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Tiivistelmä

Parhaimmillaan arkkitehtuuri tukee ihmisen kasvua ja kehitystä. Diplomityössäni olen pyrkinyt luomaan toimivaa,
nykysuuntausten mukaista kirjastoympäristöä. Tavoitteenani on ollut luoda tila joka optimoi luovuutta ja kasvua.

Diplomityöni,
, keskittyy oppilaitoksissa sijaitsevien

kirjastojen erityistarpeisiin. Kuitenkin työtä tehdessäni olen perehtynyt kirjastoarkkitehtuurin ja yleisesti työympäristön
muutoksiin. Mielestäni jo alakoulusta lähtien on hyvä harjoittaa taitoja, joita tulemme tarvitsemaan koko loppuelämämme.
Sosiaalisten- ja ryhmätyötaitojen kehittymistä voidaan tukea koulun fyysisellä ympäristöllä. Kirjasto on luonteva paikka
erilaisten työskentelymuotojen omaksumiseen.

Työni tekeminen on ollut prosessi. Sen alussa tutustuin uusimman kirjastoarkkitehtuurin suuntauksiin ja kuulin
paljon myös kirjastoissa työskentelevien tämänhetkisiä toiveita. Vierailin useissa tiede- ja koulukirjastoissa sekä erilaisissa
oppimiskeskuksissa. Perehdyin aiheeseen myös artikkelien ja julkaisujen kautta. Varsinaisen suunnittelutyön pohjana ovat
olleet käyttäjien toiveet ja oppimani tieto nykytarpeista. Työn edetessä olen esitellyt suunnitelmiani käyttäjille, ja olen ollut
mukana muokkaamassa tai muokannut niitä eteenpäin saatujen kommenttien mukaan. Diplomityössäni esittelen Oulun
yliopiston pääkirjasto, Tiedekirjasto Pegasukseen tekemäni suunnitelman, jota apuna käyttäen Arkkitehtitoimisto Kanttia2
laati toteutussuunnitelmat. Esittelen myös Oulun normaalikoulu Koskelan koulukirjaston uudistukseen tekemäni suunnitel-
mat luonnosvaiheesta toteutukseen. Molemmat kirjastouudistukset ovat valmistuneet ja oppilaiden aktiivisessa käytössä.

Abstract

Architecture at it’s best allows people to grow and develop. In my master’s thesis I have aimed to create functional and
up to date library spaces, with my goal being to design an environment that supports creativity and the development of
young people.

My master’s thesis,
, is focused on

the needs of libraries that are supporting learning. However, in my thesis I have studied library architecture as well as
the general development of working spaces, with the opinion that primary school is the best place to start practising
essential life skills. The physical environment of the school can support the development of social and group skills, and
the library is central to the growth of these abilities.

At the start of my thesis I became familiar with ongoing trends of library architecture, visiting several research and
school libraries as well as different kinds of learning centres. I heard about the needs of modern libraries from those who
worked there and the realisation of my work is based on these user needs and the information I collected. It was during
the design process that I presented my designs to the users, developing them further based on the feedback received.

Library and the library of the Koskela Teacher Training School, each situated in the University of Oulu, with my designs

been completed and the libraries are in active use.
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1 Johdanto

Suomalainen kirjastolaitos on muuttumassa. Valitettavan usein syynä on kuntien ja muiden ylläpitävien laitosten resurs-
sien pieneneminen, mutta monesti myös halu kehittyä. Diginatiivien osuus väestöstä on jatkuvassa kasvussa, ja heidän
tapansa sekä kuluttaa että tuottaa tietoa ja kulttuuria poikkeaa menneistä normeista1. Muutoksen tarve näkyy ensimmäi-
senä lasten ja nuorten käytössä olevissa yksiköissä. Onneksi vastaavanlaisia haasteita on kirjastoalalla jouduttu ennenkin
kohtaamaan. Alan henkilöstö ja heille toimintaympäristöä tuottavat suunnittelijat ovat hyvin tietoisia uusista tarpeista.

Kirjasto on Suomessa lailla turvattu peruspalvelu, joka kuntien on järjestettävä. Se on sivistyksen ja kulttuurin
monimuotoinen levittäjä. Suomalainen kirjasto on tasa-arvoa edistävä, kaikille avoin laitos. Sama pätee lukuisiin koulu- ja
tiedekirjastoihimme. Kirjastojen verkko maassamme on laaja. Suurin osa tällä hetkellä käytössä olevista 1 500 kirjastois-
tamme on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla, koska vuoden 1961 kirjastolain muutokset takasivat mittavan valtiontuen
kirjastojen rakentamiselle. Kirjastojemme käyttöaste on Euroopan ja myös maailman korkeimpia. Noin 40 prosenttia
väestöstä käyttää kirjaston palveluita. Lainaustapahtumia keskiverto käyttäjälle kertyy noin 19 vuodessa. Voidaan väittää,
että valtion tuottamista kulttuurilaitoksista kirjasto tavoittaa eniten kansalaisia. Tämän kosketuksen laatu pitää edelleenkin
turvata sekä sen tuomat mahdollisuudet kehitykseen realisoida.2

Viime vuosien aikana maahamme on noussut hyvin laadukasta uutta kirjastoarkkitehtuuria. Alvar Aallon suunnitte-
leman kulttuurirakennusmiljöön keskelle Seinäjoelle rakennettu Apila edustaa mielestäni kärkeä. Myös pääkaupunkimme
ydinkeskustaan sovitettu Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto Kaisa-talo on onnistuneesti jo vastannut aikakautemme
haasteisiin muun muassa monimuotoisilla työskentelytiloillaan. Uusien kirjastojen rakentaminen keskittymiin on tärkeää,
mutta palveluiden takaaminen myös taajamien ulkopuolella on muistettava. Jo vuosia jatkunut toimipisteiden lakkauttami-
nen syö kansamme potentiaalia kehittyä. Samalla tuhotaan osa rakennusperintöämme muuttamalla rakennusten käyttö-
tapaa tai jopa purkamalla. Valtakunnallisen merkityksen näkeminen haja-asutusalueen kirjastoissa pitäisi johtaa sanoista
tekoihin. Myös oppilaitosten kirjastojen erikoislaadun säilyvyys ja kehittäminen on tärkeää. Ehkä lakkauttamisuhan alta
nostettu, uudistettu koulukirjasto voi osoittaa, että oppimisympäristö voi taipua perinteistä luokkahuonetta mielekkääm-
mäksi taustaksi aikamme lasten oppimiselle.

Suurin osa kirjastoistamme vaatii lähivuosina mittaavaa peruskorjausta. Korjausten yhteydessä on tärkeää pyrkiä
uudistamaan kirjastotilan toiminnallisia osa-alueita vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden käyttäjän tarpeita, työnte-
kijöitä unohtamatta. Innovatiiviset tilaratkaisut ja palveluverkostojen monimuotoisuus tulee taata pätevistä, monialaisista
suunnittelijoista sekä käyttäjistä koostuvien työryhmien pitkäjänteisellä työllä sekä uusissa, korjattavissa että uudistettavis-
sa kirjastoissa.

Apila, Seinäjoen pääkirjasto, pienoismalli
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, 2012
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Oman opinnäytetyöni aiheeksi olen valinnut muuttuvan koulu- ja tiedekirjaston. Työssäni olen omaehtoisesti suunnitellut
uudistukset Oulun yliopiston pääkirjasto, Tiedekirjasto Pegasukseen ja Oulun normaalikoulu Koskelan yksikön koulukirjas-
toon. Lähestyn oppimisympäristön osana olevaa kirjastoa oppimisprosessia tukevana ja monipuolistavana konkreettisena
paikkana. Uuden kirjaston tulee vastata tämän päivän pedagogisiin tarpeisiin. Sen suunnitteluratkaisut tehdään käyttäjän
näkökulmasta. Tilan muuntuvuus moneen eri käyttötarkoitukseen on tärkeää nyt ja varmasti myös tulevaisuuden haasteita
kohdattaessa.

Diplomityöni sai ensisysäyksen, kun Oulun yliopiston pääkirjasto halusi uudistukseensa opiskelijan näkökulmaa
ja asetti arkkitehtiopiskelijoille haettavaksi diplomityöaiheen tulevaisuuden kirjastosuunnitteluun liittyen huhtikuussa 2014.
Lähtökohtana oli löytää vastaus kysymykseen: Mitä ja millainen yliopiston kirjasto toimintana ja tilana tulevaisuudessa
on? Tehtävään valituksi tulemisen jälkeen kirjasto lähetti minut Helsinkiin kirjastosuunnittelua käsittelevään konferenssiin,
jonka järjestäjänä oli Euroopan tiedekirjastojen yhdistyksen, the Association of European Research Libraries, alajärjes-

vaihdon sekä uusien ratkaisujen ja trendien välittämisen kautta3. Konferenssin otsikko oli: Designing the Future – From

vielä silloin itselleni tuntemattomaan maailmaan. Ohjelmaan kuulunut kaksipäiväinen ekskursio Helsingin tiedekirjastoihin
antoi oivallista, konkreettista pohjaa sitä seuranneen kolmipäiväisen luentopaketin sisäistämiseen (Liite 1). Liber Lag 2014
järjestettiin toukokuun alussa. Seuraavan kesän aikana tutustuin tarkemmin minulle annettuun tehtävään, Tiedekirjasto
Pegasuksen (myöhemmin Pegasus) uudistamiseen, ja tein suunnitelman sen toteutukseen. Tämän jälkeen suoritettiin
kapulan vaihto Arkkitehtitoimisto Kanttia2:lle ja heidän päteville suunnittelijoilleen: arkkitehti Sauli Kososelle sekä sisustus-
suunnittelija Matti-Pekka Karikolle. Olin koko syksyn mukana jatkosuunnitelmien työstämisessä osallistumalla suunnittelu-
työryhmän kokouksiin sekä tammikuussa 2015 esittelemässä valmiita suunnitelmia kirjaston henkilökunnalle. Pegasuksen
uudistuneet tilat luovutettiin asteittain asiakkaiden käyttöön syksyn 2015 aikana.

Onnekkaiden sattumien kautta loppuvuodesta 2014 suunniteltavakseni päätyi myös toinen yliopiston kirjasto,
Oulun normaalikoulu Koskelan koulukirjasto. Koskelan alakoulu muuttui vuonna 2013 kaupungin koulusta yliopiston
kouluksi. Tämä tarkoittaa sitä, että koulu on nykyisin yliopiston hallinnoima ja Oulun yliopistossa luokanopettajaksi opiske-
levat suorittavat siellä harjoittelujaksonsa. Harjoittelukoulun on oltava vielä muita kouluja paremmin ajan hermolla, ja kun
opetushallitus hyväksyi 22.12.2014 uuden opetussuunnitelman, OPS 2016:sta, niin koulun tilojen muokkaaminen sitä tu-
kevaksi tuli tärkeäksi. Koskelan koulukirjastoon ei ollut vielä viime vuosien muutosten aikana puututtu ja sen uudistaminen
oli seuraavana koulun työlistalla. Mielestäni tässä oli oiva tilaisuus laajentaa diplomityöni suunnitteluosuutta koskemaan
Oulun yliopiston kirjaston suurimman yksikön lisäksi myös sen pienintä yksikköä. Diplomityöni koostuu kirjallisen osuuden
lisäksi kahdesta suunnitelmasta, joista Tiedekirjasto Pegasuksen suunnitelma on viety hankesuunnittelun kautta konsepti-
ja luonnossuunnitelman tasolle ja Koskelan koulukirjasto taas puolestaan on tehty käytännön ratkaisuihin ja toteutukseen
asti. Lisäksi esittelen tarkemmin esimerkinomaisesti neljä erilaista kirjastoa joissa olen vieraillut. Kaikki nämä kirjastot
toimivat oppilaitoksen yhteydessä.

1 Lonka, Kirsti, luento, 2014
2 Lahtinen, Mikko, 2010, s. 9-18
3

• Oulun normaalikoulu Koskela

Oulun yliopisto  •

Oulun keskusta
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A Kaisa-talo
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A Kaisa-talo

Kaisa-talo, Helsingin yliopiston pääkirjasto
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, 2012

Ylin kuva vasemmalla, taideteos, Terhi Ekebom ja Jenni Rope, Pienet maailmat, 2012

Helsingin yliopiston uudessa pääkirjastossa on onnistuneesti luotu erilaisia, eri käyttötarkoitukseen soveltuvia luku- ja
työskentelytiloja. Se kerää lähes 9 000 kävijää päivittäin, lainaustapahtumia kertyy 1 900 ja kirjaston e-aineistoja käyte-
tään noin 6 600 kertaa päivässä4. Ylemmistä kerroksista löytyy suljettavia ryhmätyöskentelytiloja ja neuvoteluhuoneita eri-
kokoisille ryhmille. Osa niistä on varustettu videotykillä tai tussitaululla. Joidenkin pöytien korkeus on säädettävissä, joten
työskentelyasento on käyttäjän valittavissa eikä työpistettä tarvitse vaihtaa, jos asentoaan haluaa muuttaa. Sähköpisteitä
on muistettu sijoittaa aina työpisteiden yhteyteen. Kierrätyksen mahdollistavat roskakorit on suunniteltu sisustukseen
sopiviksi. Arkkitehdit ovat lisäksi onnistuneesti sijoittaneet paljon työskentelytiloja valon ääreen läpi rakennuksen. Pöydän
ääressä mahdollistuu työskentely ison kirjapinon tai kannettavan tietokoneen kanssa, mutta Kaisa-talossa on myös paljon
rentoja istuskelu- ja lueskelupaikkoja. Yliopiston puoleisen sisäänkäyntitason isompien asiakaspalvelupisteiden lisäksi
ylemmissä kerroksissa on myös pienempiä palvelupisteitä, joiden ei ole tarkoituskaan olla miehitettyinä kuin kiireisimpinä
aikoina.

4 Esittelyluento, 2014
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1.1 Oppiminen ja sen muutos

Me olemme erilaisia. Meillä jokaisella on oma yksilöllinen tapamme tarkastella maailmaa ja luoda näkemästämme joh-
topäätöksiä. Ihminen on luontaisesti utelias, halukas oppimaan uutta ja yleensä myös taipuvainen jakamaan oppimansa
muille. Oppiminen on kuitenkin taitolaji, ja sen taidon hiomisessa huippuunsa pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia ta-
poja oppia. Miten muuten voimme tietää, mitkä tavat sopivat parhaiten juuri minulle? Koulutuslaitoksissamme on kuitenkin
pitkään ollut käytössä pääosin kaksi oppimismuotoa: opetusta seuraamalla oppiminen ja itsenäinen opiskelu. Kumpikin
tapa on tulosta tuottava, mutta maailmassa, jossa lapset voivat hakea tarvitsemansa tiedon nappia painamalla tällainen
’pänttääminen’ on monen mielestä turhauttavaa. Ahaa-elämyksen luominen on myös pitkälti kiinni opettajan ammattitai-
dosta ja vuorovaikutussuhteesta oppijan, yksilön kanssa. Pelkkä tiedonsiirto sukupolvelta toiselle ei ole enää, jos nyt on
koskaan ollutkaan, ainoa koulutuksen tarkoitus. Sosiaalisten taitojen kartuttamisen merkitys on noussut ansaitusti esille.
Ryhmätyötaitoja pidetään ensisijaisen tärkeinä. Luovuus ja innovatiivisuus ovat hyveitä, joita yritetään saada esille jokai-
sessa. Erittäin tärkeitä nämä taidot ovat yhteiskunnan asettamassa seuraavassa haasteessa: työelämässä.

