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KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS

Kaupunginkirjaston taloussuunnitelmaan vuosille 2001 - 2003 on tehty yhteen-
sä 6 000 000 mk:n määrärahavaraus Itä-Pasilassa sijaitsevan pääkirjaston
muutostöiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Pääkirjastotalon tiloja ja niiden
toiminnallisuutta on arvioitu laajahkossa syksyllä 1995 alkaneessa kirjastotilojen
ja -toiminnan arviointiprojektissa. Kehittämishanke kartoitti toiminnan ja tilojen
nykytilannetta ja haki suuntaviivoja tulevaisuudelle. Samalla se oli kirjastotoi-
minnan ja –tilojen evaluointi kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuloksia esiteltiin
mm. vuonna 1996 pidetyssä pohjoismaisessa seminaarissa, jossa arvioitiin
1980-luvun pohjoismaisia kirjastorakennuksia. Projektissa tarkasteltiin toimin-
nan muuttumista ja tilojen sopeuttamista näihin muutoksiin.

Evaluoinnissa todettiin, että pääkirjastotaloon on valmistumisen jälkeen ollut
löydettävä tilat kokonaan uudenlaisille toiminnoille ja yksiköille kuten tietotek-
niikka- ja kirjastojärjestelmäyksiköt, kotipalvelutoiminta sekä ulkomaalaiskir-
jastotoiminta. Kirjaston avaamisen jälkeen kokoelma on monipuolistunut erityi-
sesti vieraskielisen kirjallisuuden ja musiikkiaineiston osalta.

Vuosien mittaan on kaikissa keskeisissä yleisönpalvelutiloissa tehty muutoksia,
joiden taustalla ovat henkilöstösäästöt, käytön ja kokoelmien kasvu, kokoelmi-
en monimuotoisuus, uudet aineistotyypit sekä pyrkimys töiden rationalisointiin.
Tietoteknisen varustuksen tulo kirjaston asiakkaiden käyttöön vaatii tilaa. Kai-
ken kaikkiaan tilankäyttöä on jouduttu tehostamaan: vaatenaulakkotilasta on
tehty pikalainausalue, ryhmähuoneet ja lasten lukusali on muutettu kokoelma-
tiloiksi, tietopalvelua on keskitetty, näyttelytila on otettu lehtien luvun käyt-
töön.

Tiloissa tähän asti tehdyissä muutoksissa on ollut lähtökohtana asiakaspalvelun
tarpeet. Tilanpuutteen vuoksi ei kaikkia tarpeellisia muutoksia ole kuitenkaan
voitu toteuttaa. Pääkirjastotalon suunnitelman mukaan toteutettu muunnelta-
vuus on jo käytetty loppuun. Osa tukitoiminnoista on jouduttu sijoittamaan
muualle. Koulutusluokka ja yleisten kirjastojen verkkopalvelujen työtilat ovat
toimineet vuodesta 1997 ulkopuolisissa vuokratiloissa Iso-Roobertinkadulla.

Arvioinnissa todettiin, että pääkirjaston tilat ovat käyneet niin riittämättömiksi,
että ilman suurehkoja muutoksia ja lisätilaa tilannetta ei voi parantaa. Tästä
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syystä kaupunginkirjaston esityksestä vuosien 1998 - 2000 taloussuunnitelman
talonrakennuksen ohjelmaan tehtiin 6 miljoonan mk:n määrärahavaraus pääkir-
jaston muutostöihin siten, että hanke ajoittuisi vuoteen 2000. Myöhemmissä
taloussuunnitelmissa hanke on edelleen ollut mukana; viimeksi hyväksyttynä
siten, että muutostöiden rakentaminen ajoittuisi vuosiin 2002 – 2003.

