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Keskustakirjasto –
kaupungin sykkivä sydän



Keskustakirjastohankkeen
perustietoja 1

• Hankkeen toteuttaja: Helsingin kaupunki

• Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien merkkihanke

• Valtio on sitoutunut hankkeen rahoitukseen 30 000 000 € osuudella

• Pääkäyttäjä: Helsingin kaupunginkirjasto 

-Yhteistyökumppanit :

•Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI (=ent. elokuva-arkisto) 

•Aalto-yliopisto

•Valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 -hanke

•Kaupungin Kulttuurikeskus (Kulke)

•Kaupungin Varhaiskasvatusvirasto (Vaka)

-Yrittäjille vuokrattavia tiloja (mm. kahvila-ravintola, liiketila)



Keskustakirjastohankkeen
perustietoja 2

• Laajuus: 9 768 hyötyneliötä, n. 17 250 bruttoneliötä

• Rakentamiskustannukset kalustuksineen 98 Milj. € alv 0 

• Aikataulu: rakentaminen alkaa syksyllä 2015, harjakaiset 6.12.2017, 
avajaiset 6.12.2018

• Rakennuttaja: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus

• Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: arkkitehtitoimisto ALA Oy

• Ekotehokas rakennus

-Energiatehokkuustavoite A-luokka (kilpailuvaihetta kireämpi)

-Materiaalitehokkuustavoite vastaa kilpailuvaiheen tavoitetta

• Hankesuunnitelma lähti päätäntäprosessissa 16.9.2014 - 14.1.2015

-Rahoitus koossa



Organisaatio pääpiirteissään

Ohjaustyöryhmä ja

laajennettu ohjaustyöryhmä
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Hankkeen aikataulu

5.9.2014 hankesuunnitelma valmis päätösprosessiin

→ Aikataulu, laajuus  kustannukset, laatutaso

→ Puuttuva rahoitusosuus?

→ Yleissuunnittelu valmistuu 3/2015

→ Pohjarakentamisen toteutussuunnittelu valmistuu 1/2015

3/2015 hankesuunnitelman hyväksyminen (Kvsto)

→Rakennuslupa 9/2015

→Rakennuksen toteutussuunnitelmat projektinjohto-urakointia varten valmistuvat  5/2016

→Pohjarakentamisen urakkakilpailu 1/2015 – 7/2015

→Muun rakentamisen urakkakilpailu 2/2016 – 10/2016

Rakentaminen 9/2015-9/2018
→ Pohjarakentaminen 9/2015 – 9/2016

• 2016 peruskiven muuraus
→ Muu rakentaminen 11/2016 – 9/2018

• Myöhäissyksy 2017 ”harjannostajaiset”
→ Rakennus valmis 9/2018

6.12.2018 Suomi 100-vuotta, itsenäisyyden kirjaston  avajaiset 



Huutava tarve uudenlaiselle julkiselle ja vapaalle tilalle

“Julkista tilaa ei Suomessa suunnitella ihmisille. Usein tilat ovat tyhjiä toreja ja 
monumentteja. Julkinen tila pitäisi olla tarkoitettu meille kaikille: katukeittiöitä, 
sohvaryhmiä, vertaisoppimista ja niin edelleen. Tarvitaan tilaa, jonka voisi 
saada käyttöön omille tapahtumille ja toiminnalle.”
-Arto Sivonen, kaupunkikulttuuriaktivisti 
ja markkinointisuunnittelija



Näistä syistä keskustakirjasto

• Avoin, ei-kaupallinen, julkinen tila –
2,5 miljoonaa käyntiä vuodessa

• Tietoja ja taitoja toimivampaan yhteiskuntaan

• Rikas kaupunkikokemus, tekijöinä kaupunkilaiset itse

• Kirjan uusi elämä – lukemisen talo Töölönlahdelle

• Älykkään arjen edelläkävijä

• Kirjasto kaikille aisteille – joka päivä uusi ohjelma



Keskustakirjastoon tulee 

|Kohtaamis- ja oleskelualue 470 m2 | Pop-up -infot 100m2 | Elokuvateatteri 430m2 | 
Monitoimisali 350m2 | Living lab 200m2 | Näyttelytiloja 340m2 | Kahvila – ravintola 290m2 | 

Sauna 240m2 | Vuorovaikutustilat 210m2 | Musiikkistudio 60m2| Video-/audioeditointistudiot 
50m2  | Digitointitila 20m2  | OmaToimisto-alue asiakkaille 400m2 | Pelitila/mediaspace 70m2| 
Makerspace 150m2 | Vuorovaikutustilat 210m2 | Opetus-/ryhmätyö-/kokoontumistilat 405m2 | 

