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Helsingin yliopisto

Helsingin kampukset Helsinki

11 tiedekuntaa

10 kirjastoa

noin 4 000 uutta  
opiskelijaa vuosittain

38 000 perustutkinto-
opiskelijaa



Helsingin yliopiston kirjastot

(video)





Viikin kampus

Viikin kampus on Helsingin yliopiston toiseksi suurin
kaikista neljästä kampuksesta. Viikin satoja vuosia vanha
peltomaisema on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Keskiajalla 
Viikki oli yksi Helsingin pitäjän vauraimmista kylistä. 
Kaupungin perustamisen (1550) jälkeen Viikin pelloista 
muodostettiin kruununtila tuottamaan viljaa ja rehua 
Vantaankosken kuninkaankartanolle. Viikin latokartanoa 
maineen on käytetty maaherran virkatalona, sotilasvirkatalona, 
vuokrattuna yksityisille ja vuodesta 1931 lähtien yliopiston 
opetus- ja tutkimustilana.



Viikin kampus

Biotekniikan instituutti 
Biotieteellinen tiedekunta 
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 
Farmasian tiedekunta 
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Neurotieteen tutkimuslaitos 
RKTL
Evira
Helsinki Business and Science Park
Helsinki Gardenia
Viikin kirjasto (Helsingin kaupunginkirjasto)
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu



Viikin tiedekirjasto on toimialojensa suurin 

tieteellinen kirjasto, jonka kokoelmat ja 

palvelut ovat kaikkien tiedontarvitsijoiden 

käytettävissä. 

Toimialoja on yhteensä yhdeksän, joista 

kullakin on oma toimialavastaavansa.

biotieteet ja bioinformatiikka 

ekologia, systematiikka ja 

ympäristöala 

elintarvikeala 

eläinlääketiede 

farmasia 

kotitalous- ja kuluttaja-ala 

maatalousala 

metsä- ja puuala 

talous- ja yhteiskuntatieteet

Viikin tiedekirjasto –
kampuksen tietopalvelut



Viikin tiedekirjaston lyhyt historia

rakennus valmistunut 1999
alussa Maatalouskirjasto,  Metsäkirjasto ja Luonnontieteiden kirjaston 
biotieteelliset kokoelmat (ent. Tieteellisten Seurain Kirjasto),
Biokeskuksen kirjasto: farmasian ja biokemian kirjastot;  
v. 2002 eläintieteen ja kasvitieteen laitosten kirjastot
V. 2004  Eläinlääketieteellinen kirjasto

Konsistorin alainen erillislaitos; johtokunnassa edustettuna 4 
tiedekuntaa: maat.-metsät., biotieteellinen, farmasian ja 
eläinlääketieteellinen tiedekunta opiskelijoineen
Biotekniikan instituutti, Neurotieteen tutkimuslaitos



Viikin tiedekirjasto lukuina 2005 (1)

42 vakinaista työntekijää
12 588 hyllymetriä aineistoa
3 100 kausijulkaisua; 740 ostettuja
11 000 e-lehteä
200 tietokantaa
2 000 e-kirjaa
400 työskentelypaikkaa asiakkaille; 200 työasemaa
Pinta-ala 5000 m2 neljässä kerroksessa



Viikin tiedekirjasto lukuina 2005 (2)

257 576 asiakasta
800-1 000 asiakasta päivittäin
203 792 lainaa ja uusintaa (noin 50 % lainoista
itsepalveluautomaateilla) 
6 977 kaukopalvelutoimeksiantoa
959 tietopalvelutoimeksiantoa
899 opetustuntia



BMF:n Viikki-tiimi on mukana EAHIL2008
-suunnittelussa

Welcome to Helsinki in 2008!


