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Tiedotusvälineille

Kuopion museon ja pääkirjaston yhdistävä Tiedon ja tarinoiden
kortteli harjakorkeudessaan – rakennushanke esittäytyy
Kohtaamossa torstaina 30.1.
Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus -hankkeen työmaavaihe alkoi vuoden
2018 loppupuolella ja vanhan osan peruskorjaus sekä laajennusosa valmistuvat
syksyllä 2020. Ensimmäiset näyttelyt uusiin tiloihin valmistuvat 2021 keväälle,
jolloin uutta museota pääsee ihastelemaan myös yleisö.
Kohteen toteuttajana allianssimallilla toimii NCC Suomi Oy. Työ on edennyt
aikataulussaan ja harjannostajaisia vietetään perjantaina 31.1.2020 klo 12 alkaen.

Rakennushanke sekä kirjasto ja museot esittelevät toimintojaan Kohtaamossa torstaina
30.1.2020 klo 9-14
Kuopion museo ja pääkirjasto, tiedon ja tarinoiden kortteli, esittäytyy Kuopion
Alatorin Kohtaamossa torstaina 30.1.2020 klo 9-14.
Tarjolla on tietoa Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen
etenemisestä. Hankkeeseen voi perehtyä esimerkiksi katsomalla työmaan
edistymistä kuvaavan raksakameran taltioinnin tai virtuaalikävelemällä tulevassa
rakennuksessa.
Esillä ovat museon ja kirjaston yhteistyö ja palvelut sekä pääkirjaston uudistukset.
Paiskaa tassua Vuoden kuopiolainen -tittelin saaneen Lukukoira Sylvin
kanssa klo 12-14. Koko päivän paikalla on myös silitettävä Kuopio museon karhu
Ben. Päivän aikana näistä kaveruksista voi tehdä oman rintanapin muistoksi.
Kohtaamossa voi myös hankkia kirjastokortin ja saada opastusta kirjaston
palveluista ja e-aineistoista.
Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus- hankkeen nettisivulle
(https://www.kuopio.fi/fi/uudistuva-museo-kirjasto) on koottu museon ja työmaan
blogit sekä linkki rakentajien viikkotiedotteeseen, jonka voi myös tilata suoraan
sähköpostiin.
Kutsu medialle perinteiseen harjannostajaisjuhlaan
Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus -hankkeen harjannostajaisjuhlaa
vietetään perjantaina 31.1.2020. Ohjattu työmaakierros (ilman henkilökohtaisia
työmaan suojavarusteita) alkaa klo 12.00 ja kokoontuminen on Kauppakatu 25–27,
ravintola Isä Camillon edessä.
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Ohjelmallinen tilaisuus pidetään museon viereisen Postitalon tiloissa klo 12.30
alkaen, sisäänkäynti Museokadun puolelta.
Lisätietoja:
rakennushankkeesta projektinjohtaja Marko Väätäinen, p. 044 718 5686
marko.vaatainen@kuopio.fi
kirjaston toiminnasta asiakas- ja kokoelmapäällikkö, Minna Koistinen,
p. 044 718 2360, minna.alina.koistinen@kuopio.fi
museoiden toiminnasta museonjohtaja, Pertti Renvall, p. 044 718 2651,
pertti.renvall@kuopio.fi

Postiosoite

Käyntiosoite

Laskutusosoite

Puhelin

Faksi

www.kuopio.fi

PL 1097
70111 KUOPIO

Suokatu 42 B

PL 3016
70701 KUOPIO

017 185 111

017 185 606

etunimi.sukunimi@kuopio.fi

