunneltavissa
- riskinä kaavaprosessin hitaus ja valitukset kaavasta

Vaihtoehto 3, uudisrakennus
- kokonaisala 20 000 brm2, hyötyalat; kirjasto 10 000 m2 ja kumppanuustilat 4 000 m2

- kansalaistori avautuu koko julkisivun pituudelta kirjaston aulaan
- avoin terassimaisen ratkaisu tarjoaa virikkeisen korkean sisätilan
- arkkitehtuuri voi olla vapaata ja näyttävää, uutta sukupolvea, jossa energiasäästeliäisyys on

havaittavissa myös muotokielessä
- riskinä kaavaprosessin hitaus ja valitukset kaavasta
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Maantasokerroksen pohjapiirustukset ja leikkauspiirustukset (1:1500)
Maatasokerrokseen sijoitetaan kohtaamisten ja tapahtumien tiloja. Pohjois-
eteläsuuntaisen sisäkatu korvaa osin puiston kevyenliikenteen väylää. Ulko-
puolisten toimijoiden tiloja on esitetty sinisellä värillä.
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Valittu vaihtoehto

Joulukuussa 2009 hankesuunnittelun ohjausryhmä ja kaupungin johtajisto
päätti valita hankesuunnitelman ratkaisuksi kaavan mukaisen vaihtoehdon eli
vaihtoehdossa VE 1.1 alustavasti tutkitun rakennusmassan.

Rakennusta tutkittiin edelleen pohjakaavioina ensisijaisesti toiminnallisuu-
teen ja muunneltavuuteen keskittyen, pyrkien välttämään luonnossuunnitte-
lun tasolle menevää tila-arkkitehtuurin kehittelyä. Julkisivuja ideoitiin esimer-
kinomaisina. Asemakaavan toimistorakennuksille profiloituja määräyksiä käy-
tiin läpi yhdessä kaavoittajan kanssa ja haettiin kirjastorakennukselle sopivaa
ratkaisua, joka ei vaatisi kaavamuutosta. LVI-simulointeja varten eri julkisivu-
jen ikkunoiden ja umpiseinien alojen suhde on kuitenkin määritelty melko tar-
kasti. Keskustatunnelin päälle rakennettava osa minimoitiin ja tarvittavat ra-
kenteet sijoitettiin siten, että tunneli on myöhemmin mahdollista rakentaa.
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Rakennuksen avoimuus, informatiivisuus ja interaktiivisuus ovat olleet lähtökohtia uudessa kirjastossa.
Pääsisäänkäynnin puoli on avoin kansalaistorin suuntaan Musiikkitaloon päin.

Rakennuksen pääaula on tunnelmaltaan lähellä ulkotilaa: Ihmisvilinää, esityksiä, vaikka polkupyörällä
kirjaa palauttamaan.
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Kellari ja 1. kerros (1:1000)
Kellarikerroksessa sijaitsevat auditorio, lastaustila, suurin osa teknisistä tilois-
ta sekä varastoja ja sosiaalitiloja. Auditorio lämpiöineen on asiakkaiden käy-
tössä. Lastaustilan tavarahissillä on pääsy keskeisesti kaikkiin kerroksiin.
Rakennuksen eteläpään perustusratkaisut mahdollistavat keskustatunnelin
rakentamisen kirjaston ollessa valmis.
Maantasokerros on avointa muunneltavaa tilaa, johon sijoittuu ravintola-,
näyttely-, myymälä-, kohtaamis- ja työskentelytiloja. Keskiosan tapahtuma-
alue voi olla auki vaikka vuorokauden ympäri. Tila rajataan silloin muista siir-
rettävillä lasiseinillä. Myös perheille suunnattu lasten maailma voi sijoittua 1.
kerrokseen, jolloin pistäytyminen esimerkiksi lastenvaunujen kanssa on
helppoa.
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2.-4. kerrokset (1:1000)
Rakennusten kerrosten välillä on sujuvat yhteydet liukuportailla. Portailta on
näköyhteys eri kerroksiin ja suuret aukot läpi rakennuksen helpottavat orien-
toitumista ja tuovat valoa rakennuksen keskiosaan.
2.-4. kerroksiin sijoittuu pääosa kirjaston aineistoista. Kerroksissa on erilaisia
äänieristettyjä tiloja lukemiseen, musiikin kuunteluun ja studiotiloja monenlai-
seen tekemiseen. Tilat ovat muunneltavia siten, että suljettujen ja avointen ti-
lojen suhdetta voidaan muuttaa tarpeen mukaan.
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5. kerros (1:1000)
Suuret kattoterassit sijaitsevat ylimmässä kerroksessa. Näkymät Eduskunta-
talon ja Töölönlahden suuntaan ovat hienot. Näköalaravintolan tilalla voi olla
jokin muukin ulkopuolinen toimija, joka sopii kirjaston yhteyteen - vaikka ylei-
nen sauna.

Leikkaus A-A (1:500)
Kerrosten välinen siirtyminen on vaivatonta liukuportaiden välityksellä.
Välipohjien suuret aukot avartavat viistoja pystynäkymiä lähes kaikkien ker-
rosten läpi, mikä helpottaa orientoitumista ja mahdollistaa seurata eri tasojen
tapahtumia ja ihmisiä.
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Kerroksissa on paikkoja työskentelyyn, tekemiseen, ideointiin ja oleiluun. Tiloissa saa rupatella ja leik-
kiä. Hiljaisuutta vaativat tilat on eristetty lasiseinillä ja sijaitsevat ylimmissä kerroksissa. Näkymät avau-
tuvat kaikkien kerrosten läpi isoista välipohjien aukoista.

4.3 Laajuus

Asemakaavan yhteenlaskettu rakennusoikeus korttelialueella on 14 000
kem2. Siitä 800 kem2 on osoitettu maanalaiseksi rakennusoikeudeksi. Suun-
nitelman yhteenlaskettu kerrosala on 13 980 kem2.

Kokonaisala (brm2) 15 980
Huoneistoala (htm2) 12 600
Hyötyala (hym2) 10 000
Tilavuus (m3) 96 450

Tilaohjelman tiivistelmä

Tilaohjelma on koottu hankesuunnitelman edetessä yhteistyössä käyttäjän
kanssa. Tilaohjelman ”lukitsemista” on vaikeuttanut tarve säilyttää rakennuk-
sessa mahdollisimman suuri muunneltavuus sekä tulevaisuuden kehittyvän
teknologian antamien mahdollisuuksien vaikutukset kirjaston käyttöön.
Ohjelmassa on päädytty esittämään tämänhetkinen ideaalisisältö, jota suun-
nitelmaratkaisuilla on tehty muunneltavaksi sekä lyhyen tähtäimen pienillä ti-
lajärjestelyillä, että pidemmän aikajänteen laajemmalla muuntelulla.
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Löytäminen 490
Sisäänkäynnit 240
Orientaatio, neuvonta, valvonta 80
Yleisön aputilat 170

