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TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

Tämä diplomityö on osa Sotera-instituutin Muuttuva
yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hanketta. Hankkeen
laajoina tavoitteina on uusien ikäihmisille soveltuvien
asumisratkaisujen ja palveluiden kehittäminen, vahvistaen ikääntyneiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä
asuinympäristöissään. Lapinjärvelle suunniteltavan työn
tavoitteina on lisäksi olemassaolevan palvelukodin päiväkeskustoiminnan laajentaminen, senioriasumisen kehittäminen ja yhteisöllisyyden sekä eri-ikäisten ihmisten
kohtaamisen mahdollistaminen.

This thesis contributes to a Sotera institute project
called Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut,
changing society – changing services. The broad goals
of the project are to develop new residential and service
solutions suitable for the elderly people, in order to
enhance the well-being and sense of community in
their local environment. For the thesis work planned for
the municipality of Lapinjärvi the additional goals are
to provide an extension for the facilitated day activities,
developing residential alternatives for the elderly people
and enabling more positive encounters between different
age groups in the community.

Työ jakautuu neljään osaan: yleisten taustatietojen
käsittelyyn, suunnittelukohteen kontekstin analyysiin,
suunnitteluprosessin vaiheiden esittelyyn ja lopullisen
suunnittelman esittelyyn. Lähtökohtaisesti kyseessä on
rakennussuunnittelutyö, mutta ympäristöä ja siihen liittyviä toimintoja on huomioitu laajemminkin. Suunnitelman
kokonaisvaltaisemman yhteisöllisen vaikutuksen huomioiminen vaatii suunnittelun painotuksen laajentamista
pelkästä rakennussuunnittelusta.

The work constitutes of four parts: gathering general
background knowledge, analysis of the local context,
going through the phases of the planning process and
presenting the final plan. Primarily the thesis is a building
design work, but the overall holistic picture is studied as
well in order to take notice of the communal effects of
the plan.

Lopullinen esitelty suunnitelma on yhteisöllinen rakennus viereisen palvelukodin päivätoiminnan käyttöön,
mutta joka on suunniteltu palvelemaan julkisena rakennuksena kaikkia kuntalaisia. Käytännössä se on ensisijaisesti julkinen rakennus, kylätalo, jota palvelukoti hyödyntää tarpeisiinsa. Tämän toiminnallisen avoimuuden
tarkoituksena on vähentää ikäihmisten ja hoivaa tarvitsevien eristäytymistä omalle alueelleen mahdollistamalla
yhteistoimintaa ja sosiaalisia kohtaamisia kaikenikäisten
kuntalaisten välillä. Rakennuksen päätilat ovat suuri
monikäyttöiseksi tarkoitettu ruokailutila, kuntosali ja
saunatilat, sekä lisäksi näihin liittyvät aputilat.

The final plan is a communal building for the use of
facilitated day activities formerly arranged in the nearby
assisted living facility. The new building is designed
to be a public building open for everyone to serve the
community, and utilized by the assisted living facility
for their purposes among other municipal citizen. This
openness of functions is meant to reduce the territorial
isolation of the elderly and the ones in need of care by
enabling cooperation and positive social encounters. The
main functions of the building are a big multifunctional
dining room, a gym and dressing rooms with showers and
sauna.

Lisäksi diplomityössä käsitellään rakennuksen lähiympäristön palvelutarjontaa, siihen liittyvää keskeistä jalankulkureittiä sekä kyseisen reitin kehittämistä. Uudistamalla
reittiä voidaan parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia saavuttaa kylän palvelut kävellen, sekä selkeyden ja viihtyisyyden avulla kannustaa kyläläisiä kulkemaan jalkaisin
reitin varrella sijaitsevien palveluiden luo.

Also the services and functions offered by the near
surroundings are studied, along with the central walking
route that is related to the services. Improvements in
the route can help the elderly people reach the services
better by walking. Easier navigation and more enjoyable
environment can also encourage other municipal citizens
to walk to the services by the route – where the elderly
people also are.

Avainsanat: Lapinjärvi, palvelukeskus, päivätoiminta,
käyttäjälähtöisyys, ikäihmiset.

Key words: Lapinjärvi, community centre, assisted living
services, human centred design.
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JOHDANTO
Aihe ja kohde

Rajaus ja haasteet

Diplomityö on osa Aalto-yliopiston Sotera-instituutin
“Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut” -hanketta, ja tämän työn kohdalla mukana myös Lapinjärven
Ihmislähtöinen kunta -kehitystyössä. Näiden hankkeiden
myötä tavoitteina on muun muassa luoda ikäihmisille
sopivaa ja hyvinvointia tukevaa ympäristöä, ihmislähtöisiä ja yhteisöllisiä puitteita kuntalaisten asumiselle ja
palveluille, sekä auttaa suositusten mukaisessa laitoshoidon vähentämisessä tukemalla senioreiden ja ikäihmisten
asumista kotona.

Lapinjärven kunnan näkemysten mukaisesti myös suunnittelutyössä on sovellettu ihmislähtöisiä suunnittelumenetelmiä hyödyntämällä pääasiallisesti työpajoissa ja
haastatteluissa paikallisilta saatua tietoa. Työssä ei kuitenkaan käsitellä ihmislähtöistä suunnittelua aiheena,
sillä se olisi ohjannut työtä pois varsinaisesta suunnittelusta. Rajauksen ulkopuolelle jäi myös projektin yhteydessä ideoitujen ”Lapinjärvi-pientalojen” suunnittelu,
joita siksi käsitellään vain pintapuolisesti ideatasolla siinä,
missä ne liittyvät olennaisesti suunnitellun rakennuksen
kokonaiskonseptiin.

LAHTI

Tämä diplomityö on suunnitteluprojekti, joka etsii
uudenlaista ratkaisua Lapinjärven ikäihmisten asumisen
ja palveluiden kehittämiseksi Lapinjärven keskustassa.
Suunnittelun lopullinen kohde on yhteisöllinen palvelukeskusrakennus kunnan keskustaan sekä siihen liittyvän
lähiympäristön, yhteyksien ja toiminnallisen kokonaiskonseptin hahmottelu. Kohteen lopullinen valinta tarkentui työn edetessä yhteistyössä kunnan ja Soteran edustajien kanssa, sekä haastatteluista ja työpajoista saadun
tiedon perusteella.
Työn esittely jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä
käsitellään aihealueen taustoja yleisellä tasolla, esitellen
vanhustyön ja hoitomallien nykytilannetta sekä referenssikohteita, joiden onnistumisista voi oppia ja soveltaa
hyviä ideoita tulevassa kehitystyössä. Toisessa osassa analysoidaan suunnittelualueen nykytilannetta ja erityispiirteitä laajemmasta ympäristöstä kehitettäviin tontteihin.
Seuraavaksi käsitellään lyhyesti suunnitteluprosessin etenemisen vaiheita ja arvioidaan työn aikana tehtyjä valintoja tehtyjä valintoja tavoitteisiin ja kontekstin erityisominaisuuksiin nähden. Tämä toimii esitietona viimeisessä
osassa esitellylle lopulliselle rakennussuunnitelmalle ja
siihen liittyville valinnoille.
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Työn alettua havaitsin pian, että on olennaista keskittyä pelkän rakennuksen suunnittelun sijaan myös laajempaan kokonaiskuvaan sekä lähiympäristön, että palvelu- ja hoitomallien suhteen. Diplomityön tekoaikana
Lapinjärven ihmislähtöisyyden kehitystyössä painotettiin
alkuvaiheessa nimenomaan vanhustyötä ja aivan uudenlaisten ratkaisujen muodostamista. Tämä osoittautuikin
haasteelliseksi diplomityötä yksin Helsingissä tekevälle,
sillä sekä palvelumuotoilu että ympäristön erityispiirteitä
huomioiva suunnittelu vaativat monialaista yhteistyötä ja
hyvää paikallistuntemusta. Pyrinkin siksi käymään paikan päällä aina tilaisuuden tullen ja tutustumaan paikallisiin sekä nykyiseen palvelukodin käyttäjäkuntaan muun
muassa haastatteluita tekemällä. Laajemman ympäristöön keskittymisen johdosta lopulta päätettiin rajata myös
rakennussuunnitelmaa päätasolle jätettäväksi, ilman
toteutuksen yksityiskohtiin syventymistä.
Olemassaolevat palvelut, reitit ja muut toiminnot vaikuttavat vahvasti siihen, mihin uusia toimintoja kannattaa
sijoittaa, jotta ne sopeutuvat ympäristöönsä saumattomasti ja tukevat toisiaan verkostona. Tästä syystä tuon
verkoston tutkiminen ja vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen havainnointi olivat prosessissa myös tärkeässä osassa.
Haasteita tarjoaa paitsi pienen kunnan rajalliset resurssit,
myös mahdollisten hyvien sijoitustonttien löytäminen.

65 km

KOUVOLA
45 km

LAPINJÄRVI

LOVIISA
PORVOO

KOTKA
67 km

22 km

42 km
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94 km
Kuva 1. Lapinjärven sijainti ja etäisyydet autolla lähimpiin kaupunkeihin.

TAUSTAA
Muuttuva yhteiskunta, muuttuvat palvelut
Soteran Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut
-hankkeen taustalla ovat Suomen ja maailmanlaajuiset
ongelmat, joita kohdataan ja tullaan kohtaamaan väestön
keski-iän noustessa nopeasti. Ennusteiden mukaan yli
80-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan nykyhetkestä vuoteen 2040 mennessä, vaikka samalla veroa maksavan aikuisväestön määrän uskotaan pysyvän samana.
Käytännössä siis resurssit sosiaali- ja terveyspalveluihin
ikäihmistä kohden vähitellen puolittuvat nykyisestä.
Nykyisen vanhuspalvelulain tavoitteen mukaisesti tulisi
noin 91–92% yli 75-vuotiaista asua yhä kotonaan, mutta
vuonna 2014 tehdyn Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen THL:n laskennan mukaan kyseinen luku on noin
88%. Laskelmista päätellen eriasteisia laitoshoitopaikkoja
on nykytilanteessa liikaa noin 18000, jolloin palvelujärjestelmän kehittäminen voi olla myös yksi keino karsia ylimääräistä resurssien kulutusta. Soteran hankkeen tavoitteena onkin kehittää rakennettua ympäristöä ikääntyvälle
väestölle sopivaksi etsimällä uusia asumisratkaisuja, jotka
sijoittuvat keskustojen palveluiden läheisyyteen. Kotona
asumista, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukemalla voidaan vähentää laitoshoidon tarvetta. (Sotera 2016)

Ihmislähtöinen vanhustyö
Monet olennaiset uudistukset ja parannukset vanhusten
hoidossa liittyvät ennemminkin hoitomenetelmiin, henkilökunnan toimenkuvaan ja asenteisiin kuin käytössä
olevan rakennuksen arkkitehtuuriin tai tilasuunnitteluun.
Lapinjärven tapauksessa nämä uudistukset ovat diplomityön tekoaikana käynnissä muistityön asiantuntija Taina
Semin kouluttaessa nykyistä kunnan vanhustyön henkilökuntaa uusiin ihmislähtöisempiin menetelmiin. Aihetta
käsittelevässä kirjassaan Semi korostaa hoitajan keskittymistä sairauksien ja toimenpiteiden sijaan hoidettavaan
ihmiseen itseensä, pyrkimällä ymmärtämään hoidettavaa
vanhusta esimerkiksi tutustumalla hänen menneisyyteensä kirjoittamalla siitä hoidettavan näkökulmasta kerrotun elämäntarinan. Menetelmillä hoitajille muodostuu
henkilökohtaisempi suhde vanhuksiin, eivätkä nämä jäävain sairauksiensa perusteella määriteltäviksi potilaiksi.
(Semi 2015)

Henkilökohtainen ja yksilöllinen hoito onkin yksi kansainvälisesti suurimmista trendeistä vanhustyön kohdalla,
eikä suotta — läheisemmän tutustumisen kautta löytyvä
parempi yhteys hoidettavaan paitsi tekee kohtelusta inhimillisempää ja kohentaa dementoituneemmankin vanhuksen hyvinvointia, myös helpottaa hoitajan työtä, kun
yhteistyö hoidettavan kanssa on sujuvampaa. Parantuvan asiakastyytyväisyyden lisäksi hoitajan empaattinen
ja aitoa ihmiskontaktia parantava lähestymistapa tuottaa
muitakin mitattavia tuloksia, muun muassa paremmin
pohjattua yhteistä päätöksentekoa, sen tuomaa parempaa hoitoon sitoutumista ja edelleen molemminpuolisen
ymmärryksen ansiosta hoitovirhesyytöksien vähentymistä (Koloroutis & Trout 2013).
Tilojen suunnittelulle näillä hoitomenetelmillä ei ole
suoria vaatimuksia, mutta esimerkiksi asuinhuoneiden
ja sisustuksen muunneltavuus kullekin asukkaalle yksilöllisesti kotoisiksi liittyy tähän hoitofilosofiaan kiinteästi. Palvelukodin asunnot ovat asukkaidensa koteja siinä
missä tavallisetkin asunnot, eli kuten asuntosuunnittelussa yleensäkin, näiden kotien pitää taata asujalleen
yksityisyyttä, rauhaa ja turvaa, vastata yksilöllisiin tarpeisiin ja tukea yksilöllisiä elämäntapoja. Kun esteettömän,
vanhuksen heikkeneviin aisteihin ja kykyihin sopeutuvan ympäristön suunnittelu helposti johtaa laitosmaiseen
funktiokeskeisyyteen, tulisi sitä kaikin keinoin pyrkiä
välttämään ja vähentämään kotoisuuden takaamiseksi.
Mieluisin vaihtoehto on yleensä kuitenkin kodinomaisuuden sijaan se oikea koti - kaivataan siis lisää ratkaisuja
mahdollistamaan turvallista ja itsenäistä kotona asumista
pidempään, ilman tarvetta muuttaa muualle.