Suomen kielen oppimispiste 50m2 | Aineistoalueet ja asiakaspalvelu 3930m2 | Lukutilat, oasikset
500m2| Hiljaiset alueet 300m2 | Lasten maailma 560m2 | Kansalaisparveke



Keskustakirjaston tapahtumakalenteri/ maanantai

SOS-lapsikylän hallituksen kokous, 
klo 18-20, Tove Jansson-
kokoushuone

Komisario Palmu-dekkariklubi, 
klo 16-18, kohtaamisaulan oasis

Musiikkielokuvien sarja: Rocky
Horror Picture Show ,klo 12-14, 
elokuvateatteri

Luento: Pietarin taideaarteet, 
klo 9-11, monitoimisali

Suomalainen bisneskulttuuri, 
klo 11-13, Hyvä fiilis-kokoushuone

Ilmastoruokaa-viikot, koko päivä, 
ravintola

• Suomen kielen 
keskustelukerho, 
klo 17-19, Multiculti-alue

• Kansanedustaja tänään –sarja, 
klo 18-20, vapaan puheen alue

• Luontokuvaajien 
kokoontuminen, 
klo 16-18, studio

• Työväenopiston kurssi: 
kuvataide ja kasvatus, klo 11-
13, Flow-työpajatila

• Matkakirjojen lukupiirin 
kokoontuminen, klo 12-14, 
Maria Jotuni -ryhmätyöhuone

• Helsingin yliopiston 
väittelykerho, 
17-19, Debatti-ryhmätyötila



Keskustakirjasto - kirjastojen lippulaiva

Keskustakirjaston toimintaa luodaan jo nyt piloteissa
ja hankkeissa, joihin osallistuvat lähikirjastot ja

kirjastot myös valtakunnallisesti.



Keskustakirjaston pilotteja ja valmistelua

• Tekemisen tilat: Kaupunkiverstas (makerspace) ja 
Kaupunkitoimistot (Urban Office) Lasipalatsissa

• Virtuaaliulottuvuus – esim. e-aineiston tekeminen 
näkyväksi kirjaston tiloissa

• vuorovaikutussovellukset

• Kirjastojen äänimaisema, kaksiosainen selvitys

• Digipintojen hyödyntäminen, Info-TV-yhteistyö etc.

• Kirjasto 10:n toiminta kaikkineen

• Logistiikka kaupungissa, alueella ja valtakunnallisesti

• aineiston liikkuminen; tiedon liikkuminen



Kirjastot jokamiehen innovaatiokeskuksina

Kirjasto ja varsinkin sen uudet toimintamuodot tukevat myös elinkeinotoimintaa

- Kokeilupiste, käyttäjien ja (pien)yritysten yhteen saattaminen

- Kaupunkiverstas (työvälineitä, testausmahdollisuuksia, yhteisöjä)

- Kaupunkitoimistot (työ- ja kokoontumistiloja)

- sisältöjä saatavilla, esim. kansainväliset lehdet (Zinio ja LibraryPressDisplay)

Kirjasto on jokamiesversio rajattuihin ympäristöihin rakennettavista fyysisistä 
innovaatioympäristöistä, joiden tavoite on törmäyttää ihmisiä ja ideoita luovasti

Yrittämisen ja elinkeinotoiminnan tukemisen ketjussa kirjasto sijoittuu  
alkuvaiheeseen, yrittämistä harkitseviin ja mikroyrityksiin 

- Kirjasto sysää liikkeelle aktiivisuutta, josta voi sukeutua uusi ammatti tai 
muuta elinkeinotoimintaa 

Liikkeellä erityisesti yksinyrittäjiä, free-lancereita ja pieniä yhteisöjä

- Kirjastoissakin nähdään tämän joukon lisääntyminen 



Kansalaiset ja kumppanit mukana suunnittelussa

Unelmista osallistuvaan budjetointiin ja pysyvämpiin 
työryhmiin,  vaikuttajaverkosto leviää ympäri kaupunkia, 

pelisäännöt rakennetaan yhteistyönä



Osallistumisen muodot vallankäytön kannalta

Sherry R Arnstein: Participation Ladder 1969

• Eriävät intressit 

(osallistaja/ 

osallistettava)

• Kuka käyttää valtaa?

eli kansalaisten mielipide neuvoa-antava, 

ei todellista päätösvaltaa



Kerro meille ja tule mukaan suunnittelemaan!

Kansalaistorille luvassa 10 000 m2 uuden ajan kirjastotilaa. Tuhansia 

syitä tulla poikkeamaan. Mikä tuo sinut sinne?