Lainaaminen 440
Kirjaston palvelupiste 440

Tapahtumat 1 740
Tapahtuma- ja esitystilat 520
Näyttelytilat 340
Ulkoiset ei-kaupalliset palvelut 220
Ulkoiset kaupalliset palvelut 660

Kohtaaminen 1 050
Aulatilat, oleskelu 500
Olohuoneet, "oasis" 550

Oppiminen 2 100
Aineistot 1600
Lapset ja perheet 300
24h kirjasto 200

Tekeminen 2 200
Studiot 500
Oma toimisto 450
Hiljaiset tilat 450
Kuuntelu, katselu, pelit 240
Opetus-, ryhmätyö- ja kokoontumistilat 560

Henkilökunta 1 360
Työtilat 760
Henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat 200
Varastot 400

Huolto 620
Kirjaston huolto 400
Kiinteistön hoidon tilat 220

Kirjaston hyötyala 10 000

Kumppanuustilat

Yhteistyökumppanuusneuvotteluja on käyty Kansallisen audiovisuaalisen ar-
kiston (KAVA) ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kanssa näiden toiminto-
jen sijoittamisesta keskustakirjastoon. Hankesuunnittelun yhteydessä tutkit-
tiin erilaisia vaihtoehtoja, joihin sisällytettiin myös nämä yhteistyökumppanei-
den tilat. Asemakaavan mukaiseen vaihtoehtoon mahtuu kumppanuustiloja
vain päällekkäiskäytössä kirjaston kanssa, esim auditorio/elokuvateatteri, ta-
pahtumatorin teemakampanjat yms.

Kumppanuustilat (eivät sisälly hankesuunnitelman oh-
jelmaan) 1 200

KAVA, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 500
VIEI, Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti 700
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5. RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

Kortteli on sijainniltaan keskustakirjaston kannalta erinomainen. Saavutetta-
vuus keskustarakenteen päivittäisten liikennevirtojen kannalta on hyvä ja se
paranee edelleen Töölönlahden korttelien rakentamisen edistyessä.  Lyhyet
etäisyydet sekä kauko- että paikallisliikenteen terminaaleihin ja linjoihin ovat
lähes optimaaliset. Kevyen liikenteen reitit sivuavat aluetta. Finlandiapuiston
ja lähellä olevien kulttuurilaitosten luoma kokonaisuus antaa poikkeuksellisen
hyvän lähtökohdan tavoitteena olevan, uudentyyppisen kirjastotoiminnan tu-
eksi.

Tämän hankesuunnitelman pohjaksi valitun ratkaisun taustana on ollut pyrki-
mys välttää kaavamuutosmenettelyä. Rakennuspaikka on rajoiltaan voimas-
sa olevan asemakaavan osoittama ja suunnitelma noudattaa kaavaa ”vähäi-
sen poikkeamisen” rajoissa.  Suunnitelmassa on myös varauduttu keskusta-
tunnelin myöhempään toteutumiseen, siten, että kellaria ei sille alueelle ra-
kenneta.

5.1 Hankkeen sijainti (ja sijaintivaihtoehdot)

Sijaintipaikan varmistuttua ydinkeskustaan selvitettiin vielä neljä lähivaihtoeh-
toa. Lasipalatsinaukio (4) hajauttaisi toimintaa eri rakennuksiin, joilla ei ole
tarjota riittävän muuntojoustavaa ratkaisua. Pääpostitalon (3) haittapuolia
ovat pieni sisäkorkeus ja tiheä pilariverkosto, jolloin kokoavan, korkean koh-
taamispaikan toteuttaminen estyy. Myös muuntojoustavuus on heikko, erityi-
sesti silloin kun huomioidaan rakennussuojelun tavoitteet. Maanalainen, vain
yhdeltä sivulta luonnonvaloa tarjoava ehdotus (2) ei täytä keskustakirjaston
konseptin perusedellytyksiä.

Sijainti 3, Postitalon osittainen perusparannus
o olemassa oleva rakennus asettaa rajoituksia toimintojen suunnitte-

lulle ja järjestämiselle sekä haittaa avoimuutta
o korkeaa ja kokoavaa tilaa ei rakennuksessa ole, mutta sellainen on

mahdollista rakentaa, joskin  edellyttää vaikeita runkomuutoksia
o pilariverkon tiheys haittaa muunneltavuutta ja suojelumääräykset

otettava huomioon
o asennuslattian rakentaminen on käytännössä mahdotonta
o sulkeutunut arkkitehtuuri ei ole kirjastolle toivottu ominaisuus
o sijainti nykyisien keskustan kulkureittien suhteen hyvä
o suojelumääräykset aiheuttavat riskejä toiminnallisten tavoitteiden

suhteen
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5.2 Asemakaava

Asemakaavan kaupunkirakenne

Kortteli sijaitsee Eduskuntataloa vastapäätä sekä rajaa Musiikkitalon, Kias-
man ja Sanomatalon kanssa Töölönlahden eteläistä julkista kaupunkitilaa ja
Kansalaistoria.  Korttelin edustan puistoalue muodostaa eteläisimmän jat-
keen Helsingin Keskuspuistolle. Alue on osa kävelykeskustaa ja sen julkisia
kaupunkitiloja.Kortteli näkyy esteettömästi pitkälle Mannerheimintielle ja
Eduskuntatalolle sekä etelään Elielinaukiolle ja luoteeseen Töölönlahden
suuntaan. Rakennuksesta avautuu pitkiä puisto- ja vesiaihenäköaloja. Nämä
seikat tulee ottaa huomioon rakennussuunnittelussa.

Rakennusten sekä julkisten kaupunkitilojen ja puistoalueiden suunnitteluun
kohdistuu alueen sijainnista johtuen poikkeuksellisen korkeita kaupunkikuval-
lisia ja arkkitehtonisia laatuvaatimuksia. Sijainti ja näkyvyys vastaa monu-
mentaalirakennusten asemaa. Korttelin länsijulkisivu on nähtävissä kokonai-
sena eri etäisyyksiltä.

Kaikki julkisivut ovat keskusta-arkkitehtuurin tapaan pääjulkisivuja ja ne tulee
suunnitella sen mukaisesti. Rakennuksen pohjakerroksen aktiivisuus ja
avautuminen viereisiin puistotiloihin on asemakaavan keskeisiä tavoitteita.
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Suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon korttelialueiden rajautuminen Ma-
kasiinipuistoon ja viereisiin julkisiin tiloihin, rakennuksen lähiympäristön omi-
naispiirteet sekä rakennuksen ensimmäisen kerroksen toimintojen – kahvi-
loiden ja asiakaspalvelutilojen – avautuminen viereisiin julkisiin tiloihin.

Makasiinipuistossa sijaitsi vanha suojeltavaksi merkitty makasiinirakennus,
joka tuhoutui tulipalossa, sekä rakennusaloja uusille makasiinirakennuksille.
Näiden yhteinen kerrosala oli 1500 kem2. Makasiinirakennuksesta on jäljellä
seinärakenteita ja ne ovat heikkokuntoisia.

