Kaisa-talon kirjaston tilasuunnittelu
täydessä vauhdissa
Kaisa-talon uuden kirjaston suunnittelu on nyt alkanut toden teolla. Vielä
tämän kevään aikana on tarkoitus hakea rakennuslupa, purkutyöt alkavat reilun
vuoden kuluttua, ja keväällä 2012 rakennuksen on määrä valmistua.
Kirjastojen henkilökunta osallistuu työhön kymmenen projektiryhmän kautta.
Kaikissa ryhmissä on mukana teknisen osaston arkkitehti Anna-Maija
Haukkavaara, ja ryhmät voivat tarvittaessa pyytää tarvitsemiaan
asiantuntijoita kokouksiinsa. Projektiryhmien tarkoitus on tuottaa tietoa tilassa
tapahtuvasta toiminnasta ja miettiä arkkitehdin kanssa tilan käyttöä.
Jotta myös kirjastojen asiakkaiden näkökohtia saataisiin mukaan
suunnitteluun, on perustettu ryhmä, johon kuuluu opettajia, tutkijoita ja
opiskelijoita niistä tiedekunnista, joiden kirjastot ovat yhdistymässä.
Projektiryhmät pyytävät tältä ryhmältä kommentteja asiakastilojen osalta.
Projektiryhmissä tuotettua tietoa viedään edelleen projektin
suunnittelukokoukseen. Suunnittelukokouksen puheenjohtajana toimii
tekninen johtaja Anna-Maija Lukkari ja sihteerinä rakennuttajakonsultti Ola
Malmberg. Kokoukseen osallistuvat arkkitehteja ja erikoissuunnittelijoita
(sähkö- rakenne- ja LVI-suunnittelijat), ja kirjastoja edustavat Matti Hjerppe
ja allekirjoittanut.
Rakennushankkeen ylin päättävä elin on rakennustoimikunta, jonka
puheenjohtajana toimii Anna-Maija Lukkari ja sihteerinä Anna-Maija
Haukkavaara. Rakennustoimikuntaan kuuluvat myös yhteen muuttavien
kirjastojen johtajat sekä keskustan tiedekuntien dekaanit. Seuraavassa
kokouksessaan 1.4. rakennustoimikunta saanee käsittelyynsä ensimmäisen
luonnosvaiheen suunnitelmat (L1). Kun rakennuslupaa haetaan, pitäisi olla
tieto kantavista rakenteista, hisseistä sekä vesijohtojen kulusta, eli mm.
vessojen ja keittiöiden paikat pitää olla selvillä.
Projektiryhmissä esillä olleita asioita
Asiakaspalvelutiloja sekä tietotekniikkaa ja laitteita suunnittelevat ryhmät
ovat pohtineet paljon palautusautomaatin sijaintia - tämä on myös sellainen
asia, josta olisi hyvä saada varmuus jo helmikuun aikana. Uuteen kirjastoon on
sisäänkäynti sekä Aleksandrian aulasta (kuten nykyäänkin) että
Fabianinkadulta, ja automaatin pitäisi palvella kummaltakin suunnalta
lähestyviä. Ryhmät pitävät seuraavaksi asiasta yhteiskokouksen, johon on
kutsuttu myös arkkitehteja - avuksi saadaan toivottavasta 3D-esitykset
muutamasta ratkaisuvaihtoehdosta.

Henkilökunnan tiloja suunnitteleva ryhmä on tehnyt alustavan suunnitelman
sosiaalitiloista - suuri taukotila tulee 7. kerrokseen näköalapaikalle, ja
pienempi taukotila 3. kerrokseen. Kerroksissa 4-6 on minikeittiöt, ja 2.
kerroksessa, henkilökunnan sisäänkäynnin yhteydessä, on suihku- ja pukutilat.
Asiakkaiden työskentelytilat-ryhmä selvittää parhaillaan otantalaskennalla
asiakaspaikkojen nykyiset käyttöasteet, jonka pohjalta voidaan arvioida uuden
kirjaston tarpeet asiakastilojen suhteen.
Keskitetyn hankinnan ja luetteloinnin tiloja tarkasteleva ryhmä on tuottanut
alustavan kaavion siitä, miten aineisto uudessa talossa liikkuu.
Logistiikkaryhmä on tarkastellut tavaran ja ihmisten liikkumista talossa.
Tavara tulee talon kellariin keskustan huoltotunnelin kautta, ja talon keskelle
tulee kaksi uutta hissiä.
Opaste- ja tiedotusryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa, jossa
alustavasti ideoitiin minkä tyyppisiä opasteita uudessa kirjastossa käytettäisiin.
Kokoelmatiloja pohtiva ryhmä aloittaa toimintansa lähiaikoina, kun taas
kalusteryhmää ja muiden keskitettyjen palveluiden ryhmää ei ehkä aivan
vielä tarvita.
Viimeisimmät pohjapiirustukset sekä projektiryhmien muistiot ja muu tuotettu
aineisto löytyvät kaisatalo-wikistä, johon pääsee samalla yhteistunnuksella
kuin Helka-wikiin. Wiki-palveluun pitää kirjautua em. yhteistunnuksilla ennen
kuin klikkaa linkkiä.
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