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Yhteenveto
Hankkeen nimi
Helsingin keskustakirjasto

Hankenumero
8072501

Osoite
Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki

Rakennustunnus (RATU)

Sijainti
Kaupunginosa 2 (Kluuvi), kortteli 2014, tontti 5

Kohdenumero
091-002-0014-0005-0000

Käyttäjä/toiminta
Pääkäyttäjä on kaupunginkirjasto (tilakeskuksen vuokralainen, joka vuokraa tiloja/tilojen
käyttöoikeuksia seuraaville tahoille):
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi / elokuvateatteritoiminta
Aalto-yliopisto / käyttöoikeus keskustakirjaston tiloihin erillisen sopimuksen
mukaan
Kulttuuriasiainkeskus / käyttöoikeus keskustakirjaston tiloihin erillisen sopimuksen
mukaan
Varhaiskasvatusvirasto / keskustaleikkipuiston tukitilat; käyttöoikeus
keskustakirjaston tiloihin erillisen sopimuksen mukaan
Yrityksille vuokrattavia tiloja: kahvila-ravintola, sauna, liiketila, näyttelytilaa

Asiakaspaikat
1 500 yhtäaikaista kirjaston
asiakasta, 10 000 asiakasta /
pvä
elokuvateatterisali n. 290 hlölle
monitoimisali n. 250 hlölle

Rakennuksen laajuustiedot

kahvila-ravintola n. 150 -200
hlölle
rakennuksen maks hlömäärä n.
3000 hlöä
3

brm²

htm²

hym²

kem²

m

17 250

12 116

9 768

13 474

108 260

Hankkeen tarpeellisuus
Keskustakirjastosta tulee merkittävä ei-kaupallinen, kaikille avoin tila. Se vastaa kirjaston selvittämiin kaupunkilaisten
muuttuneisiin tarpeisiin. Keskustakirjasto tukee yksilöiden kulttuuri- ja muita harrastuksia, oppimista ja työntekoa. Kaupungin
kannalta se tukee yhteisöllisyyttä, innovatiivisuutta ja matkailua. Laajemmin uusi kirjastokonsepti vahvistaa kansalaisuutta ja
edistää osallistuvaa demokratiaa.
Hankkeen rakentamiskustannukset (Kust.taso 7/2014 RI 108,1; THI 149,7)
Uudisrakennus, yhteensä
Rakentamiskustannukset sisältävät myös:
VSS-paikkojen ostamisen Töölönlahden pysäköintilaitoksesta 1 000 000 euroa
Keskustatunneliin varautumisen 2 000 000 euroa
Elokuvateatterin varusteluun 750 000 euroa (elokuvateatterin varustelu tullaan
Kavin osalta sisällyttämään Kavin tiloista perittävään vuokraan)
Taidehankinnat 100 000 euroa
Käyttäjän erillishankinnat 6 500 000 euroa

Investointikustannusarvio
(euroa) alv 0%
98 000 000,
josta valtion rahoitusosuus on
30 000 000

Investointikustannusten jakautuminen

5 681

euroa / brm²

8 088

euroa / htm²

Tilakustannus käyttäjälle
2

Tuleva vuokra (12 116 htm2)

po euroa / htm
/ kk

yp euroa / htm
/ kk

28,95

7,00

2

Joka sisältää muilta käyttäjiltä perittäviä vuokria yhteensä seuraavasti:

yht. euroa /
htm2 / kk

yht. euroa / kk

yht. euroa / v

35,95

435 570

5 226 842

42 450

509 000

Toiminnan käynnistämiskustannukset:
Käyttäjän erillishankinnat (kalusteet ja laitteet) 6 500 000 euroa, sisältyvät investointikustannusarvioon
muuttokustannukset (aineiston siirrot ja varastointi) 50 000 euroa
Hankkeen aikataulu
Pohjarakentaminen 9/2015 – 9/2016, maanpäällisten osien rakentaminen 11/2016 – 9/2018, käyttöönotto 30.11.2018.
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Rahoitussuunnitelma
Helsingin kaupungin talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 sisältyvässä investointiohjelmassa vuosiksi
2014- 2023 TA kohdassa 8020104 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet hankkeelle on esitetty yhteensä 48
000 000 euroa (alv 0%).
Valtio on luvannut rahoittaa hanketta yhteensä 30 000 000 eurolla (alv 0%).
Korttelin 2014 maaperän kunnostusta varten on TA-kohdassa 8010211 aluiden käyttöönotto esitetty yhteensä 600 000
euroa.
Asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen haetaan esirakentamisrahaa erikseen.
Puuttuva rahoitusosuus neuvotellaan erikseen.
Väistötilojen kustannus
-

Väistötilat
Ei tarvita
Toteutus- ja hallintamuoto
Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

Lisätiedot
Hallitus on päättänyt nimetä keskustakirjaston Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeeksi. Opetus- ja
kulttuuriministeriö saa valtion talousarviossa erikseen osoitetun rahoituspäätöksen nojalla myöntää Suomen itsenäisyyden
100-vuotiskirjaston rakentamiseen valtionavustusta kaupungille yhteensä enintään 30 000 000 euroa vuosina 2014-2018.
Suunnitelma perustuu hankkeesta käydyn 2-vaiheisen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.
Voimassa olevan asemakaavan mukainen keskustatunnelivaraus kulkee korttelin 2014 eteläosan alitse.
Keskustakirjaston toteutuessa kirjasto luopuu Lasipalatsissa ja Postitalossa sijaitsevista toimipisteistään (508 000 euroa /
vuosi).
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on 3.9.2014 ilmoittanut, että Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin Kavin suunnitelmaa sijoittaa elokuvateatteritoimintansa tulevaan keskustakirjastoon.