Makasiinipuistoon laaditaan parhaillaan asemakaavan muutosta, jossa tutki-
taan maanalaisen monitoimitilan sijoitusta alueelle. Tilaan mentäisiin puis-
toon sijoittuvaa luiskamaista kävelykatua ja portaita pitkin. Monitoimitila voi
liittyä kirjastorakennukseen sekä Musiikkitaloon. Monitoimitilan sisäänkäynte-
jä sekä pysty-yhteyksiä voidaan sijoittaa voimassa olevassa asemakaavassa
olevien makasiinirakennusalojen tilalle.
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Korttelin neljän tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 14 000 kem2, josta
13 200 kem2 on maanpäällistä ja 800 kem2 maanalaista kerrosalaa. Raken-
nuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema on +25.0.

Kortteliin 2014 tonteille 1 ja 2 ja kortteliin 2015 tonteille 1 ja 2 tulee sijoittaa
koko korttelin kaikkien kiinteistöjen huolto- ja lastaustila. Korttelin 2014 tontil-
le 4 tulee sijoittaa maanalaisen liikennetunnelin noin 20 m2:n poistoilmahor-
mi, joka ulottuu vähintään 2 metriä kattotason yläpuolelle, sekä liikennetun-
nelin raittiinilmanottoaukko säleikköineen.

Korttelin edustalla on Makasiinipuisto, jossa sijaitsee asemakaavalla suojel-
tu, tulipalossa vahingoittunut ja osittain purettu tiilinen makasiinirakennus.
Kortte-lissa ei ole istutettavia alueita. Rakennuksen ympäristössä ei ole säily-
tettävää kasvillisuutta.
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Kaavan tarkistus

Asemakaavassa kortteli on jaettu neljään tonttiin ja sen lähtökohtana on ollut
liike- ja toimistorakennusten korttelialue, johon on kohdistettu yksityiskohtai-
sia toteutusvelvoitteita. Osa velvoitteista ja merkinnöistä ei sovellu kirjastora-
kennuksen suunnittelun lähtökohdaksi.
Johtajiston päätöksen mukaisesti kilpailun lähtökohta on se, korttelin 2014
rakentamisalueen raja ei ylity. Kirjastosta järjestettävä arkkitehtuurikilpailu
saattaa tuottaa sellaisen lopputuloksen, että kaavaa joudutaan tarkistamaan.
Kaavan muuttaminen ei kuulu tämän hankesuunnitelman tavoitteisiin.

5.3 Rakennuslupa-asiat

Rakennuslupaa haetaan keskustakirjastosta käydyn arkkitehtuurikilpailun tu-
loksen ja sen jatkosuunnittelun perusteella.
Tämän hankesuunnitelman valmistelevan erityisluonteen vuoksi ei neuvotte-
luja rakennusvalvontaviraston kanssa ole käyty.

5.4 Liikenne, pysäköinti ja vss

Kortteliin 2014 ei asemakaavassa ole osoitettu erillistä ajoneuvoliittymää.
Saattoliikenne voidaan hoitaa korttelin eteläpuolella olevan Eero Erkon ka-
dun kautta tai Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelmassa varatun Töö-
lönlahdenkadun eteläreunan jättöpaikan kautta. Jättöpaikat sijaitsevat ra-
kennuksen pohjois- ja eteläpäätyjen läheisyydessä. Samassa suunnitelmas-
sa on korttelin itäpuolella kadun laidassa varattu paikkoja lyhytaikaista pysä-
köintiä varten ja liikuntaesteisille.

Huoltoliikenne järjestetään kellariin tontille 1-2, korttelista 2015 alkavan ajo-
luiskan ja katutason alapuolisen ajoväylän kautta.

 Pysäköinti ja suojatilat:
Tonttien asemakaavan mukainen  autopaikkavaatimus on:

  ap/500 k-m2 toimisto-, ravitsemus-majoitus- tai kulttuuritilaa kohti
1 ap/200 k-m2  myymälätilaa kohti
1 ap/140 k-m2 asuintilaa kohti.
Yhteensä 28 ap.

Kaavan mukaan autopaikat tulee sijoittaa yleiseen pysäköintilaitokseen.
Keskustasta pohjoiseen suuntautuvat kevyenliikenteen reitit sivuavat kortte-
lia. Tärkeä kevyen liikenteen reitti sijoittuu ratakuiluun. Kortteleiden edustalle
sijoittuu etelän ja lännen suuntaan avoin kävelyakseli, jonka varrelle toivo-
taan kahvila- ja ravintolatiloja terasseineen. Kortteliin ei kuulu piha-alueita,
joille voisi sijoittaa polkupyörien pysäköintilaitteita. Kirjaston edustalle, liiken-
nealueen reunaan, Kansalaistorin tai Makasiinipuiston alueelle lienee mah-
dollista sijoittaa polkupyörien säilytystä.

Väestönsuojan tilat ostetaan Töölönlahden pysäköintilaitokselta. Niiden mää-
rä on 374, ja erillshinta 900 000 euroa sisältyy kustannusarvioon.

5.5 Kunnallistekniikka

Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöverkostoon ja  Helsingin
Energian kaukojäähdytysverkostoon.
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Rakennus liitetään Helsingin Veden vesijohtoverkostoon. Sprinklerijärjes-
telmä liitetään omalla syöttöjohdollaan Helsingin Veden vesijohtoverkostoon.
Sprinklerivesilähteen ominaisuudet ovat riittävät.

Rakennuksen jäte- ja sadevesiviemärit liitetään Helsingin Veden viemäri-
verkostoihin.

5.6 Pilaantuneet maat

Korttelin 2014 alueella on tehty maaperän saastuneisuustutkimuksia 1990-
luvun lopussa. Tutkimuksissa selvitettiin maaperässä olevia PAH-yhdisteitä,
öljyä ja metalleja. Korttelialueella tutkitut maanäytteet ovat alittaneet
SAMASE-ohjearvot, paitsi yhdessä yksittäisessä tutkimuspisteessä, jossa
ohjearvot ylittyivät, mutta jäivät raja-arvojen alapuolelle.

5.7 Perustamisolosuhteet

Maanpinta korttelin alueella on suhteellisen tasaista.  Ylimpänä maakerrok-
sena on karkearakeista maa-ainesta sisältävä täytemaa. Täytekerroksen alla
on korttelin länsipuolelle paksuneva savikerros. Itäpuolelle mentäessä saven
alapinta on hyvin lähellä kallionpintaa. Savikerroksen alla ovat löyhät tai kes-
kitiiviit siltti- ja hiekkakerrokset ennen moreenia tai kalliota. Kallion pinta on
ylimmillään korttelin itäpuolella. Kallion pinta laskee paikoin erittäinkin jyrkästi
länteen päin.

Ennen kaivutöiden aloittamista on selvitettävä maanalaisten putkijohtojen ja
kaapeleiden sijainnit, joiden perusteella kaivusuunnitelmaa voidaan tarken-
taa. Olemassa olevat putkijohdot ja kaapelit on tuettava tai siirrettävä.

6. LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso

Keskustakirjasto tulee olemaan yleisölle avoin julkinen tila, joka antaa mah-
dollisuuden kohtaamiseen ja kaupunkitapahtumiin - toisaalta olohuonemai-
seen viihtyisyyteen ja keskittymiseen tarvittavaan rauhoittumiseen.

Ympäristön tulee olla helppokäyttöinen, helposti orientoitava ja esteettisesti
laadukas ja kestävä.

Rakennuksen erityisenä lähtökohtana tulee olla muuntojoustavuus, joka
mahdollistaa toimintojen ja tilojen muuttamisen sekä uuden tekniikan käyt-
töönoton tulevaisuudessa.

6.1.1 Esteettömyys ja sisäiset kulkureitit

Rakennuksen sisäänkäynnit ja pääsy eri kerroksiin hissien välityksellä ovat
määräysten mukaisesti liikuntaesteisille suunniteltuja. Tilat ja sisäiset kulku-
reitit suunnitellaan myös yksityiskohdiltaan erityisryhmien tarpeet huomioi-
den.
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6.2 Tekninen laatutaso

6.2.1 Arkkitehtisuunnittelu

Kortteli näkyy esteettömästi pitkälle Mannerheimintielle ja Eduskuntatalolle
sekä etelään Elielinaukiolle ja luoteeseen Töölönlahden suuntaan. Raken-
nuksesta avautuu pitkiä puisto- ja vesiaihenäköaloja.

Kirjastorakennukseen saavutaan pääasiassa kävellen ja polkupyörällä Elielin
aukion tai Mannerheimintien suunnasta. Pääsisäänkäynnit sijaitsevat raken-
nuksen keskellä molemmilla puolilla. Autolla saapuville on pysäköintipaikkoja
Töölönlahden ja Elielin pysäköintilaitoksissa. Saattoliikenteelle on pysähty-
mispaikkoja rakennuksen eteläpäässä Eero Erkon kadulla ja pohjoispäässä
Töölölahdenkadulla. Kadunvarsipysäköintiä on Töölönlahden kadun varrella.
Huoltoliikenne ohjataan maan alle kellarikerrokseen korttelin 2015 pohjois-
päästä.

Rakennuksen julkisivut ovat avoimia erityisesti länteen Eduskuntatalon suun-
taan. Julkisivuja on jäsennöity lasin ja umpipinnan suurikokoisella ruudukolla,
jossa umpiosiin voidaan integroida informaationäyttöjä.

Rakennettavan korttelialueen muoto johtaa kirjaston tilajärjestelyn pitkämäi-
seen muotoon. Tilojen jonomaisuutta on vähennetty rakennuksen korkuisilla
valoaukoilla, joihin vertikaaliyhteydet liittyvät. Rakennuksessa liikutaan pi-
tuussuuntaan keskialueella, jossa liukuportaat, hissit ja suuret valoaukot si-
jaitsevat. Korkeat tilat liittävät kerrokset toisiinsa ja suunnistaminen helpot-
tuu.
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Sisäänkäyntiaula on avointa julkista tilaa, jonka läpi voi kulkea vaikka kirjas-
toon ei olisikaan asiaa. Ensimmäisen kerroksen muutkin tilat ovat luonteel-
taan ihmisten kohtaamiseen ja seurusteluun kannustavia. Toiminta ja ääni-
maailma rauhoittuvat kerroksissa ylöspäin mentäessä.

Sisätilojen tunnelma on avoin ja rento. Materiaaleina käytetään ajattomia
kestäviä pintoja. Paikallisesti tunnelmaa voidaan sisustuksellisilla ratkaisuilla
muuttaa nopeasti. Muutenkin sisätilojen luonne voi muuttua voimakkaasti
käytön  ja ajan tarpeiden mukaan. Kiinteitä rakenteita on vähän, muunnelta-
via paljon. Tekniikan sijoittaminen asennuslattian alle mahdollistaa huonetilo-
jen muuntelun ja vapauttaa kattopinnat tekniikasta. Sileitä kattopintoja voi-
daan käyttää projisointipintoina opastuksessa ja erilaisten tunnelmien luomi-
sessa.

Asemakaava asettaa rajoituksia rakennukselle. Perusratkaisuun vaikuttaa
eniten kaavan määrittämä rakennusmassan kokonaismuoto. Maanalaisia ti-
loja voi olla ainoastaan 800 kem2, joka rajaa pois suuret avaukset 1. kerrok-
sen lattiassa. Asemakaava määrittelee tarkasti kerroskorkeuksia, lasikattoisia
osia, kevyenliikenteen reittejä rakennuksen läpi sekä julkisivujen jäsennöintiä
ja materiaaleja. Näitä on hankesuunnitelmassa noudatettu ohjeellisina ja ole-
tettu poikkeamien olevan niin vähäisiä, että rakennuslupaa voi hakea kaavaa
muuttamatta. Asemakaavaan varattu keskustatunneli rajoittaa rakennuksen
eteläpään rakenteellisia ratkaisuja, teknisten reititysten mahdollisuuksia
maan alla ja tuottaa suuren ilmanvaihtokuilun rakennuksen sisälle.
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6.2.2 Rakenne- ja geotekniikka

Rakennus perustetaan kallion varaan, osittain suoraan ja osittain porattavien
teräspaalujen välityksellä.

Keskustatunnelin varauksen kohdalla teräspaalut (d=400…500 mm) sijoite-
taan tunnelin betoniväliseinien kohdalle siten että ne jäävät keskustatunnelin
mahdollisen toteutuksen yhteydessä osaksi tunnelin teräsbetonisia seinära-
kenteita. Nämä paalut porataan 3,0 m esitetyn tunnelin louhintatason ala-
puolelle. Muilla paalutettavilla alueilla käytetään teräsputkipaaluja d=140
mm, jotka ulotetaan kallioon 1,0 metriä.

Rakennuksen rungon teräsbetonirakenteiden suunnitelmissa käytetään ra-
kenteiden suunniteltuna käyttöikänä 100 vuotta. Kellarirakenteiden osalta
vaipan rakenteet toteutetaan vesitiiviinä teräsbetonirakenteina ja varustetaan
vuotovesien poistamiseen perustuvalla kaksoisseinärakenteilla.

Rakennuksen runkojärjestelmä muodostuu väli- ja yläpohjien jälkijännitetyis-
tä pilarilaatoista sekä paikalla valetuista teräsbetonipilareista. Jännitystyö
tehdään suojaputkiin sijoitetuilla jännepunoksilla monivaiheisena työnä lisä-
ten jännevoimaa betonin lujuudenkehityksen mukaisesti. Jännepunosten li-
säksi laattoihin asennetaan tarpeellinen lisäraudoitus A500HW harjateräksis-
tä.

