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TAPAHTUMA-ALUE
muutoin siirrettäviä hyllyjä ja
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Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
Pohjapiirustusluonnos   1:100
Kevät 2018

Asiakaspalvelupiste

Näyttelytila

Tapahtuma-alue

Taaperot

Siirrettävät lukusopet

Nuoret

Toimintatila

Pöytäpelitila

Konsolipelitila

Oloportaat

Kausikirjat / muu aineisto

Lainausautomaatti
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Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
nuorten lukupaikka   1:50
Kevät 2018

Nuorten lukupaikka on hyllyjen ja
värikkään kehän (ääntä vaimentava)
suojaama korotettu taso

värikkään kehän sisäpinta
akustoivaa materiaalia

valkoinen
huopa-
valaisin huopaa

tasossa ja
portaissa

ulkopuolella
hyllyissä
kirjoja

sisäpuolella
hyllyissä
kirjoja

Kirjahyllyt rajaavat lukupaikkaa -ja
sisäänmenon kohdalla tapahtuu
kenkien säilytys

aksonometrinen kuva, nuorten lukupaikka 1:50

pohjakuva,
nuorten lukupaikka 1:50

perspektiivikuva, nuorten lukupaikka

Pöydän ohessa sijaitsee latauspiste
kännyköille
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Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
taaperoiden lukupaikka  1:50
Kevät 2018

Taaperoiden lukupaikka muodostuu
kirjahyllyjen ja lukumökkien
rajaamasta tilasta

Ideakuva lukumökin takaseinästä,
kuva: LEGO Express/Tumblr

aksonometrinen kuva, taaperoiden lukupaikka 1:50

Kenkien säilytys tapahtuu sisäänme-
nojen kohdalla ulkopuolisessa
hyllyssä

Lukumökkien takaseinä on lego-
alustaa, johon voi rakennella
Dublo-Legoilla

Lukutilan pohja muodostuu
pehmeästä alustasta ja matosta,
mökeissä ja istuinpaikkoina
toimivien matalien kirjahyllyjen
pehmusteena käytetään tyynyjä

ulkopuolella hyllyissä
kenkien säilytys

portti

portti

pohjapiirros, taaperoiden lukupaikka 1:50

pehmeä matto,
tyynyjä

istumatilaa

sisäpuolella hyllyissä
kirjojen säilytys

Ideakuva taaperoiden lukumökistä
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Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
pelieriöt ja siirreltävät lukupaikat
Kevät 2018

Pelitilat ovat suljettavia ja ääni-
eristettyjä eriöitä (esim. Framery Q ja
"tupla Q")

perspektiivikuva, pelitila

naamakuva, pelitila 1:50

pohjakuva, pelitila 1:50

Toinen eriö on tarkoitettu pöytä-
pelipelaamiseen ja toinen (tuplasti
suurempi) konsolipelipelaamiseen

Konsolipelitilassa istuimina toimivat
Fatboy-säkkituolit
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Siirreltävissä lukupaikoissa (6kpl)
sijaitsee pesämäiset ja pehmustetut
omat sopet

Kahdessa lukupaikassa on läpiaukko,
muissa umpinainen takaseinä

Siirreltävien lukupaikkojen
takaseinät toimivat (kiskoi-
neenja taulukouruineen)
näyttelyiden ripustustilana

aksonometrinen kuva, siirreltävät lukupaikat



TAPAHTUMA-ALUE
muutoin siirrettäviä hyllyjä ja
istuimia/säkkituoleja?

NÄYTTELYTILA:
lukupaikkojen takaseinissä
ripustustilaa

KONSOLI-
PELITILA

OLESKELU-
VERKKO

TIEDONHAKUPISTE2. 4b.

4b.

(kenkien säilytys)

(kenkien säilytys)
pieniä, siirreltäviä vitriinejä

Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
purje, opasteet ja oloporras
Kevät 2018

Näyttelytilan kohdalla on aukko
yläkerran musiikkiosastoon
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Entisen Muikkusen porras kunnostetaan
oloportaaksi/oleskeluportaaksi

Opastus ja muu grafiikka tuovat
tilaan lisäväriä ja mielenkiintoisia
visuaalisia elementtejä

Portaiden pintamateriaali on pehmeä
ja lisäpehmustusta tuovat pienet
patjat ja tyynyt

"Pöydäkkeille" voi laskea kirjoja tai
vaikka käyttää sitä kaverin kanssa
pelipöytänä

Aukkoon viritetään Barrisol-
materiaalista pingoitettava akustoiva
purje

Ideakuva purjeesta

Ideakuvia opasteista

perspektiivikuva, oloportaat/oleskeluportaat



Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
osakehät, kirjaständit, kenkäsäil. ja värit
Kevät 2018

Värilliset osakehät merkkaavat
asiakaspalvelupisteen ja lainaus-
automaatin sijainnin

6/6

perspektiivikuva, asiakaspalvelupiste ja
huomiopallo

aksonometrinen kuva,
lainausautomaatti 1:50

Kirjoja on esitteillä korokkeiden
päällä

Kenkien säilytystä siirreltävillä
kalusteilla sijaitsee toimintatilan,
luku-, peli- ja oleskelupaikkojen
yhteydessä

kenkäsäilytys 1:20

lattia: harmaa korkeat hyllyt: harmaa

kirjahyllyt: vihreä seinät, katto: valkoinen

olemassaolevat värit:

uudet värit:

lämpimät sävyt: huomiopallo, kehät ja
osakehät, uudet kalusteet jne.

viileä sävy: taape-
roiden alueen matto

V ä r i m a a i l m a a :
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Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
nojatuoli, lukupaikkoja  
Kevät 2018
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Taaperotilan lähelle tuoli imetystä
varten, korkeampia tuoleja ikäihmisille

ISKU, Origo mekanismituoli (keinuva ja
pyörivä mekanismi, sisäänrakennettu rahi)

Luku- ja oleskelupaikka verkosta
konsolipelitilan seinää vasten

Lukupaikka verkosta tehtynä

Lukupaikka varastotilan yhteydessä

Luku- ja oleskelupaikka, jonne kiivetään
tikkaita pitkin "pesään"

Kaarimainen sohva luku- ja oleskelu-
paikkoihin ikkunoiden ääreen

Martela, Kaari-sohvan pala

Kiteen huonekalutehdas, Seniori tuoli



punainen: henkilökunta
-huomiopallo
-osakehät (as.palvelupiste,
lainausautomaatti)

oranssi: 7-12v. ja yleinen käyttö
-portaat
-lukupaikat
-pelipaikat

keltainen: oranssia väriä
tukeva
-kenkien säilytys

vihreä: 0-6v. (taaperot)
-nurmikko, taaperoiden alue

violetti: 13-18v. (nuoriso, teinit)
-korotetun lukupisteen kehä
-liitutaulu ja tussitaulu
-kirjaesittelyständit

tussitaulu, johon
tarroitettu puhe-
kupla (myös
magneeteille)

liitutaulu teema-
sävyyn värissä
(myös magnee-
teille)

Siun kirjasto, lasten ja nuorten osasto
värimaailma,  
Kevät 2018
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Värikoodaus

Värit kertovat kalusteen käyttötarkoituksesta
tai tietylle ikäryhmälle pääasiallisesti
suunnatusta toiminnasta

Liitutaulu ja tussitaulu

Liikuteltava vaaterekki,
jossa Monena Swing-
naulakoihin mahtuu yhteensä
40takkia, lisänä peili

Keltaiset jalkinesäilytyskalusteet,
joiden päällä voi istua

Jalkinesäilytyskalusteet
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