Pääkirjastotilojen arviointiprosessin kuluessa alkoi julkisuudessa keskustelu
Helsingin kaupungin pääkirjaston sijainnista ja tarpeesta saada voimallisesti ke-
hittyvän keskustan, Kamppi – Töölönlahden alueelle suomalaisen yhteiskunnan
kirjallisuuden ja lukemiskulttuurin arvostamista ilmentävä ja pääkaupungin
mittakaavaan sopiva kirjasto. Joulukuussa 1999 kaupunginvaltuutettu Ilkka
Taipale on tehnyt asiasta myös valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että kau-
punginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin julistaakseen kansallisen tai kansainväli-
sen arkkitehtuurikilpailun Helsingin uuden pääkirjaston rakennuksen suunnitte-
lemiseksi keskusta-alueelle. Aloite tulee kulttuuri- ja kirjastolautakunnan käsi-
teltäväksi huhtikuussa.

Kaupunginkirjastossa on jatkettu edellä mainittua arviointiprosessia ja alalla
vaikuttavan voimakkaan murroksen vuoksi näkökulma on tilaevaluoinnin tulok-
sista  laajentunut käsittelemään yleisemmin kirjastojen verkottumista ja pääkir-
jastoroolia. Ratkaisuna nähdään asiakaspalvelutiloiltaan riittävän kirjastotilan
saaminen keskustaan, jonne sijoittuvat toiminnan kehittämisen kannalta keskei-
set asiakaspalvelutilat. Tällöin nykyisen pääkirjaston tehtäväksi jäisi entistä sel-
vemmin toimiminen koko kirjastoverkkoa palvelevana tukitoiminta- ja resurssi-
keskuksena. Tukitoimintojen hajauttamista useampiin erillisiin vuokratiloihin
pääkirjaston ulkopuolelle pidetään huonona vaihtoehtona. Tästä lähtökohdasta
on syntynyt keskustakirjaston tarveselvitys.

Pääkirjaston historiaa Pääkirjastorakennus Rikhardinkadulla kävi ahtaaksi jo 1910-luvulla. Tuolloin
alkoi noin 70 vuotta kestänyt hanke uudeksi pääkirjastoksi. Hankkeen toistuva
kariutuminen haittasi merkittävästi kirjastotoiminnan kehittymistä. Töölön kir-
jaston valmistuttua vuonna 1970  kaupunginkirjaston kirjastoverkon luonne
kantakaupungin alueella näytti sinetöidyltä: Helsingissä kirjastopalvelut raken-
tuivat kantakaupungin alueella usean kirjaston varaan. Tähän konseptiin kuului
ajatus, että sijaa suurelle pääkirjastolle ei ole, mikäli aikaisemmat rakennukset
halutaan säilyttää kirjastoina. Uusi pääkirjasto rakennettiinkin Itä-Pasilaan ja se
valmistui vuonna 1986.

Suunnittelun lähtökohtana oli pääkirjaston tehtävä toimia koko kaupunginkir-
jaston verkon hallinnollisena keskuksena ja kirjastolaitoksen resurssikeskuksena
sekä toisaalta vastata lähialueensa kirjastopalveluista. Suunnitelmissa yleisöpal-
velutilojen osuus pinta-alasta oli 3700 m2 eli noin puolet kokonaishyötyalasta.
Toteutuksessa yleisöpalvelutilat ovat 3373 hyöty-m2. Kirjaston käyttöluvuiksi
arvioitiin 600 000 lainausta vuodessa ja päivittäisten kävijämäärien arvioitiin
nousevan keskimäärin 3000:een. Lainojen määrät ovat osoittautuneet paljon ar-
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vioitua suuremmiksi. Vuonna 1999 lainoja annettiin yli 1 170 000. Erityisesti
musiikkiaineiston lainaus on toiminnan alun luvuista nelinkertaistunut. Toisaalta
taas kävijöiden määrä on jäänyt arvioitua pienemmäksi, mikä johtuu kirjaston
sijainnista.