Rakennuksen rungossa on normaalista pilarilaattajärjestelmästä poikkeavia
rakenteita välipohjissa auditorion yläpuolella sekä yläpohjarakenteissa väli-
pohjien suurten aukkojen kohdalla. Tämä johtuu kantavien tasorakenteiden
suurista jänneväleistä ko. kohdissa. Auditorion kohdalla sekä kellarin katon
että toisen kerroksen katon välipohjarakenne on suunniteltu toteutettavaksi
teräsbetonisena jälkijännitettynä arinarakenteena. Kantava yläpohjarakenne
välipohjien suurten aukkojen kohdilla toteutetaan jälkijännitetyillä paikalla va-
letuilla teräsbetonipalkeilla. Yläpohjarakenteissa sekä arinarakenne että jän-
nitetyt palkit sijoitetaan kevytsorakattorakenteen sisälle. Näkyviin jäävän ylä-
pohjarakenteen näissä kohdissa muodostaa palkkien ja arinarakenteiden
alapintaan ripustettu teräsbetonilaatta. Täten kantavan yläpohjarakenteen
sisäpinta näiden rakenteiden kohdilla on samanlainen kuin muissakin ylä-
pohjarakenteissa.

Runkorakenne on jaettu liikuntasaumoilla kolmeen lohkoon. Jäykistävinä ra-
kenteina toimivat porras- ja tekniset kuilut, joita on rakennuksessa runsaasti
johtuen IV-konehuoneen sijoituksesta kellarikerrokseen. Rakennuksen run-
koon on integroitu myös keskustatunnelille varattu poistoilman pystykuilu.

Välipohjien kantavien rakenteiden yläpuolelle rakennetaan varsinaiset lattia-
rakenteet asennuslattioina. Asennuslattian ja kantavan välipohjarakenteen
välissä on tilavaraus teknisille asennuksille.

Arkadin yläpuolella rakennuksen itäisellä julkisivulla ulkoseinärakenne ripus-
tetaan yläpohjarakenteesta. 5. kerroksen katon rakenne vahvistetaan julkisi-
vun kannatusta varten kevytsorakaton sisäisillä jälkijännitetyillä betonipalkeil-
la.
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Vesikattorakenteet toteutetaan kumibitumikermeillä eristettyinä kevytsorakat-
toina, joissa lämpöeristyskykyä parannetaan kantavan betonirakenteen ylä-
puolelle asennettavalla polystyreenilevyistä rakennettavalla lisäeristyksellä.

4. kerroksen kattoterassin yläpuolelle rakennetaan teräsrakenteinen katos,
joka jaetaan liikuntasaumoilla kuuteen lohkoon. Rakennuksen eteläpäässä
katos ulottuu katutason torialueen yli rakennuksen eteläpäätyyn saakka. Ka-
tosalueelle sijoitetaan aurinkokennojärjestelmiä, jotka tuetaan katoksen te-
räsrunkoon. Katosrakenne tuetaan länsireunaltaan teräspilareilla alapuoli-
seen betonirunkoon ja itäreunaltaan 5. kerroksen kattotason teräsbetonira-
kenteisiin. Lämmöneristyksen läpäisevät teräsosat tehdään ruostumattomas-
ta teräksestä.

Kellarin lastaustilaan rakennetaan betonirakenteinen huoltoajotunneli Töö-
lönlahdenkadun alitse. Tunneli alittaa katualueella keskustatunnelin rampin,
joka määrää tunnelin korkeusaseman. Tunnelin sisäänajorampin betonilaatta
lämmitetään, samoin kuin tunnelin yläpään alapohjarakenne. Lämpimällä
osalla ajoradan pintarakenne rakennetaan suoraan kantavan betoniraken-
teen päälle ilman lämmitystä. Rakenteen vedenpitävyys varmistetaan tunne-
lin ympäri ulottuvalla bentoniittimattoeristyksellä.

Rakennuksen lämmöneristys toteutetaan rakentamisajankohtana voimassa
olevien lämmöneristysvaatimusten mukaisesti. Tässä vaiheessa ennakoi-
daan ko. vaatimustason olevan seuraava:
- seinä 0,14 W/m²K
- yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/m²K
- ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,11 W/m²K
- maata vasten oleva rakennusosa 0,14 W/m²K
- ikkuna 0,6 W/m²K
- ovi 0,7 W/m²K
- kattoikkuna 1,0 W/m²K

Rakenteelliset ratkaisut on esitelty laajemmin rakennustapaselostuksessa.

Perustaminen ja maanrakennus

Uudisrakennus perustetaan pohjoispuoleltaan osin suoraan louhitun kallion
varaan, osin porattavien teräspaalujen, perusmuurin tai pilareiden välityksellä
kallion varaan. Keskustatunnelille varatun alueen eteläpuolella oleva osa
uudisrakennuksesta perustetaan porattavilla teräspaaluilla.

Keskustatunnelivarauksen alueella uudisrakennus perustetaan porapaaluilla.
Porapaalut ulotetaan 3 metriä tunnelin louhintatason alapuolelle. Paalut mi-
toitetaan pilarirakenteina. Ennen paalutusta tehdään esilouhinta rakenteiden
vaatimassa laajuudessa erottamaan kalliomassa alapohja- ja anturaraken-
teista.

Uudisrakennuksen pohjoisosan maanalaiset rakenteet rakennetaan veden-
paine-eristettyinä. Perustamistason ollessa kallionpinnan alapuolella veden-
ja maanpaineseinänä toimii erillinen patoseinä, joka tehdään toisiaan leik-
kaavilla porapaaluilla.

Alin sallittu kuivatustaso tontilla on +1.5. Sade- ja kattovedet imeytetään
maaperään.
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Rakennuspaikat routasuojataan.

Lattiat tehdään kantavina.

Putkijohdot perustetaan kallioisella alueella asennusalustan välityksellä suo-
raan louhitun kallion tai kitkamaan varaan. Täyttö- ja savialueella peruste-
taan paalulaatan varaan.

Orsiveden virtauksen varmistamiseksi uudisrakennuksen länsipuolen suun-
taisesti rakennetaan koko rakennuksen pitkän sivun mittainen, halkaisijaltaan
300 mm putki, joka johtaa orsiveden rakennuksen ohi.

Alle 2 m syvät kaivannot tehdään luiskaten.

Kaikki kaivantorakenteet tulee rakentaa siten, että rakentaminen ja käyttö ei
alenna orsi- eikä pohjavedenpintaa eikä vähennä pohjaveden virtausta. Tä-
mä asettaa rajoituksen myös luiskatun kaivannon alimpaan kaivutasoon, jo-
ka on +1.5.

Tason +1.5 alapuolelle ulottuvat kaivannot tehdään tuettuina taaksepäin
ankkuroiduin vedenpitävin teräsponttiseinin.

Kallion pinta louhitaan perustusten vaatimassa laajuudessa. Lähimpiin ra-
ken-nuksiin asennetaan tärinämittarit. Tärinämittauksilla säädellään kenttien
panostusta.