Suurin osa oppilaitoksistamme on rakennettu tukemaan edellä mainittuja kahta opiskelutapaa. Monet koulut
saattavat palvella vain yhtä, käytävien varrella sijaitsevine luokkahuoneineen tai luentosaleineen. Itsenäisen opiskelun on
ajateltu tapahtuvan jossain muualla. Kirjasto on perinteisesti ollut tila, johon tullaan yksin opiskelemaan. Siellä on kerätty
tietoa tai kulutettu sitä. Nyt se nähdään potentiaalisena tilana, joka voidaan uudistaa palvelemaan muuttuneita tarpeita. Ja
miksi ei? Lähes kaikissa maailman kirjastoissa on jouduttu mukautumaan tietoyhteiskunnan tuomaan digitaalisen infor-
maation vyöryyn. Kirjakokoelmia on aina uudistettu palvelemaan käyttäjää paremmin, mutta viime vuosina kirjapoistoja
on tehty siinä määrin, että osa hyllyistä on jo tyhjillään. Hyvänä esimerkkinä tästä on Helsingin yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan kampuskirjasto Terkko, jossa alan nopea siirtyminen e-lehtiin on tyhjentänyt suhteellisen uuden kirjaston leh-
tihyllyt melkein kokonaan. Näin ollen kirjasto voisi olla se paikka, jonne on luontevinta järjestää uudenlaisia tiloja oppimi-
selle. Jokainen oppilaitos ja kirjasto on tietenkin oma kokonaisuutensa, ja jokaista niistä tulee myös sellaisena käsitellä.

1.2 Tila tukemassa oppimisprosessia ja luovuutta – miten pedagogiikka voi näkyä
      kirjastosuunnittelussa?

Peruskoulun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Opetushallituksen opetussuunnitelmasta seuraa
suoraan fyysistä ympäristöä koskevia vaatimuksia. Tavoitteeksi on asetettu muun muassa yksilön ja yhteisön tarpeet huo-
mioivan monipuolisen oppimisympäristön luominen, joka mahdollistaa oppimisprosessin kehityksen myös käytännössä.5

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta käy ilmi että käytäntö, jossa opettajan opetus on
opetustapahtuman keskipiste, on vanhentunut. Uuden opetussuunnitelman ja pedagogiikan mukaan painopiste tulee siir-
tää vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Yliopistoissa on perinteisesti toteutettu tutkivaa oppimista. Nyt tutkiva oppiminen
halutaan tuoda myös osaksi peruskoulun opetuskäytäntöjä, mutta ei ehkä perinteisessä toteutusmuodossaan. Keskiössä
on enemmän oppimisprosessi kuin opetettava asia. Oppimisen toivotaan olevan aktiivista, oppilaista itsestään lähtöisin
olevaa tehtävän ja tavoitteiden asettamisesta alkaen. Huomio on tiedonhankinta- ja ryhmätyötaidoissa eikä vain tuotetus-
sa sisällössä.6

Uusien tavoitteiden saavuttamista varten kouluihin tarvitaan myös uudenlaisia tilaratkaisuja. Toivottu poikkitieteel-
linen tai yleistieteellinen lähestymistapa peräänkuuluttaa tiloja, joita ei ole korvamerkitty minkään tietyn oppiaineen ope-
tustilaksi. Koulussa olisi hyvä olla paikkoja, joissa voi myös tapahtua sattumanvaraisia kohtaamisia. Tilojen tunnelma ja
luovuutta tukevat ominaisuudet ovat tärkeitä7. Tila itsessään jo ohjaa tai kertoo siellä mahdollisesta toiminnasta ja toivot-
tavasta etiketistä. Se antaa käyttäjälleen erilaisia ja monipuolisia tarjoumia. Myös korkeakoulujen tilojen on ensiarvoisen
tärkeää tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedon luomista. Oivalluksien mahdollisuus kasvaa moninaisessa, erilaisia oppi-
misympäristöjä tarjoavassa tilassa, jossa eri alojen opiskelijat voivat luontevasti jakaa ajatuksiaan.

5 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen tavoitteet, 2013
6 Lonka, Kirsti, Oivaltava oppiminen, 2015
7 Tukiainen, Maaretta, 2010

Terkko, Meilahden kampuskirjasto
Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy, 1997
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B Kastellin monitoimitalo
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Kastellin monitoimitalo, Kastellin kirjasto
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, 2014

Kontinkankaalla sijaitsee Oulun kaupungin oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus, jonka
kerrosala on 24 631,5 m2. Monitoimitalossa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio ja aikuislukio
sekä kansalaisopisto, nuorisotilat, liikuntatiloja ja Oulun kaupunginkirjaston sivukirjasto.8

Kastellin monitoimitalossa on malliesimerkki peruskoulun yhteyteen sijoitetusta
kaupungin kirjastosta. Osa kirjaston kirjahyllyistä on pyörillä, joten tilan uudelleenjärjestely on
helppoa. Kirjastossa on monenlaisia mukavia istuimia nojatuoleista säkkituoleihin. Kastellin
kirjasto on avoinna parhaimmillaan yksitoista tuntia päivässä, mutta virkailija ei ole aina koko
päivää paikalla, vaan asiakkaat saavat toimia siellä omatoimisesti näinä aikoina. Kirjaston
ulko- ja yläpuolelle on sijoitettu pöytiä ja tuoleja itsenäiseen- ja ryhmätyöskentelyyn. Ratkai-
su on mielestäni hyvin toimiva, koska itse kirjasto on melko pieni ja näin myös sen käytössä
olevat työskentelytilat palvelevat samalla koko monitoimikeskusta.

8 Monitoimitalon esittely, 2015
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1.3 Kirjasto vai monitoimitalo – yhteiskunnan vastuu kulttuuripalvelujen tuottajana

Viime vuosikymmenten nopea tietotekniikan kehitys ja sen vaikutus yhteiskuntaan ja tapaamme kuluttaa on jo pitkään
heijastunut myös kirjaston palveluihin. Eihän siitä loppujen lopuksi ole kauankaan, kun kaikki luetteloinnit ja lainaustapah-
tumat kirjattiin ylös käsin. Monet eri siirtymisvaiheet ovat aina vaatineet oman tilansa. Osa muutoksista, kuten kortistosta
luopuminen, on vapauttanut tilaa muuhun käyttöön, ja osa taas on syönyt tilaa muilta. Nyt jo pidemmän aikaa suuntauk-
sena on ollut fyysisten julkaisujen määrän väheneminen. Sanoma- ja aikakauslehtiä kulutetaan yleisesti kännykän tai
tabletin ruudulta. Lehtiä ei enää edes julkaista samaa määrää kuin ennen, tai julkaisutapa ja -tiheys on muuttunut. Suurin
osa paksummistakin julkaisuista on saatavilla netistä, joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Kirjastotkin tarjoavat lisäänty-
vällä volyymillä nettijulkaisuja. Ja tottakai käytössä olevat hankintaresurssit pitää jakaa fyysisten ja digitaalisten julkaisujen
kesken, jotta palveltaisiin tasapuolisesti erilaisia asiakkaita. Kirjastotilassa muutos näkyy tyhjenevinä hyllyinä. Samalla on
alettu arvostaa kirjastoa sosiaalisena keskuksena. Uusissa kirjastohankkeissa nousee voimakkaasti esille kirjaston rooli
luovana tapaamispaikkana. Monissa kirjastoissa on siis tilanne, jossa vapautuvan tilan uusi toiminto poimitaan asiakkaan
tarpeista ja nykypäivän arvoista. Yleensä päädytään ratkaisuun, jossa kirjastoon lisätään monenlaisia työpisteitä.

Helsingin uusi keskustakirjasto on luomassa koko kaupungille uutta brändiä. Sen toivotaan olevan monipuolinen
kulttuurikeskus, joka palvelee kaikkia kaupunkilaisia aamusta iltamyöhään. Osallistava suunnittelu on viety pitkälle, kun
ideoimaan on kutsuttu mukaan koko kaupunki9. Avoin yhteistyö tulevien asiakkaiden kanssa tulee varmasti näkymään pai-
kan käyttöönotossa sen valmistuttua. Tässä ja monessa muussakin projektissa kirjasto nähdään aktiivisen tekemisen ja
tuottamisen paikkana10. Suunnitteluperiaatteisiin vaikuttavat muidenkin tuloksiin tähtäävien tilojen uudet suuntaukset. Ku-
ten työpaikoilla, myös kirjastoissa tulee olla erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksiin. Parhaiten neliöistä saadaan kaikki irti, kun
tilat ovat mukautuvia ja skaalautuvia. Saman tilan tai tilasarjan tulee tarjota monenlaisia käyttäjiä palveleva kokonaisuus.11

Isosta kirjastosta halutaan löytyvän tekemistä kaiken ikäisille, erilaisia tiloja yksityiseen käyttöön auditoriosta kokoushuo-
-

jasto tarjoaakin lainauspalveluiden ja tiedonhankinnan lisäksi moninaisia työtiloja ja kohtaamispaikkoja. Kirjastoon tulemi-
selle voi olla matalampi kynnys kuin perinteiselle monitoimitalolle. Tilan kuin tilan korkea käyttöaste takaa sen palveluiden
säilymisen ja lisää tarvetta panostaa tilan kehittämiseen. Lisäksi se on myös ekologisesti ajateltuna myönteistä. Tuleeko
kirjastosta sitten kirkon ja ostoskeskuksen jälkeen yksi tärkeimmistä fyysisistä kohtaamispaikoistamme? Tämä voi olla jo
todellisuutta paikoissa, joissa on osattu integroida kirjasto ja monitoimitalo helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Samalla
voidaan luontevasti yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin tarjoamat palvelut tukemaan toisiaan saman katon alle, kun-
han huolehditaan siitä, ettei julkinen kirjastopalvelu jää oheispalveluidensa jalkoihin vaan pysyy kunnan peruspalveluna
tarpeeksi riippumattomana kaupallisista lähipalveluistaan.

1.4 Kirjastotila digitaalisen oppimisympäristön osana

Tekniikan ja kulttuurin murros vaikuttaa myös koulu- ja tiedekirjastoihimme, jotka ovat merkittävä osa kasvuyhteisöämme.
Meidän pitää itse asettaa tavoitteet sille, mihin nykyteknologiaa käytetään. Onko se vain viihteen tai ajanvieton väline, vai
myös tiedonhaun ja oivallusten lähde. Oppimisympäristön osana olevilla kirjastoilla on merkittävä rooli: ne voivat tarjota ja
kehittää erilaisia mahdollisuuksia tähän käyttöliittymien muodossa. Yhtä tärkeää on ylläpitää yhteisöllisyyttä niin sosiaali-
sessa mediassa kuin kasvotustenkin tapahtuvaa kanssakäymistä edistämällä. Vaikka kirjastotila voi monessa jo olemas-
sa olevassa oppilaitoksessa olla luontevin vaihtoehto uudentyyppisten kohtaamisten areenaksi, niin voimmeko siltikään
asettaa sen tehtäväksi järjestää vastaukset kaikkiin toiveisiin erilaisista monimuotoisista oppimistiloista? Onneksi tiloja ja
toimintoja voi lomittaa keskenään, ja näin luoda entistä rikkaampaa ja käyttäjiään monipuolisemmin palvelevaa ympäris-
töä.

9 Kaupunkilaisten ääni – osallistava suunnittelu, 2015
10 Torvinen, Pekka & Jokinen, Juho, 2015
11 Tukiainen, Maaretta, 2010
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C Viikin Infokeskus Korona
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C Viikin Infokeskus Korona

Viikin Infokeskus Korona
ARK-house Arkkitehdit Oy, 1999

Viikin Infokeskus Korona on Viikin kampuksen päärakennus. Siellä sijaitsee Helsingin yliopiston kirjaston Viikin kampus-
kirjasto ja Helsingin kaupunginkirjaston Viikin kirjasto sekä kahvila, opetus- ja luentotiloja. Kaupungin- ja yliopistonkirjastot
toimivat siis rakennuksessa vierekkäin. Kirjastojen palvelut tukevat hyvin toisiaan ja kirjastolaisten yhteistyö on aktiivista.
Kirjastoilla on yhteisiä tiloja sekä tapahtumia ja niiden välillä toteutetaan jopa työntekijävaihtoa. Infokeskuksen suunnit-
teluperiaatteina ovat olleet ekologisuus ja avoimuus, ja ne näkyvät tilojen järjestelyissä sekä ilmapiirissä. Tiloista muun
muassa lukusali on avoinna 24/7. Itse olen vieraillut rakennuksessa vasta sen valmistuttua ja myös vuonna 2014, jolloin
työntekijöiden tiloja oli jo uudistettu ja julkisia tiloja alettiin uudistaa. Opiskelijoiden muuttuneisiin tarpeisiin vastaaminen oli
yksi kehittämisperiaatteista. Rakennuksessa on kolme talvipuutarhaa: egyptiläinen, japanilainen ja roomalainen.12 Kirjas-
toissa on muutenkin runsaasti viherkasveja. Niitä löytyy myös työntekijöiden tiloista ihastuttavasti yhdstettyinä vanhoihin
luettelolaatikostoihin. Vanhojen huonekalujen taitavaa hyödyntämistä olisi mukavaa nähdä julkisissa tiloissa enemmänkin.

