
Fyysistä'ja'digitaalista'kirjasto0laa'ristey2ämässä'–'
Keskustakirjasto''
'
Tuula'Haavisto,'kirjastotoimen'johtaja'
Helsingin'kaupunginkirjasto'–'Yleisten'kirjastojen'keskuskirjasto'



Teemat'

• Keskustakirjaston'esi2ely'
• Digipintoja'hyödyntämässä'
• (Sosiaalinen)'lukeminen'



'
'
'
'
Näistä'syistä'keskustakirjasto''
• Avoin,'eiFkaupallinen,'julkinen'0la'–'''''''''''''''''''''''''''2,5'
miljoonaa'käyn0ä'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'

'



'
Suomen'itsenäisyyden'100Fvuo0sjuhlien'merkkihanke'
'
• 'Laajuus:'9'768'hyötyneliötä,'n.'17'250'bru2oneliötä'
• 'Rakentamiskustannukset'98'Milj.'€'alv'0'(7/2014)'
• 'Ekotehokas'rakennus'

- 'Energiatehokkuustavoite'AFluokka'(kilpailuvaihe2a'kireämpi)'
- 'Materiaalitehokkuustavoite'vastaa'kilpailuvaiheen'tavoite2a'

• 'Pääkäy2äjä:'Helsingin'kaupunginkirjasto''
Yhteistyökumppaneita'mm.'opetusF'ja'kul2uuriministeriö,'Kansallinen'
audiovisuaalinen'ins0tuu['KAVI'(ent.'elokuvaFarkisto),'AaltoFyliopisto,'
Tekniikan'Akatemia'TAF,'Kul2uurikeskus'(Kulke),'Varhaiskasvatusvirasto'(Vaka),'
lisäksi'yri2äjille'vuokra2avia'0loja'kuten'kahvilaFravintola'

• 'PääF'ja'arkkiteh0suunni2elu:'arkkiteh0toimisto'ALA'Oy'
• 'Aikataulu:'valmis'9/2018,'avajaiset'6.12.2018'
• 'Tilanne'nyt''

- 'Hankesuunnitelma'päätäntäprosessissa'9/2014'F'2F3/2015'
- 'Rahoituksesta'puu2uu'osa'

'



Keskustakirjastoon'tulee'!

|KohtaamisF'ja'oleskelualue'470'm2'|'PopFup'Finfot'100m2'|'Elokuvatea2eri'430m2'|'
Monitoimisali'350m2'|'Living'lab'200m2'|'Näy2ely0loja'340m2'|'Kahvila'–'ravintola'290m2'|'
Sauna'240m2'|'Vuorovaikutus0lat'210m2'|'Musiikkistudio'60m2|'VideoF/audioeditoin0studiot'
50m2''|'Digitoin00la'20m2''|'OmaToimistoFalue'asiakkaille'400m2'|'Peli0la/mediaspace'70m2|'
Makerspace'150m2'|'Vuorovaikutus0lat'210m2'|'OpetusF/ryhmätyöF/kokoontumis0lat'405m2'|'

Suomen'kielen'oppimispiste'50m2'| Aineistoalueet+ja+asiakaspalvelu+3930m2+|'Luku6lat,+
oasikset+500m2+|'Hiljaiset+alueet+300m2+| Lasten+maailma+560m2+|'Kansalaisparveke'



'
'
Keskustakirjaston'pilo2eja''

•  Tekemisen'0lat:'Kaupunkiverstas'(makerspace)'ja'
Kaupunkitoimistot'(Urban'Office)'

•  Virtuaaliulo2uvuus'–'esim.'eFaineiston'tekeminen'
näkyväksi'kirjaston'0loissa'
•  vuorovaikutussovellukset 

•  Suvanto,'hiljaisuuden'0la'Kirjasto'10:ssä'
•  Logis0ikka'kaupungissa,'alueella'ja'valtakunnallises0'

•  aineiston liikkuminen 
•  tiedon liikkuminen 



'
'
Näkökulma:'Kirjastot'jokamiehen'innovaa0okeskuksina'
Kirjasto'ja'varsinkin'sen'uudet'toimintamuodot'tukevat'myös'elinkeinotoimintaa'

' 'F'Kokeilupiste,'käy2äjien'ja'(pien)yritysten'yhteen'saa2aminen'
' 'F'Kaupunkiverstas'(työvälineitä,'testausmahdollisuuksia,'yhteisöjä)'
' 'F'Kaupunkitoimistot'(työF'ja'kokoontumis0loja)'
' 'F'sisältöjä'saatavilla,'esim.'kansainväliset'lehdet'(Zinio'ja'LibraryPressDisplay)'

Kirjasto'on'jokamiesversio'raja2uihin'ympäristöihin'rakenne2avista'fyysisistä'
innovaa0oympäristöistä,'joiden'tavoite'on'törmäy(ää!ihmisiä!ja!ideoita!luovas4!