6.2.3 LVI-suunnittelu

Rakennuskohde käsittää seuraavat LVI-tekniset järjestelmät:

- Lämmitysjärjestelmät
- LTO-järjestelmät
- Jäähdytysvesijärjestelmät
- Vesi- ja viemärijärjestelmät
- Ilmastointijärjestelmät
- Kylmätekniset järjestelmät ja jäähdytysjärjestelmät
- Palontorjuntajärjestelmät
- Eristykset
- Automaatiojärjestelmät
- Kaasujärjestelmät

Rakennuksen lämmitys ja jäähdytys toteutetaan pääosin korotettuihin latti-
oihin asennettujen 4-putkipuhallinkonvektorien avulla. Puhallinkonvektorien
toimintaa ohjataan tila- /aluekohtaisesti rakennusautomaatiojärjestelmän
avulla.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan pääosin ilmamääräsäätei-
senä siten, että tila- / aluekohtaista ilmanvaihtomäärää säädetään kuormi-
tuksen ja olosuhteiden mukaisesti.
Täsmälliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on liiteasiakirja.
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6.2.4 Sähkösuunnittelu

Yleiskuvaus sähkö- ja tietojärjestelmistä

Rakennus on uudisrakennus, jonka kirjaston sähkötekniikalle on asetettu
seuraavia tavoitteita:
- Rakennus on matalaenergiatalo, jossa pyritään tavanomaista pienem-

pään ostosähköenergian kulutukseen.
- Kokonaisostoenergia alle 110 kWh / brm2 vuodessa (laskettu kirjaston

vertailuaukioloajalla ark klo 08:00-17:00). Sähköenergian osuus koko-
naisostoenergiasta alle 60 kWh / brm2 vuodessa.

- Osa sähköenergiasta tuotetaan aurinkosähköjärjestelmällä, jonka ener-
giantuotto on esitetty LVIS-energialaskelmassa.

- LVIS-energialaskelmassa on esitetty laskennallisesti kokonaisenergian-
kulutus, asetetut tavoitteet ostettavalle energialle ja yhteenveto eroista
tavoitteisiin nähden, (laskettu kirjaston vertailuaukioloajalla ark 08 – 17).

- Uusien valonlähteiden hyväksikäyttö ja valaistuksen kohdentaminen tar-
peenmukaisesti kalusteiden ja työpisteiden yhteyteen, jolloin yleisvalais-
tuksen voimakkuus nykykäytäntöön nähden matalampi.

- Älykkäiden ohjausjärjestelmien hyödyntäminen rajaamaan sähkötoimis-
ten laitteiden ja valaistuksen päällä oloa tiloissa, joissa ei ole toimintaa.

- Päivänvalon hyödyntäminen rajaamaan keinovalaistuksen käyttöä valoi-
suusanturein ( on osa älykästä ohjausjärjestelmää).

- Rakennuksen käyttö ja ylläpitosuunnitelmaan laaditaan ohjeistukset ja
niistä pidetään koulutus, joilla käyttäjää kannustetaan toimimaan niin, et-
tä sähköenergian käytönaikaiseen kulutukseen osataan kiinnittää riittä-
vää huomioita.

- Rakennukseen hankitaan hyvän hyötysuhteen omaavia ja matalaenergi-
siä sähkölaitteita sekä rakennuttajan, että käyttäjän toimesta.

- Sähköjärjestelmä varustetaan hajautetusti sähköenergian ja LVI-
järjestelmien kulutusta seuraavin mittalaittein, jotka säädetään antamaan
raportit ja hälytykset, jos asetellut energiakulutukset ylitetään.

- Sähköistysjärjestelmä suunnitellaan muuntojoustavana, jolloin sähköjär-
jestelmiin toiminnallisten tai tilamuutosten johdosta tehtävät muutokset
ovat joustavissa tehtävissä. Muuntojoustavuudessa auttavat korotettujen
lattioiden käyttö, kattavat johtotiet lattioiden alla, sähkö- ja teletilojen koh-
tuulliset etäisyydet kulutuspisteitä sekä muuntojoustavien sähkön kaape-
lointiratkaisujen käyttö.

Rakennus  varustetaan seuraavilla tele-, turva- ja tietojärjestelmäasennuksil-
la:
- Yleiskaapelointijärjestelmä
- Antennijärjestelmä
- Hätäkuulutusjärjestelmä
- Paloilmoitinjärjestelmä
- Savunpoiston ohjausjärjestelmä
- Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
- Kulunvalvontajärjestelmä
- Kameravalvontajärjestelmä
- Rikosilmoitusjärjestelmä
- Tuotesuojalaitteistot
- Videoinformaatiojärjestelmä
- Videoporttipuhelinjärjestelmä
- Induktiosilmukat infopisteisiin ja kokoontumistiloihin
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- Aikakellojärjestelmä
- Varattu valo –järjestelmät
- Inva-WC-järjestelmät
- Sisäänpyyntöjärjestelmät
- Neuvotteluhuoneiden ja auditorion AV-järjestelmät

6.2.5 Energiansäästö

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan ns. matalaenergiarakennushankkeena.
Tavoitteena on rakentaa aiemmin koetelluilla järjestelmillä mahdollisimman
vähän energiaa ja vettä kuluttava rakennus. Energiankäytön minimointiin py-
ritään panostamalla hyvään lämmöneristykseen ja rakenteiden tiiviyteen.
Rakennuksen lämmitys, ilmanvaihto ja jäähdytys toteutetaan älykkäänä ja
tarpeenmukaisesti säätyvänä pitäen järjestelmät kuitenkin toiminnaltaan yk-
sinkertaisina.
Energiankulutuksen suunnitteluarvo on 110 kWh/brm2,a
Ostettavan energian suunnitteluarvo on 100 kWh/brm2,a

Rakennukseen suunnitellaan aktiivinen aurinkosähköjärjestelmä, jolla kom-
pensoidaan rakennuksen sähköenergiankulutusta.
Rakennuksen energiakulutustavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kai-
kissa ratkaisuissa pyritään energiatehokkuuteen
Energiankulutustavoitteisiin pääsyn edellytyksenä on, että kaikkiin lvi-
järjestelmiin suunnitellaan tarpeenmukaisen käytön mahdollistavat ohjaukset
ja säädöt. Erityisesti tämä tarkoittaa tässä rakennuksessa tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon säätämistä tila-/aluekohtaisesti.

