
Historiaa ja huipputietoa – kirjastopalveluja
yhteistyöllä

Tietokeskus Vellamo on uusi oppimis- ja tutkimuskeskus, joka tarjoaa Kotkan
satamassa kirjasto-, arkisto- ja neuvontapalveluja sekä Merikeskus Vellamon
tutkijoille että kaikille tiedontarvitsijoille. Ainutlaatuiseksi ja uraauurtavaksi
Suomessa sen tekee museoiden ja kirjastojen yhteistyölle rakentuva
toimintamalli sekä uudet tekniset ratkaisut. Yhteistyökumppanit ovat
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto, Museoviraston kirjasto
(Suomen Merimuseo), Kymenlaakson museo ja Helsingin yliopiston
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kotkan yksikkö (HY:n
kirjastopalvelut).

Harvoin on metafora, jossa tietoa verrataan mereen, sopinut juhlapuheisiin
yhtä hyvin kuin Tietokeskus Vellamon avajaisissa 2.9.2008. Tietokeskus
sijaitsee Kotkan satamassa Merikeskus Vellamon aallonmuotoisessa ja veden
värejä heijastelevassa uudisrakennuksessa, jonka on suunnitellut
arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. Samassa tilassa on saatavilla
museoiden historiallinen aineisto ja uusimmat tutkimusjulkaisut. Asiakkaiden
käytössä on painettuja aineistoja – vanhimmat 1740-luvulta – erityisesti mm.
historian, meren ja merenkulun aloilta sekä Helsingin yliopiston ja
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjastojen tutkimusta ja opiskeluja
varten lisensioimat tieteelliset eri alojen e-aineistot. Museoiden arkisto- ja
kuvapalvelut avataan yleisölle myöhemmin keväällä 2009.

Merikeskus Vellamon uudisrakennuksessa toimii lisäksi kaksi erillistä
museota: Helsingin Hylkysaaresta siirtynyt ja Suomen Kansallismuseon
alaisuudessa toimiva Suomen merimuseo sekä Kymenlaakson museo, joka
toimii Kotkan kaupungin museona ja maakunnan keskusmuseona.
Rakennuksesta löytyy myös auditorio, opetus- ja seminaaritiloja, ravintola
Laakonki ja museokauppa Plootu. Kaikkiaan rakennuksessa työskentelee yli



40 henkilöä, mm. tutkijoita, konservaattoreita, asiakaspalveluhenkilökuntaa.

Tietokeskus Vellamon toimintamallin luominen pohjaa museoiden ja
kirjastojen osaamisen jakamiseen ja innovatiiviseen uuden etsimiseen.
Päävastuun suunnitteluprosessin kokonaisuudesta on kantanut Kymenlaakson
AMK:n kirjastonjohtaja Iiris Kuusinen. Yliopiston erillislaitoksena toimivan
Palmenian e-kirjastopalvelut Kotkassa järjestää Helsingin yliopiston
kirjastolaitos ja Kotkan yksikön suunnittelija Maija Mikkilä onkin toiminut
hyvässä yhteistyössä kirjastopalvelujen koordinointiyksikön ja
tietotekniikkaosaston asiantuntijoiden kanssa kuluneen lähes kolmen vuoden
ajan.

Kumppanusten yhteisen kehittämis- ja suunnittelutyön tuloksena on nyt luotu
uusia tietoteknisiä ratkaisuja, joiden ansiosta voidaan tarjota sekä HY-
kirjastojen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun että Museoviraston
kirjastojen sähköiset aineistot Tietokeskuksen paikallisasiakkaiden käyttöön.
Asiakkaan kannalta ei ole tärkeää, kuka aineistot hankkii tai kuka niitä
hallinnoi, olennaista on käytön helppous. Yliopistossa teknisten ratkaisujen
asiantuntijana on toiminut erityisesti tietotekniikkasuunnittelija Teemu
Nuutinen. Tietokeskuksen paikallisasiakkaiden tunnistus on järjestetty
Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston ja kirjastojen ohjeistuksen
mukaisesti. Hankkeessa saatuja kokemuksia ja luotuja toimintamalleja voidaan
hyödyntää myös jatkossa vastaavanlaisissa yhteiskirjastoissa.

Tietokeskus Vellamo on oiva esimerkkinä siitä, kuinka Helsingin yliopiston
kirjastopalvelut ja Palmenian Kotkan yksikkö yhteisvoimin ovat tehokkaasti
edistämässä tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä Kymenlaakson
alueella ja siten osaltaan toimittamassa vanhan sivistysyliopiston
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen perustehtävää.
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