Pääkirjastolle varatun tontin sijaintia pidettiin aikanaan edullisena nimenomaan
kaupunginkirjaston sisäisiä palveluja ajatellen. Hankkeen kiireinen toteuttami-
sen tarve 70-vuotisen vireillä pitämisen jälkeen puolsi rakentamista uuden alue-
rakentamiskohteen aikataulussa. Pasilaa koskevat kaavailut kaupungin kakkos-
keskuksena ja useiden kulttuurilaitosten keskittymänä hyvien liikenneyhteyksien
varrella oli myös vuonna 1974 perustelu Pasilan valintaan pääkirjaston paikaksi.
Pasila sijaitsi sisäisten palvelujen ja muiden kirjastojen tuen tarjoamisen kan-
nalta erinomaisella paikalla.

Tärkeää oli, että toteutuva uusi pääkirjastorakennus lopettaisi vuosikymmeniä
kestäneen kaupunginkirjaston toimintojen hajasijoituksen. Hajasijoitettuina oli-
vat tukitoiminnoista kirjastoautokeskus, laitoskirjastokeskus, hallinto ja kes-
kuskirjavarasto sekä osa yleisönpalvelusta, kuten lehtilukusali ja musiikkitoi-
minta. Uusi rakennus mahdollisti jälleen pääkaupungin kirjastotoiminnan kehit-
tymisen.

Helsingin kaupunginkirjastosta yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Länsimainen kulttuurimme perustuu lukemiseen ja kirjallisuuteen. Suomalaiset
ovat lukukansaa. Tästä syystä yleiset kirjastot ovat maan käytetyin kulttuuripal-
velu. Jokainen suomalainen käy keskimäärin kerran kuukaudessa kirjastossa..
Kirjaston yhteiskunnallinen tehtävä on tukea lukemista ja kirjallisuuden tunte-
musta sekä tarjota mahdollisuus verkkolukutaidon hankkimiseen. Kirjasto
muodostaa tietovarannon, jonka erilaisista tieto- ja kulttuuriaineksista jaloste-
taan tieto- ja kansalaisyhteiskunnan aineellista ja sivistyksellistä lisäarvoa. Kir-
jastossa on tietoyhteiskunnan edellyttämää osaamista ja sisältöä. Kirjastopalve-
lut tukevat demokratiaa ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kaupunkilaisten yhä pa-
rempi koulutustaso lisää kirjaston käyttöä ja toisaalta asettaa kirjaston toimin-
nalle haasteita.

Suomalaisen yhteiskunnan kirjallisen kulttuurin arvostus näkyy siinä, että kir-
jastotoiminta on Suomessa lakisääteistä. Suomalainen kirjastotoiminta onkin
tehokkuudellaan menestynyt kansainvälisessä vertailussa. Myös Helsingin kau-
punginkirjasto on mukana kansainvälisessä kirjastotoiminnan kehittämisessä.

Viimeisimmän kirjastolakimme myötä kirjastotoiminnasta on tullut kunnan pe-
ruspalvelu. Helsingin kaupunginkirjaston kolme kirjastolaista johtuvaa tehtävää
ovat Helsingin yleisenä kirjastona toimiminen ja valtakunnallisena yleisten kir-
jastojen keskuskirjastona toimiminen sekä toiminta valtakunnallisena ulkomaa-
laiskirjastona.
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Helsingissä pääkirjaston sijoittuminen ydinkeskustan ulkopuolelle on erikoi-
suus, jota on ollut vaikea perustella ulkopuolisille ja kaupunkilaisille. Sekä koti-
että ulkomaisessa vertailussa pääkirjaston sijoitus onkin epäilemättä varsin
poikkeuksellinen, jos tarkastelun kohteena ovat "kehittyneet kirjastomaat”.
Pääkirjaston sijainti ei heijasta Suomelle ja muille länsimaisille sivistysvaltioille
ominaista kulttuurin, kirjallisuuden ja lukemisen suurta arvostusta. Jo pääkir-
jastohankkeen 70-vuotisen historian alkutaipaleella todettiin, että pääkirjaston
tulee sijaita keskeisesti: sen ”tulee sekä sijainnillaan että ulkonäöllään vetää
kaikkia puoleensa, myös sen toimintaan välinpitämättömästi suhtautuneita”.
1930-luvulla oli ohjeena, että kirjastoa ei pidä lähteä hakemaan, sinne pitää
joutua.

