
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 1 (4)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
05.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00250 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 81
Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarveselvitys

HEL 2020-006026 T 10 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Ara-
bianrannan kirjaston laajennuksen tarveselvityksen.

Käsittely

Kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttisen ollessa estyneenä asian esit-
telijänä toimi vs. kirjastopalvelujen johtaja Saara Ihamäki.

Esittelijä
vs. kirjastopalvelujen johtaja
Saara Ihamäki

Lisätiedot
Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi
Harri Sahavirta, kirjastonjohtaja, puhelin: 310 85655

harri.sahavirta(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarvekuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arabianrannan kirjasto suunniteltiin osaksi Aralis-kirjastokeskusta, joka 
oli laaja-alainen kulttuurin, taidealojen ja uuden median tietokeskus 
Arabianrannassa. Kaupunginkirjaston lisäksi hankkeen muina osapuo-
lina alussa olivat Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Helsingin am-
mattikorkeakoulu ja Pop & Jazz Konservatorio. Aralis-
kirjastokeskuksen sopimuksen mukaisesti kaupunginkirjaston vuokra-
vastuulle kuului 552 m² osuus yhteensä noin 2 400 m² kirjastokeskuk-
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sesta. Aralis-kirjastokeskuksen toiminta lakkasi käytännössä 2016, 
mutta kaupunginkirjaston Arabianrannan toimipiste on jatkanut toimin-
taansa.

Arabianrannan kirjasto toimii osoitteessa Hämeentie 135 A Varman 
omistamissa tiloissa. Omistaja on käynnistämässä kiinteistössä muu-
tostöitä ravintolatoiminnan laajentaminen osalta, mikä vaikuttaa suo-
raan kaupunginkirjaston tiloihin.

Kirjaston laajeneminen kattamaan koko valopihan on toiminnallisesti ja 
arkkitehtonisesti järkevämpi ratkaisu sekä turvaa kirjastopalveluiden 
riittävyyden kasvavalla ja kehittyvällä alueella tulevaisuudessa.

Toiminta nykyisin

Kirjastolla on käytössä kirjastosali/asiakastila sekä 3 kpl työhuoneita ja 
taukotila. Kirjaston asiakastila sijaitsee katetulla entisellä sisäpihalla. 
Katettu sisäpiha on huomattavan korkea, yhtenäinen tila, joka on jaettu 
noin 2 metriä korkealla pleksilevyllä ja jaetun tilan toista puoliskoa hal-
linnoi nyt lounasravintola Arabianranta.

Tilassa ei voida rajoittaa äänen kulkeutumista tai kaikumista. Opiskeli-
jaruokalan tuominen samaan tilaan kirjaston asiakas- ja työskentelytilo-
jen kanssa tekisi tilasta hälyisän ja rauhattoman ja häiritsisi kirjastopal-
veluja.

Arabianrannan kirjastossa oli 147 562 käyntikertaa vuonna 2019. 

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Arabianrannan kirjasto palvelee Toukolan, Vanhankaupungin ja Kum-
pulan asukkaita, alueella opiskelevia ja työskenteleviä sekä kaikkia 
Helmet-kirjastojen asiakkaita.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2034 Vanhan-
kaupungin peruspiirin väestö kasvaa perusvaihtoehdossa hieman yli 3 
500 asukkaalla. Alueella alle 7-vuotiaiden määrän ennustetaan hieman 
pienentyvän ja 7–15-vuotiaiden määrän hieman kasvavan.

Kirjaston lapsille tarkoitettu tila on kuitenkin jo nyt ahdas ja rajoittaa 
lapsille suunnattua toimintaa. Muutosten myötä lapsille tarkoitettu tila 
kaksinkertaistuu, mikä mahdollistaa mm. satunurkkauksen ja nuorille 
erotetun oman tilan järjestämisen.

Arabianrannassa on suuri kysyntä työskentely- ja neuvottelutiloista, joi-
ta mm. opiskelijat, yksityisyrittäjät ja asukasjärjestöt voisivat käyttää. 
Laajennuksen myötä tämä asiakkaille tarkoitetut työskentely- ja ko-
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koontumistilat moninkertaistuvat ja ne järjestetään uudelleen. Osa ti-
loista tulee varattaviksi.

Lisäksi uuteen tilaan järjestetään asiakastapahtumatila, joka toimii ta-
pahtumien ohella kahvilamaisena oleskelutilana.

Ravintolalta vapautuvat tilat suunnitellaan kevytrakenteiseksi ja muun-
neltavaksi ja toteutetaan mahdollisuuksien puitteissa kierrätyskalusteil-
la ja ympäristönäkökulma huomioiden. Tavoitteena on luoda malliesi-
merkki ympäristötietoisesta kirjastotilasta/sisustuksesta.

Asiakaspalvelualue järjestetään uudelleen kääntämällä vanha asiakas-
palvelutiski, rakentamalla sen taakse kevyet työskentelytilat henkilö-
kunnalle ja kunnostamalla ylimääräinen asiakaspalvelutiski lehtienluku-
pöydäksi asiakkaille. Kaikki henkilökunnan opastusta vaativat palvelut 
kerätään asiakaspalvelualueelle. Asiakaspalvelualueen muutostyö suo-
ritetaan ympäristötietoisesti kunnostamalla ja muokkaamalla olemassa 
olevia kalusteita.

Muutosten suunnittelussa huomioidaan myös tilojen omatoiminen käyt-
tö.

Arabianrannan kirjaston kohdalla muutostyöt sisältävät kirjastosalin 
parkettilattian kunnostuksen, taukotilan, varaston sekä ristikytkentä-
kaapin toteutuksen, kirjastosalin ja ravintolatilan välisen kevyen välisei-
nän ja siihen liittyvien rakenteiden purun ja siistiminen sekä kolme liiku-
teltavaa neuvottelu-/työtilaa kirjastosaliin.

Väistötilat

Arabiarannan kirjaston laajennuksen yhteydessä ei ole tarvetta väistöti-
loille. Tavoitteena on, että muutostyöt valmistuvat kesällä 2020.

Laajennuksen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan n. 883 htm². Kaupunkiympäristön toimialan ar-
vioima kokonaisvuokra on 20,10 euroa/m²/kk eli noin 212 980 eu-
roa/vuosi. Vuokrakustannukset nousevat vuositasolla 52 052 eurolla.

Varsinaisen vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa 
kaupunkiympäristön toimialalle yleiskustannuskorvausta 0,50 eu-
roa/m²/kk eli 5 298 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 15 
000 euroa, mikä on poikkeuksellisen vähän ja johtuu siitä, että nykyiset 
kalusteet ovat hyvässä kunnossa ja laajennusosan osalta hyödynne-
tään kierrätettyä ja kunnostettua kalustetta. Luku ei sisällä tietohallin-
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non käynnistämiskustannuksia, jotka eivät ole korkeita, sillä nykyiset 
työasemat, automaatit, henkilökunnan koneet ovat käytössä jatkossa-
kin.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tarveselvityksistä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan toimialalautakunta päättää tilahanketta koskevan tarvesel-
vityksen hyväksymisestä.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi
Harri Sahavirta, kirjastonjohtaja, puhelin: 310 85655

harri.sahavirta(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarvekuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp
Kuva