Kuva 2. Ihmislähtöisen vanhustyön työpaja Lapinjärven kirkonkylän koulun tiloissa.
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Kuntalaisten näkemyksiä työpajassa
Osallistuin työni alkuvaiheessa avustavassa roolissa
Semin ja kunnanjohtaja Tiina Heikan järjestämään ihmislähtöisen vanhustyön työpajaan Lapinjärvellä. Työpajaan
osallistuneilta kuntalaisilta kysyttiin kaksi kysymystä:
millaisen vanhuuden haluaisit elää Lapinjärven kunnassa,
ja mitä voisit tehdä tämän haavekuvan toteuttamiseksi.
Osallistujat keskustelivat aiheista pienryhmissä kirjoittaen vastauksiaan muistilapuille, ja lopuksi käytiin keskustellen kaikkien ryhmien vastaukset yhdessä läpi.
Pääteemoiksi vastauksissa nousi vanhuuden ja vanhusten
arvostus, toimintakyvyn säilyttäminen ja kotona asuminen, joustava ja ihmislähtöinen hoito ja apu, kunnan vanhustyön selkeyttäminen sekä yhteisöllisen ja virikkeellisen seniorielämän kehittäminen. Yksinkertaistettuna,
iästä riippumatta kuntalaiset haluaisivat elää elämäänsä
vanhana aivan kuten siihen asti muutenkin – asioistaan
itse päättäen ja huolehtien, osana yhteisöä – luottaen siihen, että arvostavaa ja asiantuntevaa apua löytyy tarvittaessa. Vanhanaikaisten vanhainkotien koetaan lokeroivan vanhuksia, vähentäen heiltä itsemääräämisoikeutta,
ihmisarvoa, osallisuutta yhteiskuntaan ja näiden myötä
ennen pitkää elämäniloa ja -halua. Luonnollisesti, edellä
mainitun kaltaista elämää harva haluaisikaan, varsinkaan
itselleen tulevaisuudessa.

Kuva 3. Työpajan tuloksia tarralapuilla yhteenvedon jälkeen.
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Hoito- ja palvelumallien käsitteitä
Erilaisia muunnoksia vanhusten eritasoisista palvelujärjestelmistä löytyy nykyisellään kymmeniä ja termistön
käyttö voi toisinaan olla sekavaa. Alla on selitettynä muutamia keskeisimpiä nykyhetken malleja pääpiirteissään.

Kotihoito on kunnan tarjoamaa yksilöllisen hoito- ja
palvelusuunnitelman mukaista avustusta kotona asumiseen. Se voi sisältää tapauskohtaisesti hoitoa, kuntoutusta tai kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa, arkiaskareissa
ja henkilökohtaisen hygienian ylläpidossa avustamista tai
tukipalveluita, kuten kauppa-, kuljetus- tai siivousapua.
Tukipalvelut hoitavat usein yksityiset toimijat. Palveluun
voi sisältyä myös asiakkaan turvapuhelin avun hälyttämiseen. Kotihoidon hinnan suuruus määräytyy palvelujen
määrästä ja asiakkaan tuloista.

Palveluasunto on itsenäistä suoriutumista tukemaan
suunniteltu, päivittäisissä toimissa avustamista mahdollistava asunto, joka sijaitsee palvelutalossa tai palveluasuntoryhmässä tavallisessa asuntokannassa. Asuminen on
mahdollisimman omatoimista, mutta läheltä löytyy myös
henkilökuntaa, joka auttaa tarvittaessa, yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti.

Palvelukeskus voi olla osa palvelutaloa tai itsenäinen
yksikkö, ja sen toiminta voi joko rajattua tai kaikille
avointa. Palvelukeskus tarjoaa erilaisia palvelu- ja toimintotiloja, kuten ruokailu-, harrastus-, kuntoutus-, liikunta-,
hoito- ja kaupallisten palveluiden tiloja.

Vanhainkodissa henkilökunta tarjoaa ympärivuorokautista laitoshoitoa vanhukselle, joka ei enää selviä
jokapäiväisestä elämästään kotona eikä palvelutalossa.
Sairaalamainen toimintamalli koetaan pitkittyneenä epäinhimilliseksi ja vanhentuneeksi, ja se on hoidon kustantavalle kunnalle myös kallista.

Senioritalo on asuintalo, joka on suunniteltu erityisesti
iäkkäiden asukkaiden tarpeita huomioiden, ja tarkoitettu
yleensä vähintään 55-vuotiaille. Taloyhtiö voi tarjota
asukkaille yhteisiä tiloja ja joskus myös palveluita. Asuminen on tavallisen asunnon tapaan itsenäistä, ja talot
yleensä yksityisten tai järjestöjen ylläpitämiä.

Ryhmäkodissa jokaisella asukkaalla on oma huone ja
kylpyhuone, mutta yhteiset oleskelu-, keittiö- ja ruokailutilat. Asukkaat ovat muistisairaita tai muuten erityistä
huolenpitoa tarvitsevia henkilöitä, ja saavat turvallisessa
ympäristössä ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Ryhmäkoti voi olla erillinen rakennus, osa palvelutaloa tai sijaita
tavallisessa asuintalossa. Jos sairaalahoidon tarvetta ei
tule, se voi usein olla asukkaan viimeinen koti.

Palvelukortteli on taajamaan rakennettu kokonaisuus,
joka sisältää palveluasumista ja kaupallisia palveluita,
sekä asumista ja arkea tukevia tiloja. Palveluita tarjotaan
kaikille ikäryhmille, tukien samalla vanhusten palveluasumista. Tavoitteena on rakentaa tukea sosiaalisia yhteisöjä ja löytää uudenlaisia yhdessäolon ja kanssakäymisen
malleja.

Perhekodissa asuvat yhdessä perhehoitajansa kanssa
sellaiset apua tarvitsevat ikäihmiset, jotka eivät vielä ole
tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa.
Perhehoitaja avustaa muita asukkaita arjessa ja on heidän
turvanaan ympärivuorokautisesti, mutta terveydenhoidosta pääsääntöisesti huolehtii vieraileva sairaanhoitaja.

Palvelutalossa voi olla sekä palveluasuntoja että ryhmäkoteja yhteistiloineen. Osa palveluista ja yhteistiloista voi
olla myös ulkopuolisten käytettävissä.
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Referenssikohteet
Apartments for Life
Apartments for Life on Alankomaissa vuonna 1995 luotu
konsepti Humanitas-järjestön toimesta. Humanitas on
yleishyödyllinen järjestö, joka järjestää vapaaehtoisten
avulla ilmaista tukea apua tarvitseville ikään, kansallisuuteen, elämäntapaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen
katsomatta, mikä sisältää siis myös hoivan ja asumispalveluiden tarjoamisen ikäihmisille. Järjestön arvot perustuvat tasa-arvoisuuteen, vastuuseen itsestä ja yhteiskunnasta sekä itsenäisyyteen – eli asiakkaiden auttamiseen
takaisin omille jaloilleen ja irti avun tarpeesta. Näihin
arvoihin perustuu myös Apartments for life -konsepti,
jossa pyritään maksimoimaan asukkaiden mahdollisuudet pysyä kodeissaan elämänsä loppuun saakka, ilman
tarvetta muuttaa hoivakotiin edes terveydentilan heikentyessä. Asukkaan poismuuton sijaan nämä noin seitsemänkymmenen neliön asunnot on suunniteltu erityisen
esteettömiksi ja mukautuviksi, sekä mahdollistamaan
hoidon tuomisen asukkaan kotiin aina tarvittaessa. Keinoihin kuuluu pyörätuolin ja paarien käytön huomioimisen lisäksi muun muassa potilasnostimen tai happisäiliöiden käyttämisen mahdollisuus, ja lavuaarien korkeuden
säädettävyys. Asunnot ovat kerrostaloissa, joten ne ovat
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De Hogeweyk
myös hissillä saavutettavissa. Konseptin mukaisia rakennuksia on nykyään Alankomaissa jo yli 15 ja asukkaita
niissä on yhteensä noin 2500. Kaikki asukkaat ovat
55-vuotiaita tai vanhempia. (Glass 2014)
Konsepti on osoittautunut todella toimivaksi ja pidetyksi,
sillä vain harvat vakavaan dementiaan sairastuneet ovat
joutuneet muuttamaan pois asunnoistaan, ja yli kymmenentuhatta ikäihmistä jonottaakin päästäkseen myös asumaan vastaavassa rakennuksessa. Osaan rakennuksista
on kylläkin alkuperäisestä poiketen koettu tarpeelliseksi
lisätä myös ryhmäkodin kaltaisia yksiköitä sitä tarvitseville, esimerkiksi ensimmäisenä rakennetussa Bergwegissä Rotterdamissa on nykyisin ylimmässä kerroksessa
29 asuntoa neljässä ryhmässä. Kaikkiaan rakennuksissa
on pyritty sijoittamaan enemmän ja vähemmän apua kaipaavat sekalaisessa järjestyksessä, jolloin vältetään tyypilliset keskittämisen tuomat ongelmat. (Glass 2014)

Hogeweyk on niinikään Alankomaissa, Weespin kaupungissa sijaitseva, perinteisen pitkäaikaishoitolaitoksen
tilalle rakennettu “dementiakylä”, joka avattiin vuonna
2008. Lähtökohtana uudelle toimintamallille oli tehdä
paikka, jossa vanhukset voisivat asua mahdollisimman
kotoisasti ja niin normaalia elämää kuin mahdollista.
Rakennettu lopputulos majoittaa 152 vakavasti dementoitunutta vanhusta 23 pienessä kaksikerroksisessa asuintalossa, joissa kussakin on yhteiset kylpyhuoneet ja keittiö,
sekä kuudesta seitsemään makuuhuonetta. Koska dementikoiden oli havaittu tuntevan olonsa turvallisemmaksi
päivisin yhdessä ollessaan, makuuhuoneista tehtiin tarkoituksella pienempiä. Asunnot on suunniteltu seitsemän
erilaisen havainnoidun elämäntyylin mukaisiksi, jotta
samanmielisiksi arvioidut vanhukset voitaisiin majoittaa
yhteen, heille mieluisiin ympäristöihin. Näitä elämäntyylejä ovat muun muassa taiteelliset, ylelliset, kristilliset tai
käsityöläishenkiset kodit. (Glass 2014)
Asuntojen lisäksi Hogeweykistä löytyy ravintoloita, puutarhoja, ruokakauppa, kapakka, teatteri ja parturi-kampaamo. Asukkailla on kaikki oleelliset palvelut saatavilla

virikkeelliseksi suunnitellussa lähiympäristössään, jonka
rajojen sisällä he saavat vapaasti ja turvallisesti kulkea.
Näillä keinoin pyritään vähentämään asukkaiden tarvetta
yrittää poistua alueelta, mutta kannustamaan kuitenkin
asukkaita sosiaalisuuteen ja omatoimiseen ulkoilmassa
liikkumiseen. Työntekijöitä Hogeweykissä on noin 240,
joista 170 toimii täysipäiväisinä. Lisäksi apuna on 150
koulutettua vapaaehtoista. Paikan hengen mukaisesti
henkilökunta pukeutuu arkisiin vaatteisiin tukeakseen
kylän normalisoitua ilmapiiriä. (Glass 2014)
Hogeweykissä toimii myös 23 erilaista kerhoa, joiden
toimintaa kylän hyvinvointitoimisto koordinoi yhteisten
tapahtumien ja retkien lisäksi. Kylässä järjestetään asukkaille paljon vaihtelevaa aktiviteettia käytössä olevien
kulttuuri- ja muiden palveluiden sekä liikkeiden lisäksi.
Halukkaat voivat myös osallistua esimerkiksi puutarhanhoitoon ja kukkien istuttamiseen kylässä. Kerhotoiminta
järjestetään kotia muistuttavissa huoneissa laitosmaisten
askartelutilojen tai vastaavien sijaan. (Nummi 2016)