Suurten kaupunkien kirjastot sijaitsevat yleensä keskeisesti ja niiden rakennuk-
silla on merkittävä symboliarvo. Helsingin pääkirjaston sijainti ei vastaa mieli-
kuvaa kulttuurikaupungin yhden keskeisen kulttuuri-instituution asemasta. Se ei
vastaa kuvaa Helsingistä hyvin koulutettujen asukkaiden ja osaamisen kaupun-
kina. Pääkirjaston sijoitus on ollut perusteltu lähinnä kirjastotoiminnan sisäisen
rationaalisuuden tähden. Se oli aikanaan sukupolvien mittaisen hankkeen prag-
maattinen päätös.

Yhteiskunnallisen muutoksen vaikutus

Yhteiskunnassa on pääkirjastotalon suunnittelun ajoista tapahtunut suuri kult-
tuurin muutos. Kansalaisista, hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen saajista on tul-
lut kuluttajia, asiakkaita, joille kirjasto tietovarantoineen on itsestään selvä pe-
ruspalvelu. Entistä paremmin koulutetuille kaupunkilaisille kirjaston käyttö on
jokapäiväistä. He asettavat kirjaston palveluille entistä vaativampia odotuksia.
Niinpä nykyaikaisen kirjaston kehittäminen lähtee ensisijaisesti asiakkaiden pal-
velusta. Toiminnan sisäinen rationaliteetti palvelee tätä.

Kirjastot ovat perinteisesti muodostaneet kaupunginosan, kunnan ja valtioiden-
kin rajat ylittävän verkoston. Tietotekniikan laaja käyttöönotto kirjastoissa on
purkanut hierarkian tarpeen. Kokoelmia voi hallita entistä paremmin riippu-
matta niiden sijainnista. Koska kaikki kirjastot ovat riippuvaisia toisistaan, tasa-
vertaisuus korostuu ja  murtaa näin hierarkkista ajattelua. Ei tarvita enää erik-
seen nimettyä pääkirjastoa. Uusi kirjastolakikaan ei enää edellytä tätä.

Tietoverkkojen hyödyntämisestä on kehkeytymässä virtuaalinen koko Suomen
kirjasto, jota asiakas voi etäkäyttää vuorokauden ympäriinsä. Paradoksaalista
on, että sekä virtuaalikirjaston käyttö että myös kirjastokäynnit lisääntyvät.

Palvelujen käytön trendit
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1990-luvun suuntaus on ollut kirjaston käytön valtava kasvu. Vuosikymmenen
kuluessa lainaus on lisääntynyt 50 % ja kävijöiden määrä kaksinkertaistunut.
Vuodesta 1998 vuoteen 1999 lainaus lisääntyi edelleen 3,9 % ja kävijöiden
määrä 6,6 %. Myös vuoden 2000 ensimmäisten kuukausien käyttöluvut osoit-
tavat kasvua. Tietotekniikan laajan käyttöönoton myötä syntynyt palvelujen
etäkäyttö lisääntyy koko ajan, mutta sen lisääntyminen ei kuitenkaan ole vä-
hentänyt asiakkaiden käyntejä kirjastotiloissa. Rikhardinkadun kirjaston ja Kir-
jakaapelin tilojensa kokoon nähden ylivoimaisen suuret kävijämäärät osoittavat
keskustasijainnin tärkeää merkitystä.

Kirjastoja, fyysisiä rakennuksia, tarvitaan siis edelleen. Asiakkaat hakeutuvat
niihin ja kokevat tilat osaksi palvelua. Asiakkaat odottavat niiltä monipuoli-
suutta ja viihtyisyyttä. Kirjastojen muuttuessa asiakkaat käyttävät niitä eri ta-
voin kuin ennen. Toimintoina jatkuvat aineiston lainaus, lehtien lukeminen ja
opiskelu, lasten satuhetket ja erilaiset yleisötapahtumat. Näiden rinnalle on tul-
lut työaseman ääressä istuva käyttäjä, joka tutkii tietokantoja ja hakee niistä
tarvitsemiaan tietoja tai keskustelee verkossa. Hän voi myös tehdä omia töitään
ja tallentaa ne kirjaston palvelimelle omaksi kokoelmakseen. Kirjasto ei enää
tarjoa vain materiaalia käytettäväksi, vaan käyttäjä luo oman materiaalinsa. Ak-
tiivinen ja itsenäinen kirjaston käyttäjä tekee valintoja ja vaatii toiminnalta myös
elämyksellisyyttä, jota monipuoliset toimintamahdollisuudet virikkeisissä tilois-
sa voivat tarjota.

