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Filosofian laitos ja sen laitoskirjasto Philosophica 
(kokoelmatunnus Hhfil) muutti Metsätalosta 
remonttia pakoon Siltavuorenpenkereelle anatomian 
laitoksen entisiin tiloihin kesäkuun alussa. Samoihin 
tiloihin muuttivat myös yleisen kielitieteen laitos 
sekä sosiaalipsykologian laitos. Philosophica ehti 
toimia Metsätalossa vuodesta 1972. Paluu näihin 
vanhoihin tiloihin tapahtunee vuonna 2004, jolloin 
remontoitu Metsätalo tulee kokonaan humanistien 
käyttöön. 

• (Missä on Siltavuorenpenger? Katso karttaa!) 

Kirjasto mikroskooppisalissa 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kirjaston piti saada runsaat tilat anatomian laitoksen 
entisestä dissektiosalista yhdessä psykologian laitoksen kirjaston kanssa, mutta nämä tilat 
päätyivätkin teknisen osaston käyttöön. Niistä tuli puusepän työhuone huonekalujen 
entisöintiin. Onni onnettomuudessa: kirjasto sai tilat kerrosta ylempää rakennuksen 
ylimmästä, kolmannesta kerroksesta, entisestä mikroskooppisalista.  

Kirjaston uusi tila on kaarisali ja sieltä avautuu 180 
asteen näköala Hakaniemeen ja Töölönlahdelle, 
osittain merellekin. Lukusalipaikat (23 kpl) on 
sijoitettu kaariseinää vasten, samaan tapaan kuin 
pääkirjaston Rotundassa. Pinta-alaa salissa on 140 m2 
(entisissä tiloissa 90 m2) ja korkeutta noin viisi metriä.  

 

Lainaus- ja neuvontapiste sekä omaksi tilakseen erotettu pieni työhuone sijaitsevat salin 
etuosassa. Hyllymetrejä on yhteensä 470, mikä riittää 13 000 niteen kokoelmalle toistaiseksi 
hyvin ja jättää varaa kasvullekin.  

Lisäksi käytettävissä on pienehkö (47 m2) yhdistetty ryhmätyöhuone ja tietokoneluokka, 
jossa on pari ATK-pistettä (lähitulevaisuudessa ehkä useampiakin) opiskelijoille 
mikroverkkokäyttöön. Kirjaston aulassa on kopiokone sekä tilaa lehtien lukua ja 
opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä varten. 

Philosophicassa on asiakaskäyttöä varten kaksi HELKA-kioskia, joista toisessa on myös 
tulostamismahdollisuus ja Internet-yhteys sekä mahdollisuus käyttää Helsingin yliopiston 
kirjaston cd-romtietokantoja, esimerkiksi filosofeille tärkeää Philosophers’ Index –
tietokantaa. Vanha manuaalikortisto on myös edelleen käytössä, koska kokoelman ennen 

http://www.helsinki.fi/hum/kirjasto/hum_filhenk.htm


vuotta 1992 hankittu osa on vielä osittain luetteloimatta tietokantaan. Takautuvaa luettelointia 
tehdään kaiken aikaa ja lokakuusta alkaen jälleen projektityönä. 

Rakennus itsessään henkii vanhaa arvokkuutta. Se on valmistunut vuonna 1928. 
Suunnittelusta vastasivat arkkitehtiveljekset Jussi ja Toivo Paatela. Niukkailmeinen rakennus 
edustaa 20-luvun klassismia ja siinä on käytetty paljon geometrisia perusmuotoja. 
Monumentaalinen sisäänkäynti, samoin kun ensimmäisen kerroksen suuri auditorio, on 
kahden kerroksen korkuinen. Eteisaulaa koristavat Gunnar Finnen muotoilemat reliefit sekä 
Bruno Tuukkasen kattomaalaus. 

Viime vuosina on kansainvälisillä filosofisilla keskustelufoorumeilla käyty väittelyä siitä, 
onko analyyttinen filosofia kuollut. Liekö oireellista, että filosofian laitos, jossa juuri 
analyyttinen filosofia on hyvin pitkään ollut vallalla oleva tutkimuskäytäntö, muutti 
anatomian laitoksen tiloihin. Yhtä kaikki, näissä tiloissa on hyvä jatkaa niin laitoksen kuin 
sen kirjastonkin. 

 

Maisema Philosophicasta. 

 

Kirjoittaja on Philosophican  
kirjastovahtimestari[ jussi.luukka@helsinki.fi ] 
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