James
Zürichin Albsriedenissä vuonna 2004 käynnistynyt
James-projekti tuo yksilölliset palvelut portieerin vastaanoton muodossa asukkaiden käytettäväksi. Alkuperäinen ratkaisu ei ole nimenomaisesti vanhuksille tai
apua tarvitseville suunnattu palvelu, vaan pikemminkin
modernille ja hyvävaraiselle kaupunki-ihmiselle – mutta
voisi olla sovellettavissa myös ikäihmisten tueksi. Konseptissa asuinkerrostalon sisäänkäyntiaulassa on hotellien
tapaan portieeri, joka palveluita tarjoamalla auttaa asukkaita arkiasioiden hoidossa ja luo turvallisuuden tuntua.
Asukkaiden vuokraan sisältyviä palveluita ovat muun
muassa postin tai internetistä tilattujen elintarvikkeiden
vastaanotto ja säilytys, oven avaaminen korjausmiehille,
tavallisten arkitarvikkeiden toimitus, vuokralaisen ja
vuokranantajan yhdyshenkilönä toimiminen ja kaikkien
asukkaiden käyttämän intranetin päivitys. Lisäksi tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi vaatteiden tai auton
pesettäminen, ostosten teko, lemmikkien vahtiminen
tai kukkien kastelu poissaollessa. Jokaisesta asunnosta
löytyy tablettitietokone, jonka avulla palveluita hallitaan
intranetin välityksellä. Samasta laitteesta löytyy muun
muassa hälytysnappi hätätilanteiden varalle. (Rantama
2004)

A Reminiscence Promenade in Aalbeke
Konseptista löytyy myös ideoita monipuolisempaan tilojen hyödyntämiseen, kuten kohtaamis- ja oleskelupaikkana toimiva, baarilla varustettu pesutupa – kylläkin
toistaiseksi toteutumaton – ja pysäköintihalli, joka toimii
arkipäivisin toimistojen parkkipaikkana mutta on muina
aikoina tarkoitettu asukkaiden pysäköintiin tai tapahtumatilana käytettäväksi. Lisäksi asuintalojen maantasokerroksiin on sijoitettu lähiympäristöä palvelevia liiketiloja.
Kritiikkiä kohde on kuitenkin saanut portieeripalveluidensa toteutuksesta, sillä korkeiden henkilöstökulujen ja
käytännön järjestelyn takia palveluiden käyttö ei lopulta
ole yhtä helposti sujuvaa, kuin alunperin oli ideoitu ja
lupailtu. Olisi esimerkiksi liian kallista pitää aulassa
enempää kuin yhtä henkilöä kerrallaan, ja tällöin palveluita ei hoida portieeri itse, vaan hän tilaa ne ulkopuolisilta erillispalveluina. Palvelut ovat kuitenkin karsituilla
järjestelyillä asukkaille edullisia ja kysyntä asuntoihin ja
uusiin vastaaviin projekteihin suurta. (Rantama 2004)

Aalbeke on noin kolmentuhannen asukkaan kylä Belgian
länsiosissa, lähellä Ranskan rajaa. Kylä sai tunnustusta
dementiaystävällisenä yhteisönä vuonna 2012, yhtenä
suurena ansionaan sen “muistipromenadit”: kyseessä on
neljä noin viiden kilometrin pituista kävelyreittiä, jotka
alkavat ja päättyvät paikalliseen 32-paikkaiseen De Weister -dementiakotiin. Kunkin reitin varrella on viittauksia kahteen tai kolmeen keskustelua herättävään historialliseen tapahtumaan. Reitit ovat julkisia ja toteutettu
yhdessä paikallisen väen ja yhdistysten kanssa, ja tällä
paikallisen yhteisön osallistamisella on pyritty myös vahvistamaan projektin pitkäikäisyyttä ja omaksuttavuutta.
(Goddaer 2014)

saattavat muistaa, ja täten tuoda oman osansa helpommin
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Reitti toimii luonnollisesti
myös paikallishistoriaa esittelevänä nähtävyytenä kaikenikäisille ihmisille. Samalla se tekee alku- ja päätepisteenä
toimivasta dementiakodista saavutettavamman, parantaessaan yleisestikin kylän reittien esteettömyyttä. (Goddaer 2014)

Reitin tarkoituksena on tuoda asukkaita ulos dementiakodin eristyksestä ja osaksi yhteisöä. Tällöin saavutetaan
paitsi ulkoilun tuomia etuja, myös vähennetään dementiaan kohdistuvaa epätietoisuutta ja tabuja, sekä parannetaan dementoituneiden osallisuutta yhteisön arkielämään.
Reitin pysähdyspaikkoihin sisällytetyt viittaukset historiallisiin rakennuksiin tai tapahtumiin auttavat muistisairaita eläytymään menneisiin tapahtumiin, joita he vielä
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Ylhäällä ↑
Kuva 4. Kylänraitti; Lapinjärventien kaupallisten
palveluiden keskittymä pankin edestä kuvattuna.
Oikealla →
Kuva 5. Lapinjärven kirkonkylän liikenneyhteydet
ja palveluiden sijoittuminen.
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KONTEKSTI
Suunnittelualue
Lapinjärvi yleisesti
Lapinjärvi on noin 2800 asukkaan maalaiskunta Uudenmaan maakunnassa, Porvoon ja Kouvolan välissä. Kunta
on vahvasti kaksikielinen, sillä sen väestöstä kolmannes
on ruotsinkielisiä. Alueelta on löydetty merkkejä asutuksesta kivikaudelta asti, ja itsenäinen pitäjä se on ollut
vuodesta 1575 kuningas Juhana III:n määräyksestä. (Tietoa Lapinjärvestä n.d.) Nykyinen kyläympäristö on hyvin
säilynyt ja elinvoimainen, sen keskeinen kylänraitti kehittyi 1930-luvulta alkaen maaseutumaisesta ympäristöstä
nykyiseksi kuntakeskukseksi. Vuonna 1961 viereinen ohikulkutie, valtatie 6 otettiin virallisesti käyttöön, jonka jälkeen kirkonkylä ei enää ollut keskeinen läpikulkupaikka
ja teiden leventämiseltä vältyttiin. Tämä on edesauttanut
kirkonkylän säilymistä ja museovirasto onkin listannut
sen yhdeksi valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä. (Kylänraitti n.d.)
Vuoden 2014 ikäjakauman mukaan alle 15-vuotiaita on
14% ja yli 64-vuotiaita 27% — kunnan väestö on siis jonkin verran Suomen keskivertoa iäkkäämpää, yli 64-vuotiaita ollessa jopa seitsemän prosenttiyksikköä enemmän
(Tilastokeskus 2015).

Kuva 6. Maaperäkartan ote kirkonkylän kohdalta.
Pohjamaalaji suunnittelualueella on soraa tai liejuista hiekkaa.

Liikenne ja kulkureitit
Saapuminen Lapinjärven kirkonkylään tapahtuu pääasiassa vierestä kulkevalta Helsingintieltä, eli valtatie 6:lta.
Valtatieltä käännytään Lapinjärventielle, joka kulkee
kehänä keskustan ympäri ja palaa takaisin valtatie 6:lle
noin kolmen kilometrin päässä. Nykyiset vanhainkoti ja
palvelukoti ovat tuon kehän sisällä, noin viisisataa metriä kirkonkylän keskeisestä kylänraitista, ja niihin pääsee
helposti montaa kautta Lapinjärventieltä käsin. Osittain
tämä kuitenkin tekee pääasiallisen lähestymissuunnan
hahmottamisen vaikeammaksi.
Loviisa on Lapinjärven kunnan lähin kaupunki noin 22
km päässä, ja tuottaa isäntäkuntana Lapinjärven kunnan
ja Loviisan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyspalvelut. Erikoissairaanhoidon pääasiallinen
yksikkö on puolestaan Porvoon sairaala, johon on matkaa
noin 46 km. Helsinkiin Lapinjärveltä on valtateitä pitkin
noin 95 km matka. (Terveydenhuolto ja lääkäripalvelut
n.d.)

Kuva 7. Varjostettu korkeusmalliote kirkonkylän kohdalta. Ympäristö on kumpuilevaa,
suurin korkeusero järven rannasta vesitornin juurelle on noin 27,4 m.
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Kuva 8. Havainnoitu reitti palvelukodilta kylänraitille näkymälinjoineen ja käännekohtineen. Lisäksi suunnittelun alkuvaiheen ajatuksia esimerkiksi kevyistä reitin kehittämismahdollisuuksista.

Nykyisen palvelukodin (tehostetun palveluasumisen
yksikkö) ja kylänraitin kaupallisten palveluiden välillä
on tälläkin hetkellä jo melko selkeä ja kovassa käytössä
oleva kulkureitti, jolla päiväsaikaan voi mennen tullen
tavata paikallisia ikäihmisiä ja palvelukodin asukkaita
rollaattoreineen. Parannettavaakin kuitenkin olisi: noin
viidensadan metrin matkasta kolmannes on kevyen liikenteen väylää, loppu kuljetaan autotietä pitkin. Matkan
varrelta löytyy pitkiä ja huonokuntoisia rivitaloja kierrettäväksi, suurehko kääntöpaikka, kirjasto ja päiväkoti,
1700-luvulla rakennettu puustelli Brofogdas aittoineen
sekä suurikokoinen Lukkarinpuisto. Reittiä voi helposti
kehittää vähäisin elementein nykyistä esteettömämmäksi
ja muistiystävällisemmäksi, esimerkiksi tarjoamalla erilaisia virikkeitä ja toimintoja, levähdyspaikkoja sekä
maamerkkejä tunnistettavuuden parantamiseksi. Diplomityön teon aikaan kunnalla onkin alkanut tätä tarvetta
palveleva ohjaavan taiteen hanke yhteistyössä läänintaiteilijan kanssa.
14
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Ympäristö ja palvelut
Lapinjärvelle ensimmäistä kertaa saapuessaan huomio
kiinnittyy kylänraitin alkuosan maaseutumaiseen puutalokantaan ja varsin vehreään, idylliseen maalaismiljööseen, kunnes pian vastaan tulee kylän kauppakatuosuus.
Kirkonkylän varsinaiseksi keskustaksi koetaankin tämä
parinsadan metrin osuus, jossa muutamasta molemminpuoleisesta kaupparakennuksesta muodostuu eläväinen
kivijalkaliikkeiden kokonaisuus, josta löytyy kyläläisten
tarvitsemat peruspalvelut. Kylänraitin rakennukset ovat
joko perinteisiä puutaloja tai 30-luvun funktionalistisia
kivitaloja ja korkeintaan kaksikerroksisia. Kauppakadun
jälkeen vastaan tulee vielä kylän kaksi kirkkoa, ruotsalainen ja suomalainen, kunnantalo sekä kylän suuri puisto
vastapuolella tietä. Tämän jälkeen tien varrella on vielä
muun muassa toinen kirkonkylän kouluista ja paloasema,
mutta keskustan tuntu muuttuu jo asuinalueeksi.

Kylänraitilta löytyy runsaasti kauppoja ja palveluita kyläläisten perustarpeisiin. Ruokakauppoja on kaksi, sekä
lisäksi on maaseudun tarpeisiin vastaava rautakauppa,
apteekki ja tekstiilikäsitöitä myyvä liike kahvilan vieressä. Pankki- ja vakuutuspalveluita tarjotaan kahdestakin eri konttorista, ja viereltä löytyy myös hammas- ja
terveydenhoidon palvelut sekä posti. Joka kerran ohi
kulkiessani raitin kahvilassa on ollut väkeä ulkopöytiä
myöden, mikä kertoo kylän aktiivisesta elämästä. Läheltä
löytyy myös paikallinen kotiseutumuseo, ja noin kahden
sadan metrin päässä on hiljattain laajennettu kirkonkylän
päiväkoti. Päiväkodin takana pienen mäen päällä sijaitsee pääkirjasto, jonne on rakennettu myös ”koko kylän
työhuone”, kaikille avoin työtila muun muassa ompelukoneilla ja etätyötä tukevalla välineistöllä varusteltuna.
Lisäksi keskustassa on suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut, juoksuradallinen urheilukenttä ja Helsingintien läheisyydessä huoltoasema ravintoloineen sekä hotelli. Ainoa

kuntosali sijaitsee siviilipalveluskeskuksessa noin neljän
kilometrin päässä kylän keskustasta.
Kunnan peruspalveluista ei löydy selkeitä puutteita, jolloin mahdolliset kaivattavat lisäpalvelut kohdistuvatkin
erikoistarpeisiin ja -ryhmiin. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi tilat esiintyvälle taiteelle tai muulle kulttuuritoiminnalle, yleiskäyttöinen kylätalo, kaupallisten palveluiden tuottaminen lähempänä senioreita, urheilukeskus tai
vaikka uimahalli. Osa erityispalveluista tarvitsisi tavanomaisilla toimintamalleilla taloudellisesti kannattavasti
toimiakseen suurempaa asukaspohjaa kuin kunnassa on,
ellei toimintaideoita kehitetä paremmiksi.