Itsepalvelun myötä käyttäjä hoitaa osan entisistä palvelutehtävistä. Palvelutiski
ei enää erota käyttäjää ja työntekijää, vaan asiointi tapahtuu rinnakkain kon-
sultointina ja opastuksena ja usein työaseman äärellä. Osa opastuksesta tapah-
tuu ryhmissä ja edellyttää erillistä opetustilaa. Kokoelmat eivät enää vaadi eni-
ten tilaa, vaan kirjastossa oleskelevat ja työskentelevät käyttäjät. Kirjaston ai-
neistokokoelma siirtyy taka-alalle ja käyttäjä etualalle.

Uudenlainen kirjaston asiakas tarvitsee myös uudenlaiset tilat. Tilasuunnittelun
lähtökohtana on asiakkaan tapa toimia kirjastossa. Uudentyyppiseen kirjaston
käyttöön kuuluvat asiakkaiden työasemat vaativat erityisesti tilaa. Edelleen tar-
vitaan kuitenkin myös kirjakokoelmia ja yhä laajempia lehtivalikoimia.

Tulevaisuuden kirjastotalo keskustaan

Noin 90 vuotta sitten ilmaistiin tarve saada pääkaupungin keskustaan uusi mo-
derni pääkirjasto suuren lukevan yleisön palvelua helpottamaan. Historiallisista
syistä pääkirjaston tilaratkaisu toteutettiin Itä-Pasilaan. Ratkaisu vastasi kirjas-
totoimen tukipalvelujen tarpeita. Kaupunkilaisten asiakaspalvelun tarpeiden ja
kirjallisen kulttuurin merkityksen kannalta sijainti ei kuitenkaan ole tyydyttävä.
Lisäksi nykyisen pääkirjastotalon tilaresurssit on käytetty loppuun. Tilan puute
on tullut toiminnan kehittämisen esteeksi.
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Yhä monipuolisemmaksi kehittyvän yleisen kirjaston merkitys muuttuvassa yh-
teiskunnassa on viime vuosikymmenen aikana valtavasti kasvanut. Sen ovat
osoittaneet asiakkaat huikeasti lisääntyneenä käyttönä ja toisaalta päättäjät an-
tamalla kirjastolle merkittävän roolin tietoyhteiskunnan toteuttamisessa. Tämän
merkityksen konkreettisena ilmauksena Helsinkiin tulisi rakentaa keskustaan,
sinne missä suuret ihmisvirrat liikkuvat, välittömään asiakaspalveluun keskitty-
vä monipuolinen kirjastotalo. Keskustakirjasto on kirjallisuuden ja lukemisen
keskus, joka vahvistaa Helsingin olemusta kulttuurin ja osaamisen kaupunkina.
Kehitteillä olevan Kamppi-Töölönlahden-keskustan alue kulttuurirakennusten
keskittymänä on sopivin kirjaston, upealla ja aidolla tavalla julkisen tilan, sijain-
nille. Kirjasto monipuolistaa ja vilkastuttaa Kamppi-Töölönlahden-keskustan
alueen palveluja. Keskustakirjasto nostaa kirjallisuuden muiden kulttuurimuo-
tojen rinnalle.

Keskustakirjasto on tulevaisuuden kirjasto. Se on virtuaalimaailman konkreetti-
nen piste, jossa käyttäjä pääsee osalliseksi maailmanlaajuiseen verkkoon. Kir-
jasto tarjoaa mahdollisuuden sekä kulttuurin kuluttamiseen että sen luomiseen.

