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Vanhusten ympärivuorokautinen hoito on viime 
vuosina ollut laajan yhteiskunnallisen keskus-
telun kohteena siinä ilmenneiden puutteiden 
vuoksi. Hoidon laatuun vaikuttavat erityisesti 
asukkaiden tarpeiden huomioonottaminen, 
hoitohenkilöstön määrä ja osaaminen, johta-
minen ja toimintafilosofia sekä asuinympäris-
tön toimivuus. Näiden tekijöiden arviointi on 
keskeistä tavoiteltaessa pitkäaikaishoitopai-
koissa asuvien ihmisten hyvää elämää. Tässä 
raportissa tuodaan esiin ulkoisessa asiantunti-
ja-arviossa marraskuussa 2021 tehtyjä havain-
toja valituissa rakennuskohteissa Pohjanmaan 
hyvinvointialueella. Pohjanmaan hyvinvointi-
alue valittiin tarkastelualueeksi, koska alueelta 
löytyy poikkeuksellisen useita mielenkiintoisia 
kohteita, joihin usein liittyy perustavaa laa-
tua olevia innovaatioita ja eteenpäin katsovaa 
ajattelua. 

Kohdevierailujen ja tämän raportin kokoami-
sen välisenä aikana astui voimaan Sote-uudis-
tus, jonka mukana Vaasan sairaanhoitopiirin 
nimi muuttui Pohjanmaan hyvinvointialueeksi. 
Alueen rajaus pysyi kuitenkin edelleen samana. 
Selkeyden vuoksi tässä raportissa on pyritty 
käyttämään alueen uutta nimeä.

Tätä projektia muotoillessa asiantuntijaryh-
mässä nousi esiin käynti eräässä vanhusten 
palvelutalossa. Autiolta tuntuneen talon läpi 
kävellessä päätyi lasiovelle, jonka takana oli 
jonkinlaiselta yhteistilalta vaikuttava huone. 
Ovi oli lukossa. ”Kodin” työntekijältä kysyt-
täessä, miksi ovi oli lukossa, vastaus kuului 
”kyllä se avataan ruoka-aikana”. On selvää, 
että tällainen tilojen rajoitettu käyttö ei ole 
hyvää palveluasumista. Toisaalta myöskään 
esteettömyys, norminmukainen hoitajasuhde 

tai erilaiset rannekkeet eivät ole automaatti-
sia laaduntakeita. Esimerkiksi juuri tapaamis-
paikkojen määrän ja laadun ratkaisevan tärkeä 
rooli laadukasta palveluasumista luotaessa jää 
aivan liian usein huomiotta. Viime vuosina on 
annettu lupia rakentaa palvelutaloja, joissa on 
aivan liian vähän neliöitä asukasta kohti. Täl-
löin yhteiset tilat todella voivat rajoittua yhteen 
lukossa olevaan ruokasaliin. Niukkojen tilojen 
ilmiö johtuu myös siitä, ettei väestön vanhene-
misen nopeutta ole otettu huomioon tarpeeksi 
ajoissa ja vakavasti. Tällöin kunnat ovat liian 
usein hyväksyneet alan yrittäjiksi lähes kenet 
tahansa, joka pystyy ”helpottamaan tilannetta”, 
eikä tilojen laatua tai sijainnin sopivuutta ole 
pystytty ottamaan riittävällä tavalla huomioon. 
Useita vuosia on puhuttu myös siitä, kuinka 
palvelutaloja tai hoivakoteja ei enää pitäisi 
perustaa kirkonkylien laidoille pois näkyvistä, 
vaan paikkoihin, joissa asukkaat voivat nauttia 
jokapäiväisestä vilkkaasta ja virikkeellisestä 
elämästä. On puhuttu vanhusten palvelukort-
teleista, joissa asukkaat löytäisivät itsensä nor-
maalin elämän keskeltä, mutta näitä ei vielä 
ole juurikaan nähty. 

Sijainnin ja tilojen riittävyyden lisäksi myös 
käytetty kieli rakentaa vanhustenpalvelujen 
todellisuutta. Espoon kaupunki, jonka van-
hustenpalvelujen johtajana asiantuntijaryh-
mämme jäsen Jaakko Valvanne silloin toimi, 
päätti vuosituhannen alkuvuosina luoda 
kokonaan uuden sanaston vanhusten asumi-
selle ja loi termin ”Elä ja asu –seniorikeskus”, 
käsitteen, josta lähtöisin oleva versio ”Asu ja 
elä” on nykyisin käytössä myös muun muassa 
Vaasassa. Ympärivuorokautisista hoitopai-
koista käytetään nykyisin erilaisia nimityksiä, 
kuten vanhainkoti, hoivakoti, palvelutalo tai 
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tehostetun palveluasumisen yksikkö, ilman 
että niissä asuvien ihmisten hoidon tarve tai 
toiminnan sisältö olennaisesti eroaisivat toi-
sistaan. Myös tässä raportissa rakennuskoh-
teiden nimitykset vaihtelevat, riippuen paljolti 
siitä, mitä kussakin kohteessa on käytetty.  

Tällä kierroksella vierailimme yksiköissä, joissa 
johtamisen laatu sekä henkilökunnan omistau-
tuminen olivat sitä luokkaa, ettei kenellekään 
jäänyt epäselväksi etteikö niissä ymmärret-
täisi mitä koti heidän asukkailleen merkitsee. 
Tapaamispaikat olivat selkeästi olleet toimin-
nan keskiössä alusta lähtien, samoin kuin 
lukuisat muut viihtymistä parantavat innovaa-
tiot. On syytä toivoa, että näistä asenteista ja 
siitä innosta, mitä useissa kohteissa koimme, 
tulee vähitellen maahamme uusi normaali.  

Metodi
Kaikki suunnittelu sisältää jo määritelmälli-
sesti olettamuksia siitä, mitkä toimenpiteet 
johtaisivat parhaaseen mahdolliseen tulok-
seen. Turhan harvoin tullaan kuitenkaan kat-
soneeksi taaksepäin niihin kohteisiin, joissa 
jo toimitaan. Käyttöönoton jälkeinen arviointi 
voi kuitenkin antaa meille ensiarvoisen tärkeää 
tietoa hyväksi koetuista ja todennetuista toi-
menpiteistä ja toimintatavoista. Tämä voi toimia 
ratkaisevana tukena päätöksiä perusteltaessa. 

Käyttöönoton jälkeinen arviointi, POE 
(post-occupancy evaluation), on kansainvä-
lisesti käytössä oleva, yleensä noin vuoden 
kuluttua kohteen käyttöönotosta suoritet-
tava rakennuksen ja sen toiminnan arviointi. 
POE-menetelmiä on monenlaisia, mutta tässä 

tapauksessa on käytetty niistä nopeinta, 
asiantuntijakävelyä (experts’ walkthrough). Se 
perustuu noin 4–5 asiantuntijan (2–3 sosiaali- 
ja terveyssektorin, sekä 1–2 suunnittelun ja 
rakentamisen ammattilaista) tutustumiseen 
ja analyysiin tiloista paikan päällä. Tiloissa 
vietetään 1–8 tuntia, riippuen kohteen koosta. 
Menetelmän, sekä käytännössä koko POE-toi-
minnan kehittäjänä voidaan pitää amerikka-
laista tutkija Wolfgang Preiseriä, joka julkaisi 
aiheesta ensimmäisen teoksen vuonna 1988. 
Sitä pidetään yhä alan perusteoksena ja vii-
meisin uusintapainos ilmestyi vuonna 2015. 

Asiantuntijakävely muodostuu organisoi-
dusta ja spontaanisesta osuudesta. Analyysi 
on useimmiten vapaamuotoista, eikä siihen 
liity rasti ruutuun lomakkeita, haastattelu-
kaavakkeita tai numeerisia arviointeja. Alun 
organisoidussa osuudessa luodaan perusta 
spontaanille osuudelle, kun yksikön vastuu-
henkilöiden edustaja esittelee tilat ja kertoo 
projektin taustoista. Tämän jälkeen alkaa 
varsinainen ”kävely”, jonka aikana vierailijat 
liikkuvat yksikössä spontaanisti ja pysähtyvät 
keskustelemaan henkilökunnan edustajien 
ja ohikulkevien tai yhteistiloissa oleskelevien 
potilaiden/asukkaiden kanssa, silloin kun sii-
hen tuntuu olevan tarvetta ja se tuntuu luon-
tevalta. Menetelmän suuri etu on, että arvioijat 
tapaavat todelliset loppukäyttäjät työssään 
tavallisessa arjessa. Nämä loppukäyttäjät 
edustavat kaikkia tasoja, eli esimerkiksi myös 
niitä, jotka vastaavat huollosta ja ylläpidosta. 

Tässä projektissa POE:n päämääränä oli muo-
dostaa arviointi uudisrakennusten laadusta tai 
rakennusten toteutetuista kehittämis– ja perus-
korjaustoimenpiteistä, sekä lopputuloksen 
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arkkitehtonisesta laadusta. Arkkitehtonisen 
laadun arvioinnissa toiminnallisuus on aina 
erittäin ratkaisevassa roolissa, mutta arvioi-
taessa sosiaali– ja terveysalan rakennuksia 
tämä yhteys korostuu erityisen voimakkaasti.

Tässä projektissa rakennustyyppejä otettiin 
mukaan laidasta laitaan, yhteensä kohteita oli 
17. Tarkastelualueella on kiitettävässä määrin 
peruskorjattu ja otettu uuteen käyttöön juuri 
esimerkiksi 70-luvulla rakennettuja terveys-
keskuksia tai niiden osia. Alueella ei tunnu 
juurikaan esiintyvän monin paikoin vallitse-
vaa purkuvimmaa, mikä on tietenkin kestä-
vyyden kannalta esimerkillistä. Tästä syystä 
kohdeluettelo muodostuikin monimuotoiseksi: 
uudisrakentaminen, peruskorjaukset ja käyttö-
tarkoituksen muutokset luovat Pohjanmaalle 
monipuolisen otannan sosiaali– ja terveysalan 
rakennuksia. Kohteiden joukossa oli kahdek-
san uudisrakentamiskohdetta, kuusi perus-
korjauskohdetta, joista useimmat sisälsivät 
myös käyttötarkoituksen muutoksen, sekä 
kolme kohdetta, jotka sisälsivät sekä uutta 
että vanhaa korjausta. Kohteista yhdeksän oli 
eritasoisia palveluasumisyksikköjä, mukaan 
lukien kaksi asumisyksikköä vammaisille sekä 
yksi seniorien palvelukortteli. Lisäksi vierail-
tiin kahdessa kuntoutusyksikössä ja yhdellä 
yhteispäivystysosastolla sekä yhdessä sosi-
aalipuolen palveluyksikössä. 

Kaikkiin kohteisiin lähetettiin etukäteen kysy-
myksiä, jotka liittyivät kohteen faktatietoihin, 
mutta niihin sisältyi myös itsearviot siitä, missä 
on onnistuttu hyvin ja missä ehkä vähem-
män hyvin. Näihin reagoitiin hyvin vaihtele-
valla tavalla ja vieläkään kaikki faktuaalinen 
tieto ei ole koossa tavalla, joka tekisi kaikista 

projekteista verrannollisia. Näin ollen päätet-
tiin, että tässä loppuraportissa ei pyritäkkään 
kuvailemaan kohteita saman mallin mukai-
sesti. Päinvastoin, valitulla tavalla käsiteltynä 
uskomme, että paremmin korostuu menetel-
män spontaanius ja siihen liittyvä arviointi-
ryhmän kaikkialla kokema vieraanvaraisuus 
ja lämpö. 

Asiantuntijaryhmämme jäsenet olivat: 

Pirjo Wadén
TtM, Närpiön vanhustenhuollon johtaja 2009–
2015, Vaasan kaupungin ikäkeskuksen johtaja 
2015–2019. Entinen VSHP:n hallituksen ja val-
tuuston jäsen.

Jaakko Valvanne
prof. emeritus, lääket. tri. entinen Espoon kau-
pungin vanhusten palvelujen johtaja ja Tampe-
reen yliopiston geriatrian professori

Joseph Mulcahy
Arkkitehti SAFA, arkkit.tsto Harris-Kjisik, 
toiminut projektiarkkitehtina useissa SOTE- 
sektorin kohteessa

sekä allekirjoittanut, Hennu Kjisik
prof. emeritus, tekn. tri, arkkitehti SAFA, arkkit. 
tsto Harris-Kjisik

Tuloksia
Tämän arvioinnin perusteella arkkitehtoninen 
ja toiminnallinen laatutaso oli yleensä vähin-
täänkin tyydyttävä ja joissakin tapauksissa 
jopa esimerkillinen. Parhaita esimerkkejä 
yhdisti se, että johtavissa asemissa olevat 
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työntekijät olivat tiiviisti osallistuneet niiden 
suunnitteluun. Rakennusten suunnittelijat oli-
vat enimmäkseen pienehköjä paikallisia toimi-
joita. Kohteitten mittakaava oli sellainen, ettei 
hankintakilpailutuksessa ollut mitään syytä 
vaatia suunnittelijoilta kymmenientuhansien 
neliömetrien referenssiprojekteja. Näin suun-
nittelijoiksi oli saatu henkilöitä, joiden kans-
sakäyminen käyttäjien kanssa oli luontevaa, 
puhuttiin samaa kieltä ja suunnittelun tapoja 
voitiin miettiä laajamittakaavaisen sairaala-
suunnittelun rutiineja vapaammin. 

Närpiöön rakennettu kokonaisuus, jota kutsu-
taan nimellä ”Mitt i stan” (keskellä kaupunkia) 
on hyvä yritys tuoda seniorit elämään ja asu-
maan paikkaan, jossa kaikki normaalin elämän 
elementit ovat läsnä ja helposti saavutetta-
vissa. Projekti kehittyy koko ajan, mutta oleel-
liset osat ovat jo paikallaan ja Närpiö on siinä 
onnistunut ansiokkaasti yhdistämään julkisen 
ja yksityisen sekä kolmannen sektorin panok-
set ja palvelut. 

Erityisen positiivisen vaikutuksen tekivät juuri 
nämä eritasoiset seniorien, vanhusten, liikunta-
rajoitteisten ja kehitysvammaisten palvelutalot 
ja hoivakodit sekä kuntoutusyksiköt. Kohteista 
suurin osa kuuluikin näihin kategorioihin. Poh-
janmaan hyvinvointialueella näiden ryhmien 
asiat tuntuvat olevan hyvässä hoidossa. Tätä 
osattiin odottaakin, olivathan kohteet valittuja 
pitkälti perustuen johonkin innovaatioon tai 
yleiseen edistykselliseen ajatteluun, joka oli 
alusta asti ohjannut projektia. Toinen mielen-
kiintoinen, eikä ihan jokapäiväinen asia, joka 
nousi kahdessa kohteessa esiin oli kunnan 
ja siellä toimivan oppilaitoksen (ammatti- ja 
ammattikorkeakoulu) yhteistyö, jonka kautta 

saadaan jatkuvasti erittäin hyvän ammatillisen 
pohjan omaavia uusia työntekijöitä alueelle 
sekä samalla yksikön asukkaille uusia virik-
keitä ja vaihtelua.  

Ryhmämme arkkitehtijäsenille tuli ehkä yllä-
tyksenä se, että jotkut itsestään selviltä vai-
kuttavat järjestelyt luokiteltiin innovaatioiksi. 
Tässä oli tietenkin pakko luottaa hoidon ja hoi-
van ammattilaisten näkemyksiin. Pietarsaaren 
perhepalvelukeskus oli tästä hyvä esimerkki. 
Siellä kaikki perheiden ongelmiin vaikuttavat 
erikoisalat toimivat saman katon alla, jolloin 
ongelmista saatettiin puhua yhdessä spon-
taanisti aina tarvittaessa. Tämän työn aikana 
opittiin, että innovaatiot voivat usein koostua 
tavoista yhdistää arkiset asiat kerrankin niin 
luontevalla tavalla, että kaikki toimii. 

 Hennu Kjisik
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Yllä: Kohteet kartalla, ei mittakaavassa
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Kohteet
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1
Alvinahemmet
Ylimarkku/Övermark, Närpiö/Närpes
Puistokuja 1, 64610

Tehostettu palveluasuminen

Terveyskeskuksen sairasosasto ja vanhainkoti
Arkkitehtitoimisto Anja ja Aarno Hakanen 
(1981)
Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos
Ab Bygg botnia Oy (2010)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Yksikkö toimii 70-luvulla rakennetussa, noin 10 
vuotta sitten peruskorjatussa ja modernisoi-
dussa rakennuksessa. Osa tiloista on palvellut 
alun perin terveyskeskuksen sairasosastona 
ja loput tiloista puolestaan sosiaalihuollon 
vanhainkotina. Sairasosastona toimineessa 
siivessä oli neljä viiden hengen huonetta, joi-
den väliseinät olivat kantavia ja niitä ei näin 
ollen haluttu purkaa. Lisäksi olemassa olevia 
erkkereitä – yhteensä 4 kpl – oli vaikea pilkkoa 
pienemmiksi. Näin isot huoneet jäivät käyttöön 
myös remontin jälkeen. Niitä käytetään kahden 
hengen huoneina esimerkiksi aviopareille tai 
sisaruksille. 

Rakennus on muutenkin tavanomaista ava-
rampi. Yksikössä on 24 asukasta kolmessa 
siivessä. Yhteisiä tiloja on asukasta kohden 
yhteensä noin 15 m2, joka on selvästi keskimää-
räistä korkeampi luku. Asiaan on helppo uskoa, 
kun heti ulko-ovelta sisään astuttaessa saa-
vutaan avaraan oleskelutilaan, jonka lähiym-
päristössä vallitsee aidosti eläväinen vilinä. 
Heti vieressä sijaitsee iso keittiösaareke, johon 
liittyy myös aktiviteettitila, jossa harrastetaan 
muun muassa leivontaa. Näissä tiloissa omai-
set voivat järjestää esimerkiksi syntymäpäivä-
juhlia. Talosta löytyy myös hiljentymishuone ja 
tilat kampaamo- sekä jalkahoitotoiminnoille. 
Väljyys on näinä aikoina sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavissa rakennuksissa häviävä luon-
nonvara, mutta täällä siitä pystyy nauttimaan. 
Talossa onkin järjestetty varsin suuria juhlia 
orkestereineen ja kuoroineen. Muun muassa 
asukkaiden ja henkilökunnan yhteisiä eloku-
vailtoja sekä yhteistä leivontaa järjestetään 
säännöllisesti henkilökunnan tiloissa. Arpa-
jaistuloilla rahoitetaan erikoisohjelmaa, kuten 
muutaman kerran vuodessa järjestettäviä 

kolmen ruokalajin illallisia, joihin kutsutaan 
vieraileva kokki. Tällöin henkilökunta toimii tar-
joilijoina ja laseihin kaadetaan ”viinien lisäksi 
myös konjakkia ja likööriä”.