4

Tilakeskus

Hankesuunnitelma
5.9.2014
Kklk lisäykset 16.9.2014

Helsingin keskustakirjasto
Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki

Sisällysluettelo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hankkeen perustiedot ............................................................................................................. 7
Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta............................................................................. 8
Hankkeen tarpeellisuus........................................................................................................... 9
Hankkeen laajuus ja laatu ..................................................................................................... 10
Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset..................................................................................... 14
Hankkeen ympäristötavoitteet ............................................................................................... 14
Vaikutusten ja riskien arviointi ............................................................................................... 15
Rakentamiskustannukset ...................................................................................................... 16
Rahoitussuunnitelma…………………………………………………………………………………16
Tilakustannus käyttäjälle ....................................................................................................... 17
Ylläpito ja käyttötalous .......................................................................................................... 18
Hankkeen aikataulu .............................................................................................................. 18
Väistötilat .............................................................................................................................. 18
Toteutus- ja hallintamuoto ..................................................................................................... 18

Hankesuunnitelman liitteet
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Ohjaustyöryhmä ja suunnittelutyöryhmä
Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus
Tilaohjelma
Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Viitesuunnitelmat
Hankkeen aikataulu

Tekniset asiakirjat (nähtävänä tilakeskuksessa)
Liite 7 Rakennuspaikan toiminnallinen selvitys
Liite 8 Rakennuspaikan tekninen selvitys
Liite 9 Kaavaselvitys ja lupamenettelyt
Liite 10 Selvitys tarvittavista toimenpiteistä tontin rakennuskelpoiseksi saattamiseksi:
Korttelin 2014 pilaantuneiden maiden lisätutkimusraportti sekä maaperän kunnostuksen
kustannusarvio
keskustatunneliin varautuminen
johto- ja kaapelisiirrot
Liite 11 Arkkitehtisuunnitelmat
Liite 12 Geosuunnitelmat
Liite 13 Rakennesuunnitelmat
Liite 14 LVI-suunnitelmat
Liite 15 Sähkösuunnitelmat
Liite 16 AV-suunnitelmat
Liite 17 Keittiön toiminnallinen viitesuunnitelma
Liite 18 Rakennustapaselostus
Liite 19 Akustiset vaatimukset
Liite 20 Paloteknillinen selvitys
Liite 21 Esteettömyystarkastelu
Liite 22 Elinkaaritavoitteet ja -kustannukset
Liite 23 Energiaselvitys
Liite 24 Riskien arviointi
Liite 25 Kustannusennusteen erittelyosa
Liite 26 Käyttäjähallintokunnan erilliset kalusto- ja laitehankinnat

5

Tilakeskus

Hankesuunnitelma
5.9.2014
Kklk lisäykset 16.9.2014

Liite 27 Elinkeinovaikutusten arviointi (valmistuu kvston käsittelyyn)

6

Helsingin keskustakirjasto
Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki

Hankesuunnitelma
5.9.2014
Kklk lisäykset 16.9.2014

Tilakeskus

Helsingin keskustakirjasto
Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki

1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi
Osoite
Hanketyyppi
Kohdenumero
Omistaja
Pääkäyttäjä

Helsingin keskustakirjasto
Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki (kortteli 2014)
uudisrakennus
091-002-0014-0005-0000
Helsingin kaupunki
kaupunginkirjasto

Rakennuksessa toimivat lisäksi kaupunginkirjaston alivuokralaisina:
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi (elokuvateatteritoiminta); yhteiskäyttöisiä
tiloja kirjaston kanssa
Aalto-yliopisto; yhteiskäyttöisiä tiloja kirjaston kanssa ”käyttöoikeusperiaatteella”
Kulttuuriasiainkeskus; yhteiskäyttöisiä tiloja kirjaston kanssa ”käyttöoikeusperiaatteella”
Varhaiskasvatusvirasto; ulkoleikkipaikan tukitilat, pääosin yhteiskäyttöisiä tiloja kirjaston
kanssa ”käyttöoikeusperiaatteella”
Kahvila- ravintola; kirjasto vuokraa tilat yritykselle
Sauna; kirjasto vuokraa tilat yritykselle
Liiketilavaraus; kirjasto voi vuokrata tilat yritykselle
Keskustakirjaston suunnittelusta järjestettiin vuosina 2012-13 kansainvälinen 2-vaiheinen
arkkitehtuurikilpailu, johon saapui yhteensä 544 kilpailuehdotusta. Kilpailun tulokset
julkistettiin 14.6.2013. Hankesuunnitelma perustuu kilpailun voittaneeseen ehdotukseen.
Aiempia päätöksiä:
20.12.2000 kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi Keskustakirjaston alustavan
hankesuunnitelman
8.3.2005 kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi kaupunginkirjastolle tehtäväksi uuden
tilankäsittelyohjeen mukaiseen tarveselvityksen laatiminen
5.12.2006 kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi 9680 hym2 laajuisen keskustakirjaston
tarveselvityksen ja ehdotti hankkeen käynnistämistä
5.12.2006 kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään kirjaston ja uusimpien tietosekä viestintäpalvelujen ympärille rakentuvan, suomalaista huippuosaamista esille
tuovan kulttuurikeskuksen toteuttamismahdollisuuksia.
o 10.5.2007 työryhmä jätti pyydetyn väliraportin sijoituspaikka- ja
rahoitusvaihtoehtoineen.
o 30.5.2007 kaupunginjohtaja asetti hankkeelle selvityshenkilön ja päätti, että
keskustakirjaston sijaintipaikkavaihtehtoina tutkitaan tähänastista
perusteellisemmin Töölönlahden aluetta ympäristöineen
o Mikko Leistin raportti ”Metropolin sykkivä sydän” 12.3.2008: ehdotus 25 000
neliömetrin suuruiseksi hankkeeksi, joka muodostuisi kirjastosta ja erilaisista
kumppanuustiloista. Mukana ehdotus avajaisiksi vuonna 2017, Suomen
itsenäisyyden 100. juhlavuotena. Rakentamiskustannuksiksi arvioitiin noin 100
miljoonaa euroa.
13.1.2010 kaupunginjohtaja kehotti kaupunginkirjastoa viemään keskustakirjastohanketta
eteenpäin siten, että kirjasto suunnitellaan Töölönlahden kortteliin 2014
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28.9.2011 Kaupunginjohtaja päätti merkitä tiedoksi 29.4.2010 valmistuneen
hankesuunnitelmaluonnoksen keskustakirjastoksi laajuudeltaan 15 890 brm2 ja
kustannusarvioltaan 69 000 000 euroa ja kehottaa Kv:sta yhteistyössä Kir:n ja Ksv:n
kanssa valmistelemaan ja järjestämään hankesuunnitelmaluonnokseen pohjautuvan
kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun Töölönlahden kortteliin 2014 sijoittuvasta
keskustakirjastosta.
11.6.2013 hallituksen/valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta valitsi
keskustakirjaston Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlahankkeeksi
16.10.2010 Kaupunginjohtaja päätti asettaa itsenäisyyden juhlavuoden kirjaston
hankesuunnittelun ohjaustyöryhmän seuraamaan ja ohjaamaan hankkeen suunnittelua.
31.10.2013 kiinteistölautakunta hyväksyi keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun
14.6.2013 julkistetun tuloksen tuomariston esitetyksen mukaisesti sekä kilpailun
järjestämisestä aiheutuneiden kulut
Hankkeen toteuttaja on Helsingin kaupunki. Valtio on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen
merkittävällä 30 000 000 euron osuudella. Hankkeen suunnittelua seuraa ja valvoo
hankkeelle nimetty ohjaustyöryhmä. Laajennettu ohjaustyöryhmä tukee ohjaustyöryhmän
työtä tulevaisuuden kirjasto- ja informaatioalan suuntausten hahmottamisessa ja uusien
toimintamallien ideoimisessa.
Hankesuunnitelma on laadittu tilakeskuksen ja kaupunginkirjaston yhteistyönä. Myös
kaupunginkansliaa, kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa,
rakennusvalvontavirastoa, varhaiskasvatusvirastoa sekä kirjaston yhteistyökumppaneita on
kuultu suunnitteluprosessin aikana. Hankkeen rinnalle on perustettu viestintäryhmä,
puurakentamisen kehittämisryhmä sekä ICT-ryhmä.
Liite 1