12 Esittelyluento, 2014
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D Learning Hub Greenhouse

Learning Hub Greenhouse, Aalto-yliopisto, Otaniemen kampuskirjasto, 2013
24/7 auki oleva opiskelutila

Tietojenkäsittelytieteen kirjasto uudistettiin prototyypin omaisesti pääosin opiskelijoiden voimin oppimiskeskukseksi. Tila
on, kuten Suomessa kaikki yliopistojen kirjastot, avoinna kaikille. Siellä sijaitsee pieniä suljettavia ryhmätyötiloja, kasvi-
huoneita, jotka on sisustettu upottavin, värikkäin matoin ja säkkituolein. Korkean tilan keskelle on myös rakennettu parvi,
jonne mahtuu isompikin joukko saman pöydän ääreen. Pieni kahvila palvelee hyvällä välipalavalikoimallaan pitkäänkin
työskenteleviä opiskelijoita. Uudistuksen myötä vierailijoiden määrä kirjastossa on kasvanut yli sata prosenttia. 13

13 Esittelyluento, 2014
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2 Tiedekirjasto PEGASUS – koko yliopistokampuksen pääkirjasto

”Tavallinen tapa muualla Euroopassa on, että perustettavaan yliopistoon ensin
nimetään suunnittelu- ja rakennustoimikunta, rehtori ja ehkä muutamia
professoreita, sitten rakennetaan yliopiston rakennukset tai ainakin osa niistä sekä
ylioppilasasuntolat ja lopuksi otetaan ylioppilaat. Hieman karrikoiden voisimme
sanoa, että meillä Oulussa kaikki on mennyt suunnilleen päinvastoin.14”

Silloinen rehtori Erkki Koiso-Kanttila, Avajaisesitelmässään
Oulun yliopiston avajaisissa 10.9.196514
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2.1 Oulun yliopiston ja pääkirjaston rakentaminen

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958. Sen toiminta alkoi varsinaisesti syksyllä 1959, kun ensimmäiset opiskelijat aloit -
tivat opintonsa. Yliopisto toimi useita vuosia lukuisissa eri toimipisteissä hajallaan ympäri kaupunkia. Koko ajan kuitenkin
suunniteltiin ja käytiin kiivasta keskustelua uuden yliopiston pidempiaikaisesta ja keskitetystä sijainnista. Ehdolla olivat esi-
merkiksi keskustan läheisyydessä sijaitseva Koskikeskus ja keskussairaalan yhteydessä sijaitseva Kontinkankaan alue.
Massiivisten kasvu näkemyksien kanssa yhteensopivaa paikkaa etsittäessä nousivat yleisessä keskustelussa voimak-
kaasti esiin myös ajatukset Amerikan mallisesta kampusyliopistosta, jossa uusi yliopisto sijoitetaan kaupungin reunalle tai
sen ulkopuolelle. Vuonna 1965 presidentin työryhmä ilmaisi oman käsityksensä: ”Uusi yliopisto tai korkeakoulu oli kaikkine
rakennuksineen pyrittävä suunnittelemaan yhdeksi kokonaisuudeksi alueelle, jonne voitaisiin rakentaa myös olennainen
osa opiskelijain asunnoista ja heidän käyttämistään julkisista tiloista15.” Vuonna 1967 julkistettiin yleinen pohjoismainen
arkkitehtuurikilpailu Oulun yliopiston Kuivasjärven alueen käyttösuunnitelman laatimiseksi, jonka asettelussa ajan kä-
sitykset hyvin näkyivät. 26:sta ehdotuksesta voittajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Kari Virran ehdotus ”28715”. Ehdotus
mahdollisti vaiheittain kasvavan modulaarisen ja muunneltavan kampuksen. Sen perusidea on sisäinen jalankulkuväy-
lä, jonka varrelle käytetyimmät toiminnot kuten isot luentosalit, ravintolat ja kirjastot sijoittuvat16. Lisäksi suunnitelmassa
opiskelija-asunnot sijoitettiin opiskelutilojen lomaan, jotta opiskelijoiden läsnäolo ja siitä seuraava kampuksen aktiivinen
sosiaalinen elämä varmistettaisiin.17 Vaikka varsinainen suunnittelutyö aloitettiinkin pikaisesti, niin ensimmäinen rakennus-
vaihe Linnanmaalla valmistui vasta syksyllä 1973 ja viimeinen vuonna 1992. Tämän jälkeenkin on yliopistokampukselle
rakennettu eteläpään jatkoksi uusi päärakennus ja tietotalot, joista viimeisin on valmistunut 2004.18

Yliopiston pääkirjasto rakennettiin kampusalueen kuudennen rakennusvaiheen mukana. Siihen mennessä jo
valmistuneissa rakennusvaiheissa toimi 13 erillistä kirjastoa. Pääkirjastoa suunnitteli Kari Virran toimistossa muun muassa
arkkitehti Matti Rotko. Rakenteita ei enää toteutettu alkuperäisellä moduulimitoitetulla rakennejärjestelmällä. Myös ark-
kitehtuurin tyyli oli muuttunut huomattavasti viidennestä vaiheesta alkaen. Ikkunoiden vaakalinjat vaihtuvat pystyihin, ja
postmodernismin esiinnousun myötä luovuttiin kirkkaista väreistä ja keskityttiin valkoisiin ja vaaleisiin sävyihin19. Samoihin

Kaikissa näissä näkyy ajan mukana muuttunut näkemys hyvästä oppimisympäristöstä. 70-luvulla haluttiin arkkitehtuurilla
luoda tieteidenvälisyyttä sekoittamalla eri alojen opiskelijoita kaikille yhteisillä tiloilla, kun taas 80-luvun ratkaisuissa näkyy
laitosten sisäisen kanssakäymisen ja identiteetin korostaminen. Kirjasto liittyy yliopiston jalankulkuväylään pohjoisen
pääsisäänkäynnin kohdalla. Sisäänkäyntitorin kohdalla väylä kääntyy 90 astetta ja kirjaston pohjan muotoon käännös hei-
jastuu neljännesympyrän muotoisena avokokoelmien tilana.20 Pohjan muoto muistuttaa lintua jossa sisäänkäynti on pään
kohdalla, asiakastilat portaikkoineen keskellä, kokoelmat ja työskentelypisteet pyrstössä ja aputilat etelä- ja pohjoissii-
vissä. Yliopiston pääkirjaston rakentaminen aloitettiin 1985 ja valmistumisen sekä kirjaston mittavan muuton jälkeen uusi
pääkirjasto avasi ovensa syksyllä 198721.

14 Oulun yliopiston toimintakertomus, 1966
15 Vuorinen, Juha, 2005, s. 89-90
16 Arkkitehtitoimisto Kari Virta, 1975, s. 15-16
17 Vuorinen, Juha, 2005, s. 122-123
18 VPL Arkkitehdit, 2016
19 Oulun yliopiston rakentamisen viisi vuosikymmentä – juhlanäyttely, 2008
20 Arkkitehti 1/1988, s. 42-47
21 Oulun yliopiston rakentamisen viisi vuosikymmentä – juhlanäyttely, 2008

Arkkitehtitoimisto Kari Virta, Oulun yliopisto, Linnanmaan alueen suunnittelu, 1975, s. 20
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2.2 Suunnitteluprosessi

Ensimmäisen kerran menin tutustumaan Oulun yliopiston pääkirjasto Pegasuksen tiloihin ja kuulemaan toiveita uudis-
tuksen lähtökohdiksi kesäkuussa 2014. Olin vieraillut tilassa vain kerran tai pari aiemmin, kuten varmaan suurin osa
keskustakampuksella opiskelleista. Mukana olivat kirjaston johtaja Päivi Kytömäki ja kokoelmapalveluiden esimies Riitta
Juutistenaho. Kirjastouudistuksen taustalla oli tarve yhdistää Linnanmaan kampuksen kaksi jäljellä olevaa yksikköä: Tellus
muuttaisi Pegasuksen tiloihin. Lisäksi oli jo tiedossa Arkkitehtuurin tiedekunnan muutto keskustasta Linnanmaalle, jolloin
myös Arkkitehtuurin kirjasto yhdistyisi Pegasukseen. Näiden muutosten toteuduttua Oulun yliopistolla olisi jäljellä vain kak-
si toimipistettä: Pegasus ja Lääketieteen kirjasto. Perusteellisen kirjastokierroksen jälkeen sovimme, että esittelisin oman
suunnitelmani elokuussa. Alusta alkaen oli tiedossa, että yliopiston valitsema Arkkitehtitoimisto Kanttia2 (myöhemmin
Kanttia2) jatkaisi työtä suunnitelmiani mahdollisesti apuna käyttäen.

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin kirjastossa oli avattu maaliskuussa 2013 valtakunnallista huomiota saanut, run-
saasti työtilaa tarjoava Media lounge. Tämä arkkitehtiopiskelijoille järjestetyn suunnittelukilpailun voittaja Siiri Murtolan
ehdotuksen pohjalta toteutettu pilottihanke kolminkertaisti kirjaston kävijämäärät. Osittain huikea kasvu selittyy sillä, että
kirjasto oli ennen uudistusta auki vähimmillään neljä tuntia päivässä ja uudistuksen myötä opiskelijat saivat tilan käyttöön-
sä 24/7.22 Kilpailussa haettiin monipuolisen ja muunneltavan tilan sekä sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavaa suun-
nitelmaa. Lisäksi toivottiin rentoa, innovatiivista ilmapiiriä ja uuden teknologian ja e-aineiston käyttöönottoa. Hankkeen
toteutuksessa esillä oleva fyysinen materiaali puolittui. Poistettujen hyllyjen tilalle saatiin rentoja istuskeluryhmiä sohvilla ja
säkkituoleilla ja ryhmätyöpöytä tietokoneella ja interaktiivisella videotykillä varustettuna. Kirjastoon hankittiin kolme tablet -
tia e-aineiston käyttöä helpottamaan. Myös kaivattuja atk-työpisteitä lisättiin alan piirustusohjelmilla varustettuina. 23 Oulun
yliopiston Arkkitehtuurin osastolla oli opiskelijoille luotettu tilojen käyttöä kellon ympäri jo aiemminkin. Avoin ja luottavainen
ilmapiiri yleensä luo vastuullisuutta käyttäjissä. Media loungen käyttöä on tiivisti seurattu jo useamman vuoden ajan, ja
tilan käyttäjät ovat osoittautuneet luottamuksen arvoisiksi. Tilan myötä on luotu uusi konsepti, joka vastaa hyvin tämän
hetken maailmanlaajuisia kirjastoalan suuntauksia. Sen käytöstä saadut kokemukset on ollut tarkoitus hyödyntää Oulun
yliopiston kehittämisessä. Itse olen myös tietoisesti ottanut mallia suunnitelmaani Media loungesta, mutta varmasti se
tosiasia, että se on ollut osa omaa oppimisympäristöäni, on vaikuttanut käyttämiini ratkaisuihin.24

Pegasuksen suunnitelman evästykseksi sain suullisesti esitettyjen toiveiden lisäksi käyttööni erilaisia taulukoi-
ta kirjaston kokoelmista sekä suunnitelmia aineistojen ja työntekijöiden sijoittamisesta. Varsinaista hankesuunnitelmaa
ei ollut tehty, joten aloitin suunnittelutyöni perehtymällä itsenäisesti kirjastoon ja analysoimalla sen tarjoamia palveluita
sekä parannusmahdollisuuksia. Saamassani materiaalissa ehdotettiin, että Telluksen kalusteita käytettäisiin uudistuk-
sessa. Nämä Antti Paateron suunnittelemat kalusteet olivat myös mielestäni hyödyntämisen arvoisia ja näin, että niiden
värimaailma istuisi luontevasti Pegasukseen ja toisi sinne kaipaamaani räväkkyyttä keltaisilla yksityiskohdillaan. Lisäksi
keltainen väri on koko kampuksella yhdistävä tekijä, jonka halusin tuoda myös postmodernismia edustavaan kirjastoon
sitomaan sitä osaksi muuta yliopistoaluetta. Koska valaistukseen ei ollut tarkoitus tehdä muutoksia, niin suunnitelmassani
ei oteta siihen kantaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että valaistuksella on huomattava merkitys tilan viihtyvyydessä ja siellä
työskentelevien ihmisten tuottavuudessa25.

Arkkitehti 1/1988, Arkkitehtitoimisto Kari Virta, s. 42
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Luettelot on kirjaston juuri valmistuttua
ollut tilaa vievä ja tärkeä toiminto, joka
on ollut sijoitettu pääaulan keskelle.

Arkkitehti 1/1988, valokuva: Ilpo Okkonen, s. 45

Pegasuksen pohjapiirustukset Arkkitehti-lehdessä valmistumisen jälkeen.

Arkkitehti 1/1988, Arkkitehtitoimisto Kari Virta, s. 46-47

Suunnitelmani päälähtökohdiksi muodostuivat orientoitumisen tehostaminen, tilan arkkitehtonisten ominaispiir-
teiden uudelleen esiin kaivaminen ja kirjaston tilojen tehokas käyttöönotto kaikissa kerroksissa sekä niihin siirtymisessä.
Mielestäni myös asiakkailla tulee olla mahdollisuus käyttää kirjaston kuudesta portaikosta mahdollisimman montaa, ja
suunnitelmassani käyttöön otettaisiinkin niistä viisi nykyisin asiakaskäytössä olevan yhden sijaan. Suurena rikkautena
tilassa näin siellä olevat viherkasvit, joiden uudelleen sijoittelua myös mietin (Liite 2). Suunnitelmassani esitettyjen ai-
neiston siirtojen takana oli ajatus ihmisvirran johtamisesta ylempiin kerroksiin. Kokonaisuuteen on sijoitettu paljon lisää
erilaisia ja eri etiketin työtiloja. Tarkoitus on mahdollistaa toivotut toiminnot tilallisilla ratkaisuilla. Luottamus, avoimuus ja
selkeys sekä palveluiden saatavuus ovat olleet päällimmäisiä tavoitteitani työtäni tehdessä.

22 Kirjasto / Media Lounge, 2013
23 Lappinen, Osmo, 2013
24 Lappinen, Osmo, ... , 2014
25 Tukiainen, Maaretta, 2010, s.90
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Pegasus edustaa hyvin
aikakautensa arkkiteh-
tuuria.
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Pegasuksen pohjapiirustukset ennen kirjasto uudistusta, 1:500
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2.3 Suunnitelma Telluksen ja Arkkitehtuurin kirjastojen yhdistämisestä Oulun yliopiston
      pääkirjastoon

Käyn suunnitelman yleisiä kohtia ensin läpi, ja seuraavilla sivuilla aukaisen näitä kohtia lisää kuvien ja kuvatekstien avulla.
Esittelen suunnitelmani myös pohjapiirustusten avulla kerroksittain esitettynä.

Tilassa orientoitumista tehostetaan uudella opastusjärjestelmällä, ja kaikki erilaiset kyltit ja kehoitteet poistetaan.
Yksi selkeä, kaikille avautuva opastemaailma on onnistuneesti toteutettuna tehokakkain ratkaisu. Se tulee liittää osaksi
muuta sisustusta, jotta se ei ole tilassa häiritsevä. Aulaan saapuvan orientoitumista helpotetaan poistamalla sieltä esite-
hyllyt ja muu ylimääräinen. Sinne saapuvalle avataan näkymät läheisiin toimintoihin.