Myös ulkopuoliset käyttävät ahkerasti talon 
palveluja. Kaikki, mukaan lukien kuntoutuksen 
kolme intervallipaikkaa, on yleensä täydessä 
käytössä. Sekä asukkaita että ulkopuolisia 
kuntoutetaan ahkerasti. Paikalla on kuntout-
tajana erittäin hyvä maine. Kuntoutus on toi-
minnassa erittäin tärkeässä asemassa ja sen 
tuloksena ”rollaattorit ja rullatuolit häipyvät 
vähitellen”. Tilojen väljyys antaa kuntoutukselle 
myöskin ehkä tavallista paremmat puitteet. 
Käyntimme aikana ihmisiä ei juurikaan kunto-
salissa/fysioterapiahuoneessa näkynyt. Koro-
naviruspandemian aikana on luonnollisesti 
ollut hiljaisempaa myös näissä tiloissa, joiden 
käyttö on myös ollut kielletty ulkopuolisilta. 
Myös ulkotiloja on vuosien aikana kehitetty 
yhä virikkeellisempään suuntaan, sillä  niiden 
merkitys on kuntoutuksessa suuri. Kaikkeen 
ulkotilojen käyttöön liittyvään muutossuun-
nitteluun ollaan yleisesti erittäin tyytyväisiä. 
Pihoja rajaavat aidat ovat kuitenkin ehkä tur-
han dominoivia ja niitä voisi ehkä paremmin 
peittää istutuksilla. Kivipuutarha on tyylikäs 
lisäelementti. Puutarhassa järjestetään myös 
vuosittaiset juhannustanssit orkesterin säes-
tyksellä, ja siellä kesäisin asuvat kanat ovat 
tuottaneet paljon iloa asukkaille. Käytössä on 
myös katettu, kaksipaikkainen golfauto, jolla 
asukkaat voivat hoitajan avustuksella käydä 
harvoissa lähistön kohteissa, kuten kaupassa 
tai kirkossa. Hiljainen sähköajoneuvo mahdol-
listaa myös keskustelut matkustajien välillä 
matkojen aikana. Muistisairaatkin ottavat osaa 
näihin retkiin.
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Lääkäripalvelut hankitaan Pihlajalinnasta, 
jonka lääkärit käyvät paikan päällä Alvina-
hemmetissä neljä kertaa vuodessa. He tun-
tevat talon asukkaat ja hoitavat lisäksi myös 
päivystyksen, viikoittaisen etäkierron sekä 
Närpiön kotihoidon 80 asiakasta. Talossa on 
16 lähihoitajaa, kolme sairaanhoitajaa ja yksik-
kövastaava. Lisähenkilökunnan saanti on viime 
aikoina entisestään vaikeutunut. Tilannetta 
helpottamaan on seudulla aloitettu 1,5 vuo-
den mittainen ruotsinkielinen hoitoavustaja 
(ruots. omsorgsassistent) koulutus. Kurssilta 
valmistuneet eivät kuitenkaan esimerkiksi 
saa valmistaa tai annostella lääkkeitä, joten 
he eivät korvaa täysin muun henkilökunnan 
tarvepainetta. 

Erityisesti intervalliosastolla viikon kerrallaan 
asuvat dementiaa sairastavat asukkaat voivat 
joskus aiheuttaa vaikeuksia. Käyntimme aikana 
osaston ulko-ovet olivat lukittuja, koska juuri 
silloin yksi muistisairas asukas pyrki kuljeske-
lemaan ympäriinsä. Henkilökunnan mukaan 
seuraavalla viikolla ovet olisivat taas auki. 
Tämä kirvoitti laajemman keskustelun siitä, 
missä rajat kulkevat ovien kiinni pitämiselle. 
Todettiin tämän rajan Suomessa olevan vie-
läkin liian alhaalla esimerkiksi Tanskaan tai 
Hollantiin verrattuna. Tästä meillä yleisestä 
”turvallisuuden maksimoinnista ja elämän 
minimoinnista” ei kuitenkaan Alvinahemme-
tiä voi syyttää.

Tilat ovat yleisesti ottaen tarkoituksenmukai-
sia ja toimivia. Rakennuksen mittakaava on 
sijaintiin, ympäristöön ja käyttötarkoitukseen 
erinomaisen sopiva. Avaruutta ja päivänvaloa 
on riittävästi juuri oikeissa paikoissa, kaikista 
merkittävistä yhteistiloista avautuu kauniit 

näkymät ulos. Päivänvaloa tulvii yhteistiloi-
hin isojen ikkunoiden lisäksi myös kattoikku-
noista. Kaikki oleskelualueet siipien keskellä 
ja niiden päädyissä ovat viihtyisiä ja valoisia. 
Erillinen väliaikainen korona-ajan sisäänkäynti 
ja tapaamispaikka ovat tyylikkään yksinkertai-
sesti toteutettuja ja selvästikin hyvin toimivia. 
Rakennusmateriaaleihin on myös kiitettävällä 
tavalla kiinnitetty huomiota, esimerkkinä kal-
teva puinen alakatto, joka lisää lämmön tun-
tua ja parantaa akustiikkaa. Päivänvaloa tulvii 
yhteistiloihin isojen ikkunoiden lisäksi myös 
kattoikkunoista. 

Myös tässä kohteessa toistui kierroksella 
yllättävän tavalliseksi osoittautunut epäkohta: 
esteettömät wc:t on suunniteltu yksipuolisiksi, 
jolloin toinen puoli on liian ahdas avustavalle 
henkilölle. Arviointitiimi päätyikin pohtimaan, 
onko suunnitteluohjeissa tässä kohtaa virhe, 
johon tulisi puuttua. Alvinahemmetistä puuttui 
myös potilaiden nostolaitteet katosta. Nämä 
puutteet koettiin hoitotyötä vaikeuttaviksi. Toi-
saalta saunatilat koettiin turhiksi, sillä koh-
teessa oli todettu, etteivät ruotsinkieliset asuk-
kaat kaipaa niitä, ja toisaalta suomenkielisten 
asukkaiden määrä oli niin pieni, ettei saunalle 
tullut paljon käyttöä. Ainoana isompana huo-
nona puolena pidettiin Alvinahemmetin sijain-
tia. Naapurustosta ei juurikaan löydy paikkoja 
tai toimintoja, jotka voisivat entisestään rikas-
tuttaa asukkaiden elämää, kuten kauppoja, 
kouluja tai muita vastaavia. Etäinen sijainti 
Ylimarkussa (itsenäinen kunta vuoteen 1973) 
aiheuttaa haasteita myös työvoiman saannille, 
sillä pitkät työmatkat eivät auta houkuttele-
maan tekijöitä. 

Henkilökunnan tärkeimpiä arvoja ovat ihmisen 
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arvokkuus, koskemattomuus, kunnioitus ja 
empatia. Pari vuotta sitten Alvinahemmet 
sai Suomen lähi- ja perushoitajaliiton (SuPer 
ry) sekä ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia 
Suomessa edistävän La Carita -säätiön myön-
tämän palkinnon ”suurista edistysaskeleista, 
hyvistä tuloksista ja asiakkaiden itsemäärää-
misoikeuden kunnioittamisesta”. Perusteluissa 
mainittiin myös korkea ammattietiikka ja toi-
mintaa ohjaava yhteinen arvomaailma. Näitä 
palkintoja on jaettu vuodesta 2006 lähtien.

Viime aikoina hoivasta on tullut yhä asiakas-
keskeisempää. Paino on yhä enemmän kun-
toutuksessa ja aktivoinnissa. Sekä asukkaiden 
että henkilökunnan viihtyvyys on parantunut 
lisääntyneiden ja monipuolistuneiden aktivi-
teettien ansioista. Yhteistyö kolmannen sek-
torin kanssa on myös lisääntynyt, mikä on 
parantanut kaikkien osapuolien vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Itsearvioinnissa henkilökunta 
toi vahvuuksina esiin eteenpäin pyrkimisen, 
joustavuuden, osaamisen, yhteistyökyvyn, 
erittäin hyvät tilat ja erityisen hienot ulkotilat. 
Heikkoutena sijainnin lisäksi pidetään nykyistä 
hoitajamitoitusta (0,63). La Caritan ja SuPer 
ry:n Alvinalle myöntämä tunnustus osoittaa 
kuitenkin, että henkilökunnan asenne sekä 
johtajuuden laatu vaikuttavat laatuun vähin-
tään yhtä paljon kuin matemaattinen hoita-
jasuhde. Suunnitelmissa on kuitenkin yksi-
kön kapasiteetin alentaminen henkilökunnan 
määrää vähentämättä. Henkilökunnan jäsen 
toteaa: 

”Kuvitelkaapa mitä me sitten 
saisimme aikaan – ainoastaan 

mielikuvitus on esteenä!”

 
Kohde lukuina: 

Laajuus 2176 (2480 m2)
Asuinhuoneen koko 20,5–32,5 m2

Asukkaita 24
Hoitajamitoitus 0,63

Rakennuskustannus n. 2 000 000 €
Lämmityskustannus n. 40 000 €/v

Anna Pått, yksikönjohtaja
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Vier. sivu yllä: Yhteinen kuntoilutila
Vier. sivu alla: Yhteinen kauneudenhoitotila
Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä yhteistilasta
Oik: Yksipuolinen esteetön wc
Alla oik: Asukashuone
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2
Mitt i Stan
 
Närpiö/Närpes
Närpesvägen 16, 64200

Senioriasumisen palvelukortteli 

Uudisrakennus Keskusrakennus
Arkkitehtitoimisto Gerd Hytönen (2014)
Uudisrakennus Palvelutalo Folkhälsan
Arkkitehtitoimisto Gerd Hytönen (2018)

Yllä: Pääsisäänkäynti

Asiantuntijakävelyt Pohjanmaalla – 202116



Kohde on laaja kokonaisuus, joka pitkälti nou-
dattaa niitä periaatteita, joita jo parikymmentä 
vuotta on pidetty tärkeinä keskusteltaessa van-
husten hoito– ja hoivayksiköiden sijainnista. 
Tämä ajatus palvelukorttelista, jossa seniorit 
ovat elämän kannalta oleellisten, arkisten toi-
mintojen ympäröiminä ja heillä on mahdolli-
suus nauttia eri-ikäisten ihmisten seurasta 

milloin tahansa – aivan niin kuin muillakin 
kansalaisilla – on useimmiten jäänyt pelkäksi 
ajatukseksi. Tässä närpiöläisessä kohteessa on 
kuitenkin päästy aika lähelle ihannetilannetta. 
Lainaus entisen kaupunginjohtajan Hans-Erik 
Lindqvistin esittelystä kertoo projektista, ja 
varsinkin sen keskusrakennuksesta, kaiken 
oleellisen: 

”Minäpä kerron vähän tästä Närpiön keskustasta, tästä 
ydinkeskustasta ja myöskin tästä talosta – siis miten tähän 
on tultu. Noin 10 vuotta sitten täällä oli paljon tyhjää tilaa 
molemmin puolin tietä. Vanhaa ravintolahotellia ei enää 

voinut peruskorjata ja toisella puolella oli tyhjiä tontteja sekä 
peruskorjattavia taloja, jotka nekin päätettiin purkaa. Tehtiin 
siis tämmöinen ḱaikki uusiksi´ projekti. Tämä keskusta oli 
erittäin pahan näköinen. Esimerkiksi 60-luvulla rakennettu 
nuorisoseuran talo oli todella ruma ja siinä oli vielä huonon 

tasakaton aiheuttamia vesivaurioita. 

Ensiksi rakennettiin tämä talo, jossa nyt olemme. Tämän nimi 
on Mitt i Stan, eli keskellä kaupunkia. Kerrosala on noin 
4500 m2 ja se sisältää ravintolan ja 30 huoneen hotellin 

lisäksi kulttuuri- ja konferenssitilat taideauloineen ja 
teattereineen, sekä terveydenhuolto- ja toimistotiloja.” 

Päärakennuksessa, joka on se varsinainen 
’Mitt i Stan’, sijaitsee muun muassa Sydmedin 
lääkärikeskus sekä hammaslääkärin, fysiote-
rapeutin ja yksityislääkärin vastaanotot, sekä 
kahden IT-yhtiön toimistot. Monikäyttöiseen ja 
muuntojoustavaan Kulttuuri- ja konferenssisa-
liin saatiin myös lahjoitusrahaa liikemies Frans 
Henrikssonilta, joka on Svenska Kulturfondenin 
kautta rahoittanut tämän tyyppisiä projekteja. 

Kulttuurisalin vieressä sijaitsee taidegalleria 
ja kellarista löytyy kaksi kokoushuonetta ja 
saunaosasto. Ravintola tarjoaa poikkeukselli-
sen hyvää ja monipuolista noutopöytälounasta 
päivittäin ja on muun muassa palvelutalon 
asukkaiden päivittäisessä käytössä.

Kohteen rakennuskustannukset olivat noin 
10 miljoonaa euroa. Närpiön kaupunki omistaa 
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siitä noin 75 prosenttia. Perusajatuksena on 
ollut kerätä mahdollisen monta asiaa saman 
katon alle, luoda kokoontumispaikka vanhoille 
ja nuorille, oikein kunnollinen hybridi. Kun Mitt 
i Stan oli valmis, kaikki muu alkoi kehittyä mel-
kein itsestään. Kauppoja tuli kadun toiselle 
puolelle ja kohta myös Folkhälsan ilmoitti kiin-
nostuksestaan tulla Närpiöön ja nimenomaan 
keskelle kaupunkia. Tämä ruotsinkielinen orga-
nisaatio rakensikin Mitt i Stan -talon taakse 
20:n asunnon kokonaisuuden ja suomenkie-
lisen päiväkodin. Päiväkoti on nykyään hyvin 
suosittu ja muodostaa tärkeän osan vanhus-
ten palvelutalon virikkeellisestä lähiympäris-
töstä. Folkhälsanin kerrostalo on tarkoitettu 
yli 55-vuotiaille, jonka asukkaat hyötyvät Mitt 
i Stanin palveluista, kuten ravintolasta sekä 
terveys– ja lääkäripalveluista. 

Tämä kohde poikkeaa muista siinä mielessä, 
ettei tässä tarkkaan ottaen ollut kysymyk-
sessä varsinainen POE-tutkimus. Näin myös 
tässä raportoinnissa käsitellään asioita, jotka 
luonteeltaan poikkeavat muusta julkaistusta 
materiaalista. Kohde otettiin mukaan, koska 
se edustaa maassamme vielä harvinaista 
palvelukorttelia, kokonaisuutta, jossa seni-
orien asunnot sijaitsevat kaupunkimaisessa 
ympäristössä, jossa kaikki tarvittavat palvelut 
sijaitsevat asuntojen välittömässä läheisyy-
dessä. Kadun toisella puolella on kauppatori, 
jonka ympärillä on kerrostaloja, joista uusinta 
kutsutaan toritaloksi. Se on ”ihan tavallinen 
kerrostalo”, mutta siinä asuu hyvin vähän lap-
siperheitä  ja enimmäkseen ”tuolta kyliltä” 
muuttaneita senioreja. Kaupunki on tässä 
ollut kuljettajan paikalla koko ajan ja se on 
osoittautunut hyväksi asiaksi. Nyt kaupunki 
pyrkii myymään yrittäjille niitä tiloja, joita ne 

vuokraavat, jotta kokonaisuudesta olisi yhä 
suurempi osa myös yksityisomistuksessa. 

Keskusta laajenee nyt itään päin. Tarkoituksena 
on, että kaikki pääelementit, joihin keskustan 
lisäksi lukeutuvat koulumäki (esikoulu, ala- ja 
yläaste, lukio sekä ammattikoulun yksikkö), 
kuten myös urheilukeskus ja teollisuusalue, 
saataisiin sidottua paremmin yhteen. Tähän 
pyritään nyt kaavoituksen kautta. Lisäksi on 
vielä kirkko kuuluisine kirkkotalleineen noin 
kahden kilometrin päässä. Sitä monet yhä pitä-
vät historiallisena keskustana. 

Närpiössä on paljon työperäisiä maahanmuut-
tajia. Närpiöläisistä 17% puhuu kotikielenään 
jotain muuta kuin ruotsia tai suomea. Ylei-
sesti ottaen integroitumisprosessi on ollut 
ongelmaton. Jatkuva lapsimäärän kasvu on 
aiheuttanut tarpeen panostaa merkittävästi 
myös päiväkoteihin ja kouluihin nyt, kun ter-
veyden- ja vanhustenhuollon infrastruktuuri 
alkaa olla kunnossa. Bosnialaisia pakolaisia on 
90-luvulta asti ollut runsaasti, viime vuosina 
vietnamilaiset ovat kasvaneet suurimmaksi 
maahanmuuttajaryhmäksi. Molemmista ryh-
mistä löytyy hoitoon ja hoivaan liittyviin aloihin 
koulutuksen saaneita, myös sairaanhoitajia. 
Joillakin luokilla vietnamilaiset lapset ovat 
enemmistönä. Eläkkeellä olevan opettajan 
mukaan eräältä pikkupojalta, jonka perhee-
seen oli tulossa uusi vauva, kysyttiin kumpi 
olisi kivempi, poika vai tyttö, poika vastasi ”ei 
sillä niin väliä, mä vaan mietin että mitä kieltä 
se mahtaa puhua”.
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3
Kristinahemmet
Kristinestad/Kristiinankaupunki
Salavägen 6, 64100

Tehostettu palveluasuminen

Palvelurakennus
Arkkitehti Alf Kangasniemi, AK-Plan Oy (1988)
Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos, 
sekä uudisrakennus
Arkkitehti Alf Kangasniemi, AK-Plan Oy (2018)

Yllä: Pääsisäänkäynti
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Kristinahemmetin vanhainkoti on perustettu jo 
vuonna 1937. Alkuperäinen 25 paikkainen puu-
rakennus purettiin vuonna 2013 ja nykyään pal-
velutalokompleksi koostuu vuonna 1988 raken-
netun terveyskeskuksen (arkkitehti AK-plan/
Alf Kangasniemi) vuonna 2019 peruskorjatusta 
vuodeosastosta, sekä vuonna 2018 rakenne-
tusta uudisrakennuksesta. Rakennuskus-
tannukset olivat yhteensä noin 7,7 miljoonaa 
euroa, josta ARA-avustuksen osuus oli noin 
2,9 miljoonaa euroa. Asukkaita on yhteensä 
58, joista muistisairaita 22. Neljästä muisti-
sairaasta pariskunnasta vain yksi on halunnut 
asua yhdessä. Osastot on nimetty Kristiinan-
kaupungissa rakennettujen aluksien mukaan, 
kuten muistisairaille osoitetut Aurora ja Kotka, 
sekä muut osastot Meri, Otto ja Swan. Koko-
naiskerrosala on 3826 m2, joista hyötyneliöitä 
on 2993. Tämä tekee asukasta kohden 51,5 m2. 
Perushuoneen koko on 24,5 m2, joita voi tar-
vittaessa yhdistää pareittain muodostamaan 
isomman asuinyksikön. Tällöin toisesta kyl-
pyhuoneesta voidaan helposti tehdä keittiö. 
Tämä on kiitettävää muuntojoustavuutta, joka 
hyvinkin voi osoittautua pidemmällä tähtäi-
mellä hyödylliseksi.