Yllä ↑↑
Kuva 9. Etualan Brofogdas ja vastapäinen aitta ovat osa arvokasta
historiallista kyläkuvaa. Taustalla mäen päällä on kirjasto.
Oikealla →
Kuva 10. Kylänraitin kahvila.
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Kuva 11. Lapinjärven keskusta 1:2000; palvelut ja tonttivaihtoehdot.
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Tontit
Jotta suunnitelmassa voisi pyrkiä vähenttämään hoivaa
tarvitsevien ja muiden ikäihmisten keskittämistä yhdelle
ja samalle alueelle, kokosin kartalle helpoimmin käytettävissä olevat, eli kunnan omat tontit. En kokenut realistiseksi tai tarkoituksenmukaiseksi alkaa lähtökohtaisesti
sijoittamaan suunnitelmaa yksityiselle tontille, etenkin
kun ihmislähtöinen kunta ei missään tapauksessa voi
periaatteidensa mukaisesti sortua pakkolunastuksiin
mahdollisissa kiistatilanteissa. Pyyntööni kunnan tonttien listauksesta ei vastattu, joten merkitsemäni tontit
perustuvat kunnanjohtajalta kuultuun ja kunnan internetkarttapalvelun kaavaselostuksiin. Viereisessä kartassa
(kuva 11.) violetilla on sävytetty aiemmin huomioidun
palvelureitin varrelle ja palvelukodista kylänraitin suuntaan sijoittuvat tontit.
Vertailin jokaisen tontin ominaisuuksia liittyen muun
muassa sijaintiin, etäisyyksiin, kulkureitteihin, suhteeseen havaittuun palvelureittiin, käytettävissä olevaan
pinta-alaan, kaavamääräyksiin ja olemassaolevien rakennusten kuntoon. Päähuomioita mainitakseni: puistoiksi
kaavoitettuihin alueisiin ei mielestäni periaatteellisesti
pitäisi koskea, mikäli muita hyviä vaihtoehtoja on – toisaalta kunnantalon viereinen ylisuuri Lukkarinpuisto
voisi vain parantua harkitusta tiivistämisestä. Etenkin
puiston pohjoislaidalle voisi hyvin myös rakentaa, joskin
etelälaita olisi sijainniltaan parempi suhteessa palveluihin
ja kulkuväyliin. Eteläpuoli lienee kuitenkin arvokkaampi
osa reittiä juuri puistona. Puiston eteläpuolinen rivitalotontti olisi niinikään hyvä sijainniltaan, mutta tilaa täydennysrakentamiselle ei juuri ole. Kirjaston ja päiväkodin
tontti olisi hyvin keskeisesti sijoittunut yhteyksiltään,
mutta sen julkisten lähipalveluiden alueeksi kaavoitettu
osa on jo pitkälti täyteen rakennettu (katso liite 1: asemakaavayhdistelmä). Melko turhaksi koettu pysäköintialue
tontin koilliskulmalla kuitenkin soveltuisi hyvin julkiselle
palvelurakentamiselle. Lukkarinpuisto, kirjaston ja päiväkodin tontti sekä sen länsipuolinen rivitalotontti kuuluvat
yleiskaavassa merkittyyn kyläkuvallisesti arvokkaaseen
ja suojeltuun alueeseen, joka vaatii erityistä huomiointia
kyläkuvallisten arvojen suhteen (Eerikäinen 2011). Honkahovin eteläpuolinen tontti on kaavoitettu puistoksi ja
sen maastonmuodot ovat paikoin haastavat. Honkahovin
ja palvelukodin tontteja käsitellään seuraavassa kappaleessa tarkemmin. Parhaimmiksi tonteiksi kehitysideoille
osoittautuivat palvelukodin ja viereisten rivitalojen tontit
sekä kirjaston tontin parkkipaikan kulmaus.

Ylhäällä ↑↑
Kuva 12. Mosankujan kylänraitille johtava kevyen liikenteen osuus
sekä oikealle avautuva Lukkarinpuisto.
Oikealla →→
Kuva 13. Osa ikäihmisille osoitetuista rivitaloista on silmiinpistävän
huonokuntoisia. Keltainen rakennus taustalla on palvelukoti.
Alhaalla ↓↓
Kuva 14. Kunnan omistamat tavalliset rivitalot palvelukodin
idänpuoleisella tontilla ovat myös huonokuntoisia.
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Nykyiset rakennetut puitteet

Palvelukoti

Nykytilanteessa Lapinjärven vanhustyö hoituu Honkahovin vanhainkodissa, tehostetun palveluasumisen yksikössä (myöhemmin tekstissä palvelukoti) sekä kotihoidon avulla. Lisäksi kunnalla on palvelukodin yhteydessä
senioreille tarkoitettuja rivitaloja omatoimiseen asumiseen. Diplomityön tekoaikana kunta käynnisti myös
yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritys Med
Groupin kanssa innovatiivisten kotiin vietävien palveluiden tutkimushankkeen. Tavoitteena kunnan tulevassa
ihmislähtöisen vanhustyön toimintamallissa tavoitteena
on mahdollistaa ikäihmisten asuminen pidempään ja laadukkaammin omassa kodissaan.

Nykyinen palvelukoti on alunperin vuonna 1978 suunniteltu palvelutalo, joka vuosina 2008–2010 uudistettiin
lisäsiiven rakentamisen myötä nykyaikaisemmaksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Nykyrakennuksessa
toimii ryhmäkoti ja päiväkeskus, ja asuntojen lisäksi
asukkaille on yhteispäivällisiä ja kahvitteluita varten
käytettävä keittiö. Lisäksi tiloista löytyy oleskelutila ja
pienempiä oleskelunurkkauksia käytävien varrella, saunatilat, toimintaterapiahuone sekä suuri jakelukeittiöstä hoidettu ruokasali, jossa tarjotuille lounaille voivat muutkin
lähistön ikäihmiset liittyä seuraan. Asuntoja on kymmenen, joista suurin osa on 25–30-neliöisiä yksiöitä. Suurin
asunto on noin 50 m2 kokoinen kaksio, mutta alkuperäisistä suunnitelmista poiketen se oli pidemmän aikaa ollut
päivätoiminnan käytössä. Syksyllä 2016 asunto kuitenkin
otettiin uudelleen asumiskäyttöön, jolloin päivätoiminta
jouduttiin siirtämään takaisin aiempaan epäkäytännöllisenä pidettyyn paikkaansa rakennuksen suuremman ruokasalin päädyssä (Haastattelu 2).

Honkahovi
Honkahovi on vuonna 1982 rakennettu yksikerroksinen,
punatiilinen vanhainkoti. Se sijaitsee noin neljänsadan
metrin etäisyydellä kylänraitista ja uudemman palvelukodin vieressä, tontin pohjoispuolella. Rakennus on pohjaltaan T-mallinen ja sisältää paljon käytäväpinta-alaa.
Rakennus on ympäristönä perinteisen laitosmainen. Hoitopaikkoja on 19, kun alkuperäisen sisustussuunnitelman
kuntoilu- ja askarteluhuone on otettu asuinkäyttöön.
Asuinhuoneet ovat pieniä, noin 19,2 m2 kokoisia, joista
eteisen ja vessan pinta-alan poislukien asuintilaa jää noin
12,6 m2. Tämän lisäksi asukkaiden oleskelutiloiksi jäävät
ruokasali, televisiohuone ja saunatilat. Ulkona oleiluun on
rajalliset mahdollisuudet rakennuksen takapihalla.
Tontilla ei käytännössä ole tilaa lisärakentamiselle, eikä
rakennus pohjaratkaisuiltaan ole välttämättä kovin helposti kehitettävissä parempien mallien suuntaan. Minulle
on myös kerrottu rakennuksen olevan huonosti perustettu ja siksi vajoavan hiljalleen, ja sijaitsevan lisäksi
saastuneella maalla, joten tontin hyödyntäminen tulisi
todennäköisesti kalliiksi. Edellämainituista syistä jätin
rakennuksen ja tontin lopulta suunnitelmieni ulkopuolelle. Rakennus ja sen edustama hoitomalli ovat vanhanaikaisia, ja nykysäädösten ja Lapinjärven ihmislähtöisen
kunnan linjausten myötä sen tyyppisistä malleista halutaan eroon. Tämä hoitunee hoitomenetelmien kehittämisellä nykyisen rakennuksen puitteissa ja/tai lopulta luopumalla tilaisuuden tullen koko rakennuksesta.
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Kuva 15. Honkahovin vanhainkodin eteisaula ja vastaanottotiski, helmikuu 2016.

Lisäksi palvelukodin yhteyteen kuuluu kahdeksan niin
ikään 1978 suunniteltua senioririvitaloa, jotka ovat ilmeisesti rakennettu ajan mittaan vähitellen. Osa rivitaloista
on edelleen alkuperäisessä asussaan. Kussakin talossa on
neljä asuntoa, jotka alkuperäisratkaisuna ovat 30-35 m2
alkovillisia yksiöitä. Vain kahdessa rivitaloista on tehty
lähivuosina kunnostustöitä ja samalla pienin muutoksin
pyritty tekemään niistä toimivampia sekä tilavamman
tuntuisia – loput ovat pitkälti purkukunnossa.
Tontilla ei rakennuksia purkamatta ole tilaa lisärakentamiselle kuin mahdollisesti yhden vastaavan rivitalon
verran, mutta rakennusten huonokuntoisuuden huomioiden tontti voisi olla hyvin kehityskelpoinen uusille ratkaisuille. Kaavamuutoksessa on seitsemän vuotta sitten
kasvatettukin tontin rakennusoikeutta 0,25:stä 0,35:teen
alueen kehittämisen turvaamiseksi (Österman 2009).
Tontin sijainti lähellä palvelukotia on uudisrakentamisen
kannalta sekä hyvä että huono asia, sillä palveluasumisen
kehittäminen yhdelle alueelle voi johtaa ikäihmisten eristäytymiseen muusta asukasyhteisöstä. Kylänraitin palveluihin on matkaa jalan noin viisisataa metriä, mikä ei ole
ikäihmisten kannalta ihanteellisen lähellä, mutta havaintojen perusteella ei vaikuta rajoittavan pitkältä vielä liikkumiskykyisille ikäihmisille.

Asunnot

Asukkaiden yht

Kuva 16. Honkahovin (yllä) ja palvelukodin (viereisellä sivulla) toimintojen sijoittuminen, pohjapiirustuskaavio n. 1:400.

Aputilat ja varas

Käyttäjät
Haastattelut
Suunniteltavan kohteen nykytilanteeseen ja käyttäjäryhmään paremmin tutustuakseni kävin kylän palvelukodissa
haastattelemassa asukkaita ja käyttäjiä heidän asumistapoihinsa ja toiveisiinsa liittyen. Avustajana haastatteluissa
toimi Ellinoora Rustholkarhu. Haastattelut tehtiin kahdessa kolmen hengen pienryhmässä, joista ensimmäinen
koostui palvelukodin asukkaista ja toinen palvelukodilla
järjestettävän päivätoiminnan käyttäjistä. Lisäksi haastattelimme työntekijöiden joukosta palvelukodin vastaavaa
sairaanhoitajaa sekä päivätoiminnasta vastaavaa hoitajaa.
Tarkoituksena haastatteluilla oli paitsi kerätä suoraa tietoa rakennuksen käyttäjiltä, asukkailta ja työntekijöiltä,
mutta myös ennen kaikkea empatian luominen – tutustua
itse palvelukodin enemmän ja vähemmän dementoituneisiin asukkaisiin, saadakseni omakohtaisesti koettuna
paremman käsityksen siitä, kenelle olen suunnitelmia
tekemässä ja minkälaisia haasteita he arjessaan kohtaavat.
Vaikka haastattelun tekeminen oli paikoin hyvin haastavaakin ja vastauksia tutkimuskysymyksiin sai vaihtelevalla menestyksellä, jälkimmäinen tarkoitus toteutui joka
tapauksessa hyvin.

Kuva 17. Tehostetun palveluasumisen yksikön pääjulkisivu, helmikuu 2016.