Ohjaustyöryhmä ja suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta
Keskustakirjasto sijoittuu Helsingin ydinkeskustaan Töölönlahden alueelle korttelin 2014
tontille 5. Rakennuspaikka on Töölönlahden viimeisiä rakentamattomia tontteja.
Toteutuessaan keskustakirjasto täydentää 2000-luvulla lopullisen muotonsa saaneen
Töölönlahden alueen eteläpään julkisten rakennusten sarjan ja viimeistelee Kansalaistorin
itäreunan.
Alueella on voimassa kaupunginvaltuustossa 27.2.2002 hyväksytty Töölönlahden
asemakaava nro 10920, jossa kortteli 2014 on merkitty liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 31.3.2011 Töölönlahden eteläosan
asemakaavan muutosluonnoksen, joka mahdollistaa maanalaisten monitoimitilojen
rakentamisen Töölönlahden eteläosan puisto- ja aukioalueille. Korttelin 2014 eteläosan
alitse kulkee keskustatunnelivaraus. Asemakaava edellyttää varautumista keskustatunnelin
rakentamiseen.
Keskustakirjastohankkeessa on vireillä poikkeamismenettely, jolla haetaan mm.
käyttötarkoituksen muutosta sekä lupaa sijoittaa rakennukseen sijoitettavaksi merkityt
keskustatunnelin tulo- ja poistoilmakuiluvaraukset rakennuksen ulkopuolelle puistoalueelle.
Asemakaavan mukaan kortteliin 2014 tulee varata 1 ap/500 kem2, yhteensä 27
autopaikkaa. Korttelille 2014 on varattu Töölönlahden pysäköintilaitokseen yhteensä 30
autopaikkaa. Kirjasto ei tarvitse kaikkia osoitettuja autopaikkoja ja KSV arvioi, mikä on
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pysäköintipaikkojen vähimmäistarve. Töölönlahdenkadun länsireunan katusuunnitelmia
korttelin 2014 kohdalla tullaan rakennusviraston toimesta tarkentamaan kirjastohankkeen
kanssa yhteensopiviksi. Kirjaston väestönsuojapaikat sijoitetaan Töölönlahden
pysäköintilaitokseen, jossa tällä hetkellä on varattuna 372 VSS-paikkaa korttelille 2014.
Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyössä on korttelin 2014 lähiympäristöstä laadittu
rakennuspaikan toiminallinen selvitys, jossa on esitetty kirjaston huolto- ja saattoliikenne
sekä invapysäköintijärjestelyt (tekninen asiakirja 7).
Korttelissa 2014 tehtyjen tutkimusten perusteella kortteli on paikoitellen voimakkaasti
pilaantunut sekä orgaanisilla että epäorgaanisilla yhdisteillä. Pilaantuneisuuden arvioidaan
ulottuvan syvimmillään noin 3 metriä maanpinnan tasosta n. tasolle 0,0. Alue on
kunnostettava rakentamisen yhteydessä. Korttelin 2014 pilaantuneiden maiden
lisätutkimusraportti sekä maaperän kunnostuksen kustannusarvio ovat hankesuunnitelman
teknisenä asiakirjana 10.
Länsireunastaan kortteli rajautuu kaavassa merkittyyn Makasiinipuistoon, jolla tällä hetkellä
sijaitsee Musiikkitalon avajaisiin toteutettu tilapäinen puisto aidattuine urheilukenttineen.
Keskustakirjastohankkeen toteutuminen edellyttää, että alueelle laaditaan ja toteutetaan
uusi, kirjastorakennuksen kanssa yhteesovitettu yleisten alueiden suunnitelma.
Makasiinipuiston pohjoisosassa sijaitsee asemakaavassa suojeltu makasiininraunio.
Puistoon on varhaiskasvatusviraston toimesta ehdotettu pienimuotoista, paikan ehdoilla
räätälöityä ulkoleikkipaikkaa lapsille ja heidän perheilleen. Leikkipaikan tukitilat sijoittuisivat
keskustakirjastoon. Keskustakirjastohankkeen rajapintoja lähiympäristöönsä on käsitelty ja
tullaan jatkossa käsittelemään yhteistyössä tilakeskuksen, kaupunginkirjaston,
rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginkanslian ja
varhaiskasvatusviraston kanssa.