Noin 30 prosenttia palveluista on ulkoistettu, 
kuten hammashoito, kuntoutus, fysioterapia 
ja neuvolapalvelut. Tärkeimmät partnerit ovat 
Pihlajalinna ja Selkämeren terveys Oy. Pesula 
hakee (3 kertaa viikossa) pestäväksi vain ”sili-
tettävät”, eli esimerkiksi vuodevaatteet. Muut 
pyykit pestään talossa. Vuodesta 2010 talossa 
on palvellut geriatri, joka on kehittänyt lääkä-
ripalveluja aikaisempaa asiakas- ja omaisläh-
töisemmäksi. Niinpä lääkäri käy nykyään Kris-
tinahemmetissä paljon useammin kuin ennen. 
Uuden potilaan muuttaessa sisään tulevat 

omaiset mukaan tutustumaan paikkoihin. Lää-
kärikierroksille omaiset saavat myös osallistua 
milloin tahansa, vaikka heitä ei nimenomaan 
mukaan kutsuttaisikaan. 

Asukkaiden lisäksi Kristinahemmetissä käy 
säännöllisesti syömässä kotona asuvia van-
huksia (6–7 hlö). Tätä on luonnollisesti tapah-
tunut koronaviruksesta johtuen vähemmän 
viime aikoina. Monilla asiakkailla on ”taipumus 
vaellella”, mikä johtaa siihen, että vaatteet ja 
kengät saattavat vaihtaa omistajaa. Terassille 
pääsee kesällä vapaasti, tosin lähes kaikki 
asukkaat tarvitsevat siihenkin apua. Pihat ovat 
erittäin sympaattisia, niitä ympäröivät aidat 
puolestaan esimerkillisen läpinäkyviä. Jump-
paamassa käydään ”aika vähän”, enemmänkin 
”istuskellaan ja jutellaan”. Viime vuosina on 
uusien tilojen ja uusien teknisten ratkaisujen 
myötä pitkälti keskitytty kehittämään talon 
rutiineja. Tässä onkin onnistuttu hyvin, esimer-
kiksi lääkäreiden kierron ja lääkkeiden jakelun 
osalta.

Vanhan, vuonna 1988, rakennetun siiven 
peruskorjauksesta tuli odotettua monimutkai-
sempi ja vaikeampi prosessi. Pohjavesiongel-
mat aiheuttivat tarpeen luoda rakennusosien 
välille tasoero, joka nyt vaikeuttaa liikkumista 
ja aiheuttaa vaaratilanteita varsinkin rollaat-
toreilla liikuttaessa. Henkilökunnan ajatuk-
sia jätehuollon järjestämisestä ei kuunneltu 
ja siten välimatkat ovat nyt pitkiä ja kaikki 
pitää hoitaa ulkokautta. Tämä aiheuttaa hen-
kilökunnalle paljon turhaa lisätyötä. ARA:n 
normit vaativat  suunnitteluvaiheessa yhteen 
siipeen lisähuoneen. Tästä johtuen yhdellä 
osastolla ei ole omaa ruokasalia. Asuinyksik-
köjen kylpyhuoneisiin eivät sängyt mahdu. 
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Asukkaiden pesu tapahtuu näin ollen suih-
kusängyissä saunatiloissa. Harvat asukkaat 
haluavat varsinaisesti saunoa. Jalkojenhoito-
huone sekä hiustenhoitohuone ovat kuitenkin 
varsinkin naisasukkaiden ahkerassa käytössä 
suihkupäivien päätteeksi. Säilytystiloja on 
niukanlaisesti, muun muassa vaippoja jou-
dutaan säilyttämään kellarissa. Tämä tietää 
aikaa vievää lisätyötä henkilökunnalle. Osasto 
Auroran yhteistilasta terassille ja puutarhaan 
vievät portaat ovat aivan liian jyrkät, vaaralli-
set ja kaikkea muuta kuin esteettömät. Talon 
vanhan osan pääsisäänkäynti kärsii samoista 
ongelmista.

Kristinahemmet sijaitsee kaupungin etelä-
osassa, vanhan puutalorivistön eräänlaisena 
päätteenä. Palvelutalon sijainti on erinomai-
nen. Matkaa kaupungin sydämeen, missä sijait-
sevat muun muassa raatihuone ja kirkko, on 
vain noin puoli kilometriä. Läheltä löytyy myös 
muun muassa leirintäalue kesämarkkinoineen. 
Sijainnin ansiosta kaikkiin asukkaiden menoi-
hin ei tarvitse käyttää taksia, pyörätuoleillakin 
pääsee. 

 
Kohde lukuina: 

Laajuus 3826 m2

Asuinhuoneen koko 24,5 m2

Asukkaita 58

Rakennuskustannus 7 700 000 €
(ARA-avustus 2 900 000 €)

Riitta Palmberg, osastonhoitaja
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Uudisrakennuksen puoli
Yllä: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Yllä oik: Näkymä yhteistilasta
Keskellä oik: Esteetön wc
Alla oik: Asukashuone
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Peruskorjattu rakennus
Yllä: Sisäportaat
Yllä vas: Näkymä yhteistilasta
Keskellä vas: Esteetön wc
Alla vas: Asukashuone
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4
Fyrgården
Bergö, Malax/Maalahti
Bredhällsvägen 61, 66220

Vanhusten palvelutalo 

Uudisrakennus
Rakennusarkkitehti Johan Ångerman (2019)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Bergön saarella asuu hieman alle 500 henkeä. 
Uuden saaren keskiosassa sijaitseva kokonai-
suus pitää sisällään ala-asteen koulun ja van-
husten palvelutalon. Näiden kahden toiminnan 
yhdistämisestä on puhuttu viime vuosina paljon 

ja toteutuksista saaduista synergiaeduista on 
jo kerääntynyt paljon hyviä kokemuksia. Tämä 
korostaa hankkeen roolia eräänlaisena kunnan 
kärkihankkeena, kuten yksikön avainhenkilöt 
selventävät:

”25 vuotta sitten alkoi kamppailu vanhusten palvelutalon 
saamiseksi tänne Bergöhön. Täältä käsin oli aikamoinen 
matka käydä tervehtimässä omaisia vanhusten taloissa 

mantereen puolella. Siihen meni käytännössä koko päivä. 

Vuonna 2002 perustettiin Saarineuvosto (Örådet), jonka 
tärkeimpiin päätöksiin lukeutuu tämän taistelun jatkaminen. 

Monien erilaisten vaiheiden jälkeen olemassa olevaan vanhaan 
koulurakennukseen tuli onneksi vakavia homeongelmia, jonka 
lisäksi vielä rakennuksen alle oli kerääntynyt pohjavettä niin 
paljon, että purkaminen alkoi tuntua parhaalta ratkaisulta. 

Siitä lähti liikkeelle yhteinen projekti. Päätettiin luoda saarelle 
todellinen julkisten palvelujen keskus. 

Yleishyödyllinen, voittoa tuottamaton yhtiö piti perustaa, jotta 
saataisiin ARA:n tukea. Uusi yhtiö rakennutti vanhusten talon 
ja kunta puolestaan uuden koulun. Testamenttilahjoitusvarat 
sekä keräystoiminta auttoivat asioita eteenpäin. Palvelutaloon 

haluttiin 14 paikkaa, mutta Maalahden kunnan mielestä 10 
riitti. 14 olisi kuitenkin ollut parempi.” 

Molemmat rakennukset on suunnitellut raken-
nusarkkitehti Johan Ångerman. Ne suunni-
teltiin yhtä aikaa, mutta koulu rakennettiin 
ensin, koska sillä katsottiin olevan suurempi 
kiire. Kokonaisuus, joka sisältää myös (äitiys-, 
lasten-, kouluterveys-) neuvolan sekä 25–30 

lapsen alakoulun, on positiivisella tavalla 
yksinkertainen. Materiaalit ja värit ovat läm-
pimiä ja rakennusryhmä istuu hyvin saaristo-
laiseen maalaismaisemaan, kuitenkin ilman 
tavanmukaisia kliseitä. Arkkitehtuuri on jär-
kevää, edullista ja kustannustehokasta, mutta 
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myös hyvin lämminhenkistä. Pääsisäänkäynnin 
järjestelyt ovat erityisen onnistuneita. Ram-
pit on tyylikkäästi ”rakennettu sisään” osaksi 
katettua sisääntuloaluetta, jolloin liikkuminen 
myös rollaattorilla on helppoa ja turvallista. 
Sisätiloissa iso keittiö tiskipöytäsaarekkeineen 
on keskeisessä roolissa pohjaratkaisussa. Lai-
tosmaisuutta on onnistuttu välttämään kiitet-
tävällä tavalla. Kaikista tärkeistä yhteistiloista 
avautuu hienot näkymät lähiympäristöön. 
Korona-aikaa varten on terassille tehty tyylik-
kään yksikertainen tapaamispöytä. Valittu ala-
kattomateriaali lisää tiloihin lämmön tunnetta 
ja on lisäksi tehty kierrätetyistä materiaaleista. 
Tästä on nykyään aina annettava lisäpisteitä. 

Yllä: Näkymä yhteistilasta

Kymmenestä asukkaasta suurin osa kärsii 
vaikeasta muistisairaudesta, mikä aiheuttaa 
suurimmat haasteet rakennuksen toiminnalle. 
Kaikki on ympäristössä varsin lähellä, eksymi-
nen on vaikeaa. Siitä huolimatta olisi hyvä, jos 
dementiaa sairastavia varten olisi jonkinlainen, 
esimerkiksi pensailla tai muuten pehmeästi 
rajattu alue, jotta he voisivat turvallisesti päästä 
oma-aloitteisesti ulos. Asukkaista kahdeksan 
on yli 90-vuotiaita, ja heistä kaksi täyttä touko-
kuun alkuun mennessä 100 vuotta. Kuitenkin 
sisäpihalla näkyi kolme rollaattoria eikä yhtään 
pyörätuolia, mikä kertoo aktiivisesta ja liikku-
vasta asukaskunnasta. Kaikki kyläkeskustan 
toiminnat ovat lähellä, noin 500 metrin sisällä, 
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joten rollaattorilla voi käydä myös ostoksilla 
ja kahvilassa. Aivan rakennusten vieressä 
sijaitsee kylän urheilukenttä. Asukkaat voivat 
vapaasti käyttää koulun kirjastoa. 

Talon saunaa käytetään verrattain ahkerasti. 
Saunaan ja siihen liittyviin tiloihin pääsee 
myös ulkokautta kävelemättä asuntosiiven 
läpi, sillä alun perin oli tarkoituksen vuokrata 
sitä myös ulkopuolisille, mutta lääninhallitus 
kielsi tämän toiminnan. Kotipalvelujen asiak-
kaat kyllä saavat käyttää saunaa. Jalkojen-
hoitohuone on käytössä pari kertaa kuussa, 
jolloin kunta lähettää jalkahoitajan saarelle. 
Asuntosiivestä on hyvät näkymät ulos niihin 

Kohde lukuina: 

Laajuus 653 m2

Asuinhuoneen koko 25 m2

Asukkaita 10
Hoitajamitoitus 0,71

Rakennuskustannus 2 036 000 €
Sähkö 7853€/v (2020)
Lämmitys (maalämpö) 4516€/v (2020)

Nina Nygård, vastaava hoitaja
Britt-Marie Söderholm, 
hallituksen puheenjohtaja

suuntiin, joista löytyy kyläelämää. Kylpyhuo-
neista löytyy kuitenkin tuttu ongelma, toiselle 
puolelle WC:tä ei auttajan kanssa mahdu.

Yksittäinen merkittävämpi heikkous on, että 
kunnan kaikki muut oleelliset toimipisteet 
sijaitsevat niin kaukana mantereella. Tämä vai-
keuttaa muun muassa verikokeiden, lääkkei-
den ja muun materiaalin kuljetuksia. Myöskään 
IT-tuki ei saarella toimi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Henkilökuntaan lukeutuu vastaava 
sairaanhoitaja, lähihoitaja, hoitoavustajia ja 
siivoojia. Hoitajamitoitus on 0,71. Palvelutalon 
johtaja asuu Maalahdessa, mutta käy päivit-
täin Bergössä, mitä muu henkilökunta suuresti 
arvostaa. 

Henkilökunnan harrastukset ovat sopivalla 
tavalla vaihtelevia, kuten leivontaa, askarte-
lua ja urheilua. Tämä helpottaa aktiviteettien 
järjestämistä, kun osaamista tehdä kaikkia 
näitä asioita yhdessä asukkaiden kanssa löy-
tyy. Lisäksi järjestetään yhdessä muun muassa 
erilaisia teemapäiviä, bingoa, arpajaisia, rapu-
juhlia ja itsenäisyyspäivän tanssiaisia. Kaikille 
asukkaille lähetetään näihin tapahtumiin hen-
kilökohtaiset kutsukortit. Asukkaat otetaan 
täällä todellakin mukaan. Kyse ei ole ainoas-
taan paikan pienestä ja kodikkaasta koosta ja 
siitä, että kaikki osapuolet tuntevat toisensa 
keskimääräistä paremmin, vaan ennen kaikkea 
asenteista.
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Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Koulun ja palvelutalon liitoskohta
Alla vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Oik: Yksipuolinen asuinhuoneen wc
Alla oik: Asukashuone
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5
Malmgården
Malax/Maalahti
Malmbrinken 4, 66100

Tehostettu palveluasuminen 

Uudisrakennus
Rakennusarkkitehti Johan Ångerman (2020)

Yllä: Pääsisäänkäynti
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Tämänkin rakennuksen on suunnitellut Johan 
Ångerman. Periaatteessa mittakaava on oikean 
suuntainen ja jopa viehättävä. Sisääntulo vies-
tittää viihtyisyydestä ja toivottaa vierailijan 
tervetulleeksi hyvinkin sympaattisella tavalla, 
mutta kokonaisuus kärsii massoittelutasolla 
ehkä turhankin rankasta symmetrisyydestä, 
sekä ennen kaikkea joidenkin sisätilojen ylimi-
toituksesta. Eteinen on liiankin pieni ja intiimi, 
mutta keskeisellä paikalla oleva linnoitusmai-
nen keittiö tuntuu selkeästi ylimitoitetulta, 
sekä tilanmuodostuksen että todellisen tar-
peen kannalta. Myös keskiosan, jossa yhteiset 
tilat sijaitsevat, keskikäytävä tuntuu turhan 
leveältä. 

Suunnittelu ei sujunut pelkästään onnellisten 
tähtien alla. Käyttäjien osallistuminen suunnit-
teluun jäi vajaaksi ja kunnan tekninen johtaja 
ei osallistunut suunnitteluun lainkaan. Lisäksi 
rakennusaikainen vesivahinko ullakolla viiväs-
tytti projektin loppuun saattamista. Lisäksi 
koronaviruspandemia on aiheuttanut sen, 
että kaikkia kokoontumis- ja yhteistiloja ei ole 
päästy käyttämään suunnitellulla tavalla.

A-siiven asukkaat eivät ole muistisairaita, 
B-siiven asukkaiden joukossa on sitä vastoin 
muistisairaita potilaita. Talossa toimii myös 
kaksi kotihoitoryhmää, kussakin ryhmässä on 
10–12 työntekijää. Asuinyksiköissä on siipeä 

kohden kaksi sairaanhoitajaa, lähihoitajia ja 
avustajia. Hoitajamitoitus on A-siivessä tällä 
hetkellä 0,72 ja B-siivessä 0,75. Nämä luvut 
tulevat lähitulevaisuudessa laskemaan 0,65–
0,66:een. Pihlajalinnan lääkärit käyvät paikalla 
säännöllisesti sekä tarvittaessa.

Muutamissa 25,4 m2 huoneissa on väliovet, 
jotka mahdollistavat huoneiden yhdistämisen. 
Usein näitä huoneita käyttävät pariskunnat 
eivät sitä kuitenkaan halua tehdä. Yleisesti 
ottaen päivänvalo-olosuhteet ovat hyvät ja 
näkymät huoneista miellyttävät. Ikkunapenk-
kikorkeus on täällä hyvä, kuten Ångermanin 
suunnittelemissa muissakin kohteissa. Se on 
tarpeeksi matalalla, jotta sängyssä makaava 
ihminen näkee ikkunastaan muutakin kuin 
taivasta. Hyvin monissa vastaavissa uusissa 
kohteissa näin ei suinkaan ole. Ikkunapenkki-
korkeuden nostaminen on tuttu tapa säästää 
rahaa asukkaiden hyvinvoinnin kustannuk-
sella. Tämä pätee valitettavasti kaiken tasoisiin 
sote-rakennuksiin. 

Talossa on myös erittäin avara ja valoisa avo-
kanslia. Tämän tyyppiset ratkaisut ovat maas-
samme valitettavan harvinaisia. Talosta löytyy 
myös keskusradio ja kameravalvonta. Tämä 
aiheutti jonkin verran ihmetystä ja kirvoitti 
keskustelua arviointiryhmän ja henkilökunnan 
jäsenten välillä:

”Täältä löytyy keskusradio ja kameravalvonta”
”Mitä se tarkoittaa?”

”Joka huoneessa on radio, minkä voi laittaa päälle. Kahdeksan 
eri kanavaa.”

”Isoveli valvoo...”
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”Mutta myös jos tulee tulipalo tai muuta”
”En ole missään kuullut tällaisesta”.

”Sitten on myös valmiiksi nauhoitettuja varoitusviestejä. 
Muistan, kun laitoimme tämä käyttöön niin yhtäkkiä 

monikielisiä viestejä tuli päälle… attenzione, attenzione...”
”Siis sellaisia kieliä, joita ei edes tarvita”

”Tai sitten hyvän joulun viestejä tai ihan mitä vaan…jos 
esimerkiksi pappi tulee tänne eikä jaksa sängystä nousta niin 

voi kuunnella huoneessaan.”

Molemmissa asuinsiivissä olevilta oleskelualu-
eilta pääsee vapaasti terasseille ja erittäin kau-
niille sisäpihoille. Kuten Bergössäkin, on yhden 
terassin yhteyteen suunniteltu koronaviruse-
pidemian ajaksi väliaikainen tapaamispaikka. 
Puutarhassa on Lappset-yhtymän kehittämiä 
pilottilaitteita vanhuksille. Käyntimme aikana 
siellä ei kuitenkaan näkynyt ketään. Fysiote-
rapeutti viettää talossa kolmen viikon jaksoja. 
Hyväksi käytetään myös Malmparkenia, aivan 
vieressä sijaitsevaa isoa puistoa ja siellä sijait-
sevia laitteita. 

