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Konsistori päätti 18.4.2007, että yliopiston keskustakampuksen kirjastotilat 
keskitetään kiinteistöihin Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo) ja Siltavuorenpenger 
20 (Minerva). Tavoitteena on saada järjestelyt toteutettua pääosin vuoden 2010 
aikana. 

Parhaillaan on menossa vaihe, jossa kerätään tausta-aineistoa tulevaa 
arkkitehtikilpailua varten sekä tutustutaan muihin kirjastoihin. Lähellä 
sijaitsevien kohteiden lisäksi on toukokuun lopussa luvassa matka Berliiniin, 
jossa on useita mielenkiintoisia uusia kirjastoja (osa vasta rakennusvaiheessa). 
Matkaan osallistuvat keskustan kirjastonjohtajat, muutama suunnittelija sekä 
teknisen osaston edustajia. 

Arkkitehtikilpailu on tarkoitus käynnistää kesäkuussa, ja sitä varten 
kirjastonjohtajat ovat jo laatineet vision, jossa kerrotaan minkälaista tilaa 
ollaan suunnittelemassa. Parhaillaan ollaan työstämässä tilaohjelmaa. 

Tilaohjelma on lista tarvittavista tiloista sekä niihin käytettävissä olevista 
neliöistä, siinä siis määritellään esim. kuinka paljon tilaa käytetään 

ryhmätyötiloihin ja kuinka paljon eri 
tieteenalojen kokoelmatiloihin jne. 
Tilaohjelmaa varten tarvitaan tietenkin 
ajantasaiset tiedot nykyisten kokoelmien 
laajuudesta hyllymetreissä, ja nämä mittaukset 
ovat käynnissä. Tilaohjelmaan kuuluu myös 
sanallisia selityksiä, jotka helpottavat ja 
ohjaavat arkkitehtien työtä. Tilaohjelman 
laadintaan osallistuvat tekninen osasto, 
keskustan kirjastonjohtajat, kirjastopalvelujen 
koordinointiyksikkö ja tietotekniikkaosasto. 

Palkintolautakunta päättää loppuvuodesta 
arkkitehtikilpailun voittajan. 
Palkintolautakuntaan kuuluvat tekninen johtaja 
Anna-Maija Lukkari, yliarkkitehti Eija Vuori, 
kiinteistöpalvelujohtaja Teppo Salmikivi, 
dekaani Hannu Niemi, kirjastojohtaja Pälvi 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2007/04
http://blogit.helsinki.fi/nnykopp/visio.pdf


Kaiponen, kirjastonjohtaja Matti Hjerppe, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa 
Sinikara, Ilpo Forssén Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta ja 
kaksi Suomen arkkitehtiliiton nimeämää edustajaa. Lautakunnan sihteerinä 
toimii arkkitehti Anna-Maija Haukkavaara. 

Kun kilpailun voittaja on selvillä, toiminnallinen suunnittelu pääsee kunnolla 
vauhtiin. Silloin kootaan työryhmiä, jotka suunnittelevat tarkemmin uuden 
kirjaston toimintoja. Tärkeimmät suunnittelijat tässä vaiheessa on tietenkin 
kirjastojen henkilökunta, joka tulevaisuudessa toteuttaa suunniteltavia 
prosesseja. Käytännön suunnittelua ohjaavat keskustan kirjastonjohtajat ja 
hankkeen projektipäällikkö (hankkeen ohjausryhmä on Kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunta). 

Kirjastojen henkilökunnan lisäksi suunnitteluun osallistuu tarpeen mukaan 
erilaisia asiantuntijoita, mm. arkkitehteja, tietotekniikan asiantuntijoita sekä 
käyttäjien edustajia. 

Tällä hetkellä suunnittelu painottuu voimakkaasti tilaan, mutta hankkeeseen 
kuuluu myös hallinto- ja henkilöstösuunnittelu. Tähän asiaan palataan syksyllä 
kun konsistori on tehnyt päätöksensä kirjastojen hallintomallista koko 
yliopiston tasolla. Kirjastojen henkilökunta tulee joka tapauksessa 
osallistumaan myös tähän suunnitteluun. 
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