'
Yri2ämisen'ja'elinkeinotoiminnan'tukemisen'ketjussa'kirjasto'sijoi2uu''

alkuvaiheeseen,'yri2ämistä'harkitseviin'ja'mikroyrityksiin:''Kirjasto'sysää'liikkeelle'
ak0ivisuu2a,'josta'voi'sukeutua'uusi'amma['tai'muuta'elinkeinotoimintaa''

Liikkeellä'erityises0'yksinyri2äjiä,'freeFlancereita'ja'pieniä'yhteisöjä'
' 'F'Kirjastoissakin'nähdään'tällaisen'käytön'lisääntyminen''
' 'F'AaltoFyliopiston'CityWorkLifeFtutkimuksen'mukaan'tämä'ryhmä'suosii'

'nimenomaan'kirjastoja'työskentelyF'ja'verkostoitumispaikkoina'
'



'
Digipintaa'kirjasto0lassa'–'
soveltamisperiaa2eet'keskustakirjastossa''

•  Kestävät tekniset ratkaisut, laite- ja 
järjestelmäriippumattomuus  

•  Sovellettavuus ja skaalautuvuus muihin kirjastoihin  
•  Pitkäjänteinen sisällöntuottaminen ja ylläpito, 

yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja muiden 
tuottaman sisällön hyödyntäminen rajapintojen avulla 

•  Asukkaiden ja käyttäjien mukaan ottaminen sekä 
kehittämiseen että sisällöntuotantoon 

•  Soveltuvuus Keskustakirjaston luonteeseen ja 
tunnelmaan 



'
Sisällöntuotannon'ongelma:'ylitarjonta'

……omat'tapahtumat'–'opasteet'F'muiden'tapahtuma0eto'–'terveys0eto'
sos.terv.puolelta'–'aineistosisältöjen'esi2ely'–'eFaineistojen'esi2ely'–'
vuorovaikutusratkaisut'–'finnaFsisällöt'–'kirjastot.fiFsisällöt'–'museon'
kuva0etokannat'–'kulu2aja0eto'–'maahanmuu2ajaFinfo'F'kilpailut'–'kaupungin'
päätökset'–'eri'organisaa0oiden'open'data'–sovellukset'–'aikataulut'–'
kansalaisten'tuo2ama'0eto'–'kar2a0eto'..…'

'
!'
Päädy2y'alustavas0'digitaalisen'konsep0n'tasojen'ero2eluun'
1.'Opastus''
2.'Info'&'0edotus''
3.'Sisältöjen'avaaminen''
4.'Taide''



Digitaalisen'konsep0n'osaFalueita,''
joita'pohditaan'jatkossa'

'

•  Verkko'ja'yhteys'muihin'kirjastoihin''
•  Kirjasto'kaupunki0lassa'–'ja'kaupunki0la'kirjastossa''

•  Järjestelmät:'kirjaston'järjestelmä,'infojärjestelmä,'0lojen'
varaaminen'jne.''

•  Omien'lai2eiden'käy2ö'vs.'kirjaston'lai2eet''
•  Tilaan'sidotut'aiheet'vs.'0lasta'riippuma2omat''
•  Vuorovaiku2eisuus'vs.'passiiviset'näytöt''
'



POHJAPIIRROS I KERROS                                                             



POHJAPIIRROS I KERROS                                                             



POHJAPIIRROS II KERROS                                                             



POHJAPIIRROS III KERROS                                                             



POHJAPIIRROS III KERROS                                                             



I KERROS                                 SISÄÄNKÄYNTIALUE 



II KERROS                                KESKUSALUE JA MAKER SPACE 



III KERROS                                                                                 LASTEN OLOHUONE 



'
Lukemisesta'ja'sen'edistämisestä'

�  Huolestunut EU: joka viidenneltä Euroopan aikuiselta ja yli 15-
vuotiaalta puuttuu lukutaito, joka on tarpeen täysivaltaiseen 
toimimiseen nyky-yhteiskunnassa. Lukutaidon rapautuminen 
uhkaa kilpailukykyä !  