Valtavan iso keittiö tuntuu ihmetyttävän kaik-
kia osapuolia. Sitä on käytetty hyvin vähän. On 
tutkittu, voisiko se toimia kunnan sote-pal-
velujen keskuskeittiönä. Tähän se on kuiten-
kin vähän liian pieni. Keskisiiven yhteistilo-
jen mitoitus mahdollistaisi suurtenkin juhlien 
järjestämisen. Ennen koronaviruspandemiaa 
oli ilmassa suuria suunnitelmia aktiviteettien, 
kuten juhlien ja retkien, suhteen. Vieläkin niitä 
suunnitellaan parempien aikojen toivossa. 
Nykytilanteessakin sentään kotihoidon asi-
akkaat käyvät keskiviikkoisin talossa kahvilla. 
Maalauskursseja on järjestetty ja omaiskahvit 
ovat myös ohjelmassa. Kuorokäynnit, jolloin 

asukkaat voivat liittyä vierailevaan kuoroon, 
ovat olleet suosittuja. Selvästikin Malmgår-
denissa pidetään asukkaiden viihtymistä ja 
aktivoimista korkeassa arvossa. 

 Kohde lukuina: 

Laajuus 2000 m2

Asuinhuoneen koko 25,4 m2

Asukkaita 30
Hoitajamitoitus 0,72–0,75 
(laskemassa 0,65–0,66)

Rakennuskustannus n. 4 500 000 € 
(ARA-avustus n. 1,7m €)
Sähkönkulutus 165MWh/v 
Lämmönkulutus 276MWh/v (kaukol.)

Ros-Marie Ljungqvist, 
vanhustenhuollon päällikkö
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Yllä: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Yllä vas: Oleskelutilaan avautuva henkilökunnan avotyöpiste
Keskellä vas: Näkymä yhteistilasta
Alla vas: Asukashuone
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6
Maalahden 
terveyskeskuksen 
kuntoutusosasto 
 
Malax/Maalahti
Tamppitie 2, 66100

Uusi kuntoutusosasto ja siihen liittyvä ulkotila

Terveyskeskusrakennuksen (1982 ja 1996) 
peruskorjaus kuntoutusosastoksi
Oy Polyplan Ab (2016)
Aistien puutarha
Yrkesakademin i Österbotten, puutarhurilinjan 
opiskelijat (2019)

Yllä: Pääsisäänkäynti
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Tämän kohteen suurin mielenkiinnon aihe oli 
uusi ulkotila, laaja kuntoutusta varten suun-
niteltu puutarha, johon työryhmän jäsenet 
Erkki Vauramo ja Pirjo Wadén olivat käyneet 
tutustumassa vuonna 2019, kun ulkotilan 
muutokset olivat vielä alkuvaiheessa. Loppu-
tulos on mielenkiintoinen yhdistelmä pätevää 
maisema- ja puutarhasuunnittelua, komeaa 
ITE-taidetta sekä asiantuntevaa fysiatrisen 
toiminnan kehittämistä. 

Puutarha on henkilökunnan mukaan todella 
kovassa käytössä, mutta ymmärrettävästi vie-
railun aikana. Koronaviruspandemian ja ikä-
vän syysilman takia siellä ei näkynyt ketään. 
Ovet olivat kuitenkin auki ja sisä- ja ulkotilojen 
suhde vaikutti luontevalla tavalla joustavalta ja 

kutsuvalta. Myös ruokasalista on erinomaiset 
näkymät puutarhaan. Ruokakin on kuulemma 
”erityisen hyvää”, ehkä osittain siitäkin syystä, 
että puutarhassa myös viljellään ahkerasti hyö-
tykasveja. Puutarhan alue oli aidattu, mutta 
aita ei ollut häiritsevän näkyvä tai hallitseva.  

Sisätilojen käyttö kuntoutukseen vaikuttaa 
poikkeuksellisen vakuuttavalta. Potilaiden 
passivointi on täällä selkeästi julistettu pan-
naan. Talon arkkitehtonisesta ja toiminnalli-
sesta ratkaisusta johtuen käytävät ovat pitkiä, 
mitä täällä pidetään pelkästään hyvänä asiana, 
sillä kuntoutusperiaatteet toimivat näin vielä 
paremmin. Potilaat, omaiset ja uudet työn-
tekijät tietävät, että ”täällä kävellään”, kuten 
johtava lääkäri Lars-Erik Malm tiivistää:

”Ruotsissa ollaan paljon pidemmällä kotikuntoutuksen kanssa. 
Sitä on harrastettu siellä paljon ahkerammin. Entinen johtava 

lääkärimme opetti meille, että kuntoutus on kaikesta tärkein ja 
muu hoito tulee siinä sivussa. Hän järjesti myöskin koulutusta 
osaston henkilökunnalle. Työtä tehtiin yhdessä Mustasaaren 

kunnan kanssa. Yritimme saada kuntouttavaa työtapaa 
kaikkialle. Kaiken osaston työn pitää olla kuntouttavaa. 

Aina esimerkiksi syödään ruokasalissa eli kaikki kävelevät 
ruokasaliin syömään. Se tarkoittaa sitä, että he kävelevät 

monta kertaa päivässä huoneestaan ruokasaliin ja takaisin.

Huomasimme aika nopeasti, että kun kuntouksesta tuli 
luonnollinen osa päivärytmiä, kaikki toimi paljon paremmin. 

Kun yrität saada vanhusta ylös sängystä kävelemään, on 
reaktio usein, että ’olen kävellyt niin paljon elämäni aikana, 
ettei minun enää tarvitse.’ Mutta kun tehtiin selväksi, että 

syömään pitää kävellä, niin pikkuhiljaa saimme heidät tähän 
mukaan.”
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Jumppahuone sijaitsee keskellä taloa ja se 
on aina auki. Erityisen suosittuja ovat olleet 
pyöräilylaitteiden yhteyteen asennetut uudet 
näytöt, joista voi valita haluamansa pyöräilyrei-
tit. Pariisin reitit ovat olleet erityisen suosittuja. 
Potilaat polkevat nyt huomattavasti enemmän 
kuin ennen. Kaksi potilasta polkee usein yhtä 
aikaa, katsovat myös toistensa näyttöjä ja kes-
kusteluja syntyy. Näin ollen toipuminen edis-
tyy, ei vain fyysisellä, mutta myös sosiaalisella 
tasolla. Jumppasalista löytyvät myös mittaus-
laitteet, joiden avulla seurataan kehitystä. On 
tärkeää, että tulokset ovat myös mitattavissa.

Osasto tarjoaa myös intervallikuntoutusta, 
jossa osastolla ollaan pari viikkoa ja palataan 
taas kotiin. Akuuttia tarvetta ei tarvitse olla, 
vaan tulla voi, jotta omaishoitaja saisi vähän 
aikaa välillä levätä. 

Alla vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Yllä oik: Pääsisäänkäynti
Keskellä oik: Kuntopyörällä pääsee matkalle Pariisiin
Alla oik: Näkymä yhteisestä rentoutumistilasta
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7
Himalaja
 
Vasa/Vaasa
Himalajankatu 1, 65100

Tehostettu palveluasuminen 

Uudisrakennus
Arkkitehti Gerd Hytönen (2017)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Himalajan palvelutalo on ”tarkoitettu tuke-
maan ja ylläpitämään sekä parantamaan 
ikääntyneiden muistisairaiden vaasalaisten 
itsenäistä, turvallista ja hyvää elämänlaa-
tua”. Rakennuksen omistaa sen rakennuttaja 
Kiinteistöosakeyhtiö Pikipruukki ja palvelu-
toiminnan järjestää Vaasan kaupunki. Lääkä-
ritoiminta hankitaan ulkopuoliselta palvelun-
tuottajalta. Alimmat kaksi asuinkerrosta ovat 
ARA-tuen piirissä, ylimmät taas ovat ”kovan 
rahan” asuntoja. 

Henkilökunnan itsearvion mukaan Himalaja 
on elämää täynnä oleva palvelutalo, jossa 
aktiivista toimintaa löytyy sekä talon sisältä 
että ulkopuolelta. Talolla on vahvat verkostot 

ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Viime 
vuosina hoitotyön kulttuuri on kehittynyt 
vastaamaan tämän päivän ikäihmisten tar-
peita entistä paremmin. Vahvuutena pide-
tään motivoituneisuutta ja erikoisosaamista, 
muun muassa kinestetiikkaa, joka täällä ei 
ole ainoastaan toimintatapa vaan myös täysin 
omaksuttu sosiokulttuuriseen ajattelutapaan 
soveltuva hoitofilosofia. Rakennuksen asetta-
mista rajoituksista huolimatta itsearvioon on 
helppo yhtyä.

Himalajassa järjestetään paljon matkoja, jopa 
Ruotsissa on käyty. Kesällä vietettiin viikko 
vuokramökillä Raippaluodossa (ruots. Replot). 
Henkilökunta kuvailee aktiviteettien ja matko-
jen merkitystä seuraavasti:

”Raippaluodosta vuokrattiin viikoksi mökki meidän asukkaille. 
Sitten me lähdimme aamulla tästä neljällä invataksilla sinne, 
olimme päivän siellä ja tulimme illalla takaisin. Kaikki olivat 

muistisairaita. Siitä minulla olisi paljonkin kerrottavaa.” 

”Siellä oli muun muassa rollaattorimies, joka ei ole saanut 
liikkua tarpeeksi. Huomasimme hänen puuttuvan seurueesta. 
Rannassa oli pieni laituri, johon pääsi ainoastaan siirtymällä 
kiveltä toiselle ja ykskaks huomasin miehen seisovan siellä 

laiturin päässä. Rollaattoria ei näkynyt missään. 
Sen viikon aikana muutkin, siis ihmiset, jotka juuri ja juuri 
pysyivät pystyssä rollaattorin avulla liikkuessaan, kävelivät 

takaisin jostain ilman rollaattoria.”

”Tämän lisäksi monet, jotka eivät olleet puhuneet pitkään 
aikaan, rupesivat siellä puhumaan.”
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Henkilökunta onkin erittäin aktiivista ”uusien 
juttujen” keksimisessä. Kaikilla asukkailla 
on nimetty hoitaja ja jokaisessa pienkodissa 
kaksi hoitajaa toimii järjestäjinä. Asukasko-
kouksia pidetään säännöllisesti pienkodeissa 
ja niissä kokouksissa käsitellään myös muun 
muassa uusien työntekijöiden rekrytointia ja 
valintoja. Pihalla yritetään tehdä kaikenlaista, 
vaikka yleensä aina ensin täytyy häätää vää-
rin pysäköidyt autot pois tieltä. Ulosmenon ei 
pitäisi olla riippuvaista muista ihmisistä, mutta 
kohteessa siihen liittyy riskejä pihan vaaralli-
suuden takia. Juhlia järjestetään ulkona myös 
talvella, kuten Lucia-juhlat sekä glögi-illat, jol-
loin myös pihan jouluvalot sytytetään. Kerran 
kuussa käydään yhdessä ulkona syömässä ja 
teatterikäyntejä järjestetään myös säännölli-
sesti. Perjantaibingo kuuluu vakio-ohjelmaan 
ja tämän lisäksi eri juhlapäiville on luotu erilai-
set niille sopivat toimintatavat. Näitä aktiviteet-
tejä varten tarvittavia varoja kerätään ahkerasti 
eri tahoilta, kuten Mannerheimin lastensuoje-
luliitolta ja paikallisilta Martta -yhdistyksiltä 
– ”kaikkien kimppuun hyökätään”. 

”Jos tilat olisivat paremmat, tekisimme vielä 
parempia ja monipuolisempia juttuja!” henki-
lökunnan jäsen toteaa. Harrastuksia pystytään 
kuitenkin pitämään yllä. Naisille tyypillisemmät 
harrastukset, kuten käsityöt ja leivonta, hoitu-
vat näissäkin hyvin rajallisissa tiloissa. ”Mies-
ten juttuja”, kuten esimerkiksi Vaasan Sportin 
jääkiekko-otteluja ja Automuseota, varten on 
järjestettävä erillisiä reissuja. 

Yhteistiloja pidetään 24/7 elämiseen aivan liian 
pieninä ja epäkäytännöllisinä. Ne eivät tue 
omatoimisuutta ja aiheuttavat levottomuutta 
sekä ”pakenemista” omaan huoneeseen. 

Pienkodeissa on vain yksi yhteistila, vaikka 
niissä tulisi olla valinnanvaraa erityyppisiin 
oleskelupisteisiin. Päiväsalit voivat pahimmil-
laan olla kaoottisia. Kanslia on ylimitoitettu 
ja täysin suljettu tila, joka liittyy ympäröivään 
elämään ainoastaan pienen ikkunan kautta. 
Näkymien ja päivänvalon maksimointi on 
kauttaaltaan epäonnistunutta. Käytettävissä 
olleita neliömetrejä ei ole pystytty hyödyntä-
mään parhaalla mahdollisella tavalla. Huonei-
siin valittuja tapetteja kritisoitiin myös, sillä 
”ylilääkäri saa niistä migreenikohtauksen”, 
henkilökunnasta huomautetaan. On helppo 
uskoa, että varsinkin muistisairauksista kär-
siville jotkin rauhattomista ja aggressiivisesti 
samaa aihetta toistuvista kuvioinneista voivat 
aiheuttaa hankaluuksia.

Lähikoulujen oppilaat käyvät kävelyllä asuk-
kaiden kanssa. Käyntimme aikana joukko maa-
hanmuuttajataustaisia varhaisteinejä saapui 
hakemaan vanhempia kavereitaan ulos. Hen-
kilökunta kertoi meille heidän tulleen ulkoilut-
tamaan asukkaita. Jaakko Valvanne teki pienen 
korjauksen – ”koiria ulkoilutetaan, ihmisten 
kanssa mennään ulkoilemaan”.  
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Vier. sivu: Pääsisäänkäynti
Alla : Asukashuone
Yllä oik: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Keskellä oik: Näkymä yhteistilasta
Alla oik: Yksipuolinen esteetön wc

Kohde lukuina: 

Laajuus 5388 m2

Asuinhuoneen koko 25–27 m2

Asukkaita 58
Intervallipaikkoja 23
Hoitajia 32+14 (intervalli)
Sairaanhoitajia 5
Vastaavia sairaanhoitajia 2
Yksikönjohtaja, palvelusihteeri, 
fysioterapeutti, siivoojat, 
keittiöhenkilökunta
Hoitajamitoitus 0,68 

Rakennuskustannus 8 700 000 € 
(ARA-avustus n. 1,7m €)
Sähkönkulutus 428MWh
Lämmönkulutus 503MWH (kaukolämpö)

Maren Konttinen, yksikönjohtaja
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8
Präntöön Helmi
Vasa/Vaasa
Kapteeninkatu 32, 65200

Vanhusten palvelutalo 

Uudisrakennus
Arkkitehti Gerd Hytönen (2016)

Yllä: Näkymä yhteistilasta
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Präntöön Helmi on neljän pienkodin (15 as/
koti) vanhusten palvelutalo, jonka suuri inno-
vaatio on Helmen Hetki, talossa toimiva ikäih-
misten seniorikerho. Se on auki maanantaista 
torstaihin klo. 10–14. Sen toiminnasta vastaavat 
Vaasan kaupungin ammatillisen koulutuksen 
organisaatio Vamia ja Yrkesakademin i Öster-
botten YA. Kyseessä on ilmainen kerho, joka 
on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille ja 
omaishoidettaville. Siellä huomioidaan asiak-
kaat yksilöinä ja toimintaa rakennetaan heidän 
toiveidensa mukaisesti. Helmessä ulkoillaan, 
pelataan pelejä, jumpataan ja ennen kaikkea 
tavataan muita ihmisiä. Käytettävissä ovat 
myös muun muassa kampaajan ja käsihoita-
jan palvelut, sekä ruokailu- ja kahvilapalvelut. 
Jokaisella viikolla on oma teemansa, kuten 
keväällä 2020 pidetyt musiikkiviikko, kulttuu-
riviikko, nivelet vetreäksi –viikko, suomalaisuu-
den viikko ja olympiaviikko. 

Toinen talon erikoisuus liittyy päivätoimin-
taan, jossa somaattista kuntoutusta kehi-
tetään yhdessä suomenkielisen (Vamia) ja 
ruotsinkielisen (Novia) ammattikorkeakoulun 
kanssa. Sitä tehdään pitkälti Helmen Hetken 
periaatteiden pohjalta. Opiskelijat suunnitte-
levat seniorikerhon toiminnat ja oppivat näin 
organisoimaan ja markkinoimaan tapahtumia 
ja ohjelmia, suomeksi ja ruotsiksi. Tämä tapah-
tuu laajassa avotilassa, joka jäi henkilökun-
nan mukaan ”ylimääräiseksi” ja päätettiin näin 
ollen valjastaa seniorikerhon käyttöön. Ovet 
ovat aina auki ja ulkopuoliset, kotona asuvat 
asiakkaat voivat viettää siellä 1–4 tuntia aina 
kerhon aukiolopäivinä. Siellä he voivat syödä 
ja kahvitella, laskut lähetetään myöhemmin 
heille kotiin. Viikossa asiakkaita on noin 70–80, 
ja mikäli asiakkaita ei ole tarpeeksi, talon omia 

asukkaita haetaan apuun, jotta työtä riittäisi 
opiskelijoille. Kerhon teemaviikkojen tapahtu-
mat ovat ilmaisia ulkopuolisille ja opiskelijat 
ovat aina mukana. Viime aikoina on keskus-
teltu siitä, onko seniorikerho välttämättä hyvä 
nimi tälle toiminnalle vai riittäisikö Helmen 
Hetki. Käyntimme aikana läsnäolleiden jou-
kossa ajatus ”seniori” -sanan unohtamisesta 
sai kannatusta. 

Omaishoidettavien, asukkaiden puolisoiden, 
joukossa on myös ollut henkilöitä, jotka käyvät 
talossa pelkästään fyysistä kuntoutusta saa-
massa. Eräs vakavasti näkövammainen kävi 
pitkään ja lupasi lopettaa vasta silloin, kun 
pystyisi lähtemään kotiin pelkän kepin varassa. 
Näin myös kävi.