3 Hankkeen tarpeellisuus
Alueellinen tarkastelu
Keskustakirjaston rooli kirjastoverkossa poikkeaa kaikista nykyisistä kirjastoista. Keskellä
kaupunkia sijaitsevien Kirjasto 10:n (800 m2/ 2000-2500 kävijää päivässä) ja akateemisen
Kaisa-kirjaston (16 000 m2/ 6000-7000 kävijää päivässä) kävijäluvut kuten myös
kaupunkilaisilta kerätyt näkemykset osoittavat kaikille avoimen, maksuttoman ja
virikkeellisen tilan tarpeen keskustassa.
Keskustakirjasto palvelee koko kaupunkia ja pääkaupunkiseutua, asemien läheisyyden ja
laajojen aukiolojen ansiosta myös Helsingissä vierailevia kotimaisia ja ulkomaisia kävijöitä.
Perustuen kirjaston teettämään selvitykseen sekä viimeaikaisiin kokemuksiin uusien
kirjastojen vaikutuksesta keskustakirjastoon odotetaan talvikaudella 10 000 päivittäistä
kävijää ja vuositasolla 2,5 miljoonaa kävijää.
Keskustakirjaston arvioidaan vähentävän jonkin verran Kallion, Pasilan, Töölön ja yhdessä
länsimetron kanssa Lauttasaaren kävijämääriä. Rikhardinkadun ja kauempana sijaitsevien
kirjastojen käyttöön käyttöön uudella kirjastolla ei näytä olevan vaikutusta (lisätietoja ks. liite
2).
Toiminnalliset perustelut
Keskustakirjasto pilotoi ja konkretisoi tulevaisuuden kirjastotoimintaa. Uudentyyppisenä
oppimis-, osaamis- ja työympäristönä keskustakirjasto tuottaa kansalaisille informaatio-,
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media- ja digitaalisia taitoja. Keskustakirjastosta tulee myös paikka ja julkaisukanava
kaupunkilaisten yksilöllisille ja kollektiivisille tekemisille.
Kirjaston kaltainen kaikille avoin, ei-kaupallinen, julkinen tila on keskustassa hyvin tärkeä.
Sen esteettömässä tilassa korostuvat helppo lähestyttävyys ja matala käyttökynnys. Nämä
ominaisuudet ovat tärkeitä mm. maahanmuuttajille, nuorille, ikääntyneille ja
syrjäytymisvaarassa oleville. Kirjasto on ympäristö, jossa kaikki ovat tasaveroisia.
Kirjasto on tunnistanut seuraavat muutostrendit, jotka vaikuttavat sen palvelutarjontaan.
Yksityiskohtaisempia perusteluja on liitteessä 2.
aineiston fyysinen muoto menettää merkitystään
asiakaskunta monipuolistuu (esim. kielet)
oppimis- työskentely ja vapaa-ajan ympäristöjen käsite laajenee
yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa
asiakkaiden omaehtoisen tekemisen tarve kasvaa
yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus tarvitsee tukea
paikallisuuden ja fyysisen kohtaamisen merkitys edelleen tärkeää
Keskustakirjasto täydentää Töölönlahden kulttuurikeskittymää lukemisen talona, jossa kirja
elää sekä vanhoissa että uusissa olomuodoissaan. Se on digitaalisesti kehityksen kärjessä:
oppimista, osaamisen jakamista sekä sisällöistä kertomista tuetaan uusimmilla
teknologioilla.
Liite 2

Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Hankkeen laajuus ja laatu
Kirjaston toiminnan kuvaus
Keskustakirjasto on avoinna klo 8 – 22 seitsemänä päivänä viikossa. Siellä voi hyödyntää
eri tavoin kirjaston monimuotoisia aineistoja ja saada apua sekä opastusta niiden käyttöön.
Siellä voi opiskella omaehtoisesti, työskennellä, kokeilla uutta teknologiaa ja kokoontua
yksin ja ryhmissä.
Fyysisen aineiston lainaaminen on edelleen kirjaston menestystuote, eikä radikaalia ja
nopeaa muutosta ole toistakseksi näkyvissä. Keskustakirjastosta tulee pääkaupunkiseudun
suosituin fyysisen aineiston palautus- ja varausten noutopiste.
Keskustakirjaston tapahtumaprofiili on omaleimainen. Päivittäisiä tapahtumia tuotetaan
kirjaston, yhteistyökumppaneiden, aktiivisten kaupunkilaisten ja monien muiden toimijoiden
yhteistyönä. Ensimmäisinä toimintavuosina koti- ja ulkomaisten vierailijaryhmien määrä
tulee olemaan erittäin merkittävä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen Monikielinen kirjasto siirtyy Pasilasta
keskustakirjastoon. Myös Kirjasto 10 ja Lasipalatsin Kaupunkiverstas siirtyvät
keskustakirjastoon.
Keskustakirjasto on pääsääntöisesti käyttäjien tilaa. Lisäksi kirjastossa on näyttelytiloja ja
tiloja yhteistyökumppanien toiminnallle. Henkilökuntatiloja on talossa työskentelevien omiin
tarpeisiin. Kirjaston hallinto ja keskitetty aineistovarasto jäävät Pasilan pääkirjastoon.
Keskustakirjastossa työskentelee 45 vakituista kirjastoammattilaista. Osa henkilökunnasta
kiertää muista kirjastoista. Vartiointi sekä ravintola- ja kahvilapalvelut sekä mahdollisesti
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logistiikka on ulkoistettu. Toiminnan ensimmäisinä vuosina tarvittaneen erikseen palkattuja
oppaita esittelemään kirjastoa ryhmille.
Keskustakirjastolla on tärkeä rooli Helsingin kaupunginkirjaston toteuttaessa asetukseen
perustuvaa tehtäväänsä valtakunnallisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Tehtäviin
kuuluu kirjastotoiminnan yleinen kehittäminen Suomessa, mihin keskustakirjastohankkeet
tuovat uutta aineistoa.
Yhteistyökumppanit
Elokuvateatterin pääkäyttäjä on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi, joka siirtää
elokuvanäytöstoimintansa elokuvateatteri Orionista keskustakirjaston elokuvateatteriin.
Kahden kulttuurilaitoksen yhteistoiminta tuo Keskustakirjastoon monipuolista tarjontaa,
elämyksiä ja erilaisia yleisöjä. Säännöllisen iltaohjelmiston lisäksi tarjontaan kuuluvat eri
ikäryhmille suunnatut päivänäytökset. Uuden elokuvateatterin ohjelmiston perustana ovat
klassikot ja palkittu nykyelokuva. Lisäksi järjestetään kinokonsertteja ja kiinnostavia
vierailuja.
Muita vakituisia kumppaneita ovat Aalto-yliopisto sekä kaupungin kulttuurikeskus ja
varhaiskasvatusvirasto. Aalto-yliopisto on kiinnostunut erilaisista vaihtuvista käyttötilanteista
keskustakirjaston tiloissa (mm. Living lab). Se soveltaa keskustakirjastossa kehittämäänsä
toimintamallia, jonka tavoitteena on innostaa yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, perustana
jakaminen ja yhdessä uuden luomisen kulttuuri (co-creation). Kulttuurikeskuksen kanssa on
alustavasti sovittu eri kulttuurien esittelystä ja yhteistyöstä mm. elokuvafestivaalien
tukemisessa. Varhaiskasvatusviraston Makasiinipuistoon kaavaileman ulkoleikkipaikan
tukitilat (kerhotilaa ja eväidensyöntimahdollisuus) sijoittuvat keskustakirjastoon ja ovat
pääosin yhteiskäyttöisiä kirjaston kanssa. Varhaiskasvatusviraston tavoitteena on linkittää
lapsiperheitä kaupunkiin ja keskustan toimijoihin sekä molemminpuolinen synergiahyöty
keskustakirjaston kanssa.
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on 3.9.2014 ilmoittanut, että Opetus- ja
kulttuuriministeriö edistää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin suunnitelmaa
sijoittaa elokuvateatteritoimintansa tulevaan keskustakirjastoon. Aalto-yliopiston ja
kaupunginkirjaston välinen aiesopimus keskustakirjaston tilojen käytöstä on valmisteilla.
Kirjasto tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja ns. kolmannen
sektorin erilaisten toimijoiden kanssa.
Hankkeen laajuus
Keskustakirjasto on laajuudeltaan 17 250 brm2, 12 116 htm2 ja 9 768 hym2.
Laatutaso
Yleistä
Kirjaston tilat ovat pääosin avointa, monikäyttöistä ja muunneltavaa tilaa, johon erilaiset
toiminnot on sijoitettu ”tiloina tilassa” kalusteenomaisin ratkaisuin. Maantasokerros liittyy
Kansalaistoriin katetun ulkotilan välityksellä ja sisältää monikäyttöistä kohtaamis- ja
oleskelutilaa lehtineen, näyttelytilaa sekä elokuvateatterin, monitoimisalin, kahvila-ravintolan
ja leikkipuiston ”tukialueen”. Keskimmäiseen kerrokseen sijoittuu siirtoseinin ja verhoin
rajattavia/avattavia oppimisen ja tekemisen tiloja, kiinteä studioryhmä, sauna sekä
henkilökunnan tilat. Kolmanteen kerrokseen sijoittuvat perinteisemmät kirjastotoiminnot;
aineistot ja lasten maailma. Kerros jatkuu ulos Kansalaistorille 70 m leveällä parvekkeella.
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Elokuvateatteri, monitoimisali, kahvila-ravintola ja liiketila sekä saunatilat ovat käytettävissä
myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tilat ovat saavutettavia, selkeästi opastettuja ja
esteettömiä. Hankkeesta laadittu esteettömyystarkastelu on teknisenä asiakirjana (liite 21).
Kirjaston kaikki tilat rakennetaan kestävistä, puhdistettavista ja huollettavista, julkiseen
tilaan sopivista pintamateriaaleista. Siirreltävät ja muunneltavat tilaosat, esim.
keskikerroksen siirtoseinät sekä monitoimisalin seinäelementit ja katsomo ovat kestäviä ja
helppokäyttöisiä.
Maantasokerroksen päämateriaalit ovat puu, betoni ja lasi. Aulatilan lattia on teräsnauhoilla
jäsennettyä, hierrettyä ja mattavahattua vaaleaa betonia. Puukappaleen yhtenäisenä ulkoa
sisälle kaartuva pinta muodostaa aulan lattiaan asti ulottuvan kattopinnan. Tilaa rajaavia
umpinaisia pystysuora pintoja voi niihin integroidun näytötekniikan ansiosta käyttää myös
virtuaaliseininä.
Elokuvateatteri toteutetaan elokuvateatterikäyttöön suunniteltuna, teknisesti toimivana
perustason elokuvateatterina. Elokuvasalin ja äänisulkujen pintamateriaalit ovat akustisesti
ja paloteknisesti toimivaa tekstiiliä ja huopaa. Katsomon lattiapinnassa käytetään
tekstiilimattoa.
Keskikerroksen oppimisen ja tekemisen tiloissa käytetään kumi- sekä
tekstiilimattoa. Kerroksen tilaa rajaavat seinäelementit ovat pääasiassa lasia eri asteisilla
läpinäkyvyyksillä. Yhtenäistä alakattoa ei ole, vaan holvin alapinta käsitellään kauttaaltaan
saumattomalla akustointipinnoitteella. Talotekniset asennukset jäävät pääosin näkyviin.
Tilaa halkovat rakenteet verhoillaan puulla, joka toimii samalla rakenteiden
palonsuojauksena.
Ylimmän kerroksen ”kirjataivaassa” on kulutuksenkestävä massiivipuulattia. Tilan aaltoileva,
vaalea pilvimäinen alakatto on saumatonta akustointipinnoitetta. Alakaton vaalea pinta
jatkuu saumattomasti julkisivulasipinnoissa vaaleana, alaspäin harvenevana rasterikuviona.
Aulan kiinteät kalusteet ovat kohdetta varten suunniteltuja asiakaspalvelukalusteita.
Aineistoalueen hyllyt ovat 1500 mm korkeita. Hyllyjen etureunassa on kirjoja valaisevat
kohdevalot.
Akustiikka
Akustisena tavoitteena on hallittu ja miellyttävä äänimaailma, minkä saavuttamiselle avoin
pohjaratkaisu asettaa haasteita. On myös rakenteellisesti huolehdittava, että
Töölönlahdenkadun joukkoliikenne ei aiheuta häiriötä maantasokerroksessa sijaitsevalle
monitoimisalille. Akustisia erityisvaatimuksia liittyy elokuvateatterisaliin, 2. kerroksen studioja soittotiloihin sekä 3. kerroksen lasten maailman sijaintiin rauhallisen aineistoalueen
yhteydessä. Elokuvateatteri sekä studiotilat toteutetaan huone-huoneessa-ratkaisuna. 3. krs
akustiikka ratkaistaan ensisijaisesti polveilevalla, akustisella materiaallilla pinnoitetulla
sisäkatolla.
ICT ja AV
Keskustakirjastoon rakennetaan ajanmukainen tietotekninen infrastruktuuri ja sille
perustuvat palvelut. Kokonaisuus palvelee asiakkaiden tarpeita monipuolisesti,
perusinformaatiosta ja opastuksesta aineistosisältöjen esittelyyn sekä vuorovaikutukseen.
Palvelut tulkitaan laajasti, esimerkkeinä digitaalisten ja muiden toiminnallisten pintojen
hyödyntäminen esittämiseen, markkinointiin ja vuorovaikutukseen sekä järjestelmät, joiden
avulla kirjastoon saapunut henkilö voi halutessaan ilmoittautua jonkin avun, taidon tai tiedon
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osaajaksi tai tarvitsijaksi. Ratkaisut sidotaan kirjaston toimintaan ja strategiaan, joita
toteutetaan verkkopalveluiden, -sovellusten ja välineiden avulla. Tavoitteina ovat:
Kestävät tekniset ratkaisut, laite- ja järjestelmäriippumattomuus
Sovellettavuus ja skaalautuvuus myös 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
Keskustakirjasto avataan vuoden 2018 lopulla. ICT-alan nopean kehityksen vuoksi monet
ratkaisut pitää tehdä mahdollisimman lähellä valmistumista.
Rakennuksen erityyppiset tilat varustetaan korkeatasoisella AV- ja esitystekniikalla. AVjärjestelmä sisältää yksittäisten tilojen tai tilaryhmien kuvan- ja äänenesitystekniikkaa
palvelevia laitteistoja. Kuvanesityslaitteina käytetään näyttöjä ja videoprojektoreja.
Esitysäänentoistojärjestelmä sisältää äänentoistolaitteet. Kuulolaitejärjestelmillä siirretään
ääni tilan äänentoistojärjestelmästä tai mikrofonista induktiivisesti kuulolaitteisiin.
Neuvotteluhuoneissa voidaan käyttää siirrettävää videoneuvottelulaitteistoa. Litteiden
näyttöjen (videoseinä) ja dataprojektorien avulla tuotetaan useita esitysseiniä eripuolille
rakennusta. Esitysseinät liitetään tietoverkkoon ja niitä ohjataan verkkoon liitetyillä käyttäjien
tietokoneilla.
Sähkö
Rakennus varustetaan toimintojen vaatimin sähkö- ja telejärjestelmin.
Rakennus liitetään Helsingin Energian verkkoon ja varustetaan omalla
kuluttajamuuntamolla. Rakennuksen kaikkiin yleisökerroksiin tulee asennuslattia.
Valaistuksessa huomioidaan arkkitehtuurin asettamat vaatimukset ja käytetään
mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja. Valaistusten ohjausta varten toteutetaan
väyläpohjainen ohjausjärjestelmä. Toimintojen sekä kalustuksen muuttuessa valaistusten
ohjaukset voidaan päivittää ohjelmallisesti ilman asennustöitä. Lähes kaikki tilat varustetaan
läsnäoloilmaisimin. Suurten ikkunapintojen yhteydessä käytetään vakiovalosäätöjä, jotka
himmentävät valaistusta ulkoa tulevan valomäärän kasvaessa.
LVI
Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöön. Lämmitysjärjestelmät:
patteriverkosto, ilmastointiverkosto, lattialämmitysverkosto, pääsisäänkäyntien edustojen
sulanapitoverkosto. Rakennus liitetään HSY:n vesijohtoverkostoon ja jäte- ja
sadevesiviemäriverkostoihin. Jätevesiviemäriverkosto varustetaan keittiön rasvaerottimella
ja huoltopihan öljynerottimella ja sadevesiviemäriverkosto varustetaan hidastuksella.
Rakennus varustetaan kylmän- ja lämpimän käyttöveden sekä lämpimän kiertoveden
putkistoilla. Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä.
Tiloissa, joissa kuormitukset vaihtelevat on tarpeenmukainen ilmamääräsäätö.
Ilmanvaihtokoneissa on lämmön talteenotto. Ilmastointikoneet varustetaan jäähdytyksellä.
Sisäilmastoluokitukset ovat vuoden 2008 luokituksen mukaisesti: Huonelämpötila S2, Ilman
laatu S2, Ilmamäärät S2, Äänitasot S2, Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1.
Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukojäähdytysverkostoon. Rakennukseen
rakennetaan jäähdytysverkostot ilmastoinnin jäähdytystä ja tilajäähdytystä varten. Lvilaitteiden säätö sekä laitteiden ohjaus ja valvonta toteutetaan ohjelmoitavalla hajautetulla
mikroprosessoripohjaisella säätö- ja valvontajärjestelmällä. Koko rakennus varustetaan
automaattisella vesisprinklerilaitteistolla. Rakennuksen savunpoistossa käytetään
savunpoistoluukkuja, korvausilmaluukkuja ja savunpoistopuhaltimia.
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Rakenne
Veistoksellisen muotoinen rakennus on rakenteellisesti hybridi, jossa puuta, betonia ja
terästä on käytetty niille parhaiten sopivilla tavoilla. Runko koostuu kahdelle, jänneväliltään
yli 100 m pituiselle teräskaarelle tukeutuvista teräspalkeista ja - ristikoista,
liittorakennepilareista, betonitasoista ja kuiluista. Kansalaisterassin uloke tukeutuu
teräskaarien varassa oleville teräsristikoille, joiden päällä lepää vahvistettu
teräslevyrakenne. Ulkovaippa toteutetaan puujulkisivuelementeistä,
lasirakennejärjestelmästä ja puukattoelementeistä. Julkisivun puuelementit rakentuvat
sisemmästä suorasta julkisivuelementistä ja ulommasta julkisivun muodon mukaisesta
puujulkisivuelementistä. Sokkelin korkeus vaihtelee ollen vähintään 300-500 mm
maantasosta. Tekniikkakerroksen ontelolaattatasot ovat ripustettu 1 krs katosta, jolloin
puukuoren muoto jatkuu mahdollisimman jouhevasti. Rakennesuunnitelmat ovat teknisenä
asiakirjana.
Henkilömäärä
Paloteknisen suunnitelman mukainen rakennuksen enimmäishenkilömäärä on hieman yli
3000 henkeä seuraavin täsmennyksin: 1. kerroksen enimmäishenkilömäärä salit mukaan
lukien on noin 2000 henkilöä. 2. kerroksen enimmäishenkilömäärä on noin 400 hlöä. 3.
kerroksen enimmäishenkilömäärä on noin 1500 henkeä. Mikäli 2. kerros pidetään tyhjänä,
voi 3. kerrokseen sijoittaa 2000 henkeä.
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tilaohjelma
Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti
Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Keskustakirjasto sijoittuu kaupunkikuvallisesti poikkeuksellisen vaativalle ja symbolisesti
merkittävälle paikalle Helsingin ydinkeskustaan.
Keskustakirjasto muodostaa puitteet uuden ajan kirjastotoiminnalle. Rakennus
suunnitellaan muuntojoustavaksi, varustetaan korkealuokkaisilla ICT- ja digitaalisilla
ratkaisuilla ja sisältää erikoistiloja (elokuvateatteri, 2. krs studiotilat). Ks hankesuunnitelman
luku 4.
Ks. myös hankesuunnitelman luku 2 (varautuminen keskustatunneliin, korttelin 2014
pilaantuneet maat, vieressä sijaitseva suojeltava makasiininraunio).