Asunnot

Henkilökunnan ja tekniset tilat

Asukkaiden yhteistilat

Käytävät

Aputilat ja varastot

Haastavin haastatteluryhmä olivat rakennuksen asukkaat
paitsi muistiongelmien, myös paikoittain kielimuurin ansiosta, sillä puolet heistä olivat ruotsinkielisiä ja jouduimme
siksi vaihtamaan puhekieltä haastattelutilanteessa jatkuvasti. Vastaustensa perusteella asukkaat olivat varsin tyytyväisiä oloihinsa palvelukodissa, eikä vakavia puutoksia
tai kritiikkiä palvelukodin toimintaan noussut esille. Toisaalta voi olla, että etenkin vanhemman ikäluokan edustajat ovat tottuneet tyytymään vähempäänkin, eivätkä
halua valittaa vieraalle ulkopuoliselle haastattelijalle pienistäkään asioista. Kävi kuitenkin ilmi, että vaikka yhteisöllinen asuminen ja sosiaalisuus ovat positiivisia asioita
asukkaiden kannalta, aina asukkaat eivät kuitenkaan saa
tarpeeksi omaa aikaa ja rauhaa niin halutessaan. Suuren
väkimäärän häly on toisille stressaavaa, tai jopa vaarallista
mahdollisesti joukossa oleville epileptikoille. Pieneen
huoneistoon muuttaminen koettiin haastavaksi etenkin
suuresta maalaiskodista muuttaville, varsinkin kun lemmikkejä ei saa tuoda mukanaan uuteen asuntoon, vaikka
se olisi koettu tärkeäksi. Tämän johdosta koettiinkin, että
asumisesta puuttuu riittävä vapauden tunne. Lapinjärven

rauhallista maalaisympäristöä arvostettiin haastateltavien
joukossa, kuin myös kunnon salliessa mahdollisuutta kulkea kylässä asioilla ja harrastusten parissa. Kysyttäessä he
eivät keksineet tarvitsemaansa palvelua, jota ei jo löytyisi
kylästä lähistöltä.
Päivätoiminnan käyttäjien ryhmä oli selkeästi helpompi
haastateltava, sillä he olivat terveydentilaltaan vielä
parempikuntoisia. Ryhmä koostui sellaisista päivätoiminnan käyttäjistä, jotka eivät asuneet palvelutalossa.
Haastateltavat kertoivat asuvansa omakotitaloissa, ja haluavansa asua siten jatkossakin. Yhteisöllisemmän asumisen tuoma naapurien tuki ja valvonta koettiin kuitenkin
hyvin tärkeäksi turvallisuuden tuntua tuovaksi tekijäksi,
mikä fyysisen kunnon heiketessä tekisi mahdollisen
vaihtoehdon myös tiiviimmästä asumismuodosta kuin
omakotiasuminen. Haastateltavien mielestä Lapinjärven
maalaisympäristö tuntuu heille mieluisalta ja tärkeältä.
Ainoana puutteena ympäristön palveluista nousi se, ettei
kylällä järjestetä enää tansseja. Haastatellessa kävi ilmi,
että palvelukodin asukkaista vain yksi osallistuu säännöllisesti päivätoimintaan, muuten päivätoiminnan käyttäjät
tulevat muualta kävellen tai taksikyydeillä. Haastateltavista aktiivisemmin päivätoimintaan osallistuvat kokivat
harmillisena asiana sen, että palvelukodin asukkaita ei
onnistuta innostamaan tarpeeksi osallistumaan sosiaaliseen ja virkistävään toimintaan. Päiväkeskuksessa kaksi
kertaa viikossa järjestettävät fysioterapeutin ohjaamat
jumpat koettiin erityisen tärkeiksi, kuten myös päivätoiminnan järjestämät kesäretket.
Sekä haastateltu päivätoiminnan käyttäjäryhmä että sen
vetäjä kertoivat käytettyjen tilojen olevan liian ahtaat ja
epäkäytännölliset, eikä niitä olekaan siihen käyttöön
suunniteltu – toiminta järjestettiin palvelukodin suurimman, noin viisikymmentäneliöisen, muuten käyttämättömän asunnon olohuoneessa. Parannustoiveina tiloille olisi
muun muassa, että keittiö ja ruokailutilat olisivat riittävän
suuret yhteiseen kokkailuun ja kattamiseen. Tilavat saunatilat olivat haaveissa myös. Tiloilta kaivattaisiin avaruutta, jota 5-15 henkilön esteetön toimiminen vaatii, ja
jotta hoitaja onnistuisi tarkkailemaan kokonaisuutta sujuvasti. Pienissä tiloissa kokoontuminen myös tekee ilmanlaadusta huonon ja tuuletettavuutta tarvitaan. Lisäksi
vessojen ja muiden aputilojen pitäisi olla hyvin saavutettavissa.
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Käyttäjäryhmät
Haastattelujen ja muun havainnoinnin perusteella uutta
palvelua ja palveluasumista suunniteltaessa tulisi huomioida seitsemää eri pääkäyttäjäryhmää. Hoitoa kaipaavat
käyttäjät voi jakaa nykytilanteessa karkeasti kolmeen:
jatkuvaa hoitoa tarvitsevat ikäihmiset, paljon apua tarvitsevat ikäihmiset ja toisinaan apua kaipaavat, itsenäisesti asuvat ikäihmiset. Lisäksi tulisi huomioida edellä
mainittujen ryhmien omaiset, hoitajat, ikääntymiseen
varautuvat senioripariskunnat sekä muut lähiympäristön
asukkaat.
Jatkuvaa hoitoa tarvitsevat ikäihmiset ovat Lapinjärven
nykytilanteessa sijoitettu Honkahovin vanhainkotiin,
joka tarjoaa perinteistä laitoshoitoa niille, jotka ovat liian
huonokuntoisia selviämään asumisesta itsenäisesti. Honkahovin vanhanaikaisesta toimintamallista pyritään käsitykseni mukaan kunnassa eroon ja siirtymään uusiin,
parempiin malleihin, jonka takia rajasin Honkahovin
toiminnan ja siihen tutustumisen diplomityöni ulkopuolelle. Tyypillisesti vastaavissa laitoksissa asukkaiden suuri
hoidon tarve ja mahdollisesti heikko kommunikointikyky
johtavat asukkaiden vähäiseen yksityisyyteen ja olemattomiin itsemääräämismahdollisuuksiin. Huoneet ovat
1980-luvun laitokselle tyypillisesti hyvin pieniä, eteisen
ja vessan lisäksi noin 12 m2, eivätkä siksi kovin mukautuvia sisustuksen yksilöllistämiseen.
Paljon apua tarvitsevilla tarkoitetaan sellaisia ikäihmisiä, jotka pystyvät asumaan ja toimimaan omatoimisesti,
mutta tarvitsevat tukitoimia päivittäiseen selviämiseen.
Heidän tuekseen Lapinjärvellä on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asukkaat saavat itse päättää päivärytmistään ja tekemisistään, mutta heille tarjotaan yksikössä ruuat päivittäin sekä hoitajien apua ja tukea aina
tarvittaessa. Rakennuksen asunnot ovat sisustettavissa
asukkaan henkilökohtaisilla tavaroilla mahdollisimman
kotoisiksi. Laitosmaisuutta yksikössä ei ole täysin voitu
välttää, ollaanhan edelleen yhden suuren rakennuksen
sisässä hoitotiloineen ja käytävineen. Täydellisiä itsemääräämismahdollisuuksia ei asukkailla ole yksikön sääntöjen rajoissa, sillä asukkaat ovat aktiivisesti hoitajien avun
varassa, eivätkä esimerkiksi saa ottaa lemmikkejään asuntoonsa.
Itsenäisesti asuville senioreille Lapinjärven kunta tarjoaa rivitaloasuntoja aivan palvelukodin läheisyydestä.
Asunnot näissä ovat kuitenkin pieniä, 30–35 m2 kokoisia, eivätkä sovi hyvin pariskuntien käyttöön. Asuntojen
vuokrat on pyritty vuosikymmeniä pitämään mahdolli20
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simman edullisina, mutta tämän seurauksena rakennukset ovatkin nykyään melko huonokuntoisia. Palvelukodin
läheisyydestä huolimatta rivitalojen asukkaat ovat kuitenkin tarvittaessa kotihoidon varassa siinä missä muutkin itsenäisesti kotonaan asuvat ikäihmiset. Sosiaalisen
kanssakäymisen tarve on suuri etenkin yksin jääneillä
ikäihmisillä, mikä ehkä osaltaan selittää miksi palvelukodin päivätoiminnan kävijät ovat enimmäkseen muita kuin
palvelutalon asukkaita.
Edellämainittujen rakennusten käyttäjiä ovat myös yksiköiden tai kotihoidon henkilökunta sekä omaiset, jotka
vierailevat ikäihmisten luona ja asioivat henkilökunnan
kanssa. Molemmat näkevät ja kokevat tilat ja tilanteet
eri tavoin kuin asukas, ja hakevat asioinnillaan eri asioita.
Asukkaan kokemus on asuintilojen kohdalla suurin prioriteetti, mutta muiden osallisten näkökulman huomioiminen vaikuttaa myös asukkaan olosuhteisiin - hyvässä ja
pahassa. Esimerkiksi hoitohenkilökunnan työtä saattavat
helpottaa hygieeniset ja funktionaaliset sairaalakalusteet,
mutta asukkaan näkökulmasta ne voivat haitata kodin
viihtyisyyttä ja luoda hoitolaitosmaisia mielikuvia kotiympäristöön. Hyvin suunniteltuna pienikin asunto voi
puolestaan olla toiminnallisesti vanhuksen arkielämään
riittävä, mutta siinä ei välttämättä mahdu majoittamaan
tai kestitsemään kyläileviä omaisia.
Yhtenä uusien asuntojen ja palveluiden käyttäjäryhmänä
voi hyvin pitää myös ihmisiä, jotka eivät vielä ole iän
heikentämiä, mutta haluavat valmistautua siihen ajoissa.
Monet iäkkäät pariskunnat haluavat muuttaa jo hyvissä
ajoin uuteen asuntoon, mikäli kokevat nykyisen asuntonsa liian esteelliseksi, vaivalloiseksi ylläpitää tai muuten epäkäytännölliseksi iän karttuessa. Ihannetilanteessa
senioriasunto on sellainen, jossa pariskunta voi pysyä
yhdessä elämänsä loppuun asti, ilman tarvetta muuttaa
muualle kunnon heikentyessä tai puolison kuollessa.
Uusien palveluiden lähiympäristön asukkaat voivat myös
päätyä käyttäjiksi uusille palveluille, mikäli ne on suunniteltu myös heidän tarpeitaan vastaaviksi ja helposti
lähestyttäviksi. Tällöin paitsi parannetaan palveluiden
käyttöastetta, saadaan myös eri väestökerrostumat kohtaamaan ja siten vähennetään vanhuspalveluiden eristävyyttä muusta yhteisöstä. Hyvin suunnitellut ja toimivat
vanhuspalvelut tuovat nuoremmillekin turvallisuuden ja
luottamuksen tuntua tulevaisuuteen kun he itse ikääntyvät, ja parantavat siten myös kunnan houkuttelevuutta ja
asukkaiden viihtyisyyttä. Lisäksi, kun ympäristöä parannetaan ikäihmisille soveltuvammaksi, hyötyvät siitä helppokäyttöisyydestä kaikki muutkin ympäristön asukkaat.