Tilat vaikuttavat yleisesti ottaen avarilta ja 
avoimilta ja näin ollen myös potentiaalisesti 
muuntojoustavilta. Olohuoneita voi yhdistää 
toisiinsa, mikä on jo sinänsä hyvä alku. Oleske-
lutilat sijaitsevat siipien päässä ja niihin liittyy 
lasitetut parvekkeet, joihin on suora pääsy. 
Olohuoneisiin omaiset voivat tulla esimerkiksi 
viettämään syntymäpäiviä. Käytävien yksitoik-
koisuutta on lievitetty pienillä syvennyksillä. 
Orientoitavuutta on helpotettu värityssuunni-
telman avulla. Pienkotien väliset ovet ovat aina 
auki, joten asukkaat voivat pistäytyä vierailulle 
naapureiden luo koska tahansa. Joustava raja 
yksiköiden välillä on osoitus hyvästä suunnit-
telusta ja henkilökunnan hyvästä asenteesta. 
Ikkunat tuntuvat aina olevan oikeissa pai-
koissa. Ne ovat kunnollisen kokoiset ja ulot-
tuvat usein lattiaan asti. Myös asuinhuoneissa 
ikkunapenkkikorkeus on hyvä, eli tarpeeksi 
matala, jotta sängystä näkee muutakin kuin 
taivasta. 25 neliömetrin huoneet näyttävät 
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suhteiltaan hyviltä ja myös kylpyhuoneessa 
mitoitus näyttää toimivan. Kirjaamo ja kans-
liat ovat kaikki avointa tilaa avoimessa tilassa. 
Pääkirjaamispisteessä on korjaamisen varaa, 
se ei ergonomisesti toimi ilman erityisjärjeste-
lyjä. Siitä huolimatta sitä pidetään pienempänä 
pahana kuin suljettuja, erillisiä kanslioita. Pie-
nenä erikoisuutena löytyy ”rokokoohuoneeksi” 
nimetty, 1700-luvun lopun henkeen sisustettu, 
erittäin suosittu kauneudenhoitohuone.

Vuosina 2013–2018 Vaasaan rakennettiin viisi 
uutta palvelutaloa. Himalaja (kohde 7) oli niistä 
toinen, ja Präntöön Helmi puolestaan viides 
eli viimeinen. Tällä välin oli opittu, että käyt-
täjät on saatava mukaan suunnitteluproses-
siin entistä paremmin. Präntöön tapauksessa 
tuleva johtaja oli mukana alusta lähtien. Oppi-
misprosessi on kantanut hedelmää.

Kohde lukuina: 

Asuinhuoneen koko 25 m2

Asukkaita 60

Marjo Suutari, yksikönjohtaja
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Vier. sivu: ”Rokokoohuone” eli kauneudenhoitohuone
Yllä vas: Näkymä yhteistilasta
Keskellä vas: Esteetön wc
Alla vas: Asukashuone
Yllä: Pääsisäänkäynti
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9
Fyrrykartano
Lillkyrö/Vähäkyrö, Vasa/Vaasa
Kapteeninkatu 32, 65200

Muistisairaiden hoivakoti 

Uudisrakennus
Arkkitehti Yrjänä Vuojala (2016)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Fyrrykartano sijaitsee noin 5000 asukkaan 
entisessä suomenkielisessä Vähäkyrön kun-
nassa, joka liitettiin Vaasaan vuonna 2013. 
Rakennus on valmistunut vuonna 2016 ja se 
on järjestyksessä neljäs viidestä Vaasaan vuo-
sina 2013–2018 valmistuneista palvelutaloista. 
Talon johtaja oli mukana suunnittelussa alusta 
asti. Ensimmäinen suunnitelma oli kaareva 
”komentosilta”, joka olisi sisältänyt kaikki 
yleiset tilat. Sillasta olisivat lähteneet säteit-
täin kolme loppua kohden leventyvää sakaraa 
sisältäen pienkodit. Idea jäi toteuttamatta liian 
kalliina.

Pienkodeissa (Edit, Eeva ja Eetu) on 15 asu-
kasta kussakin, ja he kaikki kärsivät jonkin 
tason muistisairaudesta. Jokaisella pienkodilla 
on oma värimaailmansa. Yksilöity värimaailma 
luo niille omaa identiteettiä yhdessä jokai-
sen pienkodin päiväsalin seinään kiinnitetyn 
ison valokuvan kanssa. Pienkodeista kaksi on 
suorakaiteen muotoisia ja yhdessä on 90:n 
asteen kulma. Pienkodit yhdistävässä pitkässä 
käytävässä on mutka, jollei ole saatu aikaan 
muuta kuin päivänvaloton kuollut risteyskohta, 
jossa ei tapahdu mitään ja josta ei ole näkymiä 
mihinkään. Käytävän kummassakaan päässä 
ei myöskään ole näkymää ulos eikä näin ollen 
päivänvaloa. Käytävien hyvin hallitsevat tör-
mäyssuojat lisäävät laitosmaisuuden tunnetta. 
Käyttäjien mukaan ne kuitenkin tulevat tarpee-
seen – Himalajassa (kohde 7) ja Präntöössä 
(kohde 8) niitä ei ole ja sen huomaa seinien 
kulumisena. 

Asukkaat kokoontuvat yleensä samaan 
isompaan päiväsaliin, ja käyttävät vähem-
män käytävien päissä olevia pienempiä oles-
kelutiloja. Jokaiseen pienkotiin on hankittu 

testamenttilahjoituksilla polkulaite, ja ne ovat 
olleet ahkerassa käytössä. Keskusradiota, 
eräänlaista ”90-luvun Teamsia”, käytetään 
lähettämään asukkaille esimerkiksi aulassa 
mahdollisesti pidettäviä esityksiä ja Yleisra-
dion jumalanpalveluksia. Kirjaamispisteet on 
integroitu oleskelutilojen kiintokalusteisiin ja 
ovat ergonomisesti ongelmallisia. Kansliatilo-
jen lisäksi myös lääkehuoneita pidetään epä-
käytännöllisinä. Neliömetrejä on henkilökun-
nan mielestä tuhlattu liikaa varastotilalle, sillä 
täydennystä mihin tahansa saa tarvittaessa 
hyvin nopeasti. Kylän eläkeläiset voivat käyttää 
keittiön palveluita ja ”leikkiä, että he ovat ravin-
tolassa”. Asukkaat syövät omien pienkotiensa 
päiväsaleissa. Asuintiloja pidetään hyvinä eikä 
niistä mitään moitittavaa löydykään. Ne ovat 
normaaleja 25 m2 huoneita, joiden 5m2 kylpy-
huoneisiin sänkykin mahtuu. Huoneissa on 
kaksi isoa ikkunaa, joiden ikkunapenkit ovat 
tarpeeksi alhaalla, jotta sängyistä voi myös 
makuuasennossa mukavasti nähdä mitä 
ulkona maantasossa tapahtuu. 

Rakennuksen ulkoasu on hieman ristiriitainen. 
Pääsisäänkäynnistä astutaan erittäin ahtaa-
seen tuulikaappiin, josta puolestaan siirrytään 
isohkoon aulaan/ruokailutilaan. Pääoven kum-
mallakin puolella on hyvän kokoiset ikkunat, 
joiden sälekaihdinmaiset verhot peittävät kui-
tenkin näkymät ulos. Symmetrisesti näiden 
ikkunoiden kummallakin puolella on ulos työn-
tyvä, yllättävän korkean ja raskaan näköinen 
ikkunaton rakennusmassa, joka antaa vaiku-
telman paljon suuremmasta julkisesta raken-
nuksesta. Vaikutelma ei välttämättä ole kovin 
kutsuva. Kyseisistä massoista toinen sisältää 
keittiön aputiloineen ja toinen henkilökunnan 
sosiaalitilat. Suljettu massoittelu herättää 
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kysymyksen, miksi näille ei ole luotu kunnol-
lisia päivävalo-olosuhteita, vaan pääjulkisivulla 
olevat ulkoseinät on jätetty ikkunattomiksi.

Aivan rakennuksen vieressä sijaitsee pesä-
pallokenttä pienine katsomoineen. Kyseessä 
on Ykköspesis-sarjassa pelaavan Vähäkyrön 
Viestin kotikenttä. Asukkaat käyvät mielel-
lään siellä iltakävelyllä. Ulkoilla voi myös talon 
sisäpihoilla. Niitä tulee vielä yksi lisää, kun jo 
valmiiksi suunniteltu neljäs pienkoti rakenne-
taan. Sen jälkeen rakennusmassa on täysin 
symmetrinen.

 
Kohde lukuina: 

Laajuus 2443 m2

Asuinhuoneen koko 25 m2

Asukkaita 35
Lähi- ja perushoitajia 25
Kodinhoitajia 2
Hoivatyöntekijöitä 1
Sairaanhoitajia 3
Vastaavia sairaanhoitajia 1
Yksikönjohtaja

Vuokrakustannus (Pikipruuki) 19 000 €/kk

Riikka Saari, yksikönjohtaja
Satu Kaski, palveluyksikön johtaja
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Kohde lukuina: 

Laajuus 2443 m2

Asuinhuoneen koko 25 m2

Asukkaita 35
Lähi- ja perushoitajia 25
Kodinhoitajia 2
Hoivatyöntekijöitä 1
Sairaanhoitajia 3
Vastaavia sairaanhoitajia 1
Yksikönjohtaja

Vuokrakustannus (Pikipruuki) 19 000 €/kk

Riikka Saari, yksikönjohtaja
Satu Kaski, palveluyksikön johtaja

Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä yhteistilasta
Oik: Yksipuolinen esteetön wc
Alla oik: Asukashuone
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Vaativa 
kuntoutusosasto

Vasa/Vaasa
Tammikaivontie 4, 65100

Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) alainen  
kuntoutusosasto

Kaupunginsairaalan (1985) vuodeosaston 
peruskorjaus kuntoutusosastoksi 
Arkkitehtitoimisto Nurminen, Antila & Co Oy 
(2012)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Noin viisi vuotta sitten Vaasan kaupunki siirsi 
sen aikaisen ylilääkärin, Matti Palonevan, aloit-
teesta kuntoutustoiminnan sairaanhoitopiirin 
vastuulle. Toiminnalle remontoidut tilat 1980-
luvun alussa rakennetussa Vaasan kaupun-
ginsairaalassa otettiin käyttöön vuonna 2018. 
Suurin ongelma nykyään onkin kaukainen 
sijainti muista erikoissairaanhoidon yksiköistä. 
Tämä aiheuttaa ongelmia joka tasolla, muun 
muassa asiakasvirroissa ja lääkäriresursoin-
nissa. Tämä tulee kuitenkin lähivuosina muut-
tumaan, kun osasto muuttaa uuteen H-taloon. 
Nykyiset tilat ovat siinä mielessä joustavat, 
että ne soveltuvat sekä pitkäaikaisempaan 
vuodeosastoimintaan että polikliiniseen toi-
mintaan. Niille pitäisi siis tulevaisuudessakin 
helposti löytyä käyttöä.

Nykyisiä tiloja vuokrataan kaupungilta ja ne 
sijaitsevat ”sisäpuoleltaan” kaarevassa mas-
sassa. Yhdeksässä potilashuoneessa on 
yhteensä 17 paikkaa viidessä yhden hengen 
ja neljässä kolmen hengen huoneessa. Huo-
neet sijoittuvat kahteen siipeen siten, että 
kolme yhden hengen huonetta muodostaa 
lyhyemmän siiven. Kaaren keskiosassa ovat 
yhteiset tilat, joihin lukeutuvat muun muassa 
terapia-, kokous-, kanslia- ja henkilökunnan 
tilat. Terapiatiloissa tehdään ruokaa ja harjoi-
tellaan monipuolisesti jokapäiväisiä asioita. 
Täyspäiväisiä fysioterapeutteja on kolme, toi-
mintaterapeutteja kaksi ja puheterapeutteja 
yksi. Terapiaresurssit ovat riittävät.

Yhteistilat saatiin aikaan purkamalla kolme 
sisäänkäyntialueen ympärillä sijainnutta viiden 
hengen potilashuonetta. Näin muodostettiin 
osaston uusi sydän, missä potilaat nyt viettä-
vät paljon aikaa yhdessä. Suurin osa potilaista 

on ikäihmisiä, mutta eivät kaikki. Joukossa oli 
käyntihetkellä myös 18-vuotiaita. Varsinaiset 
geriatriset potilaat löytyvät neurologian osas-
tolta, joka sijaitsee samassa talossa. Siellä 
keski-ikä on 86 vuotta. Kuntoutus ei ole vain 
terapiaa vaan myös ”ihan jokapäiväistä pärjää-
mistä”. Hoitojaksot ovat akuuttipuolen toimin-
toihin verrattuna pitkiä. Ulkoillessa käytetään 
omia vaatteita ja kotilomalle voi mennä vaikka 
viikonlopuksi myös kuntoutuksen aikana. 
Kuntoutuslaitteita käytetään henkilökunnan 
mukaan ahkerasti ja kuntoutusta tapahtuu 
paljon myös ulkona. Kaikki treenit on aikatau-
lutettu ”lukujärjestykseen”. Uudet työntekijät 
koulutetaan aina välittömästi osaston tavoille, 
jolloin kaikkia resursseja voidaan hyödyntää 
tehokkaasti. 

Keskimäärin tiloihin ollaan verrattain tyyty-
väisiä. Muutto uuteen H-taloon on kuitenkin 
edessä, jolloin moni käytännön asia varmaankin 
helpottuu. Vanhassa kaupunginsairaalassa on 
mukavan hiljaista. Uudessa paikassa tulee ole-
maan paljon ruuhkaisempaa ja meluisampaa. 

Vahvuuksina pidetään erityisesti monialai-
suutta ja toiminnan joustavuutta sekä erikois-
tumista esimerkiksi kinestetiikkaan. Osastosta 
tulee Suomen ensimmäinen erikoissairaan-
hoidon yksikkö, joka on saanut kinestetiikan 
laatusertifikaatin, joka myönnettiin 5.2.2019. 

Sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn lasku on 
tavallinen iäkkäillä potilailla. Kyseinen oireyh-
tymä – ”tauti paranee, mutta potilas ei” – on 
tunnistettu ja sen kehittymistä pyritään kun-
toutusosastolla tehokkaasti ja systemaattisesti 
ehkäisemään. 
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Kohde lukuina: 

Potilaspaikkoja 17
Lähi, perus- ja sairaanhoitajia 22
Neurologi, fysiatreja

Johanna Syrén, osastonhoitaja
Annica Sundberg, fysiatrian ylilääkäri

Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä rakennuksen pääaulasta
Alla oik: Potilashuone
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Kohde lukuina: 

Potilaspaikkoja 17
Lähi, perus- ja sairaanhoitajia 22
Neurologi, fysiatreja

Johanna Syrén, osastonhoitaja
Annica Sundberg, fysiatrian ylilääkäri

11
Keskussairaalan 
Akuuttiyksikkö
 
Vasa/Vaasa
Hietalahdenkatu 2–4, 65130

Yhteispäivystys, Keskussairaalan Y-talo

Uudisrakennus
Arkkitehti Tähti-Set Oy (2014)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Vaasan keskussairaalaan uuteen Y-taloon 
rakennettiin Suomen toinen yhteispäivystys, 
eli yksikkö, jossa perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon päivystystoiminnat toi-
mivat samojen seinien sisällä. Ensimmäinen 
yhteispäivystys oli toteutettu Kanta-Hämeen 
keskussairaalaan Hämeenlinnan muutamaa 
vuotta aikaisemmin. Nämä kaksi yksikköä 
muistuttavat perusratkaisultaan vahvasti toi-
siaan. Kerrosalaa osastolla on noin 3000m2. 
Suunnitteluaikana osastolla toimi tartuntatau-
tilääkäri, joka yritti saada ohjelmaan myös pan-
demiaosaston. Tähän ajatukseen ei kuitenkaan 
päättävissä elimissä suhtauduttu valitettavasti 
suopeasti. 

Erikoissairaanhoito muutti sisään ensin, huh-
tikuussa 2014, ja perusterveydenhuolto noin 
puoli vuotta myöhemmin. Osastolla on 34 vuo-
depaikkaa, joilla toimii yhteensä 72 hoitajaa 
(joista 7 psykiatrisia hoitajia), 6–8 lääkäriä, 13 
sihteeriä, farmaseutti, fysioterapeutti, 1 case-
manager sekä sosiaalityöntekijöitä ja pooli-
henkilökuntaa. Vuosittaisia asiakaskäyntejä 
on noin 45 000, joista 17 000 erikoissairaan-
hoidon puolelta. Ongelmia on lähinnä fast-
track potilaiden kanssa, jotka usein viipyvät 
liian kauan. Tämä johtuu muun muassa siitä, 
että kunnat lähettävät runsaasti potilaita, 
jotka eivät oikeastaan kuuluisi päivystykseen 

lainkaan. Hoitokodit, erityisesti yksityispuolen 
kodit, lähettävät päivystykseen asukkaitaan 
ilman, että heidät haettaisiin myöhään illalla 
tai yöllä takaisin. Se, että noin 80 prosenttia 
työstä tehdään normaalin työajan ulkopuolella 
aiheuttaa runsaasti vaihtuvuutta henkilökun-
nassa, mikä ei tietenkään ole hyvä asia. Puhe-
linneuvonta on hiljattain ulkoistettu, mikä on 
jonkin verran vapauttanut resursseja. 

Muuntojoustavuudesta ei mukana olleiden 
henkilökunnan edustajien mukaan suunnit-
teluvaiheessa keskusteltu lainkaan. Näiden 
kuluneiden muutaman vuoden aikana on jo 
tullut esille tähän liittyviä ongelmia, esimer-
kiksi liittyen valvontatilan liian pieneen kokoon 
ja kipsausmateriaaleissa tapahtuneisiin muu-
toksiin puukipsin vaatiessa selvästi enemmän 
tilaa kuin perinteiset tekniikat. Koronavirus-
pandemia on tietenkin aiheuttanut ennusta-
mattomia lisäongelmia. Lisäksi henkilökunta 
kokee ongelmallisiksi uusien toimijoiden, 
kuten casemanagerin, tukikohdat, joita muun-
tojoustavuuden puutteen vuoksi on ollut vaikea 
järjestää tarpeeksi rauhallisiin paikkoihin, ja 
erityisesti röntgenosaston sijainnin kerrosta 
ylempänä. Röntgenosaston sijainnista käytiin 
vielä lopuksi keskustelua arkkitehtien ja Anki 
Brandtbergin välillä:

”Heti kun tätä ruvettiin suunnittelemaan, sanoimme, että 
läheisyyteen pitää saada röntgen. En usko, että missään 
muualla Suomessa on yhteispäivystystä, jolla on röntgen 
seuraavassa kerroksessa. Meillä se oli jo tulossa tähän 

tilaan, meidän kahvihuoneeseemme ja vähän lisää tilaa tuolle 
puolelle. 
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Kaikki piirustukset olivat valmiina, sitten ei löytynytkään 
rahaa… ja nyt me maksamme hirveitä summia siitä, 
että meidän resurssit juoksee jossakin muualla kuin 

päivystyksessä. Eli se on suurin moka.”

”Kuvantamisalue on laaja ja periaatteessa samaa 
henkilökuntaa palvelevat myös täällä. Miten te siis hoidatte 

asian?”

”Hoitajat kuljettavat potilaita röntgeniin. Meillä ei ole vielä 
potilaskuljettajia. Olisi hyvin tärkeää, että niitä saataisiin. Ja 

tässä on tällainen iso valvomo eli 20 paikkainen, joka tämäkin 
kyllä meni vähän pieleen. Se oli isompi alussa ja meiltä 

kysymättä siitä tehtiin pienempi. Ei mitään riskikartoitusta, 
ei mitään sellaista, sitä vaan pienennettiin. Vasta kun se oli 
tehty, se huomattiin. Minä puhun nyt ikään kuin asiakkaan 
näkökulmasta. Ei ole hyvä, ikkunaton tila missä on sänky 

toisen vieressä ja verho välissä.”