6 Hankkeen ympäristötavoitteet
Hankesuunnitteluvaiheessa uudeksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin A-luokka, joka
vastaa E lukua alle 90 kWhE/m2/vuosi. Tavoitetta on tiukennettu
arkkitehtuurikilpailuvaiheesta, jolloin se oli 120 kWhE/m2/vuosi (”lähes
nollaenergiarakennus”). Rakentamismääräyksissä E-luvun raja-arvo on 240 kWhE/m2/vuosi,
joten uusi energiatavoite on määräystason mukaista vähimmäisvaatimusta huomattavasti
energiatehokkaampi. Mikäli kustannusarviossa pysyminen vaatii, palataan alkuperäiseen
energiansäästötavoitteeseen.
Energialuokkatavoitteen saavuttamisessa korostuu rakennuksen talotekniikan
energiatehokkuus. Energiansäästöä haetaan erityisesti ilmanvaihdon ja valaistuksen
korkeatasoisista ratkaisuista ja kehittyneistä tarpeenmukaisista ohjausratkaisuista.
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Energiatehokkuusratkaisuissa huomioidaan tilojen ominaispiirteet sekä käytön ja ylläpidon
helppous. Rakennuksen todellisen energiankulutuksen tavoitteissa ja
suunnitteluratkaisuissa sovelletaan Helsingin kaupungin
matalaenergiarakentamisohjeistusta.
Rakennus on materiaalitehokas, mitä edistää puun käyttö rakennusmateriaalina.
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen maanpäällisten päärakenteiden
hiilijalanjälkitavoite on alle 280 kg CO2 ekv/ohm2, mikä toteuttaa kilpailuvaiheessa asetetun
tavoitteen. Rakennuksen elinkaaritarkasteluissa huomioidaan rakennuksen pitkä käyttöikä
(150 vuotta). Tarkastelujen perusteella rakennuksen hiilijalanjäljestä ylivoimaisesti
suurimman osan muodostaa energian käyttö (89 %), joten rakennuksen
energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi
Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Kirjasto on ympäristössään positiivinen ja hyvinvointia luova elementti. Se ehkäisee
ongelmia ennalta. Kirjasto tukee kulttuuria, yhteisöllisyyttä, osaamista ja innovatiivisuutta.
Kirjastotila on todettu erityisen merkittäväksi ryhmille, joiden palvelut ovat myös Helsingin
kaupunkistrategian erityisiä panostuksen kohteita: nuoret, maahanmuuttajat,
syrjäytymisvaarassa olevat.
Keskustakirjaston tulevat käyttäjät otetaan mahdollisimman laajasti mukaan toimintojen
suunnitteluun kaupungin strategian mukaisesti. Se vähentää epäonnistumisen riskiä.
Ruokkiessaan jokamiehen innovatiivisuutta kirjasto sysää liikkeelle aktiivisuutta, josta voi
myöhemmin sukeutua taideteos, uusi ammatti, elinkeinotoimintaa tai muuta yksityisen
ihmisen ja kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa.
Keskustakirjaston palvelukokonaisuus rakennetaan tietoisesti ja systemaattisesti
hyödyntämään kirjastojen yleisiä positiivisia vaikutuksia.
Hankkeesta tullaan alkukevääseen 2015 mennessä laatimaan elinkeinopoliittisten
vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan hankkeen taloudellisia ja yhteskunnallisia vaikutuksia.
Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa vuosille 2013-16 todetaan, että
Keskustakirjastoa viedään eteenpäin yhteistyössä valtion ja muiden toimijoiden kanssa
vaarantamatta lähikirjastoverkkoa. Tästä seuraa, että keskustakirjaston myötä kirjastojen
yhteispinta-ala kasvaa.
Keskustakirjaston valmistumisen jälkeenkin Helsingin kirjastojen asukaskohtainen pinta-ala
on alle valtakunnallisten suositusten ja keskiarvojen. Kirjastopinta-alaa on Helsingissä nyt
61,05 m2/1000 asukasta ja valtakunnallisesti 92,55 m2/1000 asukasta. Keskustakirjaston
valmistuttua Helsingin tunnusluku nousee 83 m2/1000 asukasta. Kirjastopalvelujen
käyttäjien määrä Helsingissä on 82 % asukkaista. Keskustakirjaston valmistumisen myötä
kaupunginkirjasto luopuu Lasipalatsin ja Postitalon toimipisteistä.
Kirjastojen tilankäyttöä arvioitaessa on otettava huomioon korkea käyttöaste ja käytön
monipuolisuus. Keskustakirjaston tilankäytön tehokkuutta lisää tilojen yhteis- ja
vuorottaiskäyttö yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Hankkeen riskit
Kustannusseurannan tulee olla tarkkaa ja jatkuvaa, koska hanke on luonteeltaan
poikkeuksellinen. Suunnitelma perustuu kansainvälisen, 2-vaiheisen arkkitehtuurikilpailun
voittaneeseen ehdotukseen ja sisältää paljon tavanomaisesta poikkeavia
suunnitteluratkaisuja. Projektinjohtourakan asiakirjat ja hankintakokonaisuudet on
valmisteltava huolellisesti, jotta toteutukseen löytyy riittävästi osaavia tekijöitä ja saadaan
aikaan kilpailutilanne.
Edellämainittujen tekijöiden lisäksi kaupungin päätöksentekoprosessi aiheuttaa
aikatauluriskin. Mikäli puuttuva rahoitusosuus ei järjesty, hanke viivästyy tai jää
toteutumatta. Syksyllä 2014 valmisteltava valtioneuvoston asetus tullee sisältämään
aikataulullisia ehtoja (rakennustöiden aloittaminen ja rakennuksen käyttöönotto) valtion
rahoitusosuuden saamiselle.
Rakennuksen muodon ja pintarakenteiden toteuttaminen on vaikeaa. Muotoon liittyvät riskit
on pääosin ratkaistu ehdotussuunnitteluvaiheessa. Pintarakenteiden puumateriaalien
(puujulkisivun elinkaaren, puulattioiden kosteuselämisen ja kulutuskestävyyden sekä
puuseinä- ja kattopintamateriaalien kosteuselämisen ja puhtaanapidon) suunnitteluun,
hankintaan, asennussuunnitteluun, työnaikaiseen suojaukseen ja käytön suunnitteluun tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Toteutusvaiheessa tulee huolehtia, että suunnitelmatavoitteita
noudatetaan, asennusolosuhteet ovat oikeat ja asennusten jälkeinen suojaus on tehty
suunnitelmien mukaan ja huolella. Hankkeen rinnalle on perustettu puurakentamisen
kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa puurakenteiden onnistuminen.
Kohteen rakentaminen on työturvallisuuden kannalta erittäin vaikea. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää rungon ja julkisivujen asennussuunnitelmiin. Rakenteiden ulkopuolisen tarkastajan
toimeksiantoon sisällytetään myös työmaavaiheen asennustarkastus kriittisten rakenteiden
osalta.
Kohteen rakennuspaikka ydinkeskustassa keskustatunnelivarauksen päällä Makasiinin
raunion vieressä tulee ottaa huomioon kuljetuksissa, työmaan logistiikassa ja asennuksissa.
Naapurissa sijaitsevien toimijoiden häiriötön toiminta rakennusaikana tulee varmistaa.