Kuva 18. Valokuvakooste palvelukodin ja kylänraitin väliseltä kulkureitiltä. Haasteina ikäihmisille on muun
muassa epätasaiset maastopolut, mopoilijat kevyen liikenteen reitillä sekä autotietä pitkin kulkeminen.
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SUUNNITTELUPROSESSI
Tavoitteet
Kunnan tavoitteet
Työn alussa Lapinjärven kunnan tavoitteet työtä kohtaan
tulivat ilmi kunnanjohtaja Tiina Heikan ja Soteran työryhmäläisten keskinäisen tapaamisen kokousmuistiosta.
Muistiossa lähtökohtaisena alustana kunnan kehittämiseen mainittiin konsepti-idea nimeltään Palveluiden
piazza: Lapinjärven kehittäminen keskustan rakentamisen, palvelusuunnittelun ja tietojärjestelmien kautta.
Tämän lisäksi kokousmuistiossa mainitaan Ihmislähtöinen kunta -konseptin kehitys. Ihmislähtöinen kunta on
konsepti, joka käytännössä edistää kunnan tavoitetta
palveluiden elinvoimaisuuden takaamiseen, kaikkien
asukkaiden yhdenvertaisuuteen kunnan palveluissa ja
tasavertaisuuteen yhteisön jäsenenä, sekä ikäihmisten
laitosasumiseen siirtymisen lykkäämiseen ennaltaehkäisevällä toiminnalla, kuten kuntoutuksella ja muistioireisten henkilöiden päivähoidolla. Tavoitteena on todellinen
ihmislähtöisyys koko kunnan toiminnassa ja ensihankkeena vanhustyössä, tuottaen parempaa elämää kodeissa
ja osana yhteisöä, laitossängyissä makuuttamisen sijaan.
Näistä tavoitteista hyötyvät ensisijaisesti iäkkäät kuntalaiset, mutta onnistuessaan tämänkaltainen edelläkävijyys tuo kustannussäästöjen ohessa myös suurta imagoetua kunnalle, lisäten sen houkuttelevuutta toivon mukaan
myös muunkin ikäiselle väestölle. Tästä syystä diplomityöni uutuusarvo ja todellinen ihmislähtöisyys valituissa
ratkaisuissa on yksi tärkeimmistä tavoitteista kunnan
puolelta. Luonnollisesti ihmislähtöisen vanhustyön koulutusten ollessa jo meneillään, ratkaisun tulisi myös tukea
hoitotyön uusia menetelmiä.
Arkkitehtoniset tavoitteet
Kuten edellä on jo todettu, suunnittelukohteen ympäristö
on maalaismaisemana arvokas hyvinsäilyneen kylänraittinsa ja muun yhdenmukaisen lähimiljöönsä ansiosta.
Tällöin erityisesti tulisi uudisrakentamisenkin toimia

sopusuhtaisesti ympäröivän rakennuskannan ja muun
ympäristön kanssa, niin rakennusmassojen sommittelussa
kuin ulkoarkkitehtuuriltaankin. Ympäröivä rakennuskanta on enimmäkseen harvakseen maastoon aseteltuja,
enintään kaksikerroksisia perinteisiä harjakattoisia puutaloja. Pyrkimys ihmislähtöisyyteen aiheuttaa tämänkaltaisessa kontekstissa ohjautumisen perinteisempään
ulkoasuun myös uudisrakennuksessa, sillä sen enemmän ja vähemmän muistisairaiden käyttäjien tulisi kokea
rakennus luontevan tunnistettavaksi ja tutun turvalliseksi
käyttää.
Kuitenkin pyrkimys uudenlaiseen, jopa edelläkäyvään
ratkaisuun edellyttää osaltaan, että rakennus itsessään
tukee tätä mielikuvaa näyttämällä sen mukaisesti myös
nyky- tai uudenaikaiselta - tietenkin myös ihmislähtöisellä tavalla. Se mitä tämä käytännössä tarkoittaa onkin
suunnitelmassa yksi suurista haasteista.
Asuntojen tulisi olla sekä toimivan esteettömiä että kotoisan viihtyisiä, ja erilaisiin asukkaisiin ja elämäntapoihin
mukautuvia. Niissä pitäisi pystyä elämään mahdollisimman pitkään, esimerkiksi eläkeiän kynnyksellä olevana
pariskuntana ja siitä loppuun asti, leskenäkin. Ulkoasullisesti tiiviinkin alueen ratkaisuna niihin pätee samat haasteet kuin edellä on mainittu.

Suunnittelun vaiheet
Työ alkoi tammi-helmikuun vaihteessa, kun minulle valikoitui Soteran diplomityöaiheiden joukosta Lapinjärvi, ja
pian ”Facilities for the Demented Elderly” -seminaarissa
tapasinkin kunnanjohtaja Heikan ja työyhteisökouluttaja Taina Semin. Heti seminaarista seuraavalla viikolla
osallistuin heidän suunnittelemaansa työpajaan Lapinjärvellä, johon lähdin mukaan avustamaan ja tutustumaan
samalla suunnittelukohteen ympäristöön. Tuohon mennessä olin saanut lähtötiedoikseni edellisvuoden joulukuisen kokousmuistion ja sen viittaukset Palveluiden
piazza -konsepti-ideaan sekä ja kunnan visioihin ihmislähtöisyydestä.

Taustatyö
Yleiset taustatutkimukset ja sitä seuraavan suunnittelutyön sain kunnolla alkuun vasta kesän tullen. Pohjatyötä
jatkui läpi kesän, ja elokuussa kävin haastattelemassa
palvelukodin asukkaita ja henkilökuntaa. En ollut halunnut aloittaa varsinaisen rakennussuunnitelman luonnostelua tai piirustuksia ennen tätä, jotta suunnittelun voisi
perustaa todenmukaisiin näkemyksiin käyttäjäryhmistä
ja heiltä saatuihin tietoihin. Haastattelut jäivät työn kannalta liiankin myöhäiseen vaiheeseen, sillä tietopohjan
keräämiseen kului odottamaani enemmän aikaa. Jälkikäteen tarkasteltuna sen olisi kuitenkin voinut, ja myös
pitänyt, tehdä paljon aiemmin, jotta suunnitteluprosessin
iteroinnille olisi jäänyt enemmän aikaa.
Elo- ja syyskuussa aloin tekemään suunnitelman laajemmasta kontekstista luonnoksia kerätyn materiaalin pohjalta, ja näitä käytiin kuun vaihteessa läpi tapaamisissa
Soteran työryhmässä sekä Lapinjärvellä ihmislähtöisen
kunnan kehitystyön yhteistyötahojen kokoontumisessa.
Jälkimmäisessä keskusteltiin myös kunnan ideoimasta
Lapinjärvi-pientalo -konseptista, jollaisia olin asettanut
myös yhden esittelemäni skenaarion perustaksi. Kyseessä
on ajatus uudenlaisesta Lapinjärvelle ikäihmisten tarpeisiin suunnitellusta modulaarisesta valmistalomallista,
joka olisi kerrosalaltaan noin 50 m2 kokoinen ja mahdollisimman edullinen rakentaa, ainakin alle satatuhatta
euroa. Tällöin talomalli olisi taloudellisesti mahdollinen
myös kunnan syrjäisemmiltä alueilta muuttavalle ja pienikokoisena helpompi sijoittaa kirkonkylän palveluiden
lähistölle. Myöhemmin kyseinen kotona asumista tukeva
pientalon ja erillisen palvelukeskuksen yhdistelmä päätettiin ottaa kehitettävän suunnitelmani päälinjaksi,
mutta kuitenkin keskittyen yleiskuvaan ja palvelurakennukseen. Lapinjärven tapaamisen jälkeen syyskuusta
lokakuun alkuun suunnittelin ensimmäisen pidemmälle
viedyn suunnitelman, joka on tässä diplomityössä esitellyn ensimmäinen vaihtoehdon pohjana.
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Kuva 19. Vaihtoehto 1 asemapiirrosluonnos, 1:1500.

Vaihtoehto 1
Tässä ratkaisussa on sijoiteltu erilleen ja yhdisteltyinä
kunnassa ideoituja Lapinjärvi-pientaloja asunnoiksi niin
ikäihmisille kuin muillekin kuntalaisille. Niitä palveleva
keskus on sijoitettu lähelle, mutta hieman asunnoista
erilleen, päiväkodin ja Brofogdasin talon viereen, sillä
sen on tarkoitus palvella julkisena rakennuksena kaikkia kuntalaisia. Lisäksi tällä voisi välttää ikäihmisten ja
palveluidensa keskittämistä yhdelle ja samalle alueelle,
ja kannustaa lyhyeen kävelymatkaan päivätoimintaan
osallistuakseen. Rakennus sijaitsee uuden ja nykyistä
selkeämmän kulkureitin varrella puolimatkassa palvelukodilta kylänraitin palveluihin, ja toimii siten selkeänä
välietappina välimatkan hahmottamisessa sekä myös
keventävänä pysähdyspaikkana tarvittaessa.
Tilojen tehokkaan ja monipuolisen käytön mahdollistamiseksi rakennuksessa on aiotun kuntosalin sijaan moni24

Yhteisöllinen päiväkeskus Lapinjärvelle

toimisali, jonka varastossa voi säilyttää kevyempiä kuntoiluvälineitä muun tarvikkeiston ohessa. Päivätoiminnan
haastatteluista esiin nousseiden toiveiden ja tarpeiden
mukaisesti rakennuksessa on nykyistä suuremmat ruokailu- ja ruuanlaittotilat, sekä esteettömät saunatilat tilavammalla pukuhuoneella. Lisäksi on ehdotettu kuntoutuksen käyttöön pientä allasta suihkuhuoneen yhteyteen.
Tilat on pyritty asettamaan mahdollisimman avoimesti
päivätoiminnan sujuvuutta ajatellen, sekä avattavien seinien avulla joustavasti muunneltavaksi monipuolisia käyttötarkoituksia varten.
Lisäksi suunnitelmassa oli lyhytaikaiseen majoitukseen
kaksi pientä asuinhuoneistoa, joiden vieraat palautettaisiin takaisin koteihinsa asumaan kuntoutuksen mahdollistamana. Tämä kuitenkin arveltiin myöhemmässä suunnittelupalaverissa liian kalliiksi hoidon kannalta, etenkin
huomioiden yölliset hoitotarpeet. Samoin suunnitelmaan
oli sijoitettu pieni liiketila päivittäistavaroita myyvää

Kuva 20. Vaihtoehto 1 pohjapiirrosluonnos, 1:200.

kioskikahvilaa ajatellen, joka toisi nämä palvelut lähemmäs vaikeasti liikkuvia ikäihmisiä. Raitin keskittymästä
sivussa oleva uusi liiketila jo olemassaolevien rinnalle
arveltiin kuitenkin haastavaksi toteuttaa ja pitää kannattavana näin pienessä kunnassa, joten kioskikahvila jäi
pois seuraavasta suunnitteluvaiheesta.
Lokakuun puolivälissä pidin suunnittelupalaverin kunnanjohtajan, vanhustyön palvelupäällikön ja kolmen
muun projektiin liittyvän kuntalaisen kanssa. Tuolloin
lopulta kyseenalaistettiin uuden rakennuksen toteuttamismahdollisuudet, sillä osittain samoja palveluita löytyy
nykyisellään edes jossain muodossa palvelukodilta. Kokonaan uuden suunnitellun kokoisen rakennuksen toteuttaminen todettiin kunnalle kalliiksi. Toisaalta palvelukodilla on nykyisellään vain yksi 30 m2 asunto muutettuna
tilapäismajoituksen tarpeisiin, ja myös päivätoiminta on
siirretty entisestä paikastaan 50 m2 kokoisessa huoneistossa pienempiin, entistäkin riittämättömämpiin tiloihin.

Vaikka uudisrakennuksen siirtäminen palvelukodin yhteyteen tarkoittaakin ikäihmisten palveluiden ei-toivottua
keskittämistä yhteen sijaintiin, koettiin nykyisen palvelukodin kehittäminen ja edelleen laajentaminen silti
toivottavampana ratkaisuna. Vaihtoehdoksi palveluiden
hajauttamiselle ajateltiin olemassaolevan ympäristön
kehittämistä liikkumaan kannustavaksi ja houkuttelevaksi siten, että ihmiset puolestaan liikkuisivat enemmän
suuntaan ja toiseen - ikäihmiset kylän palveluiden luokse,
ja kyläläiset ikäihmisten palveluiden luo.
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Edellä mainituista syistä toisessa, palaverin esille tuomien muutosehdotusten perusteella tehdyssä vaihtoehdossa palvelukeskus on siirretty toimimaan olemassaolevan palvelukodin laajennuksena. Tavoitteena olisi tehdä
uudesta osasta helposti ja luontevasti palvelukodin sisätilojen kautta asukkaiden saavutettava ja käytettävä, mutta
samalla ulkopuolisille käyttäjille helposti lähestyttävä ja
julkisen palvelun tuntuinen. Tämä on haastavaa, ja palvelukodin yhteyteen laajennetussa ratkaisussa onkin suuri
riski, että tilat koetaan vain vanhuspalveluiden käytettäviksi eikä tarpeeksi julkisiksi, jotta niitä tultaisiin riittävästi käyttämään ulkoa.
Monitoimitilan sijaan tähän vaihtoehtoon on suunnittelupalaverissa esitettyjen toiveiden perusteella sijoitettu
kuntosali, sillä sellaista ei kirkonkylässä nykyisellään ole.

Asuinhuoneet on jätetty pois palvelukodin yhteydestä
johtuen, ja liiketilan myymäläkahvion toiminnot on ajateltu yhdistettävän kuntosalin palvelupisteeseen. Kyseinen piste voisi mahdollisesti tarjota myös monenlaista
neuvontaa ja muuta palvelua ikäihmisille. Päiväkeskukseen on sijoitettu myös ruokailu- ja saunatilat, joiden on
tarkoitus olla julkisia, monipuolisesti mukautuvia kaikille
kuntalaisille tarkoitettuja palvelutiloja.

15 m²

10 m

Kuva 21. Vaihtoehto 2 asemapiirrosluonnos, 1:1500.

Vaihtoehto 2

Lepo / palvelu

Kuva 22. Vaihtoehto 2 pohjapiirrosluonnos, 1:200.

seisiin tarpeisiin. Kolmas ratkaisu myös havainnollistaa
asuntorakentamisen mahdollisuuksia laajemmin kuin
aiemmat vain pääasiallisille kehitystonteille keskittyneet
suunnitelmat.