�  Euroopan komission lukutaitopolitiikka ja luku- ja 

kirjoitustaitoa käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 

raportti (myös suomeksi)  
-  European Commission - MEMO/12/646   06/09/2012 

�  UNESCOn pitkäjänteinen työ 
�  Kirjastoalan kansainvälisen järjestön IFLAn vuosikonferensseissa 

lukemisen edistäminen ja monilukutaito nouseva aihe 
�  Multiliteracy – monilukutaito 

-  Informaatio- ja medialukutaito yhdistetty saman käsitteen alle 
'



'
EU:n'Lukutaitorapor0sta'

Hyödyt'yksilölle'
'

� Voimaannuttaa 
� Auttaa karistamaan 
näköalattomuuden 
� Lisää tuloja 
! Lisää 
kansalaisosallistumista 
! Parantaa koulutus- ja 
     työllistymismahdollisuuksia 
'

Hyödyt yhteiskunnalle 
 
� Parantaa terveyttä ja   lisää 
hyvinvointia 
� Vähentää köyhyyttä 
� Vähentää eriarvoisuutta 
� Lisää sosiaalista pääomaa 
! Luo osaltaan oikeuden-
mukaisempaa ja vauraampaa 
innovaatiovetoista Eurooppaa 
'

On 
hausk
aa! 



KirjaFaineiston'ja'musiikin'lainaus'
Lähde:'0lastot.kirjastot.fi,'koko'maa'

2001+ 2004+ 2007+ 2010+ 2013+

KokonaisF
lainaus'/'
kirjaF
aineistot'

'
'
77'606'676'

'
'
80'888'702'

'
'
73'791'315'

'
'
71'519'650'

'
'
70'255'338'

Lainaus'/'
lapset' 29'283'812' 30'387'715' 28'540'355' 28'362'542' 28'988'338'

Lainaus'/'
aikuiset' 47'068'301' 49'156'664' 43'874'578' 41'827'929' 40'053'266'

Musiikki' 8'917'864' 9'573'382' 8'731'886' 6'768'896' 4'962'309'

10/27/
14 Helsingin 

kaupunginkirjasto 
21 



Sosiaalinen'lukeminen'
'
Lähde:'Social'reading'in'eFbooks'and'Libraries'/'NextMediaFhanke'

Laaja'ja'ak0ivises0'kehi2yvä'alue,'vastaa'pysyviin'sosiaalisiin'tarpeisiin'joiden'
ilmentymiä'oli'jo'ennen'paperikirjaa.'Digitaalinen'aika'mahdollistaa'niiden'uuden'
tulemisen'

F  perinteinen'yhdessä'lukeminen'ja'kirjakeskustelut''
F  uutena'erilaiset'verko2uneet'toiminnot'jakamisesta'jaetun'0edon'

vastaano2amiseen'
Eri'kirjatyypit,'erilaiset'toiminnot'
F  jaetut'alleviivaukset,'lainaukset'ja'keskustelut'/'opiskelu'ja'tavoi2eellinen'

lukeminen''
F  suositusten'&'arvioin0en'tekeminen'ja'lukeminen'/'viihde'ja'sivistyminen'''
Kirjasto+voisi+olla+sosiaalisen+lukemisen+foorumi++
F  sopii'kirjaston'tavoi2eisiin'
F  tarpeeksi'suuri'kustantajariippumaton'suomenkielinen'valikoima'ja'käy2äjäkunta''

31'
DECE
MBER'
2010'



Keskustakirjaston'tapahtumakalenteri/'maanantai'

SOSFlapsikylän'hallituksen'kokous,''
klo'18F20,'Tove'JanssonF
kokoushuone'

Komisario'PalmuFdekkariklubi,''
klo'16F18,'kohtaamisaulan'oasis'

Musiikkielokuvien'sarja:'Rocky'
Horror'Picture'Show',klo'12F14,'
elokuvatea2eri'

Luento:'Pietarin'taideaarteet,''
klo'9F11,'monitoimisali'

Suomalainen'bisneskul2uuri,''
klo'11F13,'Hyvä'fiilisFkokoushuone'

IlmastoruokaaFviikot,'koko'päivä,'
ravintola'

•  Suomen'kielen'
keskustelukerho,''
klo'17F19,'Mul0cul0Falue'

•  Kansanedustaja'tänään'–sarja,''
klo'18F20,'vapaan'puheen'alue'

•  Luontokuvaajien'
kokoontuminen,''
klo'16F18,'studio'

•  Työväenopiston'kurssi:'
kuvataide'ja'kasvatus,'klo'
11F13,'FlowFtyöpaja0la'

• Matkakirjojen'lukupiirin'
kokoontuminen,'klo'12F14,'
Maria'Jotuni'Fryhmätyöhuone'

•  Helsingin'yliopiston'
väi2elykerho,''
17F19,'Deba[Fryhmätyö0la'



jakamalla 

Kirjasto 

rikastamo 

on 

ideoiden jossa 

tietoja,  
taitoja 

ja tarinoita 
uutta 

ja ajatusten 

yhdessä 
luomme 

kansalaisyhteiskuntaa Helsingin  
kaupunginkirjaston  
visio 

, 



keskustakirjasto.fi'
'
Facebook.com/keskustakirjasto'
Twi2er.com/keskustakirj''


