
 

 

 

JOELI  –  SAVONLINNAN PÄÄKIRJASTO 
 

 
 

Uuden kirjaston rakentaminen aloitettiin keväällä 2012 ja talo oli valmis seuraavana 

keväänä. Sisustaminen ja muutto tapahtuivat kesän aikana ja kirjasto avattiin 

syyskuussa 2013. Yleisökilpailun tuloksena se sai Joel Lehtosen mukaan nimen Joeli.  

 

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, 

pääsuunnittelijana arkkitehti Markku Puumala. Hanketta hallinnoi Savonlinnan 

kaupungin toimitilapalvelut ja pääurakoitsijana oli Lemminkäinen Talo Oy. 

 

Kirjaston yleisötilojen pinta-ala on noin 2600 m² ja kokonaisala noin 3400 m². 

Suunnittelun, rakentamisen ja sisustamisen kustannukset olivat 7,8 milj. euroa, josta 

Savonlinnan kaupungin osuus oli 57 % ja Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus 43 %. 

 

Kirjastolla on näyttävä sijainti ikään kuin porttirakennuksena kaupungin läntisen 

sisääntulotien varrella. Suunnittelijat asettivat tehtäväkseen sovittaa uusi kirjasto tähän 

luonnonkauniiseen rantamaisemaan ja antaa sille selkeä kulttuurirakennuksen olemus.  

 

Julkisivut ovat käsittelemätöntä Siperian lehtikuusta, joka aikaa myöten harmaantuu. 

Pitkiä julkisivuja koristaa metalliverkko, jonka on suunnitellut graafikko Aimo 

Katajamäki ja valmistanut Alupro Oy. Verkon runko on terästä ja kuviot alumiinia.   



 

Molemmissa julkisivuissa on samat kuviot, mutta eri järjestyksessä. Kuviot ovat: 

ahven, ankkuri, balettitanssija, hirvenpää, höyrylaiva, jousi, kapellimestari, karhu, 

kirjojen kantaja, kirkonkello, avoin kämmen, laulajan pää, lehmä, lukeva mies (edestä 

ja sivulta), mänty, norppa, Olavinlinna, oopperalaulajatar, orava, (tiedon) portaat, 

pässinpää, pöllö, saksofonin soittaja, sorsa, soutuvene sekä kirjaimet SAVO. 

 

Yleisötilat on sijoitettu kahteen tasoon. Ensimmäinen ja toinen kerros liittyvät 

avoimesti toisiinsa koko rakennuksen pituisessa hallissa, jonka itäsivun korkeista 

ikkunoista avautuu näkymiä Haapavedelle. Tekniset tilat ja henkilökunnan työhuoneet 

on koottu omaan vyöhykkeeseensä kolmeen kerrokseen rakennuksen länsisivulle. 

 

Sisätilojen seinä- ja kattopintoja hallitsee puun ja betonin kontrasti, mutta samalla 

harmoninen tasapaino. Arkkitehtuuriin keskeisesti liittyvä taide-elementti ja 

kiintopiste on pääportaikko, joka on paikalla valettu teräsbetonista. Se tekee 270 

asteen kierroksen ensimmäisestä toiseen kerrokseen ja on tuettu rakenteisiin vain 

alaosastaan.  

 



Joelin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat uutisalue ja lasten ja nuorten osasto, 

toisessa kerroksessa aikuisten osasto ja musiikkiosasto. Sisustuksen on suunnitellut 

arkkitehti Karola Sahi. Kalusteiden toimittajat olivat Isku Oy ja Martela Oy (pöydät, 

tuolit, kaapit) sekä Sarkop AS (yleisötilojen hyllykalusteet).  

 

 

 

Näkymät ovat avarat, koska yleisötiloissa ei ole väliseiniä ja hyllyjen korkeus on vain 

140 cm. Kirjahyllyt on asemoitu ”kortteleiksi”, jotka rajaavat lukupaikkoja. Värikkäät 

istumapaikat ja kirkkaan vihreät neuvontapisteet muodostavat saarekkeita 

kokoelmatilojen keskelle.  

  



 

 

Rakennuksen suunnittelun lähtökohtia olivat helppo saavutettavuus, monikäyttöisyys 

ja esteettömyys. Kirjaston haluttiin olevan elämyksellinen, inspiroiva ympäristö – 

viihtyisä tila, jossa ihmiset ja ideat kohtaavat toisensa. Yleisön suosio osoittaa, että  

nämä tavoitteet on saavutettu. 

 

 

 

 