Näitä kahta vaihtoehtoista luonnosta vertaillaan seuraavalla sivulla (taulukko 1) tavoiteltaviin ominaisuuksiin
nähden, sekä esitellään tarkemmin tämän aukeaman
kuvissa. Vaihtoehtojen ja vertailun pohjalta muodostui
yhdistävä kolmas tilaratkaisu, joka on myöhemmin esitelty diplomityön lopullinen suunnitelma. Tämä ratkaisu
on optimoitu sekä asiakasarvoa tuoviin tavoitteisiin että
taloudellisiin ja muihin rajoituksiin perustuen, jolloin se
pyrkii vastaamaan pienin elein kriittisimpiin esiin nous-
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Taulukko 1. Suunnitelman vaihtoehtojen vertailu tavoiteltuihin ominaisuuksiin nähden.
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Vaihtoehto 1 - Lukkarinpolku

Vaihtoehto 2 - Palvelukoti

Palvelutarjonta / tilat

Keittiö ja ruokailutila, monitoimisali kuntoiluun ja muuhun toimintaan, kaksi asuntoa
lyhytaikaiseen kuntoutusmajoitukseen, saunatilat allashuoneella, lepohuone, liiketila
(kioskikahvio). Noin 390 m2.

Keittiö ja ruokailutila, kuntosali, palvelupiste, saunatilat, lepohuone. Noin 270 m2.

Saavutettavuus palvelukodin asukkaille

Lyhyen kävelymatkan vaativana saattaa estää huonokuntoisimpia saapumasta. Parempikuntoisille on kuitenkin uutta selkeää polkua pitkin helposti saavutettavissa.

Helposti sisätiloissa saavutettavissa palvelukodilta; tosin liikuntakyvyttömille kuntosalinkaan käyttö ei ehkä ole mahdollista.

Saavutettavuus ulkopuolisille

Sijainti on helppo, sillä sijaitsee keskeisesti lähellä keskustan eri osia. Lisäksi sijaitsee
niin sanotusti neutraalilla maalla, eli ei minkään muun rakennuksen yhteydessä, jolloin ei synny poissulkevaa omistajuutta edes kokemuksellisesti.

Sijainti ei ole kaukana Lukkarinpolun ehdotuksesta, mutta vaikeammin löydettävissä, sillä palvelukodin lähestymissuunta ja sisäänkäynnin puoli on nykyiselläänkin
hieman epäselvä. Julkisella osalla tulisi olla oma suora sisäänkäyntinsä ilman tarvetta
palvelukodin kauttakululle, joka saattaa entisestään sekavoittaa tilannetta.

Kannustaa liikkumaan, ulos laitoksista

Sijaitsee lähellä, mutta ei aivan vieressä; kannustaa pieneen ulkokävelymatkaan palveluiden luo ja kohtaamisten toivossa. Ei ole kuntosalia, mutta sen sijaan monitoimisali, jota voi välinevarastossa säilytettävillä kuntoiluvälineillä käyttää monipuoliseen
kuntoiluun.

Tuo lisäpalvelut lähelle palvelukodin väkeä ja helposti saataville, mutta samalla pitää
heidät sisätiloissa, eikä kannusta liikkumaan kauemmas. Tuo kuitenkin mahdollisesti
muualla asuvia vanhuksia liikkumaan palvelukodille.

Virikkeellisyys, toimintamahdollisuudet

Monitoimisali ja muuten suuret ja muuntuvat tilat välinevarastoineen mahdollistavat monenlaisen toiminnan järjestämistä kuntoilusta kerhoihin ja juhlatilaisuuksiin.
Lisäksi muita ulkopuolisia toimintamahdollisuuksia on saatavilla kirjaston ja puiston
läheisyyden vuoksi.

Suuri ruokasali keittiöineen voi toimia joustavana tilana päivätoiminnan tarpeisiin,
lisäksi kuntosali ja saunatilat ovat helposti palvelukotilaisten käytettävissä muiden
käyttäjien ohessa. Kuntosalia ei kuitenkaan voi käyttää raskaiden laitteiden takia
muihin tarkoituksiin, joten riittävä käyttökapasiteetti täytyy saada muista käyttäjistä.

Pääsy kylänraitin palveluiden luo

Muodostaa tunnistettavan välietapin uuden selkeämmän ”palveluraitin” varrelle,
josta on lyhyt matka jatkaa edelleen palvelukodille, kirjastoon tai kylänraitille.

Palvelurakennuksella ei vaikutusta nykytilanteeseen. Uusi selkeämpi reitti helpottaa
kulkua kylänraitille.

Eri-ikäisten kohtaaminen

Päiväkoti sijaitsee hyvin lähellä, kulku onnistuu tietä ylittämättä, ja yhteistoimintaa
voi järjestää helposti monitoimisalissa. Keskeisen ja julkisen sijainnin ansiosta muiden kyläläisten on helppo tulla käyttämään tiloja siinä missä ikäihmistenkin.

Parhaimmillaan tuo muita kyläläisiä palvelukodin käyttämiin tiloihin ja auttaa ihmisten satunnaisissa kohtaamisissa - suuri riski kuitenkin on, että tiloja ei koeta julkisiksi, vaan palvelukodin omiksi, jolloin muut eivät käytä palvelua suuressa määrin.

Ympäristöön sopeutuvuus, viihtyisyys

Rakennus on suurehko läheisiin pientaloihin nähden ja poikkeavan lähellä tietä,
mutta rakennuksen ”taitos” auttaa vähentämään tämän haittaa. Pihan puolelle muodostuu Brofogdasin puutalojen ja kirjaston kanssa suojaisa ja kerrostunut, pienimittakaavainen sisäpiha, joka on tunnistettava etappi läpi kulkevalle uudelle reitille.

Palvelukodin suuri rakennusmassa, etenkin sen etujulkisivu erottuu jo nykyisellään
poikkeavan pitkänä ympäristössään, tyypillisen laitosmaisena rakennuksena. Laajentaminen mihin suuntaan hyvänsä entisestään korostaa tätä, eikä luo erityisen hyvää
ympäristöä laajempaa kokonaisuutta ajatellen.

Hoitotyön sujuvuus ja kannattavuus

Tilat ovat avoimet ja näkyvyys niiden läpi kattava, jotta käyttäjien ja päiväkeskuksen
hoitajan toiminta olisi sujuvaa. Tarvittavat aputilat ovat käsillä keskeisistä oleskelutiloista. Jos suunnitelman asunnot säilytetään, niiden hoitamismalleihin vaaditaan
kehittämistä, jotta vähäinen määrä ei tee niitä kannattamattomiksi.

Hoitotyön osalta vanhan palvelukodin laajentaminen lisäpalveluilla ja päiväkeskustilalla ei tee suurta muutosta entiseen. Kuntosalin palvelupisteeseen voi mahdollisesti
yhdistää muita toimintoja, kuten neuvontaa kuntoilu- ja terveysasioissa tai kunnan
tarjoamissa palveluissa.

Kuntoutuksen toteutuminen

Rakennukseen saapuminen vaatii vähän kävelyä ja paikalle saavuttuaan pystyy osallistumaan monenlaiseen kuntoutus- tai muuhun toimintaan, mikä auttaa fyysisen
kunnon ylläpitämisessä. Varsinaista kuntosalia ei kuitenkaan ole, eikä välttämättä
asuinhuoneistoja kuntoutujille, mikäli ratkaisu on käytännössä liian kallis tai hankala
työvoiman kannalta. Sopivan mallin löytyessä asunnot toimisivat lyhytaikaismajoituksena kuntoutusta varten.

Kuntoutus toteutuu palvelukodin yhteydessä lähellä sitä akuutisti tarvitsevia. Ei kuitenkaan parhaalla tavalla niille, jotka ennaltaehkäisevänä kuntoiluna sitä tarvitsisivat.
Tarvittaessa voi käyttää myös irtovälineitä ruokasalin tai asuntojen puolella.
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SUUNNITELMA
Kokonaiskonsepti
Rakennukset

Palvelut

Lopullisessakin konseptissa asuintalot ovat erillisinä palvelurakennuksen läheisyydessä, sillä tavoitteena on luoda
koteja ja tukea niissä mahdollisimman pitkään asumista
kodinomaisten korvikkeiden sijaan. Ympäristön linjojen
suunnittelussa olen pyrkinyt sijoittamaan asuntoja palavereissa toivotuksi, siirtolapuutarhamaiseksi kokonaisuudeksi. Ehdotetussa tilanteessa on erillisinä tai kytkettyinä
yhteensä 42 uutta asuintaloa palvelukodin ja viereisten
rivitalojen tonteilla – saman verran kuin asuntoja purettavaksi esitetyissä rivitaloissa. Koska asunnot on tarkoitettu myös muille kuin ikäihmisille, voi osa rakennuksista
olla hissittömiä kaksikerroksisia taloja, ja siten voidaan
saavuttaa suurempikin asuntomäärä kuin mitä purkaessa
menetetään.

Uusi palvelurakennus toimii paitsi päiväkeskuksena
ikäihmisten yhteistoiminnalle ja kuntosalina kaikille
kuntalaisille, myös kylätalona kuntalaisten kokoontumisiin, harrastustoimintaan ja muuhun vastaavaan. Päivätoiminnan ohjaaminen tapahtuu viereisestä palvelukodista
käsin, joten hoitotyöhön ei henkilökunnan suhteen tarvitse tehdä muutoksia. Uudessa palvelurakennuksessa
oleva kuntosalin palvelupiste kuitenkin voi vaatia lisätyövoimaa, jolloin se voisi tarjota palveluinaan myös esimerkiksi kahvilatuotteita, tärkeimpiä päivittäistavaroita palvelukeskuksen väelle sekä palveluneuvontaa ikäihmisille.

Suunnitelman keskeisen palvelurakennuksen tarkoituksena on muodostaa kaikille avoimia julkisia tiloja ja
palveluita, joita erityisesti lähistön ikäihmiset pääsevät
sujuvasti käyttämään muun muassa päivätoiminnan yhteydessä – ei siis vain palvelukodin palveluita, joihin muut
halukkaat pääsevät myös osallistumaan palvelukodin
tiloissa. Tällä erottelulla pyrkimys on tehdä rakennuksesta ja sen palveluista helposti lähestyttäviä kaikille ja
siten tukea sen toimintaa eri-ikäisten kohtaamispaikkana.
Erilleen sijoitettuna rakennuksesta ei tule liian suuri tai
laitosmainen ja se sopeutuu pienipiirteiseen ympäristöönsä paremmin. Pienin arkkitehtonisin korostuksin se
erottuu pientalojen joukosta julkisena rakennuksena, olematta kuitenkaan liian erikoinen tai outo muistisairaiden
käyttäjien silmissä.
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Ympäristö
Suunnitelman viimeisessä versiossa uusi palvelurakennus
on sijoitettu palvelukodin tontille, mutta erilleen vanhasta
päärakennuksesta Männistöntien varteen. Siten saapuminen autolla rakennuksen viereiselle parkkipaikalle on
helppoa ja selkeää. Tässä sijainnissa rakennus on myös
kiinteä osa uuden palveluraitin muodostamisessa ja sen
kautta helposti jalan saavutettavissa. Kirkonkylän senioriasuntoihin ja palvelukotiin nähden se on keskeisellä
paikalla, eikä välimatka kasva liian pitkäksi – toisaalta se
kuitenkin kannustaa saavutettavuudellaan liikkumaan
tilojen välistä lyhyttä kävelymatkaa.
Haastattelutietojen perusteella päivätoiminnan kävijät
ovat tähän asti olleet pääasiassa ulkopuolisia osallistujia,
eivätkä palvelukodin asukkaita, joten pieni välimatka
palvelukodista uuteen toimintapaikkaan ei haittaa – parhaimmillaan se jopa kannustaa aiempaa suurempaan osallistumiseen asukkaiden saadessa syyn päästä asuinrakennuksestaan välillä uloskin.
28
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Olennaisin piha-alue on suunnitelmassa asetettu rakennuksen itäpuolelle, eli palvelukodin suuntaan päiväkeskustilojen yhteyteen. Ruokailutilasta on ulko-ovi koko
päädyn levyiselle terassille, jonka kaiteena toimii muurattu kaukalo kasvien istuttamista varten. Korkeudeltaan
kaukalo on sellainen, että ikäihmiset pystyvät käyttämään sitä pyörätuolista tai seisomakorkeudelta paljoa
kumartumatta. Tällöin se ei myöskään ole liian korkea
peittääkseen sisätilan näkymiä. Istutuskaukalo porrastuu
alas maantasolle, jossa on myös pihaa rajaavia viljelylaatikoita sekä penkkejä istuskeluun.