Valvomon ahtaus ja päivänvalon puute ovat 
varmaankin koko suunnitelman heikoin lenkki. 
Kyse lienee taas aivan liian yleisestä ilmiöstä, 
säästöistä väärissä paikoissa. Näinkin syvässä 
rakennusrungossa olisi pitänyt varmistaa päi-
vänvalon pääsy myös rungon keskellä oleviin 
rakennusosiin. Epäilemättä sisäpihat ja valo-
kuilut todettiin taas jälleen kerran liian kalliiksi 
ja hankaliksi huoltaa.

Triagen suunnittelu meni henkilökunnan näkö-
kulmasta pieleen ja he kokevat, että heiltä ei 
kysytty. Asia on siitä huolimatta nähtävästi 
saatu toimimaan verrattain hyvin. Ensihoi-
taja hoitaa ambulanssipotilaiden triagen ja 
tämä toimii. Isona virheenä pidetään sitä, 

että kahdella eristyshuoneella on vain yksi 
yhteinen wc. Odotustila toimii hyvin, vaikka 
se onkin käytännössä vain yksi pitkä käytävä. 
Tila on kuitenkin tarpeeksi leveä noin 100–150 
ihmiselle ja siihen tulee tarpeeksi päivänvaloa. 
Värisuunnitelmasta pidetään, sillä se auttaa 
myös orientoitumaan. Käytössä olevasta logis-
tiikkaohjelmasta pidetään sen visuaalisuuden 
ja toimivuuden takia myös erittäin paljon.

Asiantuntijakävelyt Pohjanmaalla – 2021 53



Yllä oik: Pääsisäänkäynti
Alla vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla oik: Valvomo

Kohde lukuina: 

Laajuus 3000 m2

Potilaspaikkoja 34
Hoitajia 72
Lääkäreitä 6–8
Sihteereitä 13
Farmaseutti, fysioterapeutti, 
casemanager, sosiaalityöntekijöitä

Käyntejä (perusterv.huolto) 28 000/v
Käyntejä (erikoissairaanhoito) 17 000/v

Rakennuskustannus 7 700 000 €

Ann-Katrin Brandtberg, palvelupäällikkö
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Sepänkylän tähti
Sepänkylä/Smedsby, Mustasaari/Korsholm
Toritie 1, 65610 

Senioriasumista kerrostalossa

Uudisrakennus
Suunittelu Wasaplan Oy (2020)

Yllä vas: Pohjapiirros peruskerros, ei mittakaavassa
Yllä oik: Pohjapiirros kattokerros, ei mittakaavassa
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Sepänkylän Tähti on viisikerroksinen vuonna 
2020 valmistunut asuinkerrostalo Mustasaa-
ren kunnan keskustaajamassa Sepänkylässä. 
Taajaman kaikki palvelut ovat hyvin lähellä. 
Maantasokerroksessa toimii päiväkoti ja tiloja 
eri yrityksille, jotka tuottavat esimerkiksi hoiva- 
ja kotipalveluja. Senioriasunnot sijaitsevat 
2.–5. kerroksessa ja lisäksi 5. kerroksessa on 
yhteinen saunaosasto ja klubihuoneisto, sekä 
iso lasitettu kattoterassi. Vuokrattavat asun-
not ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita, joissa 
kaikissa on parveke. 

Omistajat haluavat edistää sosiaali- ja ter-
veysministeriönkin peräänkuuluttamaa ”toi-
mintakykyistä ikääntymistä”. Jos asukkailla 
on ongelmia, ”voivat he aina, myös iltasin ja 
viikonloppuisin, soittaa meille”, eräs omista-
jista toteaa. Ongelmat voivat koskea tavallista 
kerrostaloelämää, kuten yläkerrassa järjestet-
täviä juhlia tai hoivapalveluita, kuten Kela-kor-
vausasioita. Omistajat ovat henkilökohtaisesti 
tavattavissa paikan päällä aina maanantaisin. 
Asukkaille tarjotaan tuttuja ja hyväksi todet-
tuja palveluntuottajia, mutta asukkaat voi-
vat vapaasti käyttää myös muita yrityksiä tai 
kunnan palveluja. Omistajat tekevät pyydet-
täessä vertailevia laskelmia kustannuksista. 
Palveluntuottajat, kuten pesulat, siivoojat ja 
jalkahoitajat, tulevat itse kertomaan asuk-
kaille miten heidän palvelunsa toimivat. Myös 

ulkopuoliset voivat vapaasti käyttää talossa 
sijaitsevia palveluita. 

Asuntojen pohjaratkaisut ovat selkeitä, väl-
jäntuntuisia ja toiminnallisesti ongelmattomia. 
Yläkerran yhteistilat voisivat mielellään olla 
isommat. Nyt läheskään kaikki asukkaat eivät 
mahdu yhtäaikaisesti yhteisiin juhliin tai kaksi 
kertaa vuodessa pidettäviin asukaskokouksiin. 
Alun perin olikin suunniteltu isompi kattote-
rassi. Yläkerran ja terassin voi varata omaan 
käyttöön, mutta usein ylös mennään vain 
viettämään aikaa. Lasitettu terassi on käyttö-
kelpoinen yllättävän monen kuukauden ajan. 
Jotkut käyvät siellä säännöllisesti juomassa 
aamukahvinsa. Yksi yksiö ja yksi kaksio ovat 
aina varattuina lyhytaikaista (1–5 vrk) vuokra-
usta (25 €/vrk) varten. Ne on tarkoitettu vierai-
lulla oleville asukkaiden sukulaisille ja muille 
läheisille. 

Kauan on puhuttu siitä, että ihmisten olisi hyvä 
voida pysyä omissa kodeissaan mahdollisim-
man pitkään, minkä Sepänkylän Tähti pyrkii 
mahdollistamaan. Kriteerinä on, että kotona 
pitää pärjätä yksin, vaikkakin kotihoito on käy-
tettävissä 24/7. Samassa asunnossa voidaan 
asua hyvinkin kauan, koska monet tulevat erit-
täin hyväkuntoisina. Omistajat Niklas Björk-
man ja Sari Saarikoski (Silver Kodit) avaavat 
ajattelua kohteen taustalla seuraavasti: 

”Tämä on yksilöllistä asumista, mutta täällä on sitä 
yhteisöllisyyttä ja tekemistä niille, jotka sitä haluaa 
ja joka mahdollistaa asumisen myös vanhempana ja 

huonokuntoisempana. Talossa, jossa itse määräät mitä teet ja 
joka ei ole lainkaan laitosmainen.” 
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”Nämä asukkaat valitsevat itse mitä he ostavat: mitä 
palveluita ja keneltä. Meillä on palvelutuottajaverkosto, mutta 
jos he haluavat ostaa joltain muulta niin sekään ei tietenkään 
ole mitenkään pois suljettua. Kunnan palveluita totta kai saa 
käyttää, kunnan kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, omaishoitoa, 

kaikkea mitä kunta tarjoaa, totta kai se on täällä nimenomaan 
ihan asiakkaan valittavissa. Mutta minun nykyisen intohimoni 

kohde on, että käyttäisimme pieniä paikallisia yrittäjiä, 
jotka ovat tuttuja ja näin aina samat ihmiset tulisivat. 

Kotisivuillamme on tarinana kuvattu, miten muutto tänne 
voisi lähteä siitä, että arvioidaan nykyistä asuntoa ja 

sitten mietitään esimerkiksi muuttoon liittyvää helpotusta 
siivoukseen ja niin edelleen. ”

Omistajien tarkoituksena on saada konsepti 
toimimaan ja sen jälkeen laajentaa uusiin, 
vastaaviin kohteisiin muualla, todennäköi-
sesti Vaasan seudulla. Omistuksessa mukana 
oleva talon toteuttajataho WasaGroup on kiin-
nostunut kehittämään tämän tyyppisiä koh-
teita hyvinvointialueen ehdoilla. Asenteissa 
on selkeitä yhtymäkohtia Närpiön Mitt i Stan 
projektiin. 

Entä miten uniikki tämä ratkaisu on Suomen 
mittakaavassa? Folkhälsanin kohteissa asuk-
kailla on turvarannekkeet ja ne ovat myös huo-
mattavasti kalliimpia. Helsingissä olevassa vas-
taavanlaisessa kohteessa on siivoukset ja muut 
jokapäiväiset toiminnat tarkkaan ohjelmoitu. 
Kotikatu 365 projekteissa on vahtimestarit, 
yhteisten tilojen käyttö on kontrolloidumpaa ja 
kaikki on kalliimpaa. Kristiinankaupungin ”De 
gamlas hem” on ehkä eniten samaa tyyppiä, 
mutta asukkaat ovat hyvinkin huonokuntoisia. 
Tästä voisi päätellä Sepänkylän tähden olevan 

verrattain ainutlaatuinen – nämä tässä esite-
tyt vertailut tulevat kuitenkin sen omistajilta 
eivätkä perustu tutkimustietoon. 

Arviointiryhmä suhtautui kriittisesti joihinkin 
omistajien sananvalintoihin, kuten turvalli-
suuden korostamiseen. Yleisesti ottaen tulisi 
painottaa ”toimintaa” eikä niinkään ”palve-
lua”, joka voi usein passivoida. Esimerkiksi 
Espoossa on jo yli kymmenen vuotta sitten 
luovuttu termistä ”palveluasuminen” ja otettu 
käyttöön ”Elä ja asu -yksikkö”. Sepänkylän Täh-
dessä sana ”seniori” oli jo poistettu uusitusta 
esitteestä, ja taloon olikin jo muuttanut myös 
lapsiperheitä. Tämän tyyppinen integrointi 
olisi varmasti kaikkien osapuolten mielestä 
toivottavaa. 
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Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Keskellä oik: Asuinhuoneen wc
Alla oik: Asunnon keittiö
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Mustasaaren 
lähisairaala
Mustasaari/Korsholm
Monavägen 9, 65610

Kliininen opetusosasto tehostetun palve-
luasumisen yksikössä

Alkuperäinen terveyskeskus ja vuodeosastot
Arkkitehti Into Pyykkö (1977, 1982 ja 1992)
Uudisrakennus (laajennus)
Suunnittelu Oy Polyplan Ab / Peter Bonns 
(2014)

Yllä: Asemapiirros, ei mittakaavassa
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Alkuperäinen Mustasaaren terveyskeskus val-
mistui vuonna 1977 ja sen suunnitteli Arkkiteh-
titoimisto Into Pyykkö. Viimeisestä laajennus-
osasta piti alun perin tulla kuntoutusosasto, 
mutta suunnitteluvaiheessa palveluasumisen 
tarpeet katsottiin kiireellisemmiksi. Ohjel-
massa olleista 70 sairassijasta vain 26 toteutui. 
Tämä uusi siipi valmistui vuonna 2014 ja se 
sisältää palveluasumisen lisäksi innovatiivisen 

kliinisen opetusosaston. Käyttäjät kuvailevat 
eri vaiheissa rakennettua rakennuskokonai-
suutta ”mustekalamaiseksi” johtuen komplek-
sin monimutkaisesta massoitteluratkaisusta, 
jossa suunnistaminen tuskin on ainakaan 
kovin intuitiivista.

Koska tässä kohteessa innovatiivisuus liittyy 
huomattavasti selkeämmin toiminnan kuin 

Yllä: Pääsisäänkäynti
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tilojen suunnitteluun, on toiminnasta syytä 
kertoa hieman tavallista enemmän. Vuonna 
2016 tehtiin sopimus ruotsinkielisen ammat-
tikorkeakoulu Novian kanssa kliinisen opetus-
osaston perustamisesta ja näin KUA (Klinisk 
undervisnings-avdelning) aloitti toimintansa. 
Opiskelijat ovat sairaanhoitajaopiskelijoita ja 
he tulevat 5–8 hengen ryhmissä kolmen viikon 
pituisille jaksoille KUA:an. Ensimmäiset jak-
sot pidettiin muistisairaille vanhuksille, mutta 
2020 alettiin keskittyä kuntoutukseen. Asiak-
kaat ovat perusterveydenhuollon vuodeosas-
tolta, monisairaita geriatrisia potilaita, joiden 
hoitotarpeet vaihtelevat. Kolme vakituista 
työntekijää kantaa nyt päävastuun KUA:n toi-
minnasta. Ohjaajat ovat aina mukana ja opet-
taja kerran viikossa. Fysioterapeutit ovat myös 
fyysisesti läsnä.

Opiskelijat valitsevat potilaan ja esittelevät 
jakson lopuksi oman potilaansa diagnoosei-
neen ja lääkityksineen. Kolmen viikon välein 
vaihtuva porukka tekee toiminnasta kuormit-
tavaa henkilökunnalle. Opiskelijat saavat kui-
tenkin tärkeää kliinistä kokemusta. He eivät 
vietä aikaa pelkästään opetusmoduulissa vaan 
heillä on aina myöskin päivä lääkärin kanssa 
ja päivä lääkehuoneessa. Opiskelijoiden jou-
kossa on aina myös valmiita lähihoitajia. Tämä 
ei välttämättä ole hyvä asia, koska heillä on 
taipumusta tehdä selväksi, että ”me osaamme 
tämän jo”. KUA on myös hyvä rekrytointitapa ja 
apu henkilökuntapulalle. Monet opiskelijoista 
haluavat nimittäin tulla takaisin kesätöihin ja 
valmistuttuaan vakituiseen työsuhteeseen. 
Opiskelijoiden tukikohta on avara ja valoisa 
tila, jonka lähistöllä sijaitsevat kaikki relevantit 
toimintaan liittyvät aputilat. Yllättävää ehkä 
on, että tämä KUA on Suomessa ensimmäinen 

laatuaan. Ruotsissa systeemiä on kehitetty 
jo lähes 30 vuotta ja se on nykyään laajalle 
levinnyt.

Osastolla voi käydä myös toimenpiteitä varten, 
jolloin kotiin pääsee heti, kun ne on tehty. Osas-
tolla toimii kolme fysioterapeuttia, jotka kaikki 
tekevät myös kotikäyntejä. Kuntoutuksessa 
potilaiden kunnon kehitys esitetään graafisesti 
”liikennevalosysteemillä”. Tavoitteet luodaan 
yhdessä potilaiden kanssa. Kuntoutusosaston 
ikähaitari käyntimme aikana oli 80–102 vuotta. 
102-vuotiaskin osallistui ”fysikaaliseen jump-
paukseen”. Kotiinlähdön yhteydessä pidetään 
tarvittaessa hoitosuunnittelukokous potilaan 
ja kaikkien asianosaisten kanssa.

Palliatiivinen hoito järjestyy myös kotona, 
jos omaiset ovat yhteistyökykyisiä. Hoitajat 
lähi-, kotisairaalassa ja kotipalvelussa pyrki-
vät kaikki tekemään saumatonta yhteistyötä 
joka tilanteessa. Erityisesti saattohoidon jär-
jestelyt vaikuttavatkin erittäin joustavilta ja 
sympaattisilta.

Rakennusryhmän uusimman osan sisätilat 
ovat kohtalaisen ilmavia, avaruutta tuntuu ole-
van oikeissa paikoissa. Sisääntuloaulaa voi 
mitoitukseltaan pitää jopa juhlavana. Aulassa 
sijaitsevan kahvion yhteydessä on myös lei-
pomon kauppa. Kahvihetki sujuu miellyttä-
västi isojen ikkunoiden luona, joista avautuu 
näkymä sisääntuloalueelle. Pyöreät punaiset 
pilaririvistöt ryhdittävät ja rytmittävät käytäviä 
onnistuneesti. Siivoojat tosin pitävät niiden 
sijaintia hankalana, sillä seinän ja pilarin väliin 
on kuulemma vaikea päästä käsiksi. Potilas-
huoneet vaikuttavat hieman laitosmaisilta, 
mikä johtuu ehkä myös siitä, että potilaat täällä 

Asiantuntijakävelyt Pohjanmaalla – 2021 61



vaihtuvat usein. Valokuvasuurennokset seinillä 
saavat positiivisia kommentteja asukkailta. 
Näkymät huoneista eivät ole kovin inspiroivia. 
Tämä johtuu lähinnä edellä mainitusta ”mus-
tekalamaisuudesta”, jolloin monista huoneista 
näkyy vain vastapäisen ”lonkeron” seinä.

Uusi jätteidenpoistojärjestelmä saa kehuja, 
sillä jätepusseja ei tarvitse enää kantaa pit-
kin käytäviä, mutta järjestelmän äänekkyyttä 
ihmeteltiin. Lisää henkilökuntaa nimenomaan 
huoltopuolelle kaivataan. Esimerkiksi ennen 
vesipisteitä oli muutama jokaisessa yksi-
kössä, kun niitä nyt on useita per huone, mutta 
silti huoltohenkilökunnan määrä on pysynyt 
samana vuosia. Valittu alakattotyyppi on myös 
aiheuttanut hankaluuksia. Levyt ovat aivan 
liian isoja ja painavia, joten vinksallaan ole-
via levyjä näkyy siellä, missä niitä on jouduttu 
siirtelemään huolto- tai korjaustoimenpiteitä 
varten.

Kohde lukuina: 

Laajuus 7923 m2

Asukkaita (akuutti- ja kuntoutus) 26
Asukkaita (tehostettu palveluas.) 48
Henkilökunta (sairaan- ja lähihoitajia, 
laitosavustajia, lääkäreitä) 22,65
Hoitajamitoitus 0,8

Rakennuskustannus 14 600 000 €
Lämmityskust. (kaukolämpö) 52 000€/v
Sähkökust. 53 000€/v

Annika Tetrault, linjavastaava
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Vas: Sisääntuloaula
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä yhteistilasta
Oik: Yksipuolinen esteetön wc
Alla oik: Potilashuone
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Pedersheim
 
Pedersöre, Jakobstad/Pietarsaari
Skrufvilankatu 8, 68910 

Tehostettu palveluasuminen

Alkuperäinen vanhusten asumisyksikkö
Suunnittelukeskus Oy (1978)
Peruskorjaus
Suunnittelu Pedersören kunnan tekninen 
virasto (2018)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Pedersheim rakennettiin vuonna 1978 vanhain-
kodiksi ja siellä oli vielä neljä vuotta sitten yksi 
pitkäaikaisosasto. Koko talo on nykyään val-
jastettu tehostetulle palveluasumiselle, jonka 
asukkaat ovat monisairaita vanhuksia. Kapasi-
teetti on 60 paikkaa, joista 18 Selma-nimisessä 
yksikössä, 10 Fridassa ja 17 Alinassa (demen-
tiayksikkö, jossa myös 2 intervallipaikkaa) 
sekä kokonaan intervalliasumiselle varattu 
15 paikan Lilla Fridolf. Intervallihoidossa 
ollaan yleensä 1–2 viikkoa, ja periaatteena on, 
että lähdettäessä on oltava vähintään yhtä 
hyvässä kunnossa kuin tultaessa. Kuntoutus 
ei ole fysioterapiaa vaan normaalin pärjäämi-
sen, kuten sängystä nousemisen ja vessassa 
käymisen, harjoittelemista. Päivähoitoyksikkö 
tarjoaa palveluja myös kotona asuville. Talossa 

toimii myös kunnan keittiö, joka tekee ruokaa 
myös muille yksiköille Pedersöressä.

