
Kirjastojen muuttoja 2009

Opiskelijakirjasto muuttaa kesällä 2009

Helsingin yliopiston konsistori päätti kokouksessaan 13.8.2008 hankkia
Fabianinkatu 32 kiinteistön omistukseensa. Rakennus soveltuu
Opiskelijakirjaston evakkotilaksi. Kyseessä on nykyisen rakennuksen
viereinen talo, jossa vielä vuoden loppuun asti toimii Autorekisterikeskus.

Muutto tapahtuu kesän 2009 aikana. Muuton jälkeen Kauppakeskus-Kaisan
kiinteistö puretaan talvella 2010 ja tilalle rakennetaan keskustakampuksen
yhteiskirjasto, johon opiskelijakirjaston lisäksi sijoittuvat neljä
tiedekuntakirjastoa, kirjastopalveluosasto ja mahdollisesti joittenkin
ulkopuolisten toimijoiden kirjastoja sekä liiketilaa.

Opiskelijakirjasto saa evakkotilasta käyttöönsä kuusi maanpäällistä kerrosta
(kerrokset 1-6). 7. kerrokseen sijoittuu kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö.
Kerrospinta-ala on n. 650 m². Rakennus on 1963 rakennettu toimistokäyttöön,
joten kirjahyllyt tulee sijoittaa melko väljästi. Kurssikirjat sijoitetaan kolmeen
eri kerrokseen. Kaikki Opiskelijakirjaston kirjat eivät tule mahtumaan
avohyllyihin, osa yleiskokoelmasta joudutaan sijoittamaan kellaritiloihin
liukuhyllyihin. Rakennuksessa on vuosituhannen vaihteessa tehty remontti,
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joten se on siistissä kunnossa. Mitään erillisiä rakenteellisia muutoksia ei
kirjastoa varten tulla tekemään. Asiakkaille voidaan järjestää yli 160
työskentelypaikkaa, ei tosin erillisiä hiljaisia alueita.
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Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö muuttaa kevättalvella 2009

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön muutto yliopiston
hallintorakennuksesta Fabianinkatu 32:n ajoittuu kevättalvelle 2009.
Tavoitteena on, että rakennuksesta löytyy tilat yksikön nykyiselle
henkilökunnalle sekä uusille yksikköön vuosina 2009-2010
siirtyville/rekrytoitaville henkilöille.

Tulevan kirjastopalveluosaston toiminnan käynnistyminen täydessä
laajuudessaan ennen Kaisa-talon tilojen valmistumista on toistaiseksi vielä
avoin (tai on hyvin epätodennäköistä). Väliaikaisissa tiloissa Fabianinkatu
32:ssa ei ole riittävästi tilaa koko osastolle ja tilat ovat toimintaan osittain
soveltumattomat. Esimerkiksi painetun aineiston hankinta- ja
luettelointipalvelun kannalta rakennus on logistisesti haasteellinen ja
toimimaton. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että alkuvaiheessa keskitetään e-
aineistojen hankinta- ja metadatapalvelut sekä painetun aineiston osalta
tekninen hankintatoimi. Koordinointiyksikössä laaditaan vielä tämän syksyn
aikana esitys toiminnan organisoimisesta ns. siirtymävaiheen aikana eli aikana
ennen yhteisten toimitilojen valmistumista Kaisa-taloon (2010-6/2012).
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Humanistisen tiedekunnan kirjaston toimipisteiden muutot

Humanistisen tiedekunnan kirjaston Kouvolan käännöstieteen toimipaikka,
Franzenian suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen toimipaikka ja
Siltavuorenpenkereen filosofian ja yleisen kielitieteen toimipaikka
muuttavat kesällä 2009 kirjaston Metsätalon toimipaikan yhteyteen.

Metsätalon kolmannen kerroksen nykyiset luentosalit muuttuvat
väliaikaisesti kokoelmatiloiksi ja koko nykyinen kolmas kerros tulee
kirjaston käyttöön. Myös Metsätalon nykyisiä kokoelmatiloja otetaan
muuttavien toimipaikkojen kokoelmien käyttöön ja
samalla luovutaan osasta atk-työpisteistä. Atk-työpisteitä korvaamaan
kirjastoon on hankittu kannettavia tietokoneita opiskelijoiden käyttöön.

Osia nykyisistä kokoelmista sijoitetaan myös Metsätalon ja Topelian
suljettuihin varastotiloihin. Kesällä on odotettavissa sulkuaikoja
paitsi muuttavien yksiköiden myös Metsätalon toimipisteessä. Muuttojen
aikana käytettävissä on mm. Topelian toimipaikan palvelut sekä
oppimiskeskus Minervan palvelut.
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