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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 ja kerrosala 14 000 m2

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 %.

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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KESKUSTAKIRJASTO  –  JOKAISELLE JOTAKIN

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.

Tervetuloa milloin vain!

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.

Suomalaisen osaamisen näyteikkuna

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-
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.

Medialukutaidon moderni opinahjo

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.

Tilaa yhteisöllisyydelle ja kokemuksille

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.

Näyttämöllä tapahtuu aamusta iltaan

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

Kokoelmassa jotain vanhaa, jotain uutta – ja paljon lainattavaa!

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.

Laaja uutisalue on eräs talon keskeisistä tiloista, johon siirretään Pasilan kir-
jaston nykyisestä lehtiaineistosta suurin osa, yli 700 tilattua lehtivuosikertaa.
Uutisalue mitoitetaan 900 lehtivuosikerralle. Monikielinen kirjasto tulee entis-
tä paremmin saavutettavaksi, kun sen kokoelma, n. 20 000 nidettä, siirretään
Pasilasta keskustakirjastoon.

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

Digitaalinen keskustakirjasto hyödyntää uusinta teknologiaa

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.
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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.

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.

RAKENNUSPAIKKA, KORTTELI  2014

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.

Hankkeen sijainti (ja sijaintivaihtoehdot, kuva seuraavalla sivulla)

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.
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 tila edellyttää vaikeita runkomuutoksia
o pilariverkon tiheys haittaa muunneltavuutta
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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Sijaintivaihtoehdot

Vaihtoehtoiset hankkeen toteutustavat

Päävaihtoehdot

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.

Vaihtoehto ”KSV, maanalainen tila”
Vaihtoehto ”Postitalo”, perusparannus.
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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 kaavast
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Valittu asemakaavan mukainen 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.yä. Julkisivuja ideoitiin esimerkinomai-
sina. Asemakaavan toimistorakennuksille profiloituja määräyksiä käytiin läpi
yhdessä kaavoittajan kanssa ja haettiin kirjastorakennukselle sopivaa ratkai-
sua, joka ei vaatisi kaavamuutosta. LVI-simulointeja varten eri julkisivujen ik-
kunoiden ja umpiseinien alojen suhde on kuitenkin määritelty melko tarkasti.
Keskustatunnelin päälle rakennettava osa minimoitiin ja tarvittavat rakenteet
sijoitettiin siten, että tunneli on myöhemmin mahdollista rakentaa.



Keskustakirjaston hankesuunnitelman tiivistetty versio tiedotusvälineille  9.6.2010 11

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.

Leikkaus A-A (1:500)
Kerrosten välinen siirtyminen on vaivatonta liukuportaiden välityksellä.
Välipohjien suuret aukot avartavat viistoja pystynäkymiä, mikä helpottaa
orientoitumista ja mahdollistaa seurata eri tasojen tapahtumia ja ihmisiä.
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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.

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.

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.
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Ohjelmassa on päädytty esittämään tämänhetkinen ideaalisisältö, jota suun-
nitelmaratkaisuilla on tehty muunneltavaksi sekä lyhyen tähtäimen pienillä ti-
lajärjestelyillä, että pidemmän aikajänteen laajemmalla muuntelulla.

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.  Asemakaavan mukaiseen vaihtoeh-
toon mahtuu kumppanuustiloja vain päällekkäiskäytössä kirjaston kanssa,
esim auditorio/elokuvateatteri, tapahtumatorin 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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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.

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.

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.

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.

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.
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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 erillishinta 900 000 euroa sisältyy kustannusarvioon.

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.

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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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.

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.

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
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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.

Hankesuunnitelman käsittelyjärjestys hallinnossa

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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