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Kasvatustieteellinen tiedekunta ja humanistiseen tiedekuntaan kuuluva psykologian laitos ovat 
muuttamassa asteittain Siltavuorenpenkereelle ja muodostamassa sinne yhteistä kirjastoa ja 
oppimiskeskusta. Uusi kirjasto tulee sijaitsemaan uudisrakennuksessa, joka on vasta 
suunnitteilla. Parhaillaan on meneillä arkkitehtikilpailu, joka päättyy toukokuussa. Kirjaston 
työnimenä on Käyttäytymistieteiden oppimiskeskus ja kirjasto.  

Siltavuorenpenkereen oppimiskeskus eroaa Fabianinkadun oppimiskeskuksesta siinä, että se on 
suunnattu selkeästi tiettyjen tieteenalojen, kasvatustieteen ja psykologian, tarpeisiin. 
Tiedeyhteisön eri osapuolet, opettajat, tutkijat ja opiskelijat, ovat olleet aktiivisesti mukana 
suunnitteluryhmässä yhdessä kirjasto- ja atk-väen kanssa ja suunnitelleet kukin omia osuuksiaan 
tulevan oppimiskeskuksen toiminnoissa. Suunnitteluryhmän puheenjohtajaksi määrättiin 
kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen. Psykologian laitoksen kirjastonhoitaja Kristiina Lähdesmäki 
toimii suunnitteluryhmän sihteerinä.  

Millainen oppimiskeskus? 

Oppimiskeskuksen suunnittelussa lähdettiin siitä että pyritään luomaan viihtyisät ja innostavat 
puitteet kahden eri tiedekuntaan kuuluvan lähellä toisiaan olevan tieteenalan tutkijoiden, 
opettajien ja opiskelijoiden luontevalle päivittäiselle kanssakäymiselle. Tavoitteina ovat myös 
opiskelijan roolin selkeyttäminen tiedeyhteisön toimivana osana sekä kirjaston ja muiden 
tukipalvelujen yhteistyön lisääminen. Uudisrakennusta suunniteltaessa pidettiin tärkeänä sitä, 
että käyttäjät saavat mahdollisimman monipuolisia palveluita "yhdellä oven avauksella".  

Rakennus tulee sisältämään kirjasto- ja oppimiskeskustilojen lisäksi mm. yhteiskäyttöisiä 
opetustiloja, atk- ja mediapalvelutilat (oppimateriaalin valmistustilat, videoeditointi, 
mikroverkkopalvelin ja henkilökunnan työtilat), opintososiaalisia tiloja (kokoontumis- ja 
oleskelutilat, keittiö), sekä tilat tiedekunnan kanslialle ja opintotoimistolle. Suunnitteilla on 
myös kuntosali ja ruokala sekä kahviautomaatteja myöhään työskenteleville.  

Kirjastoa ja oppimiskeskusta varten tilaa on varattu 2591 m2, mihin sisältyvät kokoelmatilat, 
asiakaspalvelutilat, erilaisiin tarkoituksiin soveltuvat lukupaikat ja ryhmätyötilat sekä 
henkilökunnan työtilat. 

Muutto asteittain 2002-2005 

Muutto Siltavuorenpenkereelle tapahtuu portaittain. Ensimmäiset muuttajat, psykologian laitos, 
opettajankoulutuslaitos ja Siltavuorenpenger 10:een sijoittuva kotitalous- ja käsityötieteen laitos 
muuttava loppukesällä 2002. Uudisrakennusta aletaan rakentaa vuonna 2002 ja se valmistuu 
kesällä 2004. Viimeisenä muuttavat kasvatustieteen laitos ja erityispedagogiikka vuonna 2005. 

 
 



Palvelumme siirtymävaiheessa 

Psykologian laitoksen kirjasto muuttaa Siltavuorenpenkereelle väliaikaisiin tiloihin vuonna 
2002. Nilsiänkadun kirjasto sekä Sturenkadun ja Helsinginkadun käsikirjastot ollaan alustavasti 
ajateltu sijoittaa vuosiksi 2002-2004 Bulevardin tiloihin. Järjestely sallii kasvatustieteellisten 
kokoelmien yhdistelytyön aloittamisen jo vuonna 2002, mutta edellyttää kirjastolta 
erityispalvelujen , esim. lehtikierron, kokoelmien tehokkaan lähettämisen ja entistä parempien 
sähköisten palvelujen järjestämistä Siltavuorenpenkereellä oleville. Tämä on mahdollista, koska 
henkilöresurssit kootaan yhteen ja ylimääräiset päivystyspisteet lakkaavat. 

Mitä tämä kaikki edellyttää koko työyhteisöltä 

Kirjasimme suunnitteluryhmässä asioita, jotka ovat edellytyksenä sille, että uusi uljas toiminta 
voi alkaa. Totesimme sen edellyttävän koko työyhteisöltä ainakin  

 yhteistyökykyä, yhteishenkeä 
 rohkeaa uutta ajattelua 
 organisaatiorajojen ylittämistä 
 uusien asioiden hyväksymistä 
 toimeen tarttumista 
 loputtomasti työtunteja 

Kirjoittaja on Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjaston johtaja 
tuula.ruhanen@helsinki.fi  
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