8 Rakentamiskustannukset
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 98 000 000 euroa (alv 0)
kustannustasossa 7/2014 RI 108,1; THI 149,7. Edellämainittu
kokonaisrakentamiskustannus sisältää myös seuraavat:
väestönsuojapaikkojen oston Töölönlahden pysäköintilaitokselta 1 000 000 euroa (360
VSS-paikkaa á 2 600 euroa kpl)
asemakaavan edellyttämän keskustatunneliin varautumisen 2 000 000 euroa
elokuvateatterin varusteluun 750 000 euroa
taidehankinnat 100 000 euroa
käyttäjän erillishankinnat 6 500 000 euroa
Töölönlahden pysäköintilaitokseen korttelille 2014 varatuista autopaikosta ei aiheudu
kiinteitä kustannuksia, vaan autopaikan käyttäjä maksaa niistä käytön yhteydessä.
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9 Rahoitussuunnitelma
Rakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat 98 000 000 euroa (alv 0%).
Helsingin kaupungin talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 sisältyvässä
investointiohjelmassa vuosiksi 2014- 2023 TA kohdassa 8020104 Muut tilakeskuksen
uudis- ja lisärakennushankkeet hankkeelle on esitetty yhteensä 48 000 000 euroa (alv 0%).
Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston
rakentamiseen valtionavustusta Helsingin kaupungille yhteensä enintään 30 000 000 euroa
vuosina 2014 – 2018. Valtion rahoitus on alkanut jo vuonnna 2014, jolloin ensimmäinen
rahoituserä, 1 000 000 euroa, on osoitettu Helsingin kaupungille. Syksyllä 2014
valmisteltavalla valtioneuvoston asetuksella ja opetus- ja kulttuuriministeriön
valtionavustuspäätöksessä annetaan valtionavustuksen edellytyksiä, maksamista ja
hakemista sekä muita asioita koskevat yksityiskohtaiset ehdot.
Asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen haetaan esirakentamisrahaa
2 000 000 euroa erikseen.
Korttelin 2014 maaperän kunnostusta varten on TA-kohdassa 8010211 aluiden käyttöönotto
esitetty yhteensä 600 000 euroa: 300 000 euroa vuodelle 2015 ja 300 000 euroa vuodelle
2016.
Puuttuva rahoitusosuus 18 000 000 euroa neuvotellaan erikseen.
Hankkeen rahoitustarve vuosittain on
2014 2 800 000 euroa
2015 8 300 000 euroa (sis. pilaantuneiden maiden poisto 300 000 euroa)
2016 15 300 000 euroa (sis. pilaantuneiden maiden poisto 300 000 euroa ja
keskustatunneliin varautuminen 2 000 000 euroa)
2017 32 000 000 euroa
2018 32 200 000 euroa
2019 8 000 000 euroa
Yht. 98 600 000 euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin kanssa
käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että elokuvateatterin varustelu tullaan Kavin osalta
sisällyttämään Kavin tiloista perittävään vuokraan.