Kaksi puolta

Uudenlainen 

kehittämistyö: 

käyttäjälähtöinen 
suunnittelu & 
innovaatio-
toiminta, 
yhteissuunnittelu, 
vertaisluominen, 
avoin design

Parempi 

lähidemokratia:

Vaikuttamis- ja 
osallistumis-_
mahdollisuuksien 
tarjoaminen, 
päätöksenteon 
prosessien 
avaaminen



Keskustakirjasto kokoaa vaikuttajaverkostoaan 

• Keskustakirjaston vaikuttajaverkosto tuo yhteen ihmisiä, jotka haluavat olla 
mukana ideoimassa uudenlaista julkista kaupunkitilaa, keskustakirjastoa.
• Tavoitteena on synnyttää dialogia ja vuorovaikutusta, luoda yhteistyömalleja ja 
kumppanuuksia, visioida yhdessä keskustakirjastoa.
• Kohderyhmiä: kirjan alan toimijat, digitaalisen kentän toimijat, oppiminen ja 
tekeminen, yrittäminen ja työskenteleminen, esteettömyys, kulttuuritoimijat, 
keskustakirjaston naapurit (esim. Kiasma, Musiikkitalo…) etc.



Keskustakirjaston sisältöjen ja palvelujen suunnittelu 

avattu käyttäjille, useita työkaluja 

I Unel-Moi! – ulkomainoskampanja 2012-13 - > tietoisuuden levittäminen ja 
herättäminen keskustakirjastosta, kaupunkilaisten kutsuminen mukaan 
kertomaan keskustakirjastoa koskevia unelmia ja toiveita 

Kertyi 2300 unelmaa. Niistä toimitettu raportti on yksi keskustakirjaston 
suunnittelun taustadokumentti. Aineisto koottiin  kahdeksaksi kategoriaksi 
1) Hiljaa!
2) Action - toiminta - tapahtumat
3) Digipalvelut & IT
4) Tekeminen – työskentely – värkkääminen - oppiminen
5) Lapset ja muut erityisryhmät
6) Kokoelma, sisällöt
7) Koko päivän palvelut (mm. käytettävyys, logistiikka, aukiolot, 

oheispalvelut, WC-tilat, kahvila- ja ravintolatoiveet, sauna-kannanotot 
jne.) 

8) Arkkitehtuuri, ulkonäkö, sisustus



Keskustakirjaston sisältöjen ja palvelujen suunnittelu 

avattu käyttäjille, Useita työkaluja 

II Urbaani elämyksellisyys – Kirjasto jalkautuu ihmisten pariin 
kaupunkitapahtumissa
III Täsmäiskut – Kutsutyöpajat ja -tilaisuudet valituille kumppaniryhmille
IV Näe keskustakirjasto! Arkkitehtuurikilpailun ehdotukset kahdessa vaiheessa 
helsinkiläisten nähtävillä ja kommentoitavina
V Vaikuttava verkko – Kansalaiskeskustelu verkkoaivoriihenä yhteistyössä 
Fountain Parkin kanssa 24.9. – 12.10.2012
VI Ala laputtaa! 7.10.2012 Kirjastojen yhteinen kampanjapäivä, asiakkaat voivat 
antaa palautetta liimaamalla post-it-lappuja suoraan kirjastotilaan
VII Päätä rahasta! Osallistuva budjetointi 2013 –hanke yhteistyössä Sitran, 
Emobitin ja Avanto Insightin kanssa
IX Fillarikirjastot juhlistivat arkkitehtuurikilpailun tulosta 6/2013
X Ideahippu – uusien kehitysideoiden kerääminen kevät-kesä 2014 
XI Keskustakirjaston kaverit 2014-15. Yhteisöllinen projekti, jossa 
mukanaolijat pääsevät tuomaan omat näkökulmansa mukaan 
keskustakirjaston yleissuunnitteluun 



Hipusta hitiksi! 1.4. – 9.5.2014

• Helsingin kaupunginkirjasto haastaa asiakkaat ja työntekijät Ideahippu -ideakilpailuun. 
Kirjasto haluaa ottaa vauhtia uudistumiseen ja tulevaisuuteen kehitysideoiden avulla.

• Idea voi liittyä kolmeen eri kategoriaan:
• Kirjasto kaupunkilaisten olohuoneena
• Kirjasto yhteistyökumppanina
• Kirjasto maahanmuuttajien tukena

• Ideaa voi ehdottaa osoitteessa www.helmet.fi/idea .

• Kaikille ideoille on luvassa palautetta. Niitä hiotaan paremmiksi yhdessä ja opetellaan 
tuotekehittelyn taitoja.

• Parhaat ideat valitsee kisan jury Ideaklubilla 6.6.2014.

• Parhaiden ideoiden toteutukseen on varattu 10 000 €.
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keskustakirjasto.fi
http://vimeo.com/105950111
Facebook.com/keskustakirjasto
Twitter.com/keskustakirj