Kirjaston arkkitehtonisia ominaispiirteitä voimistetaan. Pegasuksessa on paljon sisäikkunoita, joista lähes kaikkien
läpinäkyvyys on estetty joko hyllyin tai sälekaihtimin. Mielestäni kaikki sälekaihtimet sisäikkunoista voi poistaa ja niiden
edessä olevat kalusteet tulee siirtää muualle. Myös ikkunoiden edessä oleville isoille viherkasveille voi löytyä luontevampi
paikka muualta. Sisäikkunoiden avaaminen lisää näkymiä ja näin ollen myös paikkojen tunnistettavuutta. Valo pääsee
taas virtaamaan tilojen läpi arkkitehdin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Kirjaston kaikki kolme kerrosta yritetään saada tehokkaaseen asiakaskäyttöön. Kaikki portaat, lukuun ottamat-
ta huoltopään porrasta pohjoissiiven kärjessä, avataan asiakaskäyttöön. Vapaaseen käyttöön tulevat portaat ja hissi on
esitetty harmaalla eritoimintoja esittelevissä pohjissa. Erityisesti iso kierreporras eteläsiiven juuresta on hyvä avata asiak-
kaille siten, että ovet sen kerrostasanteilta kirjastoon ovat auki eivätkä lukossa. Eteläsiiven kärjestä takapihalta voisi olla
sivusisäänkäynti kirjastoon ja siellä sijaitsevan portaikon kautta sen uusiin opiskelijoiden 24/7-työtiloihin siiven toiseen
kerrokseen. Portaiden käyttöä ja tunnistettavuutta lisätään opasteilla sekä turvallisuutta valoilla. Jokaiseen kerrokseen
sijoitetaan asiakaspalvelupiste, joka voi olla myös pieni ja vain osa-aikaisesti miehitetty. Suurinta osaa ovista ei enää luki-
ta siten, että vain työntekijöillä on mahdollisuus oikaista lyhintä reittiä tilasta toiseen. Uudistuksen myötä kirjastoon kulku
onnistuu ainakin kahdesta kerroksesta ympäri vuoden.

Toisen kerroksen sisäänkäynnistä tehdään opiskelijoille pääsisäänkäynti. Tämän tavoitteen toteutumista edistä-
mään sijoitetaan toiseen kerrokseen jokin opiskelijoiden aktiivisessa käytössä oleva kokoelma. Suurimmat palvelupisteet
kuitenkin säilytetään ensimmäisessä kerroksessa eli opiskelijoiden ajatellaan tulevaisuudessa kulkevan kirjastoon yhtä
lailla opiskelemaan kuin palauttamaan tai lainaamaan kirjoja. Nämä toiminnot kuitenkin mahdollistetaan muissakin ker-
roksissa palautus- ja lainausautomaateilla. Toisen kerroksen sisäänkäynnin edessä olevat pöytäryhmät toimivat liukumis-
tilana kirjaston ja muun kampuksen välillä. Sinne sijoitetaan kalusteiden lisäksi tietokoneita ja sähköpisteitä. Linnanmaan
väylä jakaantuu kahteen kerrokseen kirjaston eteläpuolelta ylioppilaskunnan tilojen kohdalla. Tämän raitin käyttöä olisi
hyvä lisätä, koska se näkyisi sekä kirjaston että kirjaston pohjoispuolella toisessa kerroksessa olevan Humus-kuppilan
käytössä. Toisen kerroksen käytävätilaa kirjaston sisäänkäynnin edestä aktivoidaan mahdollisimman pitkältä matkalta. Si-
säänkäynnin pohjoispuolella olevien sisäikkunnoiden näkymät avataan sinne sijoitettavaan uuteen atk-tilaan, ja eteläpuo-
lelle tulevaan uuteen atk-tilaan puhkaistaan uudet sisäikkunat. Näin sisäänkäynnin molemmin puolin on näkymät suoraan
kirjaston uusiin, aktiivisiin työskentelytiloihin. Kirjaston toisen kerroksen eteläsiipi siirtyy kokonaan opiskelijoiden käyttöön
24/7-työtilaksi ja sinne sijoitetaan pieni taukopaikka kahvinkeittomahdollisuuksineen. Toinen- ja kolmas kerros kalustetaan
pääosin Telluksen arvokalustein.

Lisäksi on hyvä muistaa pääsisäänkäynnin ja takasisäänkäyntien piha-alueiden kunnostus sekä pohjoissiiven
huoltopään lastauslaiturin korjaus. Lastauslaituri on runsaassa käytössä, koska Pegasus on yksi maamme viidestä va-
paakappalekirjastosta. Jos kokoelmien kanssa tulee ahdasta, voidaan tutkia mahdollisuutta laajentaa kirjastoa vanhaan
kurssikirjastoon tai ottaa käyttöön etävarasto.

2. kerroksen sisäänkäynnin pohjoispuolella
on isot sisäikkunat uuteen atk-tilaan,
etelänpuolelle sellaiset tehdään pienien
sisäikkunoiden väliin.

Orientoitumista 1. kerroksen aulassa. Taustalla pääportaikko.
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Kehotteiden käyttöä voitaisiin
vähentää ja integroida niitä
uuteen opastusjärjestelmään
sekä tilan tunnelman luontiin.

Selkeitäkin opasteita Pe-
gasuksesta löytyy, niitä vain ei
ole viety systemaattisesti läpi
koko kirjaston.

1. kerroksen sisäänkäynnin
vieressä on kolmenlaisia
kylttejä.

Kirjojen luettelointi olisi hyvä
uudistaa muun opastusjärjes-
telmän mukana.

1. kerroksen sisäänkäynnin
tukkeena on useampi erilainen
esitehylly ja osa niistä on vielä
tyhjillään.

2. kerroksen sisäänkäynnin
vierestä löytyy tyhjä esitehylly.

Komeat sisäikkunat on peitetty
kalusteilla.

Valon ja näkymien esteenä on
myös sälekaihtimia.

Portaiden käyttöönotossa
tulee kinnittää huomiota niiden
valaistukseen.

Osa ovista ovat mielestäni
turhaan lukossa.
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Pegasuksen 2. kerroksen sisäänkäynti on hienolla paikalla.
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1. kerros, Asiakastilat ja työntekijöiden tilat

Asiakastilat

Työntekijöiden tilat

Portaat ja hissi asiakaskäyttöön

Asiakkaiden työpisteet

Atk-työskentelytila tai -luokka

Purettavien seinien, sekä uusien

ovien ja ikkunoiden paikat

1. kerros

Ensimmäinen kerros säilyy eniten perinteisen ’kirjastomaisena’, se on asiakaspalvelun pääkerros. Täällä sijaitsevat
suurimmat lainattavat kokoelmat ja isoin asiakaspalvelupiste sekä selailtavat että lainattavat lehdet ja lehtien lukusali.
Pyrstöstä poistetaan pöydät hyllyjen välistä ja tila täytetään tehokkaasti hyllyillä. Telluksen ja Arkkitehtuurin kirjaston kirjat
sijoitetaan pääosin näihin hyllykaariin. Jos tilaa jää, voidaan pöytiä myös säilyttää. Työskentelypisteet ikkunakaaren vie-
ressä säilytetään.

Kirjaston Saame-kokoelma siirtyy toisesta kerroksesta, PK227:stä korkeaan huoneeseen PK125. Toinen pyöreistä
asiakaspäätepisteistä valokuilun alta siirretään sisäänkäynnin läheisyyteen. Valokuilun alla olevaan tilaan kootaan kaik-
ki Pegasuksen sohvakalusteet istuskeluryhmiksi. Portaan alle sisustetaan lasten leikkitila, johon voidaan myös sijoittaa
lasten kirjat mataliin hyllyihin rajaamaan tilaa tai sitä voidaan rajata verholla. Leikki- ja istuskelualueen kalustuksessa olisi
hyvä huomioida vierailevat ryhmät, esimerkiksi norssin koululaisryhmät.

PK101:n voidaan tarvittaessa asentaa Telluksen liukuhyllyt. Sieltä avataan palo-ovella kulkuyhteys portaikkoon
PK148. Pohjoissiiven toimistotilat säilytetään niiden käyttöä tehostaen.

      Kirjakärryjen sijoittaminen on Pegasuksessa
      kaikkialla näkyvä ongelma.

      Saame-kokoelma saa arvoisensa oman tilan vanhasta toimistosta.

2.4 Pegasuksen eri toiminnot kerroksittain

PK125

PK101

PK148
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PK246

PK201

PK226

PK252+PK251

PK247

PK270+PK269

PK227

2. kerros

Toisesta kerroksesta tehdään opiskelijoiden työskentelyn pääkerros. Kalustuksessa käytetään enimmäkseen Telluksen
kalusteita. Pyrstössä lukukammioiden läheisyys kalustetaan Pegasuksen kalustein. Lukukammiot ’vapautetaan’ vuosi-
varausjärjestelmästä varattavaksi tunniksi kerrallaan. Jokaiseen kammioon sijoitetaan oma kirjavaunu, loput osoitetuille
paikoille. Pyrstöä jakavaa väliseinää aukaistaan purkamalla. Tilaan PK246 ostetaan uudet kalusteet oleskeluryhmiin.
Sisustuksen värimaailma johdetaan jo olemassa olevista sävyistä sekä Telluksen kalusteista. Sisäänkäynnin lähelle sijoi-
tetaan asiakaspalvelupiste. Kurssikirjat siirretään toiseen kerrokseen Saame-kokoelman tilalle PK227:n, tilaan mahtuu yli
kolminkertainen hyllymäärä entiseen nähden. Pohjoissiiven toimistotilat säilytetään niiden käyttöä tehostaen.

Valokuilun ympärillä olevat työpöydät toisesta ja kolmannesta kerroksesta sijoitetaan pyrstön pyramidi-ikkunoiden
molemmin puolin, johon ne pienellä syvyydellään istuvat hyvin ja ympärillekkin jää tilaa liikkua. Valokuilun kaiteen suoralle
osalle tulee työskentelypisteitä ja kaarevalle viherkasveja.

Kolmen jo olemassa olevan atk-tilan toiminto säilytetään. Huoneen PK226 käyttöä tehostetaan hiljaisena atk-ti-
lana. Uusia atk-tiloja tulee huoneisiin PK201 ja PK252+PK251. Näissä tiloissa juttelu on sallittua. Ensin mainitusta on jo
sisäikkuna käytävälle, jälkimmäiseen sellainen rakennetaan. Näin uusista atk-tiloista rakentuu käytävälle sisäikkunoiden
kautta avautuvat oppimaisemat sisäänkäynnin molemmin puolin. PK201 voi toimia myös atk-opetustilana. Osa Telluksen
tietokonepoydistä, ’horneteista’, sijoitetaan uusiin atk-tiloihin, loppujen sijoittamista voi harkita esimerkiksi pyrstöön.

Toisen kerroksen eteläsiipi siirtyy kokonaan opiskelijoiden käyttöön. Eteläsiipi voi olla kirjastosta irrallisena opiske-
lijoiden käytössä 24/7-työtilana kunnostetun takapihan kautta. Käyttöä tuetaan purkamalla seiniä ja lisäämällä toimintoja,
muun muassa kopiointi- ja tulostustilalla, laturien lainauspisteellä ja kahvi-, sekä limuautomaateilla tai jopa minikeittiöllä.
Informaatikoilla on varausetuoikeus osaan ryhmätyöhuoneista tai viikoittaiset pysyvät varaukset, joita tarkistetaan tarpeen
mukaan. PK270 ja PK269 yhdistetään opiskelijoiden tapaamispisteeksi ja kahvihuoneeksi. Tilasta on suora kulku atk-tiloi-
hin PK247 ja PK252+PK251. Atk-tilan PK252+PK251 ja taukotilan väliset seinät voi purkaa.

Takapihan sisäänkäyntiä pitäisi tuoda paremmin esille.

2. kerros, Asiakastilat ja työntekijöiden tilat

Asiakastilat

Työntekijöiden tilat

Portaat ja hissi asiakaskäyttöön

Asiakkaiden työpisteet

Atk-työskentelytila tai -luokka

Purettavien seinien, sekä uusien

ovien ja ikkunoiden paikat
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PK316

PK301

PK317

PS311

3. kerros

Pohjoissiipi avataan asiakaskäyttöön. Siiven kärjessä olevat toimistotilat säilytetään niiden käyttöä tehostaen. Siiven
juuressa olevat vapaasti seisovat hyllyt voi mahdollisuuksien mukaan poistaa, näin tilaan saadaan avaruutta. Tilalle sijoi-
tetaan PK301:stä karttalaatikot. Suurimpien ikkunoiden eteen sijoitetaan istuskeluryhmä Telluksesta. Siiven pienemmät
työhuoneet muutetaan ryhmätyötiloiksi.

Osa Telluksen korkeista kirjahyllyistä voidaan sijoittaa huoneeseen PK301. Niihin esimerkiksi ei-lainattavat kurssi-
kirjat tai vastaavan kokoinen kokoelma. Suurin osa tästä tilasta täytetään erilaisilla työskentelypisteillä, Telluksen kokous-
pöydillä ynnä muilla mielenkiintoisesti polveilevaksi rennoksi kokonaisuudeksi, joka on kuitenkin järjestettävissä kirjasto-
väen juhlakäyttöön. Tässä tilassa saa ja pitääkin jutella. Ikkunoista poistetaan vanhat muovit sekä lamelliverhot. Auringon
tuomalta lämmöltä suojaudutaan teknisestä kankaasta valmistetuilla verhoilla, joista näkee läpi avautuvaan pihamaise-
maan.

Huoneen PK316 oleskeluryhmistä tulee matalin näköestein muusta tilasta rajattuja soppeja. Oleskeluryhmissä
asiakkaat voivat ottaa rennosti, nostaa jalat ylös tai jopa makoilla. Oleskeluryhmiin ostetaan uudet kalusteet, sisustuksen
värimaailma sama kuin toisessa kerroksessa. Muussa kalustuksessa käytetään Telluksen kalusteita, lukuun ottamatta
lehteriä. Lehterin sisäänkäynnin lähelle sijoitetaan pieni asiakaspalvelupiste (tai pohjoissiipeen). Lehterin kaiteen eteen
teetetyt kaarevat kalusteet säilytetään. Lehteri kalustetaan kokonaan työskentelypisteillä, Pegasuksen saman tyyppisillä
kalusteilla kuin siellä jo on. Telluksen matalammat kirjahyllyt sijoitetaan kolmanteen kerrokseen, lehterin ikkunaseinää
vasten. Valokuilun kaiteen suoralle osalle tulee työskentelypisteitä ja kaarevalle viherkasveja. Lukusali PK317 säilyttää
toimintonsa.

Eteläsiipeen sijoitetaan informaatikot sekä väitöskirja- ja e-gradutuotannon toimistot, eli kaikki suoraa asiakaspal-
velua tekevät toimistotyöntekijät. Eteläsiiven kärjessä oleva huone PS311 muutetaan toimistosta neuvotteluhuoneeksi.
Käynti toimistoihin on asiakkaille avoin, ja ne ovat helposti saavutettavissa alapuolisesta opiskelijoiden työtilasta siiven
molemmissa päissä olevien portaiden kautta. Jäljelle jääneet huoneet ison kierreportaan läheltä muutetaan ryhmätyöti-
loiksi. Näihinkin on mahdollista laittaa varausetuoikeus informaatikoille. Kirjaston työntekijöiden ja opiskelijoiden käytössä
olevia tiloja ei minun nähdäkseni ole pakko rajata ovella toisistaan, näin voidaan myöhemmin helposti siirtää työntekijöi -
den ja asiakkaiden rajaa. Käytävän päässä oleva sisäikkuna vaihdetaan oveen, josta käynti huoneeseen PK301. Ison
kierreportaan yläpäästä on mahdollisuus puhkaista ovi suoraan tilaan PK316.