Helsinki on kansainvälistynyt. Kaupungissa asuu nykyään monien kulttuurien
edustajia ja täällä käy myös paljon kansainvälisiä vieraita. Kaupunginkirjaston
tehtävänä on myös tukea koko maan ulkomaalaisten palvelua. Keskustakirjas-
tolla on parhaat mahdollisuudet vastata monikulttuurisuuden haasteeseen, olla
”Maailman talo”.

Keskustakirjasto toimii kaupungin keskustan kaupallisen tarjonnan vastapaino-
na kaikille avoimena maksuttomana kohtauspaikkana, jossa on matala kynnys.
Se tarjoaa palveluja kaikenikäisille. Se ottaa huomioon erikoisesti lapset ja nuo-
ret, joille sopivia kulttuuripalveluja keskustassa muutoin on niukasti.

Esitetty keskustakirjasto ei ole pääkirjasto; se ei sisällä kirjastotoimen tukipal-
veluita. Tukipalvelut jäävät Pasilaan, jossa toteutetaan tarpeelliset muutostyöt.
Keskustakirjasto on kuitenkin asiakaspalvelutiloiltaan kaupunginkirjaston suu-
rin ja monipuolisin palvelupiste. Nykyinen pääkirjasto jatkaa toimintaansa Pasi-
lan kirjastona palvellen lähialueen asukkaita ja muut kirjastoverkon palvelupis-
teet jatkavat samoin kaupunginosiensa kirjastoina.

Tilantarve Kaupunginkirjastossa on ollut käytössä kirjastolautakunnan vuonna 1980  oh-
jeellisena hyväksymä tilojen mitoitusnormi 50 m2 hyötypinta-alaa 1000 asukasta
kohti. Normi on kirjaston käytön valtavasti lisäännyttyä ja monipuolistuttua
osoittautunut riittämättömäksi. Valtio on asettanut yleisten kirjastojen ohjeelli-
seksi tilojen mitoitusnormiksi 100 m2 hyötypinta-alaa 1000 asukasta kohti. Hel-
singin kaupunginkirjaston käytössä oleva huoneistoala on yhteensä 35 443 m2.
Kaupungin asukasluku 1.1.1999 on 546 317. Kaupungin talonrakennusohjel-
maan vuosille 2000 – 2004 merkittyjen hankkeiden toteutuessa kirjastotila li-
sääntyy n. 3100 hyöty-m2. Helsingin niemen alueen nykyisissä kirjastoissa (Rik-
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hardinkadun, Kallion, Punavuoren ja Töölön kirjastot sekä Kirjakaapeli) on
hyötypinta-alaa yhteensä n. 6400 m2. Keskustan uuden kirjaston hyötypinta-
alaksi esitetään n. 10 000 m2. Pinta-alasta n. 9000 m2 olisi yleisötiloja. Näin
Helsingin kaupunginkirjastolla olisi yksi keskeisesti sijaitseva, yleisötiloiltaan
riittävän suuri toimipiste, joka mahdollistaisi kirjastotoiminnan edelleen kehit-
tämisen ja tulevaisuuden kirjaston luomisen. Keskustakirjaston ja kaupungin-
kirjaston muiden nyt näkyvissä olevien tilantarpeiden toteutumisen jälkeen kau-
punginkirjaston yhteenlaskettu hyötypinta-ala tulee olemaan  n. 49 300 m2.

Kirjakaapelin ja yleisten kirjastojen verkkopalvelujen toiminnot siirtyvät kes-
kustakirjastoon, joten Lasipalatsin tiloista ja kaupungin ulkopuolisista vuokra-
tiloista Iso-Roobertinkadulla voidaan luopua.