Vuonna 2018–19 koko talo peruskorjattiin. 
Samalla saatiin aikaan joitakin merkittäviä 
toiminnallisia parannuksia. Selma-yksikölle 
onnistuttiin luomaan kaksi uutta pienempää 
päiväsalia ja jokainen yksikkö sai oman eril-
lisen lääkehuoneensa. Lilla Fridolfin kapasi-
teettia saatiin lisättyä  kymmenestä viiteen-
toista paikkaan. Ulkotiloja parannettiin muun 
muassa rakentamalla asfaltoitu talon ympäri 
kulkeva kävelyreitti. Tämänkin peruskorjauk-
sen onnistuneet tulokset osoittivat, että 40 
vuotta vanhat rakennukset ovat ehdottomasti 
remontoimisen arvoisia. 

Vas: Rakennuksessa esiintyvää ITE-taidetta
Oik: Ovi Puerto Ricoon
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Sisätilat ovat verrattain avaria ja anteliaasti 
mitoitettuja. Muuntojoustavuuttakin löytyy, 
minkä todisti pari viikkoa ennen käyntiämme 
yksikössä puhjennut koronavirusepidemia. 
Eräs intervalliosaston potilas osoittautui koro-
napositiiviseksi. Kaikki osastolla testattiin, ja 
löytyi kaksi positiivista lisää. Koko osasto pys-
tyttiin kuitenkin eristämään sen pahemmin 
vaikuttamatta talon muihin yksiköihin. Koro-
na-aikana kaikki ruoka tehtiin keittiössä, mutta 
tarjottiin eri yksiköihin ulkokautta. Erilaiset  
kohortointitarpeiden ratkaisut löytyivät verrat-
tain helposti. Tämäkin kertoo perusratkaisun 
joustavuudesta.

Asuinhuoneet ovat pari-kolme neliötä keski-
määräistä pienempiä, mutta sitä tuskin huo-
maa. Sen sijaan kylpyhuoneista jotkut ovat 

”Täällä on aurinkotuolejakin. Tämä on meille sellainen Puerto 
Rico. Täällä on vateja jalkahoitoa varten, lakataan kynsiä, 

kuunnellaan musiikkia ja luetaan kirjoja. Tänne saa kostean 
ja lämpimän ilman, on sitten vähän erilaista kuin muualla 

talossa. Tämä on oikein hauska paikka.”
”Kenen idea tämä on ollut? Onko se työntekijöiltä tullut?”

”Kyllä joo. Työntekijät ovat aika idearikkaita.”
”Olin haaveillut, että tästä tulisi sellainen elokuvahuone myös, 
se voisi olla mahdollista, koska tuonne voisi laittaa näytön. Ja 

sitten voitaisiin istua katselemassa leffoja.” 
”Tällaista minä en ole nähnyt missään. On ollut  

hiljentymishuoneita, joita olen nähnyt, mutta tällaista en ole 
nähnyt.” 

”Joo, tämä ei ole kyllä mikään hiljentymishuone. Täällä 
työnnetään varpaat hiekkaan ja ajatellaan, että ollaan Puerto 

Ricossa.” 

hieman alle 3,5 m2 kokoisia, eli määräyksien 
vastaisia. Ne ovat kuitenkin menneet läpi kai-
kista tarkastuksista. Rakennuksen perusrat-
kaisu johtaa väistämättömästi verrattain pitkiin 
välimatkoihin eri yksiköiden ja muiden yleis-
ten tilojen välille. Tässä käyttötarkoituksessa 
asiasta on kuitenkin enemmän hyötyä kuin 
haittaa, sillä välimatkojen pituudesta saadaan 
asukkaiden kuntoutuksen näkökulmasta pelk-
kää etua. Käytäviä ja muita tiloja kaunistavat 
ITE-taiteilija Ann Sofin lukuisat maalaukset. 
Käytävien varrelta löytyy myös työpaja, jossa 
käyntimme aikana tehtiin joululyhtyjä jokai-
selle asukkaalle joululahjaksi. Kohteen eri-
koisuus on Puerto Rico –huone, jossa kuun-
nellaan musiikkia ja luetaan kirjoja. Sinne on 
säädetty tavallista lämpimämpi ja kosteampi 
ilma autenttisuuden maksimoimiseksi. 
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Sisäpihalla sijaitsee huvimaja, jossa järjeste-
tään muun muassa grillijuhlia. Pienellä pyö-
rätiellä, joka rakennettiin verrattain laajalle 
leviävän rakennuksen ympärille, järjestetään 
kuntoilutempauksia. Vieressä sijaitsevan päi-
väkodin lapsille järjestetään hiihtokilpailuja 
pyörätiellä ja asukkaat valmistavat lapsille niitä 
varten mitalit. Synergiaa lasten ja asukkaiden 
välissä pyritään muutenkin koko ajan kehittä-
mään. Sisäpihalla sijaitsee myös kuntoiluvä-
lineitä ja ”aistien polku”. Kaikilla yksiköillä on 
myös omat pihansa ja terassinsa, jolle voi sään 
salliessa mennä vaikka sukkasillaan. Alinan 
(muistisairaiden osasto) piha on aidattu tavalla 
joka voisi olla vähemmän huomiota herättävä. 
Talvella sisäpihan käyttö on selvästi vähäisem-
pää. Kohteen apulaisjohtajan mukaan henki-
lökunnalla on paljon ideoita tapahtumien ja 
yhdessäolon aktivoimiseksi. Ainoaksi ongel-
maksi jää runsaudenpula, kun kaikki ehdotuk-
set on tapana ottaa vakavasti. 

Henkilökunta itse arvioi kohteen parhaiksi 
puoliksi monet innovatiiviset ”hopeareu-
nukset” (guldramar) vanhuksille, kuten sei-
nämaalaukset, Puerto Rico, vitriinikaapit ja 

kuukauden näyttelyt. Myös ulkotiloista aistien 
polku ja metsäalue, jossa on mukava oleskella, 
saavat huomioita. Lisäksi hyvänä pidetään 
sitä, että kaikilla yksiköillä on hyvät terassit, 
jolloin ulosmeno on helppoa. Kohteen oma 
kuntoutusohjaaja aktivoi asukkaita, samoin 
kun yhteistyö lähellä sijaitsevan päiväkodin 
kanssa. Henkilökunnan mukaan sen sijaan 
palliatiivisen hoidon laadun parantamisessa, 
ja kinestetiikan saamisessa luontevaksi osaksi 
kaikkea toimintaa, ei vielä ole päästy tarpeeksi 
pitkälle. Huolissaan ollaan myös organisaatio-
uudistuksesta, jonka epäillään vaikuttamaan 
työssäviihtymiseen ja esimerkiksi oman päi-
vittäisen työpanoksen suuruuden hallintaan. 
Tämä kuulostaa huolestuttavalta juuri nyt, kun 
koronavirusepidemian kuormittavien vuosien 
jälkeen henkilökunnan hyvinvointiin pitäisi 
panostaa entistä enemmän. 

 
Kohde lukuina: 

Laajuus 3874 m2

Asuinhuoneen koko 20,4–21,5 m2

Asukkaita 60
Lähihoitajia 55
Sairaanhoitajia 8
Oppisopimusopiskelijoita 4
Johtaja, varajohtaja, kuntoutusneuvoja
Hoitajamitoitus 0,8

Rakennuskustannus 3 800 000 €

Marketta Koskela, 
vt. vanhustenhuollon pääll.
Auli Itämäki, apulaisjohtaja

Yllä: Sisäpiha
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Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä yhteistilasta
Oik: Yksipuolinen asuinhuoneen wc
Alla oik: Muista tiloista eriytetty kanslia
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Hedbo
Jakobstad/Pietarsaari
Jerikontie 1, 68600

Vammaisten asumisyksikkö

Käyttötarkoituksen muutos vanhusten asui-
nyksiköstä vammaisten asumisyksiköksi
Suunnittelu Rakennussuunnittelu HK Projekt/ 
Svante Nylund (2005, muutoksia 2019)

Yllä: Pääsisäänkäynti
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Yksikkö oli alun perin tarkoitettu ikäihmisille, 
jotka eivät tarvitse palveluja. Yksityinen yhdis-
tys rakensi talon testamenttivaroin vuonna 
2005. Vuonna 2019 Pedersören kunnan sosi-
aali- ja terveysvirasto päätti ottaa Seniori-
yhdistyksen toiminnan haltuunsa. Toiminta 
muutettiin kaksikieliseksi vammaisten tukiasu-
miseksi. Uudistuksia tehtiin samanaikaisesti, 
kun uutta kehitysvammakotia suunniteltiin 
(kohde 16). Positiivinen lähtökohta oli huo-
neissa olevat keittiöt, jotka nähtiin kuntou-
tuksen ja normaalin elämän kannalta hyvinä 
asioina. Yläkaappeja eivät pyörätuoleissa liik-
kuvat tosin voi käyttää. Joihinkin asuntoihin 
on pyörätuolisyistä jouduttu tekemään myös 
muita pieniä muutoksia. Kaikilla asukkailla on 
oma ”ulko-ovi”, jossa lukee myös asukkaan 
nimi ja josta löytyy postilaatikko. 

Henkilökunnan tiloja ei alun perin suunniteltu 
tämän tyyppisiä asiakkaita varten. Niinpä 
niistä on yhä pieni puute, vaikkakin yksi kak-
sio ja yksi yksiö yhdistettiin henkilökunnan 
tiloihin. Näistä syntyneistä tiloista löytyvät 
myös muun muassa lääketilat. Henkilökun-
tavaatimus tuetulle palveluasumiselle on 0,3 
henkeä asukasta kohden. Tavoitteena onkin 
ympärivuorokautinen viiden hengen yksikkö. 

Tällä hetkellä henkilökunta koostuu sosiono-
meista ja lähihoitajista sekä hoitoapulaisesta. 
Lyhytaikaishoidossa (max. 1  viikko) olevat ovat 
ainoa ryhmä, joka nyt saa ympärivuorokautista 
hoitoa. Heille tarjotaan myös iltapala, ja ruoka 
valmistetaan kohteesta sijaitsevassa jakelu-
keittiössä. Muutoin keittiötä käytetään lähinnä 
yhteisten tilaisuuksien yhteydessä. Vakinaiset 
asukkaat tekevät ostoksensa ja ruokansa itse.

Tilat ovat hyväkuntoisen näköisiä ja niissä 
on käytetty hyviä materiaaleja. Materiaa-
leista henkilökunta kuitenkin halusi kritisoida 
linoleumlattioita, koska niille kaatuvat nesteet 
aiheuttavat rumia jälkiä. Iso päiväsali avotak-
koineen ja isoine ikkunoineen on suorastaan 
komea. Isoa ikkunaa pidetään kuitenkin myös 
ongelmallisena, sillä kesällä lämpötila nousee 
helposti yli 25 asteeseen. Ainoa ratkaisu tähän 
asti on ollut ikkunan peittäminen. Ikkunoiden 
rooli parantavan ympäristön luomisessa on 
kuitenkin niin vastaansanomaton, että niiden 
pienentämistä tai peittämistä ei pitäisi koskaan 
kustannussyistä tai mahdollisten ongelmien 
välttämiseksi käyttää, vaan huolehtia riittä-
västä ulkopuolisesta aurinkosuojauksesta. 
Hedbota suunniteltaessa päivän- ja aurin-
gonvalon merkitys on siis ymmärretty, mutta 
samalla jätetty käyttämättä hyvät perinteiset 
ylikuumentumisen torjuntakeinot, kuten mar-
kiisit, säleiköt ja istutukset. Hedbon käytävä-
maailma eroaa useimmista muista arvioiduista 
kohteista ratkaisevasti edukseen: ratkaisu 
perustuu pitkälti sivukäytäviin, jotka avautuvat 
sisäpihoille. Terassit ja sisäpihat ovat mukavia 
ja niitä käytetään paljon. Niiden ulko-ovien 
kynnykset ovat kuitenkin liian korkeita pyörä-
tuoleille, jolloin itsenäiset käyttäjät tarvitsevat 
näissä kohdissa apua. 

Kohde lukuina: 

Asuinhuoneen koko 37-56m2

Asukkaita 15
Hoitajasuhde 0,3

Hannele Granqvist, 
vammaishuollon osastopäällikkö
Sanna Jokiranta, asumisesimies
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Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä yhteistilasta
Oik: Näkymä yhteistilasta
Keskellä oik: Yksipuolinen esteetön wc
Alla oik: Asunto
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Kevakoti
Jakobstad/Pietarsaari
Radiotie 21, 68601

Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen  
asumisyksikkö

Uudisrakennus
Arkkitehti Roger Wingren (2018)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Yksikkö toimi alun perin viereisellä tontilla 
sijaitsevassa rivitalossa, minkä jälkeen se siir-
tyi neljäksi vuodeksi vanhaan keuhkoparanto-
laan. Tänä aikana aloitettiin uudisrakennuksen 
suunnittelu, jossa henkilökunta (9 henkeä) oli 
koko ajan aktiivisesti mukana. 

Taloon sisään astuttaessa huomio kiinnittyy 
pitkähköön, mutta silti avaraan ja valoisaan 
käytävään, jonka varrella sijaitsevat kaikki 
rakennuksen tilat ja joka saa luonnonvaloa 

ylhäältä. Vaikutelma on positiivinen ja vahvis-
tuu entisestään saavuttaessa kokoaan suu-
remmalta vaikuttavaan hyvin valoisaan päi-
väsaliin, talon sydämeen, jonka dominoivana 
elementtinä toimii keittiösaareke. Tämä tiski-
pöytäsaareke oli alusta lähtien tärkeänä ja kes-
keisenä elementtinä mukana suunnittelussa. 
Henkilökunta on itse käynyt ostamassa kalus-
teet ja tila onkin kaikkien mielestä ”ihana”. 
Kalustevalinnat ovat kauttaaltaan tyylikkäitä 
ja kokonaisuus toimii erinomaisesti.

Yllä: Näkymä yhteistilasta
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Tiskipöytäsaareke on siis jonkinlainen viih-
tymisen symboli ja sen merkitys koko talon 
imagolle on suuri. Valitettavasti yksityiskohtien 
hallinta ei kuitenkaan nouse toivotulle tasolle. 
Eri elementtien sijainti jättää toivomisen varaa. 
Lieden ja vesipisteen pitäisi olla samalla puo-
lella huonetta, joko seinällä olevassa kaluste-
sarjassa tai keskellä olevalla saarekkeella. Nyt 
tapahtuu ruokaa laitettaessa aina kaikenlaista, 
koska asukkailla on taipumus ”hosua”. Sama 
koskee kuivauskaappia ja tiskiallasta. Kuivaus-
kaappia ei nyt käytetä lainkaan. Sekä pakastin 
että jääkaappi ovat liian pieniä siihen nähden, 
että kaikki ruoka tehdään itse. 

Suoraan, tasaleveään käytävään on pieniä, 
verrattain huomaamattomia arkkitehtoni-
sia keinoja käyttäen saatu kiitettävän paljon 
virikkeellisyyttä. Käyttäjät ovat parantaneet 
tilannetta entisestään esimerkiksi isoilla valo-
kuvilla jokaisesta seitsemästä asukkaasta 
heidän huoneensa oven lähettyvillä. Kuvat 
on otettu Pietarsaaren kävelykadulla erään 
projektin yhteydessä, jossa asukkaat saivat 
toteuttaa unelmansa. Henkilökunta on kokenut 
tämän kaltaiset projektit erityisen hedelmäl-
lisiksi, mikä käy ilmi kohdekäynnillä käydystä 
keskustelusta:

”Tässä seinällä näkyy näitä meidän asukkaitamme. 
Kerrotaanpa teille sellaisesta isosta projektista, jonka nimi 
oli Hetki Unelma.  Jokainen asukas sai itse kertoa, mitä he 
olivat koko elämänsä ajan toivoneet. Kuka oli halunnut olla 

merikapteeni, kuka autonkuljettaja tai jalkapalloilija. Lopuksi 
nämä kuvat olivat näytillä tuolla meidän kävelykadulla, 

lyhtypylväissä.”

”Se oli iso projekti, pitkään suunniteltiin… tämä aiheuttaa 
minulle itkukohtauksen… yritän olla itkemättä… Meille 
ehdotettiin sitä, oltiin meihin yhteydessä ja kysyttiin, 

haluaisimmeko olla mukana projektissa, jossa asukkaat 
saisivat toteuttaa unelmansa. Totta kai halusimme.”

”Sitten mietittiin asukkaiden kanssa, mitä ne unelmat 
olivat. Nämä kuvat tässä on tehty ihan oikeissa paikoissa, 

palolaitoksella, hevostallilla… ensin ne piti kaikki ottaa 
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studiolla, mutta tämä oli vielä paljon hienompi idea. Tämä 
herra tässä matkustaa joka aamu kaupungin kuljetuspalvelun 

”lipparilla” ja yhtenä aamuna häntä tuli hakemaan hänen 
lempparikuskinsa, joka antoi hänen istua kuskin paikalle, 
johon hänet pyörätuolistaan nostettiin ja kuvattiin. Hän oli 

aina halunnut olla autonkuljettaja”.

”Tämä itsepäinen neiti oli pienenä ollut paljon merellä 
vanhempiensa kanssa ja halusi merikapteeniksi. Otimme 

hänestä valokuvia rankkasateella satamassa. Ja tämä Jussi 
olisi aina halunnut olla hevosten kanssa ja nämä kuvat otettiin 

hevostallilla. Meidän jalkapallofanillemme oli taas erittäin 
tärkeää, että hänet kuvattiin kentän reunalla Pietarsaaren 

Jaron edustusasussa”.

”Yksi naispuolista asukkaistamme muisteli siskonsa häitä, 
joissa hän oli ollut morsiusneitona. Hän halusi kokea sen 

saman tunteen ja olla samassa tilanteessa vielä uudestaan. 
Toinen taas totesi, ettei häneltä oltu koskaan kysytty hänen 

unelmistaan. Tämä tuntui meistä hyvin koskettavalta. Hänellä 
oli tapana laittautua fiiniksi aina ulos lähtiessään, joten 

päätimme, että hänen unelmansa oli varmaankin olla kaunis 
nainen – oikea hieno lady. Hänet siis kammattiin ja meikattiin 

erityisen kauniiksi ja otettiin kuvat samppanjalasi kädessä. 
Hän oli erittäin tyytyväinen.”