 PK301:n ikkunoista poistetaan ajan kuluttamat muovit.

3. kerros, Asiakastilat ja työntekijöiden tilat

Asiakastilat

Työntekijöiden tilat

Portaat ja hissi asiakaskäyttöön

Asiakkaiden työpisteet

Atk-työskentelytila tai -luokka

Purettavien seinien, sekä uusien

ovien ja ikkunoiden paikat
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     Takapiha on kunnostuksen tarpeessa.

   Iso kierreporras ei tule aulassa juurikaan esille.

1. kerros, Kokoelmat asiakastiloissa ja työntekijöiden tiloissa

Asiakastilat

Työntekijöiden tilat

Portaat ja hissi asiakaskäyttöön

Kokoelma asiakastilassa

Vaihtoehto kokoelmalle asiakastilassa

Kokoelmatila, johon vain työntekijät

pääsevät

Purettavien seinien, sekä

uusien ovien ja

ikkunoiden paikat
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Telluksen kalusteet ovat Antti Paateron suunnittelemat.

Tietokonepöydät joita kutsutaan ’Horneteiksi’ pöytälevyn muodon ansiosta.

2. kerros, Kokoelmat asiakastiloissa ja työntekijöiden tiloissa

Asiakastilat

Työntekijöiden tilat

Portaat ja hissi asiakaskäyttöön

Kokoelma asiakastilassa

Vaihtoehto kokoelmalle asiakastilassa

Kokoelmatila, johon vain työntekijät

pääsevät

Purettavien seinien, sekä

uusien ovien ja

ikkunoiden paikat
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Oulun yliopistokampuksen pääkirjaston tulevasta muutoksesta olisi hyvä tiedottaa opiskelijoille jo hyvissä ajoin ennen
Telluksen muuttoa. Tiedotus voidaan toteuttaa mainoskampanjamaisesti ja uutta kirjastoa pitäisi brändätä voimakkaasti jo
tässä vaiheessa. Tietohallinto pitää ottaa mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan. Muun muassa kirjaston oman langatto-
man verkon luominen, jossa e-aineistoja voi lukea paikan päällä, vaatisi varmasti asiantuntija-apua. Erilaisten käyttöliitty-
mien toteuttamisessa voidaan myös hyödyntää opiskelijoiden innovatiivisia, monitieteellisiä ryhmiä. Media loungen käyt-
tökokemukset on hyvä huomioida suunnittelussa. Esimerkiksi lainattavien tablettien hankkiminen kirjastoon voi helpottaa
aineistojen käyttöä. Suunnittelussa huomioidaan muuntojoustavuus. Yksi mietittävä kohta voisi olla se, että asiakastilojen
ja henkilökunnan toimistojen rajaa voisi muuttaa ilman suurempaa panostusta.

Erilaisessa käytössä oleviin tiloihin tehdään erilaiset tunnelmat. Tilan etikettisäännöt näkyvät tilassa. Kirjaston
työntekijät ovat myös vastuussa kirjastokulttuurin luomisesta sekä etikettisääntöjen avaamisesta asiakkaille. Aktiiviset
työntekijät luovat aktiivista ympäristöä. Moninaiset käytön lisäämisen strategiat voidaan ottaa käyttöön. Kekseliäisyyttä voi
näiden kehittelyssä hyödyntää. Voidaan vaikka varata 2. ja 3.kerroksen pääportaan läheiselle seinälle tila opiskelijoiden
vaihtuvalle taidenäyttelylle. Tällainen toiminta saa paikan tuntumaan käyttäjistään omalta. Kahvin saatavuus on aina ke-
rännyt ihmisvirtoja luokseen. Tiloihin panostaminen osoittaa arvostusta kirjastoa ja siellä työskenteleviä kohtaan. Tiloihin
luotu turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiiri saa työntekijän työskentelemään huomattavasti tehokkaammin. Tämä pätee
niin opiskelijoihin kuin kirjastolaisiinkin eli toimistotiloja ei saa unohtaa suunnittelussa. Tilojen käyttöä seurataan ja niitä
muutetaan tarpeen sitä vaatiessa.

Toteutettavalla suunnitelmalla opiskelijoille luodaan mahdollisuus monialaisuuteen ja eri alojen opiskelijoiden
kohtaamiseen. Opiskelijoille tarjotaan erilaisia virikkeitä unohtamatta leikkimielisyyttä ja kaunokirjallisuuden mahdollisuutta
tarjota aivoille vastapainoa tieteellisen tekstin lukemisen rinnalla. Näillä ratkaisuilla edistetään luovuutta.

Opiskelijoiden taidenäyttelyille löytyisi sopiva tila.

3. kerros, Kokoelmat asiakastiloissa ja työntekijöiden tiloissa

Asiakastilat

Työntekijöiden tilat

Portaat ja hissi asiakaskäyttöön

Kokoelma asiakastilassa
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2.5 Opasteiden idealuonnoksen esittely

Ajatuksenani oli, että mute- ja play-kuviota mahdollisine teksteineen tulisi isona, noin metrin korkuisena, tarrana tai levynä
harkittuihin kohtiin, yhteensä 3-5 kappaletta koko kirjastoon. Yksi play-kuvio sijoitettaisiin mahdollisesti toisen kerroksen
eteläsiiven käytävälle uuden opiskelijoiden 24/7-työtilan nimen kanssa. Se kuvaisi siis yleisesti toiminnan ja tapahtuman
paikkaa eli aktiivista oppimiskeskusta. Mitään muita näistä merkeistä ei ole välttämätöntä käyttää, jos sille ei löydy sel-
keää käyttötarkoitusta. Mielestäni mute-kuvion ymmärtää hyvin tarkoittavan, että tilassa pitää olla hiljaa ja sitä voisi käyt-
tää vaikka hiljaisen lukusalin seinällä. Ääni plus- ja minus-kuviot voisivat opastaa tilan etiketin mukaiseen äänenkäyttöön.
Rec-kuvio voisi olla yleinen palvelupisteen eli tiedon tallentamisen merkki. Stop- ja pause-kuviot voisivat taas olla rennon
istuskeluryhmän yhteydessä toimivia.

         LAINAAMO
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2.6 Palaute ja omat kommentit

Pegasuksen uudistuksen suunnitteluprosessissa sain olla mukana erilaisissa Arkkitehdin ammatinharjoittamiseen liittyvis-
sä tapahtumissa. Tämä työ on tarjonnut monipuolisen kattauksen ekskursiosta ja konferenssista kahdenkeskisiin asia-
kastapaamisiin ja erilaisiin kokouksiin. Toimeksiannossa mukana ollessani olen saanut nähdä eri osapuolien ja erilaisten
motivaatioiden kohtaamisia sekä harjoitella omia asiantuntijataitojani monissa tilanteissa. Osaan olen voinut etukäteen
varautua, mutta osa kohtaamisista ja jopa esiintymistilanteista on pitänyt hoitaa niin sanotusti kylmiltään. Työn edetessä
omat ammatilliset valmiuteni ovat roimasti kehittyneet ja näenkin, että työn suuri anti on ollut arkkitehdin työhön kuuluva
erilaisten ja eri asemassa olevien ihmisten kanssa tapahtuvan yhteistyön harjoittelu.

Elokuussa, sen jälkeen kun olin esitellyt työni kirjaston johtoryhmälle, se keräsi koko kirjaston työntekijöiltä viides-
sä eri ryhmässä kommentit esitykseeni. Johtoryhmä kokosi palautteista taas esityksen tilasuunnittelun pohjaksi Kant-
tia2:lle.(Liite 3) Prosessista jäi uupumaan palautekeskustelu, jossa olisin voinut vastata saamaani palautteeseen ja muun
muassa korjata joitakin kohtia, joissa suunnitelmani oli ymmärretty väärin. Suunnitelmassani nähtiin mahdottomana ajatus
lisätä kirjaston avoimuutta ja portaikkojen asiakaskäyttöönottoa. Heidän mielestään jokaiselle ovelle olisi asennettava
varashälyttimet, ja mieluusti pitäisi myös olla resursseja jatkuvaan valvontaan. Nurkissa sijaitsevat sisäänkäynnit ja poistu-
mistiet nähtiin ongelmallisiksi, koska niihin on hankalaa järjestää valvontaa keskitetysti. Portaat nähtiin turvallisuusriskinä
ja niiden esteellisyyttä kritisoitiin, vaikka kirjastosta löytyykin esteettömään siirtymiseen tarvittava hissi. Toisen kerroksen
sisäänkäynnin nostaminen opiskelijoiden pääsisäänkäynniksi luettiin ymmärrettävästi siten, että siitä tulee koko kirjaston
pääsisäänkäynti. Tämä kohta olisi minun pitänyt tarkemmin miettiä ja selkeämmin esittää. Ajattelin esitystäni tehdessä
siitä tulevan opiskelijoiden eniten käyttämä väylä kirjastoon ja sen ryhmätyötiloihin. Mielestäni se tuli nostaa voimakkaasti
esille, koska nämä ovet olivat suunnitelmaa tehdessäni lukittuina, joten kulku sitä kautta oli kokonaan estetty. Leikkinurkan
tarpeellisuutta tiedekirjastossa kritisoitiin, vaikka yhä useammat opiskelijat ovat tätä nykyä perheellisiä. Esittämiäni kokoel-
mien siirtoja kritisoitiin ja aiheellisestikin, sillä tämän kokoisen kirjaston kokoelmien sijaintien perusteellinen miettiminen on
suuri ja huomattavasti laajempaa perehtymistä vaativa tehtävä. Osa näki suunnittelemani atk-tilat riittämättöminä, jotkut
taas liiallisina ja osa taas toivoi, että Tietohallinto tarjoaisi ne kirjaston sijaan. Toisen kerroksen eteläsiiven siirtyminen
kokonaan opiskelijoiden käyttöön nähtiin positiivisena ja sinne suunnittelemani atk-tila PK252+PK251 onkin toteutettu.
Mielestäni palautteiden joukosta löytyi yksi erittäin oivaltava ajatus, joka oli ilmeisesti tarkoitettu enemmän kirjaston johdol-
le kuin minulle: Voisiko palveluissa ajatella useammin asiakkaan luokse menemistä asiakkaan kirjastoon tulemisen sijaan.

      PK301 Kantti2:n toteutetun
      uudistuksen jälkeen. Muovit
      on poistettu ikkunoista.

Lehtilukusali huhtikuussa 2016.

Uusi palvelutiski ja palautusautomaatti.

2. kerroksen istuskeluryhmiä.
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2.7 Toteutettu uudistus

Arkkitehtitoimisto Kanttia2:n toteutetussa uudistuksessa on käytetty pohjana suunnitelmani hyviä puolia ja korjailtu osaa
asiakkaan toivomaan suuntaan. On ollut ilo nähdä lukukammioiden vapautus vuosivarausjärjestelmästä, etenkin siitä
syystä, että uskon tällaisille omille sopeille olevan paljon kysyntää ja ensimmäinen ehdotus kirjastonpuolelta oli niiden
purkaminen tarpeettomina. Pienryhmätyöskentelyyn varattavia huoneita on ilmestynyt suunnitelmani mukaisiin kohtiin,
vaikkakaan koko toisen kerroksen eteläsiipeä ei saatu asiakaskäyttöön. Harmillinen epäkohta toteutuksessa on mielestä-
ni lainattavien lehtien sijoittaminen kolmannen kerroksen varastoon, vaikkakin se on nyt avattu myös asiakkaille ja siellä
on työskentelypöytiä suunnittelemassani paikassa lehtien vieressä. Tila PK301 on mielestäni toteutettu suunnitelmani
mukaan. Toteutuksessa suurin yllätys on ollut uusien kalustehankintojen suuri määrä. Uudistetut kirjaston tilat näyttävät
olevan mieluisat ja ovat runsaassa käytössä.
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3. kerroksen rentoja istuske-
luryhmiä ja seinälle asenne-
tut akustiikkalevyt, joissa on
käytetty valkoista ja murrettua
keltaista.

PK226 on edelleen löyhästi
kalustettu.

PK301:n ikkunoista avautuu
nyt näkymä pohjoisen pääsi-
säänkäynnin pihalle.

Lehteri on kalustettu kokonaan
uusilla kalusteilla.

Osa sisäikkunoista on vieläkin
peitettyinä.

PK270:n ja PK269:n välinen
seinä purettiin suunnitelmani
mukaisesti, mutta tilasta tehtiin
atk-luokka taukotilan sijaan.

Kirjavaunuille on suunniteltu
omat säilytyskalusteet. Niiden
aktiivinen käyttö ja määrä
kuitenkin tuovat sijoitteluun
haasteita.

Ryhmätyöhuone 2. kerroksen
eteläsiivessä.

2. kerroksen eteläsiiven ja
Linnanmaan väylän väliset
ovet ovat lukittuina.

PK125 on muuttunut kokoel-
mahuoneeksi ja siellä on
käytössä osa Arkkitehtuurin
kirjaston vanhoista korkeista
kirjahyllyistä.
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Telluksen uudessa oppimiskeskuksessa on pystytty hyödyntämään Telluksen kirjaston kalusteita.

Linnanmaan väylän varrelle on jo ilmestynyt pari uutta oleskelupaikkaa.

2.8 Jatkuvasti kehittyvä kampusalue

Oulun yliopiston hallitus tiedotti Missä mennään -tilaisuudessa 5.5.2014, että kirjaston palveluverkostoa tullaan tiivistä-
mään. Oulun yliopiston Ylioppilaskunta vastasi tietoon seuraavasti: ”Ylioppilaskunta muistuttaa, että suuri osa opiskeli-
joille tärkeistä opiskelutiloista sijaitsee kirjastojen yhteydessä. Nämä opiskelutilat ovat jo nyt kovalla kuormituksella, joten
niistä ei saa missään nimessä karsia palveluverkoston tiivistämisen yhteydessä. Opiskelutiloja on jatkossakin löydyttävä
ympäri kampuksia.26” Samassa tilaisuudessa kerrottiin seuraavien vuosien mittavista leikkauksista ja henkilötyövuosien
vähentämisestä. Säästöt tulisivat väistämättä näkymään myös kontaktiopetuksen määrässä. Ylioppilaskunta kehottaakin
kannanotossaan Yliopistoa tukemaan itsenäistä opiskelua.27 Itsenäiseen opiskeluun tarkoitettujen tilojen suunnittelussa
tulee vastata erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Yksi kirjasto lisää myös tarvetta toimiville käyttöliittymille eli kirjaston etäkäy-
tölle. Mutta onko tosiaan tiedekirjaston vastuulla järjestää suurin osa koko yliopistokampuksen erilaisista monimuotoisista
oppimistiloista? Tämän kysymyksen esittivät myös kirjaston työntekijät muutosprosessin edetessä. Kysymykseen on jo
vastattu että ei ole, ja yliopistolle on syntynyt useampi uusien suuntauksien mukainen oppimiskeskus.

