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Kumpulan tiedekirjaston henkilöstö sai käsiinsä uuden tilasuunnittelun 
alkuvaiheen. Harvinainen tilaisuus vaikuttaa oman työympäristön 
tulevaisuuteen oli pontimena, kun henkilöstö suunnitteli yhteistuumin uusiksi 
kirjaston tilat ja toteutti suunnitelmaan pohjautuvan asiakaskyselyn. 

Joulun alla 2007 tiedekirjaston henkilöstö sai kirjaston johtokunnalta yllättävän 
kehotuksen: meiltä toivottiin näkemyksiä, näkyjä kirjastotilan tulevaisuudesta. 
Vain taivas olisi kattona kuvittelulle. Mielialat vaihtelivat arasta innostuksesta - 
tunnemmehan käytännön ongelmat ja puutteet kantapään kautta - rankkaan 
epäilyyn hankkeen toteutumismahdollisuuksista.  

Suunnitelma a & b 

Kun tilaisuus oli tullut, päätimme olla hukkaamatta sitä itsesensuurin suohon; 
rajat asetettaisiin kyllä aikanaan. Kahvihuoneen pöydälle ilmestyi 
pohjapiirrokset ajatusten havainnollistamiseksi. ”Joulusaunassa” löylytettiin 
ideoita; syntyi kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa  sekä asiakas- että 
työtilojen toimivuus ja tilan järjestäminen uusille toiminnoille oli kantava 
ajatus. Suunnitelma sisälsi myös ehdotelmia viihtyisyyden lisäämiseksi. 
Näkemyksellinen suunnitelma ja toinen realismilla suodatettu paperi toimitettiin 
mapitettaviksi, mutta toivo jäi. 

 

  



Asiakaspalvelija bunkkerissaan Kau[n/h]eus on katsojan silmässä 
Nykytilat 

Tiedekirjasto (Physicum-rakennus valmistui 2001) on yleisilmeeltään avara, 
luonnonvalo lankeaa suurimpaan osaan tiloista,  ja silmä lepää monessa 
näkymässä. Henkilökunnan työ- ja sosiaaliset tilat ovat kuitenkin ahtaat. 
Sisäilman tunkkaisuus vaivaa myös asiakkaita. Asiakkaiden kannalta 
toimivampi olisi kirjaston oma sisäänkäynti. Sekä fyysisisessä että henkisessä 
esteettömyydessä on aina parannettavaa (esim. neuvontapisteen muurin 
murtaminen). 

Maailmalla vierailleelta omalta väeltä ja tiedekirjastossa vierailleilta 
lähikulttuurien edustajilta olemme imeneet tietoa vallitsevista trendeistä. 
Asiakastiloissa pyritään nyt monimuotoisuuteen. On kahvilaa, näyttelyä, 
oleskelu- ja televisionurkkaa – myös korkeakoulukirjastoissa.  Perinteisen 
kirjaston kannattaja kuulee jo korvissaan kaiken kattavan hälyn. Kumpulan 
tiedekirjasto epäilemättä pysyy ja vahvistuu  tiedekirjastona, jossa käytön ja 
palvelun sujuvuus, tiedon saavutettavuus sekä asiakkaiden työskentelyrauha 
ovat ykkösasioita. Uuttakin palvelupalettiin ollaan valmiita lisäämään, kun varat 
antavat myöten. 

”Citykahvila”  

Toukokuussa toteutimme yksityiskohtaisen asiakaskyselyn (e-lomake) 
tiedekirjaston tilojen muutostarpeesta. Kysyimme kiinnostusta uusiin 
asiakastiloihin, kuten tutkijanhuoneisiin ja 24 tunnin lukusaliin, ja 
suhtautumista viihtyisyyttä kohentaviin elementteihin. Ohessa saimme 
tietoa  kysytyimmistä palveluista. Markkinoimme kyselyä reippain otsikoin, ja 
siihen vastattiin odotettua runsaammin. Kannustimena toimi sadan euron 
lahjakortin arvonta sisustusliikkeeseen.  

Kyselyssä esiin nousi huoli, että toteutuvat muutokset voisivat uhata kirjaston 
vakiintuneita ydintoimintoja. Kyselymme vapaan kommentin osassa ei toivottu 
kirjastolta mitään yllättävää uutta. Kirjastoon ei myöskään erityisesti kaivata 
tilaa muita kulttuuririentoja varten. Päällimmäisenä toiveena ovat hiljaisuus ja 
mukavat vaihtoehtoiset lukupaikat. Toivotaan myös ajanmukaisesti 
koneistettuja ryhmätyötiloja. 

Vastauksista ja muusta palautteesta ilmeni, että osa kirjaston käyttäjistä 
suorastaan pelkäsi menettävänsä turvallisen toimivan kirjastonsa; arveltiin 
uudistusten tapahtuvan kokoelmien kustannuksella tai kirjaston muuttuvan 
”citykahvilaksi”.  Kyselyn tulosten julkaisun yhteydessä jouduimme tekemään 
selkoa tilasuunnittelun ehdoista, mikä olisi tullut tehdä jo kyselyn avauksessa. 

Keidas ajattelulle 

Kirjasto paikkana uusien ja vanhojen ajatusten löytöretkille elää edelleen 
hiljaisuuden kulttuurissamme. Opiskelijakirjaston juhlaseminaarista mieleen 
jäivät vaikuttavat kirjaston käyttäjien puheenvuorot siitä, millaisena he 
kirjastonsa haluavat.  Käyttäjäkuntamme odotukset kirjastosta tilana ovat 
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http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/04/juhlaseminaari.html


kyselymme perusteella samansuuntaiset. Eivätkä ne ole ristiriidassa 
henkilökunnan tilatoiveiden kanssa.  

Kasveista muuten pitävät lähes kaikki, ja tiedekirjaston vihreä kokoelma hakee 
vertaistaan näyttävyydessä ja lajirikkaudessa. 

2009? 2010? 2011? 

Suunnittelu on siirtynyt seuraaviin käsiin. Toteutuksen aika tulee, sen jälkeen 
kun rahoitus on selvillä. Se varsinkin voi kestää suhteellisen kauan, niin että 
suunnitelmat on tarkistettava. Ympyrän sulkeutuessa moni asia on saattanut 
muuttua. Mutta mehän elämme muutoksesta ja suhtaudumme siihen tyynesti ja 
avoimesti. 
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