Energiankulutustavoitteeseen pääsemiseksi toteutussuunnittelun lähtökohti-
na täytyy olla mm.:

- Lämmöneristysteknisesti mahdollisimman laadukkaiden materiaalien
valinta; alhaiset u-arvot

- Ikkunoiden u-arvot valitaan alhaisiksi; ikkunalasien lämmön ja säteilyn
läpäisyominaisuudet valitaan laadukkaasti; ikkunoiden ulkopuolinen
aurinkosuojaus suunnitellaan tehokkaaksi

- Rakennedetaljien ratkaiseminen siten, että saavutetaan mahdolli-
simman tiivis rakennus( n50<1.0 1/h)

- Tehokas lämmön talteenotto kaikissa ilmanvaihtojärjestelmissä; myös
wc-tilat ja keittiön rasvapoistot

- Ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus tila- tai aluekohtaisesti ; läs-
näoloon, ilmanlaatuun tai lämpötilaan perustuva ohjaus ja ilman laa-
dun aktiivinen seuranta

- Jäähdytystarpeen minimoiminen ; käyttäjien laite- ja atk-ratkaisujen
energiatehokkaat valinnat, valaistusjärjestelmien modernit ja energia-
tehokkaat valaisinvalinnat ja niiden ohjausjärjestelmät, luonnonvalon
käyttäminen valaistuksessa, pistorasiakuorman rajoittaminen

- Sähköenergian kulutuksen minimoimiseksi sähkösulatukset ja saatto-
lämmitykset minimoidaan, valitaan matalapainehäviöiset laitteet ja op-
timoidaan SFP-luvut, suunnitellaan väljät putkiverkostot ja käytetään
älykkäitä pumppujen ohjausjärjestelmiä

- Lvi-laitevalinnoissa uusien kehittyneiden moottoritekniikoiden käyttä-
minen kaikissa laitevalinnoissa (ilmanvaihtokoneet, puhallinkonvekto-
rit, pumput)

- Tehokkaat mittaus- ja seurantajärjestelmät kaiken energiakulutuksen
seurantaan ja käytön ohjaukseen (sähkö, lämpö, jäähdytys)
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6.3 Turvajärjestelyt

Rakennus ja tilat suunnitellaan noudattaen Ympäristöministeriön laatimia oh-
jeita rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuudesta sekä muita voimassa ole-
via määräyksiä ja ohjeita.

Kirjaston tilat jäsennellään kulunvalvonnallisesti eriytettyihin vyöhykkeisiin,
joiden rajoilla kulkua valvotaan henkilökunnan avulla tai teknisesti.

Yleisötiloihin ja rakennuksen ulkoseinustoille toteutetaan kameravalvonta.

6.4 Rakennustyön järjestelyt

6.4.1 Vaiheistus

Rakentaminen toteutetaan yhdessä vaiheessa.

6.4.2 Työmaajärjestelyt

Työmaa aidataan ja suojataan yleisten määräysten mukaisella tavalla ja
työmaalle kulku tapahtuu lukittujen porttien kautta. Ajoneuvoliikenneporteilla
on vahti.

7. AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:
- hankesuunnitelma lähtee työryhmältä huhtikuussa 2010
- valtuusto käsittelee hankesuunnitelman syksyllä  2010
- arkkitehtuurikilpailu vuonna 2011
- toteutussuunnittelu aloitetaan tammikuussa 2012
- rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2014
- rakennus otetaan käyttöön kesäkuussa 2017

Jana-aikataulu on liitteenä.

8. KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset

Kustannusarvio on 69,9 milj euroa, alv 0 %, (85,1 milj euroa, alv 22 0%).
Kausi 2/2010, RI = 126,2 ja THI = 146,0.
Neliökustannukset ovat 4 374 euroa / brutto-m², alv 0 %.

Kustannusarvio on liitteenä.

Erillishinnat

Kustannusarvioon sisältyvät seuraavat erillishinnat (alv 0%):
- perustamiskustannukset noin 6,4 milj euroa, n 400 euroa/brm2

- huoltokellarin ajoramppi 1,6 mij euroa
- esitystekniikka 2 milj euroa, jaettu tasan sähkö- ja rakennusteknisten

töiden kesken
- vss-tilajärjestelyt 0,9 milj euroa
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Esitystekniikkaa ei ole voitu laskea tarkasti sillä suunnitelmien mukaan käyt-
töön tulee rakennukseen integroitavaa ubiikkitekniikkaa, joka on nykyään
kehitysasteella ja jonka kustannuksia on vaikea ennakoida.

Kustannusarviossa on huomioitu matalaenergiarakentaminen.
Ks kohta 6.2.5.
Kustannusarvioon ei sisälly maanalaiset pysäköintitilat, jotka toteutetaan
erikseen Töölönlahden pysäköinnin toimesta, ja ovat asiakkaitten käytössä
maksua vastaan. Samat pysäköintipaikat ovat tarvittaessa kirjaston henkilö-
kunnan käytettävissä.

Väistötilan vuokra

Väistötiloja ei tarvita.

Muut kustannukset

Käyttäjä vastaa mm seuraavista kustannuksista:
- irtokalustehankinnat, n 5,0 milj euroa
- kirjastoteknisten laitteistojen kustannusarvio on n 1,3 milj euroa.

(Sis asiakasautomaatit, työasemat, printterit, näytöt, yleinen tietotek-
niikka ym vastaava ”kulutuselektroniikka”)

9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke ei kuulu kaupungin rahoitussuunnitelman piiriin. Hanke on tarkoitus
toteuttaa kaupungin kokonaan omistaman kiinteistöyhtiön omistukseen. To-
teutuksen rahoitus hankitaan lainoina yhtiölle. Lainojen saaminen edellyttää
kaupungin takausta.

9.1 Hankesuunnitelman käsittelyjärjestys hallinnossa

Tilahankkeiden päätöksenteko keskustakirjaston osalta

Kaupungin omistuksessa olevat tilat ovat kaupunginhallituksen periaatepää-
töksen mukaan kiinteistöviraston hallinnassa lukuun ottamatta liikelaitosten
rakennuksia. Kaupunginhallitus hyväksyi 12.1.2009 Tilahankkeiden uudet
käsittelyohjeet 2008. Ohjeen mukaan suurten (yli 5 M€) rakennushankkeiden
hankesuunnitelmien hyväksyminen kulkee:  kiinteistölautakunta -> kaupun-
ginhallitus -> valtuusto.

Kiinteistöviraston Tilakeskus valmistelee esityksen Klk:lle.
Käyttäjähallintokunta antaa hankesuunnitelmasta lausunnon tilakeskukselle
ennen Klk:n käsittelyä. Taske antaa lausunnon asiasta ennen Khs:n käsitte-
lyä.

Keskustakirjaston osalta Khs antoi kaupunginkirjastolle kehotuksen valmis-
tella hankesuunnitelma. Se valmistuu huhtikuussa 2010. Se on tehty HKR:n
johdolla. Hankesuunnittelun tekemisessä kirjasto ja kiinteistövirasto ovat ol-
leet mukana. Kun hankesuunnitelma valmistuu kiinteistövirasto pyytää kult-
tuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnon hankesuunnitelmasta.
Klk esittää asian edelleen Khs:lle. Ennen Khs:n käsittelyä Halke pyytää Tas-
ken lausunnon.
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10. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

10.1 Vuokra
Vuokralaskelma perustuu 69,9 milj euroa maksavan hankkeen toteuttami-
seen kiinteistöosakeyhtiön muotoisena. Pääomakustannukset on laskettu
4 %:n korolla 30 vuoden annuiteettilainalla. Tonttikustannukset on laskettu
5 %:n vuokrana 350 euroa/k-m2 tontinarvosta.
Hoitokulut on laskettu 5 euroa/htm2/kk mukaisesti.

