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YLEISET KIRJASTOT 2012 

■  Kokoelmien kokonaismäärä 38,8 milj.teosta, näistä 89% kirja-
aineistoja 
-  E-muotoisten aineistojen tilastointi hankalaa 

■  Lainojen kokonaismäärä 94,9 miljoonaa, näistä kirja-aineistolainoja 
75% 
-  Lainaus/asukas 18, näistä kirjoja 13,5, musiikkia 1, filmejä 1,5 ja 

muita 2 
■  Hankinta 1,66 milj.kpl, näistä 84% kirja-aineistoja 

■  Kirjojen lainaaminen on kirjastoissa edelleen menestyskonsepti, 
mutta muut aineistot kiilaavat voimalla mukaan  

■  Kotimaisen e-aineiston kirjastokäytöstä syntymässä sopimus 
kustantajien ja kirjastojen kesken 

■  Kirjastot jatkossakin tärkeitä kalliiden, harvoin tarvittavien e-
aineistojen välittäjinä – mikäli tämä arvioidaan poliittisesti tärkeäksi 
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KIRJASTON TULEVAISUUDET LEIPÄPUUT 

Tilan tarjoaminen kansalaisten moninaisille 
tekemisille korostuu. 
Kansalaisten toiminnalle tarjotaan paljon muutakin 
tukea, kirjasto rakentaa osaltaan uutta 
kaupunkikulttuuria. 
Sisältöjen arviointi ja tarjoaminen säilyy kirjastojen 
ydintehtävänä. 
Suora ja epäsuora apu sisältöjen löytämiselle 
painottuu. 
Mediataitojen opetus on kirjastojen neljäs 
tukijalka. 
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UUSI ULJAS KIRJASTO MUUTAMIEN ISOJEN 
KIRJASTOJEN KAUTTA NÄHTYNÄ 
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	  	  	  	  	  	  Huutava	  tarve	  uudenlaiselle	  	  
	  	  	  	  	  	  julkiselle	  ja	  vapaalle	  1lalle	  

“Julkista	  1laa	  ei	  Suomessa	  suunnitella	  ihmisille.	  Usein	  1lat	  ovat	  tyhjiä	  toreja	  ja	  monumen<eja.	  
Julkinen	  1la	  pitäisi	  olla	  tarkoite<u	  meille	  kaikille:	  katukei>öitä,	  sohvaryhmiä,	  vertaisoppimista	  ja	  
niin	  edelleen.	  Tarvitaan	  1laa,	  jonka	  voisi	  saada	  käy<öön	  omille	  tapahtumille	  ja	  toiminnalle.”	  
-‐Arto	  Sivonen,	  kaupunkikul<uuriak1vis1	  ja	  markkinoin1suunni<elija	  



10 000  
2,5 miljoonaa 



Mikä tuo ihmiset keskustakirjastoon? 

|Kohtaamis- ja oleskelualue 440 m2 | Stage 30 m2 | Pop-up-infot 100m2 | Elokuvateatteri 
490m2 | Monitoimisali 350m2 | Lämpiöt 150m2 | Back Stage 40m2 | Living lab 200m2 | 
Näyttelytiloja 300m2 | Kahvila 200m2 | Ravintola 300m2 | Vuorovaikutustilat 240m2 | 

Olohuoneet 500m2 | Työhuoneet 150m2 | OmaToimisto-työskentelyalue  asiakkaille)400m2 | 
Studiot 160m2 FabLab 100m2 | Kuuntelu/katselu/pelihuone 230m2 | Opetus/ryhmätyö-/

kokoontumistilat 400m2 | Aineistoalueet ja asiakaspalvelu 1600 m2 



Keskustakirjaston tapahtumakalenteri/ maanantai 

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

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

Musiikkielokuvien	  sarja:	  Rocky	  
Horror	  Picture	  Show	  ,klo	  12-‐14,	  
elokuvatea<eri	  

Luento:	  Pietarin	  taideaarteet,	  	  
klo	  9-‐11,	  monitoimisali	  

Suomalainen	  bisneskul<uuri,	  	  
klo	  11-‐13,	  Hyvä	  fiilis-‐kokoushuone	  

Ilmastoruokaa-‐viikot,	  koko	  päivä,	  
ravintola	  

•  Suomen	  kielen	  
keskustelukerho,	  	  
klo	  17-‐19,	  Mul1cul1-‐alue	  

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

•  Luontokuvaajien	  
kokoontuminen,	  	  
klo	  16-‐18,	  studio	  

•  Työväenopiston	  kurssi:	  
kuvataide	  ja	  kasvatus,	  klo	  
11-‐13,	  Flow-‐työpaja1la	  

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

•  Helsingin	  yliopiston	  
väi<elykerho,	  	  
17-‐19,	  Deba>-‐ryhmätyö1la	  



Aarhus/ Dokk 1 
Urban Mediaspace will provide you with many opportunities 
for experience, learning, activity and contemplation. 



Birmingham 
Rewriting the book. We aim to transform lives 
through learning, knowledge and culture. 



Oslo/ New Deichmanske 
Keeps Oslo awake. The most innovative, visible 
and available library and public space in Europe. 



ZLB/ A new library for Berlin 
A hub of historic learning with 3,200 seats for readers, 
galleries, event spaces, restaurants and a children's library. 



TEESEJÄ MEDIASTA 

1. Tekijänoikeusjärjestelmä uusitaan ennen vuotta 2023  
2. Kampanjointi syvällisen lukemisen puolesta voimistuu 
3. Erot lukutaidossa määrittelevät ihmisten menestymismahdollisuuksia 
4. Laadukkaan sisällön tuottaminen ja kysyntä säilyvät, vaikka niiden 
kaupallinen kannattavuus kapenee 
5. Taiton merkitys sähköisessäkin lukemisessa korostuu,   grafiikkaa tarvitaan 
tuottamaan aivoille tekstin kiintopisteitä 
6. Kirjastojen tekemä sisältöjen laatuleimaaminen on edelleen tarpeen, 
esiseulontaa tiedontarvitsijalle (vrt.vertaistieto) 
7. Osa sisällöistä nautitaan jatkossakin fyysisessä muodossa: lasten ja osa 
muistakin kuvakirjoista, hienot lehdet, fiktio 
8. Sisältöjä tuotetaan yhä enemmän itse  
9. Kirjastot palvelevat kansalaisuutta laajasti, mm. tukemalla monilukutaitoa 
10. Verkko tuottaa vielä yllätyksiä 
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