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Helsingin yliopiston Observatoriolle oli kertynyt kirjastoaineistoa jo sen perustamisvuotta 1834
edeltäneeltä ajalta. Sen muuttaminen pois talosta on ollut haasteellinen urakka.

Tähtitiede on tieteistä vanhin, tähtitieteen laitos yliopistomme vanhimpia laitoksia. Se puolusti
sitkeästi itsenäisyyttään erilaisia uudistuksia vastaan, kunnes vuoden 2010 yliopistouudistus koitui
sen kohtaloksi. Tähtitieteilijät siirrettiin fysiikan laitokselle Kumpulaan. Samalla matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan viimeinen laitoskirjasto yhdistettiin Kumpulan kampuskirjastoon
1.1.2010.

Meridiaanisali

Tähtitieteen laitoksen johtaja osui varsin oikeaan ennustaessaan että kirjaston siirtourakka kestää
vuoden. Marraskuussa 2009 saapui Kumpulasta Observatoriolle kaksi reipasta kirjastosihteeriä
työstämään aktiivimonografioita.Vuotta myöhemmin, marraskuun puolivälissä 2010 yliopiston iso
kuljetusrekka haki Tähtitorninvuoren laelta kirjastonhoitajan viimeiset tavarat. Hyllykilometri
tähtitieteen aineistoja on viimein pakattu ja talo lähes tyhjä.

Vuoden mittaan oli ratkaistava monenlaisten aineistojen kohtalo. Ahkerat opiskelijoiden
keskuudesta värvätyt tuntityöläiset ja tähtitiedettä opiskeleva siviilipalvelusmies pakkasivat peräti
parituhatta laatikollista aineistoja. Julkaisuja on kuljetettu Kumpulaan, Porthanian kellarivarastoon,
Kansalliskirjastoon ja Tuorlan observatorioon Turkuun. Loppuvuodesta Kumpulasta lähtee
tähtitieteellinen Varastokirjaston osoitelapuin varustettu lasti Kuopioon.

Kokosimme syksyllä 2009 tähtitieteen kokoelmatyöryhmän, jossa tähtitieteilijät ovat saaneet
kirjaston kanssa pohtia aineistojen tulevaisuutta. Moniin aineiston sijoittamista koskeviin
kysymyksiin ei ole pystytty täysin ennalta varautumaan, vaan välillä ongelmallisen aineiston
sijoituspaikka on löytynyt vasta matkan varrella, talon ripeän tyhjennyksen uhatessa.



Turun palosta 1817 Vartionvuorenmäen tähtitornissa säilyneet vanhat tähtitieteen kirjat olivat
arvokkain Observatorion kirja-aarteistoista. Nämä siirrettiin turvaan Kansalliskirjastoon. Lähes
vuoden piti jännittää, käykö tyhjässä talossa Galilein ensipainoksesta vihiä saaneita kirjavarkaita.
Kirjastonhoitaja huokasi helpotuksesta uskoessaan arvokkaan lastin yliopiston kuljetusmiehille.

Vuosi sitten hyllyt toisen kerroksen käytävässä  olivat kattoon asti täynnä aineistoa.

Observatorion tulevaisuus
Observatoriolla alkaa joulukuussa 2010 kevääseen 2012 kestävä remontti. Talo kunnostetaan
tähtitieteen yleisökeskukseksi. Rakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla, jonka ehdoiksi
aikoinaan asetettiin, että rakennuksessa harjoitetaan tähtitieteen tutkimusta. Tässä hengessä museo-
ja näyttelytoiminnan tueksi talossa tullaan jatkossakin tekemään tähtitiedettä jossain muodossa.
Yliopiston Almanakkatoimisto palaa Observatoriolle keväällä 2012.

Kirjastokin liittyy suunnitelmien mukaan paluumuuttajiin. Nyt Porthaniaan varastoitu
provenienssiarvoltaan ainutlaatuinen laitossarjakokoelma — maailman observatorioiden
vaihtojulkaisut parin vuosisadan ajalta — aiotaan sijoittaa Observatoriolle. Taloon palautettaisiin
myös sen ensimmäisen toimintavuosisadan aikana karttunut kirjakokoelma sen osoituksena, etteivät
ainoastaan kaukoputket ja muut laitteet edusta tähtitiedettä, vaan myös painetut julkaisut.



Professorin ruokasaliin 1930-luvulla rakennettu takka on säilytellyt uumenissaan kirjojakin.
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