10 Tilakustannus käyttäjälle
Kokonaisvuokrameno kaupunginkirjastolle on 435 570 euroa kuukaudessa ja 5 226 842
euroa vuodessa. Vuokra-ala on 12 116 m2. Vuokra sisältää muilta käyttäjiltä perittäviä
vuokria arviolta 42 450 euroa kuukaudessa, 509 000 euroa vuodessa.
Pääomavuokra on 350 758 euroa kuukaudessa (28,95 euroa /m2/kk), n. 4 200 000 euroa
vuodessa ja ylläpitovuokra on 84 812 euroa kuukaudessa (7 euroa/m2/kk), n. 1 000 000
euroa vuodessa.
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Pääomavuokra sisältää tontin vuokran sekä rakennuskustannuksista 3 % korolla ja 30
vuoden poistoajalla lasketun vuokran. Valtion osuus 30 000 000 euroa on otettu huomioon
laskelmassa.
Ylläpitovuokra sisältää sisäisen vuokrasopimuksen vastuujaon mukaiset tavanomaiset
ylläpitopalvelut.

11 Ylläpito ja käyttötalous
Käyttäjän kaluste- ja laitehankinnat ovat enintään 6 500 000 euroa. Muuttokustannukset
ovat lisäksi 50 000 euroa (aineiston siirrot ja varastointi).
Vuotuisten käyttömenojen lisäys on yhteensä 7 750 000 euroa (vuokra 5 230 000, siivous ja
turvallisuuskulut 700 000, kalustuksen ja teknisen varustuksen ylläpito 1 300 000, sähkö
120 000 ja henkilöstökulut 400 000 euroa). Lasipalatsin Kaupunkiverstaan ja Kirjasto
Kympin poistuvat vuokrakulut ovat 508 000 euroa vuodessa. Pasilan kirjaston tilankäyttöä
selvitetään. Keskustakirjaston tulot on arvioitu varovaisesti 509 000 euroksi vuodessa:
Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille, Aalto-yliopistolle, Kulttuuriasiainkeskukselle ja
Varhaiskasvatusvirastolle vuokrattavat tilat sekä kahvila-ravintola, sauna, liiketila ja
näyttelytilat.
Keskustakirjaston nettolisäys kirjaston talouteen on 6,7 miljoonaa vuodessa.

12 Hankkeen aikataulu
hankesuunnittelu 1/2014 - 8/2014
toteutussuunnittelu
pohjarakentamisen osalta 9/2014 – 1/2015
muun rakennuksen osalta 9/2015 – 6/2017
rakentamisen valmistelu
pohjarakentamisen osalta 1/2015 – 7/2015
muun rakennuksen osalta 2/2016 – 10/2016
rakentaminen
pohjarakentaminen 9/2015 – 9/2016
muu rakennustyö 11/2016 – 10/2018
Liite 6
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13 Väistötilat
Väistötiloja ei tarvita.

14 Toteutus- ja hallintamuoto
Hanke toteutetaan uudisrakennuksena. Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen
toteuttamisesta ja ylläpidosta.
Kaupunginkirjasto vuokraa tilat tilakeskukselta. Muut toimijat ovat kaupunginkirjaston
alivuokralaisina.
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