
 

 

Kirjasto-kulttuuritalon / monitoimitalon piirustuksia esiteltiin taas 21.11. Viholan 
kirjaston väistötiloihin oli saapunut kolmisenkymmentä ihmistä kuuntelemaan 
arkkitehti Pekka Kolin esitystä piirtämistään tiloista. Edellisenä iltana 
kaupunginhallitus oli jo hyväksynyt tilaohjelman piirrokset. 
 

Saavutettavuus huoletti 
Erityistä huolta esitettiin saavutettavuusasioista. Vaikka liikuntaesteisillä on erilaisia 
mahdollisuuksia lähestyä rakennusta (Välikatu ja Härkitie) ovat ne joidenkin mielestä 
vaikeita toteuttaa. Ehkä siksi, että varsinaisia parkkipaikkoja ei ole, pari 
invapysäköintipaikkaa vain Välikadulla ja pääsisäänkäynnin yhteydessä paikka 
asiakkaiden kyydistä pois jättämiseen (taksit jne.). 
 
Haasteellisen jyrkän kadun nousun takia pitää osasta kerrosta tehdä matalampi 
huonekorkeus. Jonkun mielestä Välikadun lipassa on haaskattu kalliita neliöitä. Pitäisi 
kuitenkin muistaa, että nykyinen rakennus tulee kovin lähelle ajorataa. Tekemällä n. 3 m 
korkea kulku lipan alle, turvataan huoltoajo turvallisemmin rakennuksen viereen. 
 

Kerrokset 

Toisen kerroksen hahmottaminen myös kokoelma-alueeksi oli hankalaa illan osallistujille. 
Kysyttiin miksi kirjasto on vasta kolmannessa kerroksessa. Toisaalta haluttiin myös lasten 
aineiston olevan samassa kerroksessa muun aineiston kanssa. Tähän kerrosala ei 
kuitenkaan riittäisi. Ajatuksenamme on nimenomaan ollut, että 1. kerrokseen tulevat 
nopeat pistäytymiset, perusinfo, kahvio sekä lasten ja nuorten toiminta. Mitä ylempänä tilat 
ovat, sitä rauhallisempia ne myös ovat. 
Kirjaston lasten osaston silminnähden pieni koko epäilytti myös.  
 

Meteliä? 

Toisen ja kolmannen kerroksen välinen tilan tuntua antava aukko herätti myös 
keskustelua. Siirtyykö sitä kautta häiritsevää melua? Arkkitehti mainitsi akustiikalla ja mm. 
erityisen taustakohinan poistolla voitavan estää melua.  
 

Ilmanvaihto, lämmitys 
Yleisön joukossa oli muutama teknisistä ratkaisuista tietävä henkilö. Heidän 
kommenttejaan: 

- Ilmanvaihdon järjestäminen on varmaan ongelmallista? 
- Kattotötteröt, eikö niitä voi jotenkin panna piiloon? Kyse on ilmanvaihtoaukoista. 
- Tasakattojako vielä tehdään Suomen hankaliin oloihin? 
- Eikö tulekaan aurinkopaneeleita? Ai että on varattu mahdollisuus? Entä minne sitä 

energiaa sitten aiotaan kerätä? 
- Ei tarvita enää lisää hometaloja Nokialle! Miten tämä estetään? 
Koli: Nyt on varauduttu erityisillä rakentamisen aikana tapahtuvilla säädöksillä ja 
varmistuksilla, kosteusantureilla. Tällöin päästään heti korjaamaan mahdolliset virheet. 
 
- Mikä on lämmitysmuoto? - Kaukolämpö. 



 

 

- Entäs pintamateriaali sitten? - Se on kiviainesta, laattoja joista kosteus on kokonaan 
poistettu (polymeerikomposiittia). Maksimissaan laatan koko on 90x180. 
Kiinnitysalustan ja laatan väliin tulee 60mm tuuletusväli. Ei ole mikään uusi 
keksintö, ollut jo 50 vuotta sitten Norjassa. Käytetään myös arktisissa oloissa 
Kanadassa. 

 
Tästä pintamateriaalista ja sen kosteuden hylkivyydestä - imevyydestä saatiin pikku 
väittely aikaiseksi! 
 
Kokonaisuudessaan tilaisuus oli hyvä ja moni jäi vielä arkkitehdin kanssa yksityiseen 
keskusteluun tilaisuuden loputtua.  
 
Kirjasto pitää esillä piirrokset vielä kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyyn, 11.12. 
asti, joten vielä on mahdollisuus käydä katsomassa niitä. 
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