Oulun yliopiston Linnanmaan kampusalueelle on viime vuosina suunniteltu mittavia muutoksia, joista osa, kuten
Telluksen ja Pegasuksen muutokset ja luentosali L2, on jo toteutettu. Käyttäjätkin on onneksi otettu osaan suunnitte-
lua mukaan. Ylioppilaskunta haki tammikuussa 2015 opiskelijajäseniä tilamuutoksia valmisteleviin työryhmiin. Ryhmien
toiminta toteutettiin yhdessä Tilapalveluiden kanssa. Kuudesta ryhmästä kaksi keskittyi kaikkien opiskelijoiden yhteiskäy-
tössä oleviin tiloihin. Entisen kirjaston, Telluksen, tilojen ideointiin ehdittiin ottaa opiskelijajäsen mukaan. Tilat ovat kaikkien
onneksi säilyneet opiskelijoiden käytössä, ja sinne on toteutettu Arkkitehtitoimisto Kanttia2:n suunnitelmien mukaan ny-
kyaikainen oppimiskeskus. Suunnittelussa on huomioitu myös yritysmaailman ja yliopiston yhteistyö. Siellä on myös oma
pieni kahvila, jolle ei ole rohkeasti esitetty omia nimikkopöytiään, vaan sieltä ostetut tuotteet voi nauttia missä haluaa. Tel-
luksesta löytyy nyt myös Yliopiston kirjaston etäpiste, jollaisia olisi ilo nähdä tulevaisuudessa useammassakin paikassa.
Toinen yhteisiä tiloja suunnitteleva ryhmä oli nimetty käsittelemään Linnanmaan väylää. Sen tehtävänä oli lisäksi miettiä
ryhmätyötiloja, opetustiloja, ravintoloita sekä kiltatiloja. Itse olin ryhmässä mukana yhtenä neljästä opiskelijaedustajasta.
Linnanmaan väylä on 1,5 kilometriä pitkä, polveileva käytävä, joka kulkee kampuksen päästä päähän. Sen varrelle on
suunniteltu ja osittain jo toteutettu pieniä oleskelupaikkoja. Näiden vapaamuotoisten istuskeluryhmien toivotaan mahdol-
listavan monialaisia kohtaamisia ja tarjoavan sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi mahdollisuuden erilaiseen, ei ehkä niin
paljon keskittymistä vaativaan opiskeluun. Myös Pegasuksen toisen kerroksen sisäänkäynnin edusta on yksi kehittämisen
alla olevista pisteistä väylän varrella.

26, 27 Määttä, Henna, 2014

          Telluksen ’Luola’ on tarkoitettu rauhoittumiseen.
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3 Koulukirjasto OTAVA – yliopiston pienin, mutta pirtein kirjasto

”Opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun tärkeämpiä tavoitteita ovat, että
oppilas oppii hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä sekä jäsentämään, muok-
kaamaan ja välittämään sitä. Hyvin toimiva ja ajanmukaisesti varustettu koulukir-
jasto on uudistuvan  oppimiskäsityksen ja oppilaskeskeisen työskentelyn kannalta
koulun merkittävimpiä tiloja. Kirjasto on koulun keskellä sijaitseva monipuolinen
tietopalvelu yksikkö, jossa (tai jonka välittömässä läheisyydessä) on sekä yksilölli-
seen että ryhmätyöskentelyyn tarvittavia työpisteitä tietokoneineen ja Internet-
yhteyksineen.28”

Reino Tapaninen, Opetushallituksen Yliarkkitehti28



76 77

3.1 Oulun normaalikoulu Koskela, Yliopiston harjoittelukoulu, Alakoulu

-
29 Sen arkkitehtuurista löytyy paljon

samoja aiheita kuin Oulun yliopiston ensimmäisistä vaiheista. Koulun on suunnitellut Oulun kaupungin rakennusviraston
Talosuunnitteluosasto vuonna 1970. Alkuperäiset piirustukset ovat Esko Hämäläisen signeeraamat. Koulu sijaitsee kos-
kelan ’ostokeskuksen’ yhteydessä ja kivenheiton päässä Oulun kaupunginkirjaston sivukirjastosta. Palvelukeskittymästä
löytyy myös neuvola, päiväkoti sekä viheralue leikkipuistoineen, johon koulualue kahdelta sivultansa rajautuu. Lähellä on
myös kuurojenkoti ja vanhusten palvelukoti. Koulun pohjaratkaisussa liikuntasali on sijoitettu rakennusmassan keskelle
ja sitä ympäröiviltä käytäviltä on pääsy reunalla sijaitseviin luokkahuoneisiin. Koulurakennus on jo käynyt läpi korjauksia,
muun muassa ilmastointijärjestelmää ja vesikattoa on peruskorjattu 200630.

Koskelan koulu sijaitsee rinteessä ja sillä on kaksi pihaa, ylempi ja alempi. Alemman pihan yhteydessä on sisään-
käynti ensimmäisen ja toisen vuosiasteen sekä erityisluokkien opetustiloihin, ja käytävältä heti vasemmalle käännyttäessä
päästään kirjastoon. Sieltä on myös oma käynti ulos tuulikaapin läpi, joka on ollut arkkitehdin pöydällä aikoinaan koko
rakennuksen pääsisäänkäynti. Ovea pidetään nykyisin suljettuna. Ulko-ovea vastapäätä, kirjaston toiselta puolelta nousee
portaat toiseen kerrokseen. Kirjasto on eriytettyä toimintaa ajatellen kätevästi rajattavissa omaksi tilakseen, jonne on oma
sisäänkäynti ulkoa. Kaikki sieltä poistuvat ovet ovat lukittavissa ja kulku toiseen kerrokseen voidaan estää lukitsemalla
ovi portaiden yläpäästä. Toisaalta tilan voi myös helposti avata pariovilla, joko käytävälle luokkahuoneita kohti tai suoraan
liikunta- ja juhlasaliin iltakäyttäjien ja liikkujien iloksi. Koulun juhliin kuljetaan kirjaston kautta eli siellä sijaitseva juhlasalin
ovi on myös juhlasalin pääovi. Kirjastosta on myös kulku koulun teknisen- ja tekstiilityön luokkiin. Tilalla on omat WC:nsä.
Tilan läpi kulkee yksi rakennuksen hätäpoistumisteistä ulos. Nykyinen koulukirjasto on riittävän keskeisellä paikalla eikä
sen sijainnin muuttamista ole tarpeen harkita. Kirjaston kokoelmat ovat osa Oulun koulukirjaston tietokantaa.

Koulussa on syksyllä 2014 valmistunut uusi tietokoneluokka toisessa kerroksessa. Se sijaitsee kätevästi kirjas-
tosta nousevien portaiden yläpäässä, ja mielestäni tämänkaltaisen tilan olemassaolo poisti painetta mahduttaa samoja
toimintoja kirjastoon. Suunnittelun alkuvaiheessa koulussa toimivan aamu- ja iltapäiväkerhon tiloja oli juuri vähennetty
kahdesta luokkahuoneesta yhteen. Aamupäiväryhmä oli poistunut tarpeettomana sille vuodelle ja vapautuneeseen luok-
kahuoneeseen järjestettiin opettajaharjoittelijoille oma taukotila. Nämä molemmat toiminnot sijoittuivat kirjaston viereen
käytävän toiselle puolelle, joten ajattelin, että uuden kirjaston suunnittelussa pitää ottaa huomioon näiden ryhmien tarpeet.
Tiesin myös, että iltapäiväryhmä käytti kirjastotilaa ja salia aktiivisesti toiminnassaan. Yllätyksenä minulle kuitenkin tuli
syksyllä 2015, kun suunnitelmieni toteutus oli jo lyöty lukkoon ja kalusteet tilattu, että iltapäivätoiminta sijoittuisi jatkossa
itse kirjastoon.

28 Niinikangas, Liisa, 2002, s.13
29 Koulurakentaminen: 1960-luku, 2012
30 Arkkitehtitoimisto HML Oy, 2013
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        Yläkerran lattia on alakerrasta poiketen sininen.

        Uudessa tietokoneluokassa toistuu yläkerran pintojen värimaailma,
        sisustussuunnittelu Riikka Kyllönen.

3.2 Lähtökohdat

Kirjaston uudistuksessa halusin tilallisilla ratkaisuilla mahdollistaa kouluissa tapahtuvaa toimintakulttuurin murrosta.
Mielestäni pedagogisen kehittämistoiminnan realisoituminen onnistuisi helposti tällaisen projektin mukana. Hyvä lähtö-
kohta muutokselle on Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen, eli OPS2016, ja sen luomat
tavoitteet. Opetushallituksen opetussuunnitelmasta seuraa suoraan fyysistä ympäristöä koskevia vaatimuksia. OPS 2016
painottaa oppilaan aktiivisen roolin ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Mielestäni oppilaitoksen tulee vastata uusiin
haasteisiin opetustapahtumaa uudistamalla sekä mahdollistaa toivotut toiminnot tilallisilla ratkaisuilla. Myönteistä oppilas-
identiteettiä pitää edesauttaa erilaisia oppimisprosesseja tukemalla. Hyvänä välineenä tässäkin voidaan käyttää tilallisia
ratkaisuja. Ryhmätyötaitojen harjoittelemiseen tarvitaan siihen soveltuvat tilat. Yksilön oppimista tuetaan parhaiten vastaa-
malla ihmisten erilaisiin oppimistapoihin. Nuoren yksilön on vielä hyvä päästä kokeilemaan ja löytämään oma tapansa op-
pia. Uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään porrastetusti siirtymäajan puitteissa. Opetussuunnitelman mukainen tuntijako
ja opetus alkaa vuosiluokilla 1-6 lukuvuonna 2016-2017.31

Koskelan koulun kirjastotilan avoin sijainti asettaa suuret haasteet sen akustiikalle. Jatkuvassa käytössä oleva
kulkuväylä yläkertaan tuo rauhattomuutta tilassa työskenteleville. Koulun henkilökunnan toiveissa olikin, että koulukirjas-
ton voisi rajata uudella väliseinällä omaksi tilakseen. Mielestäni kuitenkin keskeinen sijainti on rikkaus, jota pitää vaalia
ja korostaa. Kirjaston tilallinen sulkeminen huonontaisi siis muihin tavoitteisiin pääsemistä. Myös alakatossa sijaitsevat
ilmastoinnin tuloilmaventtiilit ovat juuri uuden väliseinän luontevan sijainnin kohdalla. Vaikka tilanne olisikin toinen, tilan
jakaminen johtaisi ilmastoinnin uudelleen järjestämiseen. Ehdotinkin ratkaisuksi kirjaston rajaamista kirjahyllyillä ja matalil -
la seinäkkeillä sekä akustiikan parantamista siihen tarkoitetuilla levyillä.

Mielessäni näin uuden koulukirjaston kohtaamispaikkana, jonne olisivat tervetulleita myös koulun ulkopuoliset
vierailijat. Halusin luoda paikan, joka palvelisi mahdollisimman montaa. Yritin myös muistaa lähes kaksisataa koulussa
vuosittain harjoitteluaan suorittavaa Oulun yliopiston opiskelijaa. Kirjaston tulisi tarjota tauko- ja opiskelutilaa niin heille,
kuin muillekin koulussa opiskeleville. Kirjaston ollessa vapaassa käytössä sinne olisi optimaalista saada luotua ilmapiiri,
jossa oppilaat, opetusharjoittelijat ja koko koulun henkilökunta rehtoriin asti voisi istahtaa tasavertaisina samaan pöytä-
seurueeseen keskustelemaan. Vapaan kanssakäymisen tuomat oivallukset ovat tärkein innovaation lähteemme.

31 Uuden tuntijaon käyttöönottoon tulee siirtymäaika, 2014
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3.3 Ubiko

Koskelan koulun opettajien kanssa kirjastouudistuksesta keskustellessa minulle kerrottiin useaan kertaan hyvänä koe-
tusta Ubiko-hankeesta, joka oli toteutettu Oulun normaalikoulu Linnanmaan alakoulussa 2011-2013. Hankkeen keskei-
senä tavoitteena on ollut luoda toimintamalleja sekä infrastruktuuria taitavaan ja innostavaan oppimiseen. Hanke vastasi
digitalisoituvan maailman haasteisiin luomalla ja testaamalla uutta digitaalista oppimisympäristöä. Sen avulla kehitettiin
opetussuunnitelmaa muun muassa tukemaan yksilöllisiä oppimispolkuja. Hankkeen yhteydessä toteutettu fyysinen oppi-
maisema, Ubiko-solu, toimi vain näyttämönä hankkeen pedagogiselle kehittämistyölle. Sen oli ja on tarkoitus innostaa ja
aktivoida lasta oppimaan.32

Oulun normaalikoulu Linnanmaan yksikössä on oma koulukirjastonsa, joten Ubiko-hanke on toteutettu irrallisena
koulukirjasto-kontekstista. Silti koin työlleni antoisana kohteessa vierailun ja erilaisten tilallisten elementtien käytön näke-
misen alakoulun yhteydessä. Mielestäni tablettien sekä älytaulujen ja leikkimielisten elementtien integrointi osaksi monitoi-
mitilaa on onnistunutta.

32

Ubiko-solu           Oulun normaalikoulu Linnanmaan koulukirjasto
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3.4 Ajatukseni ja tavoitteeni suunnittelun alussa

Koulukirjastouudistuksen suunnittelun alkumetreillä kirjasin itselleni ylös toteutettavia tavoitteita. Kirjaston perustoiminto-
jen jouhevuus on ensiarvoisen tärkeää. Lainaamisen ja palauttamisen tulee olla helppoa. Monilukutaitoa on hyvä lisätä
eli tärkeää on ymmärtämisen lisäksi myös oma tuottaminen sekä sen mahdollistaminen uutta teknologiaa hyödyntämällä.
Teknologian ja erilaisten fyysisten laitteiden tulee olla helppokäyttöisiä ja huomaamattomia. Kirjastolle voisi luoda oman
mobiilikäyttöliittymän, jollainen varmasti aktivoisi lapsia uudistettua kirjastoa käyttämään. Teknologian hyödyntämistä miet-
tiessä voisi samalla kysyä: Miten nyky yhteiskunnassa opitaan? Opettajien tulee hallita tieto- ja viestintätekniikan mah-
dollisuudet, jotta niiden avulla oppiminen onnistuu myös lapsilta. Opettajien olisi hyvä ottaa suurimmalle osalle lapsista jo
tutut välineet, kuten älypuhelimet ja tabletit, opetuksessa hyötykäyttöön. Positiivinen asenne nykyteknologiaa kohtaan on
mielestäni tärkeää, sen käytön etiketin opettamista unohtamatta. Tekniikan ja sisustusratkaisujen tulee helpottaa opetta-
jien ja oppilaiden työtä. Oppimisen mahdollistavassa tilassa pitää olla myös perinteisen opetuksen välineitä tarjolla. Valais-
tuksen tulee olla riittävä ja mukautuva sekä säädettävissä. Kirjaston siivoamista ei pitäisi ratkaisuilla hankaloittaa. Tilan
pitää palvella erikokoisia käyttäjiä sekä olla ergonominen ja turvallinen. Sen olisi hyvä tukea lapsen luontaista uteliaisuutta
ja olla innostava. Koulukirjaston pitää olla koululaisia varten luotu. Aikuiset, oppimistilanteen ja -ympäristön luojat, ovat
vastuussa siitä, onko oppilailla koulussa tylsää vai onko oppiminen riittävän haastavaa ja mielekästä. Suunnittelun ede-
tessä olisi tärkeää luoda ja vahvistaa verkostoa kaupungin kirjastolaitoksen ja muiden lähellä toimivien yhteisöjen kanssa,
kuten esimerkiksi päiväkodin, palvelutalon ja kuurojenkodin kanssa. Eikä yhteys Oulun yliopistoon saisi mielestäni olla
vain yksisuuntainen. Normaalikoulu Koskelan pitäisi toiminnassaan hyödyntää linkki yliopistomaailmaan myös kirjasto-
maailman kautta. Yhteistyö yliopiston pääkirjasto Pegasuksen kanssa, vaikka vain vuotuisena retkenä kampuskirjastolle,
avaisi uusia ikkunoita koululaisten maailmaan.