Kuva 23. Alueen havainnekuva ilmasta.
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Kuva 24. Asemapiirros, 1:1500.

Kuva 25. Näkymä ulkoa palvelukodin päädyltä.

30

Yhteisöllinen päiväkeskus Lapinjärvelle

Arkkitehtuuri

Tilat ja toiminnot

Tilaohjelma

Rakennus on yksikerroksinen, harjakattoinen, rankarakenteinen puutalo,
kuten muutkin sitä ympäröivät rakennukset. Sen pohjoisjulkisivu, jolla toinen
sisäänkäynneistä on, asettuu samaan linjaan palvelukodin pääjulkisivun kanssa.
Suunnilleen puolivälissä rakennusmassa kuitenkin taittuu kolmekymmentä
astetta, jolloin sen pääty on linjassa viereisen Männistöntien kanssa. Tällöin
rakennus ohjaa ohi kulkevan jalankulkureitin luontevasti oikeaan suuntaan.
Ympäristöstä poiketen rakennuksen kuusilautaista julkisivua ei ole maalattu,
vaan käsitelty ainoastaan värittömillä puunsuoja-aineilla. Katon pintana on
grafiitinmusta konesaumattu pelti, ja samassa sävyssä ovat myös vesikourut ja
muut vastaavat varusteet. Leveähköt 600mm räystäät sopeutuvat ympäristöön,
suojaavat puujulkisivua ja ehkäisevät suoran valon tuomia häikäisy- ja heijastusongelmia. Kirkas keltamullan väri ulko-ovissa puolestaan tekee niistä muistisairaallekin helpommin erottuvat (Semi 2016) ja antaa luonnetta muutoin hillityn väriselle rakennukselle.

Tilat ovat esteettömyyden huomioiden avaria ja helppokulkuisia. Palvelukodin puoleisesta päädystä löytyy keittöllä varustettu ruokailutila päiväkeskuksen yhteistoimintaa varten, mutta jota suuren koon ja oheisen varaston ansiosta pystyy käyttämään joustavasti muihinkin tarkoituksiin päivätoiminnassa
ja sen ulkopuolella. Käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi jumppatuokiot,
kerhotoiminta, kokoukset tai juhlat. Ruokailutilan yhteydessä on myös sivuhuone päivätoimintaan osallistujien lepotarpeisiin, muuhun rauhallisempaan
oleiluun tai vaikka hierojan vierailuihin. Hoitajille on vain pienehkö työhuone
päivätoiminnan tarkoituksiin, sillä pääasialliset henkilökunnan tilat sijaitsevat
viereisessä palvelukodissa. Työhuoneessa on kuitenkin runsaasti varastotilaa
lääkkeille ja tarvikkeille, ja siitä on yhteys viereiseen palvelupisteeseen käyttötapojen joustavuuden mahdollistamiseksi.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Rakennuksen tilat ovat pääasiassa korkeita ja avaria valoisuuden ja hyvän
ilmanlaadun takaamiseksi. Ikkunapinta-alaa on runsaasti paitsi luonnollisen
valon tuomiseksi, myös hyvän yhteyden ulkomaailmaan säilyttämiseksi. Sisätiloissa suositaan luonnollisia materiaaleja ja erityisesti puuta, joka tekee tilojen
käyttökokemuksesta miellyttävämmän sekä parantaa sisäilmaa ja akustiikkaa.
Lattia on kuivien tilojen puolella puuta ja muita pintoja selkeästi tummemmaksi käsitelty, jolloin tilakokemus on luontevan tasapainoinen (Arnkil 2011)
ja kontrasti auttaa muistisairaita tilan hahmottamisessa (Semi 2016). Seinien ja
sisäkaton verhoilu on käsittelemätöntä kuusipaneelia, mikäli paloturvallisuus
sen mahdollistaa. Tällöin valkoiset sisäovet erottuvat selkeästi, vaikka tilan
käyttäjän näkökyky olisi heikentynyt, eikä puun pinta aiheuta häiritseviä heijastuksia.

Lisäksi talon toisessa päädyssä, viereisen kadun puolella, on kuntosali, joka on
käytettävissä häiritsemättä päivätoimintaa tai muita ruokailutilan tapahtumia.
Aulassa kuntosalin palvelupisteen lähettyvillä on oleskelutilaa rakennuksessa
asioiville ja odotteleville. Kuntosalin viereltä on käynti myös erikseen käytettäviin saunatiloihin, joiden pukuhuone on apuvälineiden käyttäjiä ajatellen
tilava. Märkätilojen yläpuolelle on sijoitettu varaus ilmanvaihdolle ja muulle
tekniselle laitteistolle, ja pääsy tähän tilaan tapahtuu joko luukusta aulan puolelta tai ulkopuolelta rakennuksen päädystä.

Tuulikaapit 		
Aula 		
Palvelupiste 		
Kuntosali 		
Pukuhuoneet
Pesuhuoneet 		
Sauna 		
Vessat 		
Hoitajien työhuone
Ruokailutila 		
Lepohuone 		
Varasto 		
Siivous 		
Tekninen tila		

Yhteensä 		

8,5 m2
52,0 m2
17,0 m2
48,0 m2
28,5 m2
15,0 m2
10,5 m2
11,0 m2
14,0 m2
54,0 m2
16,0 m2
10,0 m2
3,5 m2
n. 25 m2
313,5 m2
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Kuva 26. Havainnekuva sisätiloista.
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Julkisivumateriaalit:
1. Pystylaudoitus, hienosahattu kuusi, väritön puunsuoja
2. Konesaumapeltikate, musta
3. Betoni
4. Lasi
5. Liimapuu, höylätty kuusi, väritön puunsuoja
6. Ikkunan pelti, tummanharmaa
7. Maalattu ulkovaneri, valkoinen
8. Tiili, ruskeankirjava
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+42.20

+40.96

2
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+40.10
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4
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Julkisivu etelään (suoristettu) 1:100
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Kuva 28. Julkisivut pohjoiseen ja etelään, 1:100.
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Julkisivumateriaalit:
1. Pystylaudoitus, hienosahattu kuusi, väritön puunsuoja
2. Konesaumapeltikate, musta
3. Betoni
4. Lasi
5. Liimapuu, höylätty kuusi, väritön puunsuoja
6. Jatkettu ikkunan pelti, tummanharmaa
7. Maalattu ulkovaneri, valkoinen
8. Tiili, ruskeankirjava

2

5 1

4

3

8

Julkisivu itään (palvelukodille) 1:100

2

1

4
7
6

3

Julkisivu länteen (Männistöntielle) 1:100

Kuva 29. Julkisivut itään ja länteen, 1:100.
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Kuva 30. Pitkittäisleikkaus, 1:100.
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Kuva 31. Poikittaisleikkaukset, 1:100.
1:8 (7°)

Yhteisöllinen päiväkeskus Lapinjärvelle

37

LOPUKSI
Diplomityön tavoitteena oli tuottaa Lapinjärven kunnalle
suunnitelma, joka ei ole ainoastaan uusi palvelukodin
laajennus päivätoiminnan tarpeisiin, vaan huomioi myös
laajemman kontekstin, kirkonkylän alueen yhteisöllisen
kehittämisen. Suunnitelmalta toivottiin ratkaisuja senioriasumiseen ja ikäihmisten palveluihin tavalla, joka
vähentää ikäihmisten eristäytymistä ja tuo eri-ikäisiä
yhteen sosiaalisen ja kuntouttavan toiminnan merkeissä.
Ratkaisun tuli tietysti olla myös mahdollisimman kustannustehokas, sillä pienen kunnan varat ovat aina tiukassa.
Kustannustehokkuus tarkoittaa Lapinjärven ihmislähtöisen kehitystyön hengessä kuitenkin ennen kaikkea
kuntalaisille tuotetun hyvinvoinnin ja muiden arvojen
maksimointia, mikä korkeana tavoitteena teki tehtävästä
samaan aikaan mielenkiintoisen että haastavan.
Keskityin suunnitteluprosessissa tavallista vahvemmin
käyttäjien tarpeisiin ja suunnittelualueen lähiympäristöön, mikä vei aikaa lopullisen rakennussuunnitelman
loppuun saattamiselta. Samalla sain kuitenkin arvokasta
tietoa siitä, mitä kirkonkylällä oikeastaan kannattaisi
tehdä ja mihin sitä olisi parasta sijoittaa. Vaikka keskeinen suunnitelma lopulta kompromissina sijoittuikin
alussa osoitetulle palvelukodin tontille, lopputulos on
varmasti parempi, kuin mitä olisi tullut suunnittelemalla
annetulle tontille suoraan ilman läheistä kontekstiin
tutustumista. Suunnitelman mukaisen palvelut kokoavan
yhteysreitin kehittäminen on uuden palvelurakennuksen toteutukselle kriittisen olennaista, jotta palveluiden
saavuttettavuus on helppoa hieman erilleen kylänraitista
sijoitettunakin. Ilman hyvää, selkeää ja julkista saapumisväylää rakennus leimautuu yhä helpommin palvelukodin
laajennukseksi, eikä niinkään kaikille avoimeksi yleiseksi
palveluksi, kuten on tarkoitus.
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Mielestäni olosuhteisiin ja lähtökohtiin nähden lopullinen
muodostunut rakennussuunnitelma vastaa toiminnallisesti hyvin annettuihin tavoitteisiin. Täydellistä siitä ei
kuitenkaan vielä hioutunut, ja mikäli kunta haluaa jatkaa
suunnittelutyötä, jatkossa tulisi varsinaisten tarkempien
rakennuspiirustusten ohessa edelleen keskittyä laajan
kokonaisuuden kehittämiseen, mahdollisimman paljon
kuntalaisia osallistaen. Yhteisöllisen ja ihmislähtöisen
ympäristön suunnittelussa tulisi koko prosessin ajan ottaa
yhteisön ihmisiä mukaan vieläkin enemmän, kuin mitä
itse ehdin ja pystyin toisella paikkakunnalla asuvana
diplomityöntekijänä saamaan aikaan. Ottamalla kuntalaiset mukaan suunnitteluun voidaan paremmin varmistaa suunniteltavan rakennuksen onnistunut, aikomusten
mukainen käyttöaste – muun muassa ehkäisemällä suunnittelijoiden mahdollisia vääriä kuvitelmia käyttäjien tarpeista tai liian optimista toiveajattelua toteutuksen saamasta vastaanotosta.
Toivon, että työni antaa kunnalle vastauksia, innoitusta ja
näkökulmia palvelutalon ja senioriasumisen kehitystyöhön liittyen. Toivon myös, että Lapinjärven kirkonkylän
ja ikäihmisten palveluiden kehitystyötä tästä vielä jatketaan muodossa tai toisessa, ja mielelläni olen mukana projektin jatkossakin tämän taustatyön hankittuani.

Kiitokset
Listalla diplomityöhöni osallistuneista ja sen teossa auttaneista on paljon nimiä, mutta luultavasti joku jää puuttumaankin. Ehdottoman kiitollinen olen kuitenkin kaikille jotka ovat tämän työn loppuunsaattamisessa olleet
tukenani projektin saatossa.
Kunnan puolelta haluaisin kiittää kaikkia mukana olleita,
erityisesti kunnanjohtaja Tiina Heikkaa innostavan energisestä ja korkealle tähtäävästä visioinnista sekä muusta
avusta työn edistämisessä. Kiitokset myös vanhustyön
palvelupäällikkö Heidi Räihälle avusta haastatteluiden
järjestämisessä, vastaava sairaanhoitaja Pirjo Rantaselle,
palvelukodin päivätoiminnan vetäjä Kati Ruokolaiselle
sekä kaikille muille haastatteluihin osallistuneille arvokkaista vastauksistaan. Kiitos kaikille ihmislähtöisen
vanhustyön työpajaan osallistuneille kuntalaisille sekä
kaikille ihmislähtöisen kunnan projektitapaamisissa kohtaamilleni, ideoita ja palautetta antaneille ihmisille. Suuri
kiitos myös kunnan projektin kautta tutustumalleni Taina
Semille paitsi kirjojensa tiedoista, myös autokyydeistä ja
valaisevista keskusteluista niiden aikana.
Yliopiston puolelta haluaisin kiittää myös kaikkia Soteran hankkeessa mukana olleita ja diplomityötapaamisissa
palautetta antaneita, erityisesti Ira Vermaa, Erkki Vauramoa sekä Jarmo Suomista Lapinjärvelle tehdyistä matkoista ja niiden aikana käydyistä keskusteluista. Tietysti
suuri kiitos myös valvoja-ohjaajalleni Trevor Harrisille tiedoista, avusta ja neuvoista välikatsausten yhteydessä.
Erityiskiitokset Ellille kärsivällisestä tuesta ja avusta
kotona, pitkien päivien ja stressaantuneiden hetkien jaksamisesta ja helpottamisesta.
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