”Sellainen tarina siis. Kahden kiireisen päivän aika nämä kuvat 
otettiin, käytiin monessa paikassa, ne olivat parhaat päivät 

minun urani aikana. Vuodesta 1986 olen ollut kehitysvamma-
alalla ja nämä päivät olivat ihan oikeasti ne kaikkein parhaat.”
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Kohde lukuina: 

Laajuus 621 m2

Asuinhuoneen koko 29,7–33,7 m2

Asukkaita 7
Henkilökuntaa 9

Rakennuskustannus 1 400 000 €
Sähkönkulutus n.2400kWh/v
Lämmönkulutus 90–97 MWh/v (kaukol.)

Hannele Granqvist, vammaishuollon 
osastopäällikkö
Mona Skuthälla, asumisesimies

Asukkaiden toiveet otetaan muutenkin aina 
vakavasti. Omat tapetit asuinhuoneessa ovat 
muodostuneet tärkeiksi viihtyvyyselementiksi, 
samoin luonnollisesti omat huonekalut ja muut 
tavarat. Asuinhuoneiden mitoituksessa esiin-
tyy saman tyyppisiä ongelmia kuin monessa 
muussakin kohteessa nähtiin. Esimerkiksi WC–
istuimen sijainti asuntojen kylpyhuoneissa ei 
ole paras mahdollinen. Joissakin huoneissa 
istuin on käännetty, mikä on helpottanut 
tilannetta.

Ikään kuin olohuoneen jatkeena oleva terassi 
on erittäin suosittu ja istuukin erinomaisesti 
kokonaisuuteen. Kynnyksen mitoitus tosin on 
ongelmallinen, sillä pyörätuolilla liikkuminen 
ulos ja sisään voi olla hyvin hankalaa. Myös 
valittu laattalattia on tuonut mukanaan tyy-
pillisiä hygienia- ja esteettömyysongelmia. 
Saunaosastolla haasteeksi on osoittautunut 
erillisen vessan puute, ja suihkun sijoittuminen 
ison ikkunan eteen ja oven viereen, jolloin vesi 
valuu pukuhuoneeseen. Myös ulko-ovi on han-
kalassa paikassa. Lääkehuoneen lämpötilan 
pitäminen tarpeeksi alhaisena on aiheuttanut 
ongelmia. Päätila eli olohuone kaikui alun perin 
sietämättömästi, mutta asia on saatu korjattua 
riippuvien akustisten laattojen ja ikkunaver-
hojen avulla.

”Jonkun kilpailun” kautta yksikkö voitti 
7500 euroa, joka käytettiin aistihuoneen, eli 
”valkoisen huoneen”, kalustamiseen ja vii-
meistelyyn. Sinne hankittiin muun muassa 
pallopeitto ja musiikkisänky, jossa kaiuttimet 
patjassa aiheuttavat jatkuvaa värinää sängyssä 
makaavalle. Tämä huone on erittäin pidetty ja 
se on ahkerassa käytössä päivittäin. Saimme 
tutustua huoneeseen kaikessa rauhassa, koska 

juuri siihen aikaan päivästä lähes kaikki asuk-
kaat olivat kaupungilla päivätyössä. 

Henkilökunta itse arvioi kohteen parhaiksi 
puoliksi yksikön pienuuden, sekä pysyvän ja 
ammattitaitoisen henkilökunnan, joka tuntee 
asukkaat. Työaikalaki kuitenkin hankaloittaa 
työntekijöiden työaikoja. Myös sijaisia on han-
kala saada. Erityisesti vanhenevien asukkaiden 
poismeno aiheuttaa henkistä kuormaa, sekä 
huoli siitä, kuinka uudet nuoremmat asukkaat 
tulevat sopimaan joukkoon.
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Kohde lukuina: 

Laajuus 621 m2

Asuinhuoneen koko 29,7–33,7 m2

Asukkaita 7
Henkilökuntaa 9

Rakennuskustannus 1 400 000 €
Sähkönkulutus n.2400kWh/v
Lämmönkulutus 90–97 MWh/v (kaukol.)

Hannele Granqvist, vammaishuollon 
osastopäällikkö
Mona Skuthälla, asumisesimies

Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä aistihuoneesta, eli ”valkoisesta huoneesta”
Keskellä oik: Yksipuolinen asuinhuoneen wc
Alla oik: Asukashuone
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Malmin sairaalaan 
perhepalvelu-
yksikkö
 
Pedersöre/Pietarsaari
Kolpintie 7, 68600

Perhepalvelukeskus, Malmin sairaala H-talo

Kyseessä olevan kerroksen peruskorjaus
Arkkitehtisuunnittelu NK Project Ay (2018)

Yllä: Pohjapiirros, ei mittakaavassa
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Keskus perustettiin sairaalan vuonna 1980 val-
mistuneeseen H-taloon vuonna 2018. Tiloissa 
oli ennen toiminut sisätautien vuodeosasto. 
Peruskorjauksen arkkitehtina ja pääsuunnit-
telijana toimi  NK Projects Ay. Uuteen sosi-
aalipalvelukeskukseen kuuluu perhepalve-
lukeskuksen lisäksi kehitysvammaisten ja 
aikuissosiaalityön palvelukeskukset. Perhe-
palvelukeskus jakaantuu neljään tiimiin, jotka 
hoitavat perhepalveluita, palvelutarpeen arvi-
ointia ja lastensuojelua sekä perheoikeudel-
lisia asioita. Asiantuntijaryhmän oppaina toi-
mivat sosiaalihuollon päällikkö Carola Lindén 
ja perhepalvelukeskuksen yksikönpäällikkö 
Carita Blomström.

Perheet hakeutuvat vapaaehtoisesti perhepal-
veluihin. Perhe saa sosiaalihuoltolain edellyt-
tämän tukihenkilön. Perhetyötekijöinä toimivat 
lähihoitajat ja sosionomit, jotka käyvät myös 
kodeissa, antavat tukea ja ohjaavat vanhem-
pia. He eivät esimerkiksi laita ruokaa, mutta 
ohjaavat sen tekemisessä. Entisiä kodinhoita-
jia, joita siis ei enää kouluteta, tarvittaisiin taas 
auttamaan arjen sujuvuudessa. Koronavirus-
pandemia on entisestään lisännyt tätä tarvetta, 
kun elämä on keskittynyt entistä vahvemmin 
koteihin. 

Jos lapsi joudutaan siirtämään lastensuojelun 
piiriin, tulee se yhteiskunnalle todella kalliiksi, 
inhimillisestä puolesta puhumattakaan. Tästä-
kin syystä tämä toiminta on entistä tärkeäm-
pää. Palvelutarpeen arviointi on avainasemassa 
aina, kun huoli lapsesta kasvaa. Tämä voi 
tapahtua kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, 
neuvoloissa tai päivystysosastoilla. Koska 
ilmoitusvelvollisuus on olemassa, ilmoituksia 

myös saadaan. Sosiaalityöntekijät ja sosiaali-
ohjaajat selvittävät tilannetta ja ovat seitsemän 
päivän sisällä yhteydessä perheeseen. Perheen 
vahvuudet ja heikkoudet käydään läpi ja niiden 
mukaan tehdään suositukset. 

Päivystystoiminta on myös tärkeää, jotta kuka 
tahansa voi soittaa ollessaan avun tarpeessa. 
Heitä pitää olla valmis auttamaan. Heitteille 
jätettyjen lapsien vanhempien kanssa teh-
tävä työ on erityisen vaativaa. Suuri ongelma 
kaikkialla maassa on pätevien sosiaalityön-
tekijöiden puute. Huostaanottotapauksissa 
pyritään aina löytämään mahdollisen sopiva 
perheyksikkö ja toisaalta pyrkimyksenä on 
aina palauttaa alkuperäinen perhe yhteen. 
Kohteessa vuonna 2018 tehtyjen muutosten 
tarkoituksena oli helpottaa näitä pyrkimyksiä 
tuomalla kaikki perheiden hyvinvointiin liittyvä 
asiaankuuluva osaaminen saman katon alle. 
Samalla haluttiin edistää laajempia yrityksiä 
terveyden- ja sosiaalihuollon integroimiseksi 
tai vähintäänkin niiden tuomiseksi fyysisesti 
lähemmäksi toisiaan.

Perhepalvelukeskuksen eri tiimien jäsenet vas-
tustivat aluksi voimakkaasti yhtä yhteistä kah-
vihuonetta. Sen vieressä on pieni kokoushuone, 
jossa työntekijät myös usein syövät lounaansa. 
Jaetut työhuoneet ovat vähän liian kapeita ja 
syviä, ja niitä vastustettiin myös vaitiolovel-
vollisuuksien takia. Ei oltu totuttu puhumaan 
”ulkopuolisille” asioista, jotka eivät suoraan 
liittyneet heidän alaansa ja tehtäviinsä. Kalus-
taminen ei ole täysin onnistunutta. Esimerkiksi 
neuvoloissa ja lasten vastaanottohuoneissa 
pako-ovelle ei millään ehdi hätätilanteessa. 
Vaihtoehtoisia ratkaisuja on kokeiltu, mutta 
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tyydyttävää järjestelyä ei ole löytynyt. Terapi-
ahuoneet ovat henkilökunnan mukaan erittäin 
hyviä ja niiden kalustus on ”juuri sopivaa”.

Ainoastaan kahdella työntekijällä on oma 
huone, muut jakavat huoneen yhden tai kah-
den muun henkilön kanssa. Tätä pidetään yhä 
hieman ongelmallisena, sillä työssä tehtävät 
päätökset ovat usein erittäin tärkeitä ja arka-
luontoisia, koskien esimerkiksi huostaanot-
toja ja hakemuksia hallinto-oikeuteen. Fyysistä 
läheisyyttä pidetään kuitenkin tärkeänä myös 
siksi, että se helpottaa monia asioita. Loppu-
peleissä useimmat valitsisivat oman huoneen, 
mikäli se mahdollisuus olisi olemassa. ”Onhan 
meillä nyt se yhteinen kahvihuone, jossa kui-
tenkin aina tapaa”, eräs henkilökunnan jäsen 
toteaa.

Yhteinen kahvihuone, jota niin paljon alussa 
vastustettiin, on nyt ”se tärkein asia!” Siellä 
voidaan spontaanisti keskustella yhteisistä 
asioista koska tahansa. ”Yhdessä, samoissa 
tiloissa, on todella toimiva konsepti, vaikka 
se meillä tapahtuikin ihan vahingossa”, eräs 
henkilökunnan jäsen tiivistää. Tämä loppu-
päätelmä on hyvin linjassa niiden lukuisien 
EBD (evidence-based design) -tutkimusten 
kanssa, joissa on todistettu, että sote-raken-
nusten laatu, sekä työhyvinvoinnin ja asiakas-
tyytyväisyyden että lääketieteellisten tulosten 
kannalta, on huomattavasti parantunut sinä 
aikana kun back-office tyyppiset monitilatoi-
mistot ovat vallanneet alaa perinteisiltä yhden 
hengen työhuoneilta. 

Malmin sairaalan perhepalvelukeskuksen 
tapaus on hyvä esimerkki siitä, että alan inno-
vaatiot hyvin usein ovat kovin yksinkertaisia 

asioita. On vain vihdoinkin otettu järki käteen 
ja toimitaan niin kuin koko ajan olisi pitänyt. 
Yhdistetään saman katon alle kaikki ne yksi-
köt, joita tarvitaan hyvän palvelun aikaansaa-
miseksi ja muodostetaan aidosti moniamma-
tillinen tiimi. Ovathan kaikki ammattilaisia, 
joiden tärkein intressi on potilaan/asiakkaan 
hyvinvointi.
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Vas: Pääsisäänkäynti
Keskellä vas: Näkymä käytävän perusratkaisusta
Alla vas: Näkymä aulasta
Alla oik: Vastaanottohuone
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Tutkimuksen 
tausta – Katkelma 
hakemusdokumentista 
Business Finlandille 

Post-Occupancy Evaluation (POE) tutkimus 
Vaasan sairaanhoitopiirissä (Pohjanmaan 
hyvinvointialueella) 

Rakennuksen toimivuuden ja käyttäjien tyyty-
väisyyden arviointiin on kehitetty monia val-
miita mittareita ja järjestelmiä. Yksi merkittävä 
arviointimenetelmä on Yhdysvalloissa kehitetty 
Post-Occupancy Evaluation (POE). Se tarkoit-
taa rakennetun rakennuksen jälkiarviointia, 
eli kuinka hyvin rakennus tukee suunniteltua 
käyttöä. Monipuolisella POE-menetelmällä 
saadaan palautetta rakennuksen eri osien 
toiminnallisuudesta ja teknisestä laadusta, 
lähtökohtana käyttäjien tarpeet. Menetelmä 
tuottaa rakennuksen toimintaa arvioivien luke-
mien lisäksi kokemusperäistä tietoa, jota voi-
daan kierrättää ennalta ehkäiseviksi ohjeiksi 
seuraaviin kohteisiin. 

Koska suomenkielellä ei kovin kertovaa, eikä 
varsinkaan iskevää nimeä prosessille ole vielä 
kehitetty, tullaan tässäkin raportissa käyttä-
mään kansainvälisesti jo laajasti vakiintunutta 
englanninkielisen nimen Post-Occupancy Eva-
luation lyhennystä POE. Käytettyjä suomenkie-
lisiä käsitteitä ovat muun muassa käyttäjätyy-
tyväisyys tutkimus ja rakennuksien jälkiarvio.

POE voidaan suorittaa käyttämällä useita 
menetelmiä. Niitä voidaan pitää täysin erilli-
sinä tai vaihtoehtoisesti variaatioina samasta 

perusprosessista. Ehkä paras tapa on noudat-
taa Wolfgang Preiserin* (et al.) jo vuonna 1988 
ilmestyneessä alan perusteoksessa esiintyvää 
jaottelua. Siinä esitellään kolme kategoriaa tai 
tasoa: indicative (indikoiva, osoittava), investi-
gative (tutkiva, selvittävä) ja diagnostic (diag-
nostinen, määrittelevä). Näiden menetelmien 
erot liittyvät Preiserin mukaan kuuteen ele-
menttiin – aikaan, resursseihin, ihmisiin, syvyy-
teen, leveyteen ja hintaan. Indikoivaan tasoon 
vaaditaan kaikkia näitä elementtejä kaikkein 
vähiten. Käsillä olevan POE:n resurssit (sekä 
muut elementit) ovat rajallisia, joten käytettävä 
menetelmä on luokiteltava indikatiiviseksi.

Indikatiivisen menetelmän selkärankana on 
Experts’ walk-through (mahdollinen käännös 
esimerkiksi asiantuntijakierros). Keitä näiden 
eksperttien sitten tulisi olla? Sopiva määrä 
on noin 4–6 henkilöä, 2–3 arkkitehtia, 2–3 
henkilöä, joilla on mielellään lääketieteeseen 
liittyvä koulutus ja kokemusta työskentelystä 
terveydenhuoltoa palvelevissa rakennuksissa, 
sekä 1–2 henkilöä, joilla on työskentelytausta 
lääketieteessä, mutta jotka ovat myös osal-
listuneet korkealaatuisen uudisrakennuksen 
tai peruskorjauksen suunnitteluun rakennut-
tajan edustajan roolissa. Kaikilta eksperteiltä 
tulisi edellyttää hyvää kansainvälisten tren-
dien tuntemusta ja kokemusta kansainvälisistä 
terveydenhuoltoa palvelevaan rakentamiseen 
liittyvistä konferensseista sekä osallistumisia 
ulkomaan opintomatkoihin, joilla on tutustuttu 
parhaisiin uusiin esimerkkeihin alan suunnit-
telusta ja rakentamisesta. 
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Kiitokset

Projektimme läpivientiin käytimme Business 
Finlandilta saamaamme Korona-ajan avus-
tusta. Kaksi kuudesta hakemuksessamme 
esiintyneestä asiakokonaisuudesta liittyi toi-
mistomme työkannasta merkittävän osan muo-
dostavaan terveydenhuollon infrastruktuurin 
suunnitteluun. Toinen näistä on haastattelu-
kysely nimeltään Laadun tilaaminen julkisissa 
hankkeissa ja toinen, se johon tämä doku-
mentti liittyy, on Laadukas ja toimiva uudis-
sairaala, josta on käytetty lyhennystä Vaasan 
POE. 

Kiitämme Business Finlandia mahdollisuu-
desta lisätä toimistomme tutkimusyksikön jul-
kaisuluetteloon kaksi uutta elementtiä, joilla 
toivomme olevan laajempaa käyttöä näiden 
asioiden kanssa painivien arkkitehtien, lääkä-
reiden ja muiden SOTE-ammattilaisten, sekä 
poliittisten päätöksentekijöiden keskuudessa. 

Tätä tutkimusta olisi tuskin tässä muodossa 
ja tässä koostumuksessa saatu aikaan ilman 
kahden henkilön jo aikaisemmin alkanutta 
yhteistyötä. Kyseessä ovat helsinkiläinen 
professori Erkki Vauramo ja närpiöläinen TtM 
Pirjo Wadén, jotka viime vuosina ovat seuran-
neet tiiviisti varsinkin palveluasumisen ja kun-
toutuksen tilojen kehitystä alueella ja joiden 
suosituksesta ryhmämme päätti ryhtyä teke-
mään POE-tutkimusta juuri Pohjanmaan hyvin-
vointialueella. Alun perin projekti piti aloittaa 
aikaisemmin, mutta pandemiatilanne viiväs-
tytti alkuunpääsyä. Myös asiantuntijaryhmän 
koostumus muuttui parikin kertaa, viimeisen 
kerran juuri ennen matkalle lähtöä. Haluamme 

tässä kiittää erityisesti geriatrian emerituspro-
fessori Jaakko Valvannetta, joka lopulta lähti 
mukaan erittäin lyhyellä varoitusajalla, koska 
lääket.tri Jouko Isolauri oli itsestään riippu-
mattomista syistä joutunut perumaan osan-
ottonsa. Hänellekin kuuluvat kuitenkin myös 
lämpimät kiitokset.

Haluamme kiittää kolmea henkilöä, joiden toi-
minnalla on tämän vuosituhannen alkuvuosista 
tähän päivään ollut merkittävä rooli asioiden 
kehittymisessä poikkeuksellisen positiiviseen 
suuntaan Vaasassa ja sen ympäristössä. He 
ovat jo eläköityneet Vaasan kaupungin koti- ja 
laitoshoidon johtaja Matti Paloneva ja Vaasan 
sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, sekä 
Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 
johtajana vuodesta 2011 toiminut Jukka Ken-
tala. Kaikki eri kohteissa ryhmäämme isännöi-
neet ja keskustelukumppaneinamme toimineet 
johtohenkilöt ja muut työntekijät luonnollisesti 
ansaitsevat erityisen lämpimät kiitoksemme. 

Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin omista jou-
koista kiitokset vielä kokeneelle sairaalasuun-
nittelijalle, arkkitehti Joseph Mulcahylle asian-
tuntijaryhmämme jäsenenä toimimisesta sekä 
arkkitehti SAFA Iines Karkulahdelle tämän 
raportin kokoamisesta.
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