Halusin luoda kotoisan, runsaan ja miellyttävän koulukirjaston, joka on tunnelmaltaan käyttötarkoitukseen soveltu-
va. Uudistuksen piti olla koulurakennuksen arkkitehtuurille uskollinen. Tuloksena tulisi olla monitoimitila, joka toimii muun
muassa yksilö-/ryhmätyötilana, opetustilana, tukiopetustilana, kokoustilana, tapaamistilana, taukotilana, lukemisen ja
tiedonhaun keskuksena sekä leikkipaikkana. Ja tottakai kirjastona.

3.5 Käyttäjien toiveet

Opettajainkokouksessa esille tuli alla olevia toiveita:
• Pöytiä
• Oikeita, matalia kirjahyllyjä
• Nykyistä rauhallisempi
• Pehmeitä tuoleja
• Kaari kuten Ubikossa
• Opetustila maksimissaan 16 henkilölle
• Näkymän sulkeminen ulkoa esim. verhoilla
• Avohyllyjä ja umpihyllyjä
• Tykki, televisio tai heijastusnäyttö
• Kuittikone lainaukseen

Opettajainhuoneessa olleeseen toivelaatikkoon palautettiin toiveita (Liite 4):
• Tilan jakaminen esim. lasiseinä-/ovisysteemillä
• Samaan tilaan pieni kirjasto ja pienryhmäopetus-/neuvottelutila
• Tuulikaapin osittainen tai kokonaan purkaminen
• Verhot myös käytävänpuoleiselle väliseinälle

• Kirjahyllyt rullilla, sohvia ja pöytäryhmiä
• Smart board
• Äänieristetty kuviolaminaattilattia

Valokuvausvisiitillä lapset toivoivat:
• Pomppulinna
• Sohva
• Enemmän tyynyjä
• Että ip-ohjaaja antaisi leikkiä kirjastossa
• Uusia hyllyjä
• Tuolit ovat rikki, uusia
• Säkkituoleja niin kuin kaupunginkirjastossa
• Uusia ennätyskirjoja
• Pleikkari
• Pelihalli
• Diskohalli
• Peilipallo

Iltapäiväkerho-ohjaaja toivoi:
• Yksi iso tila ja rauhallisempi soppi
• Kaappitilaa hyllyjen yläpuolelle, johon vain aikuiset yltää
• Seurakunnan viikottaiselle kerholle omaa kaappitilaa

Koskelan kolukirjasto ennen uudistusta.
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3.6 Ensimmäisistä luonnoksista valmiiseen monitoimitilaan

-
le rehtorille Kari Kumpulaiselle huhtikuun lopussa 2015. Muokkasin suunnitelmiani eteenpäin silloin saatujen kommenttien
mukaan ja opettajakunnalle niitä esiteltiin 20.5.2015. Samalla sain hyvää palautetta ja lisää toiveita. Esimerkiksi pöytien
ääressä olevien työpisteiden määrä tuplaantui saatujen kommenttien perusteella. Koulu valitsi odotetusti uudistuksen
toteuttajaksi Martelan ja heidän sisustussuunnittelija Riikka Kyllösen kanssa suunnitelmaa jatkotyöstettiin yhdessä 18.
kesäkuuta alkaen. Mietimme kolmestaan rehtorin kanssa, miten parhaiten heidän valikoimassaan olevilla tuotteilla saatai-
siin suunnitelma toteutettua. Riikka teki kirjastoon oman esityksensä heidän kalusteillaan minun suunnitelmani pohjalta,
jota taas muokattiin muun muassa värivalintojen osalta enemmän minun näkemyksen mukaiseksi. Esimerkiksi työskente-
lytuolit olivat Riikan suunnitelmassa koivuviilupintaiset, ja minä muutatutin ne keltaisiksi. Lattialle tulevien istumatyynyjen
värikirjo myös poikkeaa alkuperäisestä, jotta tilan sisustukseen ei tuotu vihreää, sinistä tai violettia. Kesän ja alkusyksyn
aikana kirjastouudistus ja seinälle tuleva suunnittelemani akustiikkataulu saivat lopullisen muotonsa. Akustiikkalevyteok-
sen toimitti ja asennutti suomalainen Yeseco lokakuussa. Syysloman 2015 aikana Martela asensi toimittamansa kalusteet.
Keväällä 2016 oppilaat keksivät ja äänestivät uuden kirjaston nimeksi Yhdistyneet kirjakaapit eli YKK. Oma työnimeni
koulukirjastolle on Otava.

3.7 Uudistettu kirjasto

Seuraavilla sivuilla esittelen uudistuneen Oulun normaalikoulu Koskelan koulukirjaston ja sitä varten tehdyt suunnitelmat.
Viihtyvyyden maksimointi parantaa tuottavuutta ja tämän vuoksi rentojen istuinten kuten säkkituolien tuominen työskente-
lytiloihin on yleistynyt33. Minullekin oli itsestäänselvää että tilaan tulee säkkituoleja.

33 Tukiainen, Maaretta, 2010, s.87

KOU LUKI RJASTO
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Ensimmäiset luonnokset 1:200

LAINAUS- JA
PALAUTUSPÖYTÄ

KIRJAHYLLYT

LUKITTAVA
KAAPPI
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Koulukirjasto rakentuu, pohjapiirustukset 1:75

Opettajille esitetty suunnitelma 20.5.2015

Lähtötilanne. Harmaalla rajattu ala joka tulee kirjaston käyttöön.

Tila rajataan yhteen isoon ja kahteen pienempään osaan. Keskelle jää kulkuväylä alakerran ja yläkerran välille.

JUHLASALI
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Kirjahyllyt sekä lainaus- ja palautuspöytä istuvat parhaiten seinäkkeiden viereen. Tilaan tulee lukittavat kaapit, lähiprojektori sekä pöydät, tuolit ja lattiatyynyt.

LAINAUS- JA
PALAUTUSPÖYTÄ

KIRJAHYLLYT

KIRJAHYLLYT

KIRJAHYLLYT

LÄHIPROJEKTORILUKITTAVAT
KAAPIT

LATTIATYYNYT
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Säkkituolit ja viherkasvit tuovat tilaan viihtyvyyttä. Tila on muunneltava. Sen keskeltä löytyy isompi alue, jonka voi järjestää haluamallaan tavalla.

SÄKKITUOLIT
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Valmis, toteutettu suunnitelma 1:75

1. Televisio

2. Television seinäteline

3. Korkeussäädettävä opettajan pöytä

4. Kirjaston lainaus- ja palautuspöytä

5. Pyörillä varustettu oppilaspöytä, korkeussäädettävä

6. Rullallinen työtuoli

7. Säkkituoli

8. Lattiatyyny

9. Matto

10. Tilanjakaja

11. Kirjahylly

12. Akustiikkataulu
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Ensimmäiset tietokoneella piirretyt akustiikkataulun luonnokset 1:75 Suunnittelun edetessä tehtyjä luonnoksia.
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Valmis, toteutettu suunnitelma 1:75 Tuotantoa varten tehdyt kuvat ja aihioiden leikkaussuunnitelma 1:50
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Erilaiset istuimet voi järjestellä
tarpeen mukaan.

Säkkituolit ovat koululaisille
mieluisia.

Suunnittelemani ’taittuvat’ kir-
jahyllyt toteuteettin kahdesta
palasta. Ne ovat siirreltävissä
rullien ansiosta.

Pöydät ovat siirreltävissä
eri kokoisiksi ja muotoisiksi
ryhmiksi. Niiden korkeutta voi
myös säätää.

Lainaus- ja palautuspiste on
edellistä huomattavasti pie-
nempi.

Kirjastotilaa rajaa korkea sei-
näke ja muutama matalampi.

Isompi lukusoppi mattoineen. Pieneen lukusoppeen asen-
nettiin uusi valaisin, ja ilta-
päiväkerho on tuonut sinne
nukkekodin.

Opettajanpöydän korkeus on
säädettävissä nappia paina-
malla.

Istuintyynyt kerätään pinoihin
silloin kun niitä ei tarvita.
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3.8 Itsearvio

Tilasta oli siis tarkoitus tehdä hyvin monikäyttöinen ja ratkaisuissa ottaa huomioon uusin tekniikka ja tulevaisuuden oppi-
misympäristön tarpeet, lapsien viihtyvyyttä unohtamatta. Sinne kaivattiin huomattavaa parannusta akustiikkaan ja koulu-
kirjastoa piti myös rajata entistä paremmin omaksi tilakseen. Akustiikan on kommentoitu parantuneen ja tilan rajaaminen
onnistui hyvin 2 100 korkean kirjahyllyn avulla. Muissa kohdin tilaa rajaavat seinäkkeet olisivat voineet olla tukevampia ja
niiden verhoilukangas paljastui jo lyhyessä ajassa liian nukkautuvaksi. Kirjojen palautuslaatikko ja roskakori olisivat vielä
vaatineet suunnittelijan kädenjälkeä. Kirjastoon käyttöön tulevaan tekniikkaan en pystynyt vaikuttamaan, mutta kiinnos-
tusta sitä kohtaan on tullut hyvin koulun puolelta. Monikäyttöisyys ja muunneltavuus ovat onnistuneet mielestäni hyvin.
Tilassa opiskelevien määrän muutoksiin on varauduttu erilaisilla istuimilla ja järjestelymahdollisuuksilla. Tuolien ja pöytien
korkeus on säädettävissä. Kaikki keskialueella sijaitsevat kalusteet ovat pyörillä, ja lisäksi istuintyynyt ja säkkituolit ovat
helposti lastenkin liikuteltavissa. Mutta koska pöytiin toimitettiin ensin väärät jalat ja renkaat ne saivat allensa vasta helmi-
kuussa 2016, niin luulen, että niiden siirreltävyys voi unohtua käyttäjiltä. Ihminen kun tottuu helposti tiettyyn ympäristöön
eikä välttämättä lähde kyseenalaistamaan sen toimivuutta varsinkaan, jos muunneltavuus ei ole alusta asti käytössä tai
erikseen esitetty ominaisuus. Lapset viihtyvät tilassa, iltapäiväkerhon ohjaajien mukaan liiankin hyvin. Pettymyksekseni
olen saanut huomata, että he keräävät kaikki säkkituolit pois käytöstä kerhon ajaksi. Tuolloin jos koska, virallisen kou-
lupäivän päätyttyä, olisi koululaisilla hyvä mahdollisuus viettää aikaansa vähän vapaammin. Iltapäiväkerhon toimintaa
ajatellen tila on heille nyt varsin sovelias. Toiminta kestää ekaluokkalaisten koulupäivän loppumisesta, eli aikaisimmillaan
kello yhdestätoista ilta viiteen asti, eli koulukirjasto on nyt suurimman osan päivästä vain yhden ryhmän käytössä. O T A V A
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4 Loppusanat

Kirjastolaitos on palveluntuottajana jatkuvan muutospaineen alla. Kehittyvän yhteiskunnan tarpeet ja odotukset kirjastopal-
veluita kohtaan luovat uudistuksen tarvetta laajaan olemassa olevaan kirjastoverkkoomme. Kuten suurin osa rakennetus-
ta ympäristöstämme, myös osa kirjastoistamme on tullut peruskorjauksen tarpeen piiriin. Kirjastoista on tulossa perintei-
sen toimintansa lisäksi myös monialaisia kulttuurikeskuksia, jotka palvelevat erilaisia käyttäjätyyppejä ja -ryhmiä. Samalla
myös jatkuva tekninen kehitys antaa mahdollisuuksia toiminnan uudistamiseen.

Itse olen päässyt antamaan pienen panoksen tähän uudistukseen opinnäytetyötäni tehdessä: Vieläpä olemaan
mukana kotikaupunkini tärkeimmän tiedekirjaston muutoksessa, ja itselleni rakkaan Koskelan ala-asteen oppiympäristön
uudistamisessa. Minulle tämä koulu on aina ala-aste ja se näkyy kotimme keittiön ja työhuoneen ikkunasta. Itse asiassa
nämä ovat yksi ja sama huone, joten kotonakin on ollut pakko viime vuosina hyödyntää oppimaansa ja luoda monitoimiti -
laa. Molemmissa projekteissa olen saanut olla mukana oikeassa käytännön prosessissa ajatuksesta toteutukseen. Opin
suunnittelun edetessä, että luottavainen yhteisöllinen työskentely-ympäristö ja sellaisen luominen ei ole itsestäänselvyys;
itselläni on vain ollut onni olla koko opiskeluaikani sellaisessa mukana. Olen huomannut että omien näkemysten oikean-
laisella esittämisellä ja muotoilulla on suuri vaikutus niiden vastaanottoon. Ja että joskus sinnikkäällä yritteliäisyydellä
voi saada itsensä kuultua, vaikka ensireaktio olisikin ollut selkeä ”ei”. Myös suunnitelman toteutusratkaisua etsittäessä
oma-aloitteisuus on tarpeen. Ei tule tyytyä siihen, jos muutama tavarantoimittaja toteaa että ei onnistu, tai että kustannuk-
set nousevat kattoon jos tämä näin tehdään. Etsivä tosiaan yleensä löytää, vaikka joskus oikea tuote tai yhteistyöhaluinen
yritys saattaa löytää myös etsijän.

