
“pysähdy - Lainaa yksi lisätunti päivääsi”

kampuskirjasto



1. krs

2. krs

3. krs

Kartta ja 
KAAVIoKUVA

Kaaviokuva (ei mittakaavassa)



Leikkaus A1 - A1 (ei mittakaavassa)

Kirjaston tilat jakautuvat viiteen vyöhykkeeseen:
(-1.krs ei näy oheisessa leikkauskuvassa. Kerroksessa on henkilökunnan sosiaalitilat 
& spa-tila ja varastotiloja)
1. krs on julkista tilaa joka on avoin kaikille. Siellä on infopiste, kahvila, etukäteen 
varattavia hiljaisia huoneita, kirjojen palutusautomaatti, henkilökunnan työtila, lukusali 
ja käsikirjasto.
2. kerros on pääasiallinen kirjastokerros,  josta on pääsy hiljaisina tiloina toimiviin 
lukukupliin.
3. kerros on pelkästään Metropolian käytössä ja siellä on ryhmätyötiloja ja  wellness -
tila kinesislaitteineen.
4. krs on ulkotilaa. Viherkatolla on mahdollisuus palstaviljelyyn. Siellä on myös 
lukuterassi. Aurinkopaneelit tuottavat lisäenrgiaa.



kiintoverhoiltavat
kalusteet
Sohva, tuoli ja rahi
Loop-sohva, Catifa-tuolit (erilaisia) ja Pix-
rahi Arper



muita tekstiilejä
verhoilulkangas
Brink -villakangas  /  Svensson Markspelle
Tarkemmat tiedot tekstiiliosiossa

laattamatto
Tempra Soundmaster  /  Desso
Tarkemmat tiedot tekstiiliosiossa



Lukukupla toimii kampuksissa hiljaisen työskentelyn tilana. 
Ilmava kupla pitää sisällään rentouttavan nojatuolin jossa voi 
keskittyä lukemiseen, musiikin kuunteluun tai kuplan seinään 
asennetun tv-screenin katseluun.
Kupla toimii hiihtohissimekanismilla ja on valmistettu muottiin 
valamalla lasikuidusta.

kalusteet
lukukupla

(ei mittakaavassa)



kalusteet
kirjahylly

Muunneltava kirjahylly, joka toimii kirjojen säilytyksen lisäksi tilan 
jakajana. Kevytrakenteinen, helposti siirreltävissä. Hyllyjen korkeuden 
muuttaminen tapahtuu helposti päädyissä olevien reitysten ansiosta. 
Kirjahylly voidaan toteuttaa eri leveyksillä ja kaksipuolisina.
Kirjahyllyn päädyt ovat akryyliä ja hyllyt taivutettua metallia.

(ei mittakaavassa)



kalusteet
lukusalinpöytä ja

säädettävä työpiste 

Säädettävä työpiste, jossa mahdollisuus työskennellä 
seisten. Pöytä voidaan nostaa tason päällä olevien 
vaijereiden ansiosta ylös, jolloin tila voidaan hyödyntää 
tarpeen mukaan muuhun toimintaan. Tason alla 
säilytystilaa joka päädyssä, keskellä johtojen 
läpivientiaukot. Materiaalina tasoissa CWP-viilu.

Lukusalin työpöytä, jossa väliseinät verhoiltu kankaalla 
toimien akustisena elementtinä. Pöytien päätyseinässä 
virtalähde sekä säädettävä lukuvalaisin.
Pöydän kansi valkoista laminaattia, metallijalka harmaa. 

(ei mittakaavassa)(ei mittakaavassa)



tekstiilit
kuplat -istuimen kuosi
Kudottu villakangas
Tarkemmat tiedot tekstiiliosiossa



tekstiilit
kirjatrio -matto
Logomatto  /  Matro Oy
Tarkemmat tiedot tekstiiliosiossa

Aulan ja infotilan pohja- ja 
havainnekuva
(ei mittakaavassa)



tilat
Virtuaalitila toimii 3D elokuvateatterina, peli- ja  näyttämötilana sekä opetuskäytössä. 
Tila on avoin joten sitä voi käyttää myös lukutilana ja kokoontumispaikkana. 
Sähkösäätöisellä siirtoseinällä tila saadaan muutettua suljetuksi. 
Tilassa on valkokankaan lisäksi kolmessa tasossa nouseva esiintymislava. 

Virtuaalitilan pohja- ja havainnekuva (ei mittakaavassa)



tilat 
Kahvilalla on haluttu monipuolistaa Myllypuron yleisiä kohtaamispaikkoja, tehdä Itä-
Helsinkiin kaikille yhteinen olohuone. Siellä on tarkoin harkittu sekoitus erityylisiä kalusteita 
modernisti Liisa Ihmemaassa teemalla. Kalusteet nivoutuvat kokonaisuudeksi yhtenäisellä 
materiaali- ja värivalinnoilla.
Kahvilasta voi viedä konseptinomaisesti osioita muihin Metropolian yksiköihin.

Kahvilan pohja- ja havainnekuva (ei mittakaavassa)



tilat

Hiljaisen työskentelyn huoneet on 
valmistettu lasiseinäelementeistä. 
Lasipinta on osittain teipattu 
kirjakuosilla, samalla kuin 
kirjahyllyjen suojahupuissa. 
Teippaus estää näkyvyyttä 
huoneisiin, mutta säilyttää 
samalla niiden valoisuuden ja 
ilmavuuden.

Lukusalin pohja ja havainnekuva (ei mittakaavassa)

Hiljaisten huoneiden pohjakuvat ja havainnekuva                
(ei mittakaavassa)

Lukusalia ja käsikirjastoa erottaa 
kirjastokonseptiin suunnitellut 
kirjahyllyt. Niihin on suunniteltu 
erillinen suojahuppu, jolloin tilan 
saa tarvittaessa rajattua ja 
rauhoitettua erilaisiin tarkoituksiin.



tekstiilituotteet
akustinen infotaulu
Soft cell broadline / Kvadrat

kirjahyllyn suojahuppu
Marrakesh Front /  Svensson Markspelle

● toimii akustiikkaelementtinä ja infotauluna. Teksti ja kuvat 
heijastetaan dataprojektorilla elementin pintaan.

● kohteesta ja tilan koosta riippuen, akustiikkaelementtien kokoa ja 
määrää varioidaan tarpeen mukaan.

● tarkemmat tiedot tekstiiliosiosta

● suojahuppu, jolla voi peittää tyhjän tai täyden 
kirjahyllyn = liikuteltava tilanjakaja

● “Kirjakolmio”-kuosi painettuna kankaaseen
● tarkemmat tiedot tekstiiliosiosta



konsepti
muissa metropolian kirjastoissa 

Havainnekuva, värikoodattu matto ja 
kirjakuositeippaus Metropolian Tikkurilan 
yksikössä

Havainnekuva, lukukuplat Metropolian 
Tikkurilan yksikössä