Tuleva vuokra on 33,47 euroa / htm² / kk ja 5,06 milj.euroa / vuosi.

kustannusarvio 69 900 000 € alv 0%
bruttola 15 980 brm2 4 374 €/brm2

huoneistoala 12 600 htm2 5 548 €/htm2

hyötyala 10 000 hym 6 990 €/hym2

kerrosala 14 000 kem2

tontin arvo 350 €/kem2

korko 4 %

Vuokralaskelma
€/vuosi €/kk €/hym2/kk €/htm2/kk

pääomakustannus, laina-aika 30 v (ann) 4 042 324 336 860 33,69 26,73
tontinvuokra 5  % 262 500 21 875 2,19 1,74
hoitokulut 5 €/htm2/kk 756 000 63 000 6,30 5,00
vuokra yhteensä 5 060 824 421 735 42,17 33,47

10.2 Irtaimisto
Keskustakirjaston irtaimisto- ja kirjastoteknisten laitteistojen hankintakustan-
nusarvio on 6,3 milj euroa (ks kohta 8). Irtaimiston ja kirjastoteknisten laittei-
den ylläpidon ja uusimisen vuosikustannukset ovat n 1,3 milj euroa.

10.3 Henkilöstö

Henkilökunnan tarpeen arviointi on tehty pääosin Kirjasto 10:n nykyisen hen-
kilöstötarpeen sekä Arkkitehdit NRT:n laatiman pohjapiirustuksen pohjalta.
Keskustakirjasto tulee olemaan avoinna maanantaista torstaihin klo 8 - 22,
perjantaisin klo 8 - 20 ja viikonloppuisin klo 12 - 18.  Aukiolotunteja on 80 h /
vk.  Osa toiminnoista on tavoitteena pitää käynnissä vuorokauden kaikkina
päivinä.

Keskustakirjastossa tulee työskentelemään 45 kirjastoammattilaista.  Henki-
lökuntaa siirtyy Pasilasta ja muista kirjastoista 15 henkeä ja Kirjasto 10:n ja
Lasipalatsin Kohtaamispaikan koko henkilökunta, 30 henkilöä. Lisäksi hanki-
taan logistiikka-, vahtimestari-  ja vartijapalveluja.

Kaupunginkirjaston oman henkilöstön määrä ei kasva keskustakirjaston to-
teutumisen takia, mutta logistisia, vahtimestari- ja turvallisuuspalveluja oste-
taan ulkoisilta tuottajilta.
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HENKILÖSTÖ

TULEVA TILANNE
Kaupunginkirjaston oma henkilöstö

- Asiakaspalvelijat 37
- Johtaja ja esimiehet 4
- Tapahtumakoordinaattori ja

kulttuurituottaja
2

- Tietotekniikkasuunnittelja ja it-tukihenkilö
(Tieto- ja esitystekniikka)

2

Yhteensä 45

Ostettavat palvelut: logistiikka-, vahtimestari- ja vartijapalvelut

10.4 Muut kulut
Ostettavien logistiikka-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen kulut ovat noin
300 000 euroa vuodessa. Siivouskulut ovat noin 300 000 euroa vuodessa.
Sähkön käytön kustannusarvio on 110 000 euroa vuodessa.

10.5 Käyttökustannusten lisäys

Kaupunginkirjaston kaikkien nykyisten toimitilojen vuokrakustannukset ovat
yhteensä 5,4 milj. euroa vuodessa. Keskustakirjaston aiheuttama vuosittai-
nen vuokranlisäys on arviolta 5,06 milj. euroa, siivousmäärärahan lisätarve
on 300 000 euroa, kalustuksen ja varustuksen ylläpidon ja uusimisen vuosit-
tainen lisäkulu 1,3 milj. euroa ja logistiikka-, vahtimestari- ja turvallisuuspal-
velujen ostojen lisäkulu 300 000 euroa. Vuosittaisten käyttömenojen lisäyk-
seksi arvioidaan yhteensä n. 7 milj. euroa. Lisäystä ei ole mahdollista kattaa
nykyisestä kaupunginkirjaston talousarvion kehyksestä.

11. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUU

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

12. Liitteet; työryhmä, jana-aikataulu ja kustannusarvio

Tekniset liitteet erillisenä pakettina

Tilaluettelo
Rakennustapaselostus
LVI-selostus
Sähköselostus
Energialaskelma
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KESKUSTAKIRJASTO, R-02655 HANKESUUNNITTELURYHMÄ
Hankesuunnitteluvaihe
TÖÖLÖNLAHDENKATU, 00100 Helsinki

Yritys, osoite Henkilö Puhelin, fax, sähköposti
Käyttäjä / tilaaja
Kaupunginkirjasto
Rautatieläisenkatu 8
00520 Hki

Maija Berndtson,
kirjastotoimen johtaja

maija.berndtson@hel.fi
040 551 7335

PL 4100 Hanna Aaltonen,
johtava suunnittelija

Pirjo Lipasti
suunnittelija

050 33 66608hanna.aaltonen@hel.fi
3103 6483

040 336 1058, pirjo.lipasti@hel.fi
31085592

Kaupunkisuunnitteluviras-
to

Anne Karppinen
arkkitehti

anne.karppinen@hel.fi
310 37200  ja  040 336 1145

Kiinteistövirasto Harri Kauppinen
kehittämispäällikkö

harri.kauppinen@hel.fi
050 5650 702

Rakennuttaja
HKR-Rakennuttaja  PL 1540
00099 Helsingin kaupunki

Kimmo Tähtinen han-
kesuunn.päällikkö

kimmo.tahtinen@hel.fi
050 37208211

Aulis Toivonen
projektinjohtaja/lvi-rap

aulis.toivonen@hel.fi
050 527 9774

Martti Nurmi
sähkö-rap

martti.nurmi@hel.fi
 310 70067, 040-334 0687

Suunnittelijat
arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehdit NRT Oy
Kalevankatu 31
00100 Hki

Kari Raimoranta

Teemu Tuomi

raimoranta@n-r-t.fi
040 551 4840
f 09 6857 588
tuomi@n-r-t.fi,    040 5590 477

rakennesuunnittelu
Pöyry Civil Oy
Ruoholahdenkatu 21
00180 Hki

Juha Jääskeläinen juha.jaaskelainen@poyry.com
010 33 54 225
f 010 3354 209

lvi-suunnittelu
Projectus team Oy
Niittymäentie 7
0220 Espoo

Hannu Martikainen hannu.martikainen@projectusteam.fi
f 0207 188 621
p 0207 188 619

sähkösuunnittelu
Projectus team Oy

Rauno Laatikainen rauno.laatikainen@projectusteam.fi
0207 188 612

geo-suunnittelu
Geo-Kiinteistövirasto
Malmin asematie 3 A
00700 Hki

Osmo Korhonen

Asko Aalto

osmo.e.korhonen@hel.fi
0500 4277  31

asko.aalto@hel.fi,  040 334 6816
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