Toivon, että Arkkitehtuurin tiedekunnan opettajat ja oppilaat tulevat aktiivisesti käyttämään Pegasuksen tiloja, var-
sinkin sen jälkeen kun tiedekunta muuttaa Linnanmaan kampusalueelle. Odotan myös innolla pidemmän ajan käyttökoke-
muksia uudistuneen Oulun normaalikoulu Koskelan kirjaston käyttäjiltä: rehtorilta, opettajaharjoittelijoilta ja pojaltani.
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Liite 2, Pegasuksen pohjapiirustukset asiakastilat ja työntekijöiden tilat sekä kokoelmat ja viherkasvit näkyvissä

3. kerros, Asiakastilat ja työntekijöiden tilat sekä kokoelmat ja viherkasvit

Asiakastilat

Työntekijöiden tilat

Portaat ja hissi asiakas käyttöön

Kokoelma asiakastilassa

Vaihtoehto kokoelmalle asiakastilassa

Kokoelmatila, johon vain työntekijät

pääsevät

Asiakkaiden työpisteet

Atk-työskentelytila tai -luokka

Purettavien seinien, sekä uusien ovien ja ikkunoiden paikat

1. kerros, Asiakastilat ja työntekijöiden tilat sekä kokoelmat ja viherkasvit
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3. kerros, Asiakastilat ja työntekijöiden tilat sekä kokoelmat ja viherkasvit2. kerros, Asiakastilat ja työntekijöiden tilat sekä kokoelmat ja viherkasvit
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Liite 3,  Pegasuksen suunnitelmasta saadut palautteet

Hankintapalveluiden kommentteja tilasuunnitelmiin
• kaikenlainen selkiyttäminen hyvää, viherkasvit ovien edessä tosiaan peittää näkymät
• leikkinurkkaa ei tarvita tiedekirjastossa
• 2. kerroksen nykyisen informaatikkojen siiven varaaminen kokonaan asiakastilaksi erinomainen idea
• Tuleeko 2. kerroksesta opiskelijoiden pääsisäänkäynti, kun ulko-ovet ovat kuitenkin 1. kerroksessa?
• onko tarpeen lisätä avoimia ovia (kierreportaista ovet siipiin)? Miten iltapäivystäjien turvallisuus, kun siipiin pääsee kulkemaan

”pimeistä nurkista”? Pääovet aika helposti saavutettavissa.
• tila palautusautomaatille?
• kannattaako hornet-pöytiä tuoda Pegasukseen? Eivät sovellu kirjojen ja muun materiaalin kanssa työskenteleville.
• Tietohallinto voi tarjota atk-tilat, kirjasto tarjoaa kokoelmia
• suunnitelmassa ei ole otettu huomioon kokoelmien tarpeita, F kasvaa edelleen
• kokoelmia ei saa pilkkoa, esim. kurssikirjoja ei saa olla useammassa paikassa

Koulutus- ja tietopalveluiden kommentteja Veera Limingojan suunnitelmaan/20.8.2014
Yleisiä kehityssuuntia kirjastomaailmassa: Kirjastoissa ollaan menossa omatoimikirjastojen suuntaan esim. sähköinen kuluntunnistusjärjestel-
mä. Kirjastoa voidaan käyttää myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole fyysisesti paikalla.
Kakkoskerroksen ovesta opiskelijoiden pääsisäänkäynti on kannatettava ajatus. Kaikkien kerrosten tehokas käyttö järkevää.
Opetustilat eivät tule tällä suunnitelmalla riittämään
- yhtäaikainen tarve hyvin todennäköinen kahdelle isommalle mikroluokalle + pienet mikroluokat
- voisiko Telluksen luokissa edelleen järjestää kirjaston opetusta (lähellä sen siiven opiskelijoita)
Isompaa ryhmätyötilaa ei sisälly suunnitelmaan (jonkin verran III kerroksessa)
Lukusali? Tarvitaanko mieluummin pienempiä hiljaisia lukutiloja?
Olisi hyvä olla olemassa helposti muunneltavissa oleva tila.
Informaatikot mieluummin II krs kuin III kerroksessa – lähellä asiakkaita

- avokonttoreita kevytrakenteisilla seinillä, esim. I krs pyrstön peräosassa
- tarvitaan huoneita asiakastapaamisia varten
Kokoelmat; sijoittaminen, mahtuvatko?

Limingojan luonnos Linnanmaan kampuksen ainoaksi kirjastoksi
Kommentit: hallinto ja julkaisupalvelut/27.8.2014
Kritisoitiin tai suhtauduttiin ”puolensa ja puolensa”-asenteella:
- monta sisäänkäyntiä, mutta toisaalta olisi hyvä, että palvelut ovat helposti tavoitettavissa
-kokoelmien pitäisi olla siellä, missä paljon kuljetaan, mutta niin pitäisi muidenkin palveluiden
-3 päivystystiskityyppiseen palvelupisteeseen ei riittäne päivystäjiä, mutta toisaalta palvelut pitäisi saada näkyviin ja lähelle yleisön kulku- ja
oleskelutiloja ja toisaalta taas olisi hyvä erottaa henkilökunta- ja asiakastilat
• Kritisoitiin:
- kierreportaan soveltuvuutta sisäänkäynnissä: ei ole nytkään turvallinen
- ilmastoinnin toiminta pitää varmistaa
- toisen kerroksen ovea pääsisäänkäyntinä
- lasten leikkipaikan tarpeellisuutta
- aurinkoa estävien sälekaihdinten poistamista
• Ajatuksia
- nyt olisi hyvä sijoittaa esim. ryhmätyötilat siten, että talous- tai muun tilojen vähentämistä vaativan tilanteen tapahtuessa, tiloista voidaan
helposti luopua
- kuinka paljon kannattaa sijoittaa ryhmätyötiloihin, jos niiden tarjoaminen ei ole kirjaston tehtävä
- onko oleskelutilojen tarjoaminen kirjaston tehtävä
- voisiko palveluissa ajatella useammin asiakkaan luokse menemistä asiakkaan kirjastoon tulemisen sijaan
-kahvilatoiminta kirjastossa: 3 kahvilaa lähellä Pegasusta, kahvilan/kahviautomaatin pito vaatii työtä ja huolenpitoa
- kirjaston ulkopuolisia työskentelytiloja (käytävät)pidettiin hyvinä, niiden varustusta yliopiston tehtävänä
- tieteenalateemat olisi hyvä näkyä

Kokoelmapalveluiden kommentit Veera Limingojan suunnitelmaan
Kannatettavaa:
- Perusideat kannatettavia, kuten orientoitumisen tehostaminen, arkkitehtonisten ominaispiirteiden voimistaminen, kaikki kolme kerros-
ta tehokkaaseen (asiakas)käyttöön.
- Hyviä ideoita sisäänkäyntien siistimisestä ym. yleisestä siisteydestä ja selkeydestä, erikoiskokoelmahuoneen verhoista ja yleisen
viihtyvyyden lisäämisestä.
Mutta:
- Kokoelmatilaa on liian vähän
- Kokoelmien sijoittelu:
• Vähemmän käytettyjä kokoelmia nostettu esiin kuten lehdet ja kartat.
• Kurssikirjojen käsikirjakappaleet hankalassa paikassa kolmannessa kerroksessa.
• Missä kielitieteen kokoelmat?
• Lainattujen vapaakappaleiden säilytys?
• Jos hyllyjä keskitetään paljon samoihin paikkoihin pyrstöihin, hyllytys ja kulku voi hankaloitua sisäkaarissa.
- Kirjaston vieressä kulkevan käytävän avaaminen asiakkaille sinänsä hyvä idea, mutta ovien vartiointi hankalaa,

vaikka olisi hälytysportitkin.
- Henkilökunnan työtiloista:
• mm. lainurit ja informaatikot kolmannessa kerroksessa kaukana asiakkaista.
- Pääsisäänkäynti toisessa kerroksessa ei saanut kannatusta, koska
• suurin osa liikenteestä ensimmäisessä kerroksessa, joten pääsisäänkäynti toisessa ei paras ratkaisu,
• kulku toiseen kerrokseen hankalampaa (vrt. esteettömyys).

Lainaus- ja neuvontapalveluiden kommentteja Veera Limingojan tekemään Pegasuksen tilasuunnitelmaan
elokuu2014
- Pääsisäänkäyntiä toisessa kerroksessa ei varauksetta kannatettu, koska
• ulko-ovi on 1. kerroksessa
• ovi sinne, missä massat kulkevat
• asia silti tutkimisen arvoinen
- Lainauksen palvelutiskiä ei 2. kerrokseen, koska
• varastohakujen (pääasiassa nyt 1. kerroksesta so. uudet julkaisut) tuominen hankaloituu
• palautuksia yms. joutuisi raijaamaan nykyistä enemmän
- Ei palvelutiskejä useaan kerrokseen
• ei riitä päivystäjiä
- Jos monia ovia auki, miten valvonta, ja tarkistuksetkin sulkemisaikaan ovat haasteellisia
- Ei nykyistä lainurien huonetta saame-kokoelmalle; menetetään hyvä työhuone
- Mahtuvatko kokoelmat?
- Päivystyspisteestä voisi tehdä työpisteen vrt. Tellus; silloin päivystyspisteitäkin voisi olla useita
- Itsepalvelupaikkoja ja –laitteita lisättävä
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Pegasuksen tilasuunnittelun evästystä Kanttia2:n arkkitehdille
Kirjaston johtoryhmä 9.9.2014

1. Sisäänkäynnit
• Pääsisäänkäynti: nykyinen 1. kerros
perustelu:
- kampuksen kirjaston puoleinen pääsisäänkäynti on 1. kerroksessa ja
- 2. kerrokseen ei ole hissiä kirjaston ulkopuolella
- kierreporras on isolle asiakasmassalle vaarallinen
- asiakasmassat ovat 1. kerroksessa ja haluamme pitää ne palvelut, joilla on paljon käyttöä, 1. kerroksessa
- ks. asiakaspalvelupisteet.
• Muut sisäänkäynnit
- nykyinen 2. kerros
- ilta-, yö- ja viikonloppukäyttö: sisäänkäynti riippuu siitä, missä kyseinen tila on; vaihtoehtoina: kierreporras tai eteläinen siipi tai hutk:n
puoleinen henkilökunnan sisäänkäynti
- sisäänkäyntejä ei voi lisätä, koska kiinteiden asiakaspalvelupisteiden ja valvonnan lisäämiseen ei ole resursseja.

2. Asiakaspalvelupisteet
• Lainauksen palvelupiste on 1. kerroksessa, perusteet:
- lainaus, palautus, varaukset keskitetään yhteen pisteeseen (resurssikysymys)
- eniten lainattu aineisto on 1. kerroksessa (kurssikirjat ja 1.varasto)
• 2. kerroksessa nykyisellä paikalla (tiski)
• Muut
- liikkuvia tiskejä tarvittaessa

3. Kokoelmat
• Lainattavat kurssikirjat jäävät nykyiselle paikalleen 1. kerrokseen
• Lainattavat lehdet yhteen paikkaan, ajateltu 3. kerroksen varaston osittaista avaamista
• Uutuuslehdet voivat olla nykyistä pienemmässäkin tilassa
• Lainattavat kirjat 1. ja 2. kerroksessa kaarilla, kirjallisuudentutkimus ei tällä hetkelle sovi, kaunokirjallisuus 3. kerroksen avovarastoon
• Erikoiskokoelmahuoneeseen (3. krs) vain presidentti Kekkonen ja Madetoja-L.Onerva –kokoelmat, muut varastoon, myös karttalaati-
kot varastoon.

4. Asiakasalueet
• Lisää asiakastilaa varastoja avaamalla ja työhuoneita vähentämällä mm. pienryhmätyöskentelylle
• Vain aukioloaikoina käytettävissä olevat tilat (tilat, joissa on myös kokoelmia)
• 24/7 -käytettävissä olevat tilat erillisellä sisäänkäynnillä: ryhmätyö- ja lukutiloja

5. Mikroluokat
• Nykyiset Pegasuksen kolme mikroluokkaa tarvitaan edelleen

6. Työhuoneet
• tietoaineiston hankinta (esimies ja 7 henkilöä, yht. 8 henkilöä)
• kausijulkaisuhankkijat (3 henkilöä)
• kirjahankkijat (4 henkilöä) – lähellä lastaussiltaa/tavarahissiä, ovat jo
• kausijulkaisu- ja kirjahankkijoiden ei tarvitse olla samassa tilassa
• luettelointi (yht. 7 henkilöä) – lähelle kirjahankintaa (on jo nyt)
• kokoelmien hoitajat (esimies + 4 henkilöä) – lähelle luettelointia (sama siipi ja kerros)
• informaatikot (tietopalvelu) mahdollisimman lähellä toisiaan----(esimies ja 14 informaatikkoa), lähellä asiakastiloja
• lainaus- ja kaukopalvelu (esimies + 10 henkilöä)------lähellä asiakaspalvelua (3 henkilöä voi olla tarvittaessa kauempanakin)
• vapaakappaleita luetteloivat ja käsittelevät henkilöt (yht. 2 +  3 henkilöä) – lähellä lastaussiltaa (ovatkin siellä jo)
• väikkäreiden tuotanto (yht. 3 henkilöä) ja e-gradutuotanto ja –neuvonta (yht. 1 henkilöä) – sekä OY tutkii –tallentajat (kaksi henkilöä) -
mielellään lähekkäin ja lähellä asiakastiloja
• julkaisu- ja hallintopalveluiden esimies
• toimisto (2 henkilöä)
• virastomestarit (kaksi henkilöä, työhuoneet jo nyt lastaussillan yhteydessä, jäävät sinne)
• kirjaston johtaja lähellä julkaisu- ja hallintopalveluiden esimiestä
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Liite 4, Opettajainhuoneen toivelaatikkoon palautettu ehdotus Liite 5, Koulukirjaston kalustelistaus

Oulun normaalikoulu, Koskela

KOULUKIRJASTO SUUNNITELMA 15.6.2015

Veera Limingoja

KALUSTE LISTAUS

2. Television seinäteline, esim. Vogel’s THIN 345 TURN & TILT (sopivuus valitun TV:n kannatukseen tarkistettava)

3. Korkeussäädettävä opettajan pöytä, valkoinen, esim. PINTA ES/EQ, 60 x 120, Martela

5. Pyörillä varustettu oppilaspöytä korkeussäätöjalalla, 6 kpl, valkoinen, SALMIAKKI, Martela

6. Rullallinen työtuoli, keltainen 8 kpl ja punainen 5 kpl, GRIP, Martela

ORANGE 3 kpl, PERSIAN RED 6 kpl, PERSIAN TAUPE 6 kpl

1600 punainen (kirjastopöydän taakse), värit tarkistetaan fatboyn väreihin sointuviksi

11. Kirjahyllyt valitaan/suunnitellaan piirustuksen mukaan, tarkistusmitattava paikan päällä, taustat ääntä

vaimentavaa tekstiiliä (tai käytetään tilanjakajaa takana), väritys fatboyn väreihin sointuvaksi
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Kiitos,

Päivi, Seija, Sauli, Aulikki, Johanna, Taru, Saana, Niall sekä Oskari ja Pekka.

V
       VEERA LIMINGOJA
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Oulun yliopisto