Sijainti ja aikataulu Kaupunkisuunnitteluvirastossa on selvitetty mahdollista suuren kirjaston sijoi-
tusta keskusta-alueelle. Periaatteessa tarkoitukseen sopivina vaihtoehtoina on
mainittu yhtäältä 1)Kampin, 2)Töölönlahden alueet ja 3)keskustan liikekortte-
leissa tapahtuva yksityisten kiinteistöomistajien kiinteistönjalostus eli tilojen sa-
neeraaminen uuteen käyttöön. Viimeksi mainittu vaihtoehto sisältää eniten epä-
varmuustekijöitä. Kamppi-Töölönlahden-keskustan alue on parhaillaan voi-
makkaan kehittämisen kohteena. Syksyllä 2000 ratkaistaan kaupungin järjestä-
mä Kampin alueen tulevan tilankäytön ratkaiseva Kampin keskustan tarjous- ja
suunnittelukilpailu ja valmistellaan alueen asemakaava. Töölönlahden asema-
kaavaluonnos tulee luottamusmieskäsittelyyn kaupunkisuunnittelulautakuntaan
samoin syksyllä 2000. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan tulisi ilmaista alueille
kohdistuva tilantarpeensa nyt, jotta hanke voitaisiin asemakaavoituksessa ottaa
huomioon ja keskustakirjastolle osoittaa tontti osana syntyvän suunnitelman
kokonaisuutta. Keskustakirjasto esitetään toteutettavaksi siten, että rakennus
olisi käyttöönotettavissa vuonna 2008.

Päätös keskustakirjastosta vaikuttaa kaupunginkirjaston kahden muun talous-
suunnitelmaan merkityn hankkeen, pääkirjaston (rakentaminen 2002 – 2003) ja
Rikhardinkadun kirjaston siipiosan (rakentaminen 2002, kustannusarvio 3 milj.
mk) perusparannus- ja muutossuunnitelmien sisältöön.

Hankkeiden käsittelyn ja päätösten tavoiteaikatauluksi esitetään, että keskusta-
kirjaston hankesuunnitelma valmistellaan kulttuuri ja kirjastolautakunnan käsit-
telyyn vuoden 2000 loppuun mennessä ja Pasilan kirjaston muutostyön sekä
Rikhardinkadun kirjaston perusparannus- ja muutostyön hankesuunnitelmat ke-
vätkaudella 2001. Tällöin Rikhardinkadun kirjaston perusparannus- ja muutos-
työn sekä Pasilan kirjaston muutostöiden toteuttaminen on mahdollista talous-
suunnitelman mukaisesti.

Tilahankkeiden päätöksenteko
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Kaupunginhallituksen vuonna 1994 hyväksymissä tilahankkeiden käsittelyoh-
jeissa todetaan, että hankkeen suunnittelun käynnistämisvastuu on käyttäjähal-
lintokunnalla. Tarveselvityksessä osoitetaan tilan tarve. Tarveselvityksen jäl-
keen hanke voidaan sisällyttää taloussuunnitelmaan ja siitä laaditaan hanke-
suunnitelma, joka on hankkeen tärkein asiakirja. Hankesuunnitelman merkitys
on keskeinen tilahankkeen suunnittelun ohjauksessa. Hankesuunnitelmassa esi-
tetään hankkeen kustannusarvio. Hankesuunnitelmasta päättävä elin määräytyy
hankkeen kustannusarvion tason perusteella: Alle 3 milj. mk:n hankkeet käyt-
täjähallintokunta päättää itse. Kustannusarvioltaan 3 – 20 milj. mk:n hankkeista
päättää kaupunginhallitus käyttäjähallintokunnan esityksestä ja yli 20 milj. mk:n
hankkeet menevät edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan tulisi nyt todeta keskustakirjaston tilan tarve ja käynnistää
hankesuunnittelu.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä liitteenä olevan keskustakirjaston
tarveselvityksen tiedoksi ja kehottaa kaupunginkirjastoa valmistelemaan kes-
kustakirjaston hankesuunnitelman kolmen vaihtoehdon pohjalta ja tuomaan sen
lautakunnan käsittelyyn syyskaudella 2000.

Ilkka-Christian Björklund Laura Noël du Payrat
puheenjohtaja sihteeri


