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1. TÄYTYY-hanke  
Suomessa on havahduttu siihen, ettei huoltosuhteen kehitys salli enää pienenevien 

resurssien tehotonta käyttöä. On löydettävä ratkaisu, jonka avulla olemassa olevilla 

resursseilla hoidetaan kasvava määrä vanhuksia.  

Täydentäen toimivaa -hanke eli TÄYTYY (2017–2018) oli sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtakunnallinen kärkihanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten rakennettua 

ympäristöä tulee kehittää ikääntyvälle yhteiskunnalle sopivaksi. Hanke on kärkihank-

keista ainoa, jossa ikääntyvän väestön tarpeet rakentamisen suhteen ovat keskeisessä 

roolissa.  

 

Täytyy-hankkeen Aalto-yliopiston Sotera-instituutin osuuteen kuuluu palvelujärjes-

telmän tarvitsemien rakennusten arviointi ja kehittäminen. Sitä varten tarvitaan käsitys 

nykyisten rakennusten ja rakenteiden käyttökelpoisuudesta ja niissä esiintyvistä 

ongelmista sekä visio uuden palvelurakenteen ominaisuuksista. Tätä varten tehtiin 

katselmukset sekä Lapinjärjellä että Savitaipaleella.  

 

Tehtävä jakaantuu Aalto-yliopiston Sotera-instituutin osalta seuraaviin osatavoitteisiin:  

1. Kuvata ikäihmisten palvelujen rakennuskannan nykytila ja ongelmat, luku 2 

2. Kehittää ja testata ikäihmisten palveluympäristölle sopiva arviointimenetelmä, luku 4 

3. Arvioida menetelmällä Lapinjärven ja Savitaipaleen palveluympäristö, luku 5 

4. Visioida tulevaa kehitystä kansainvälisten esimerkkien avulla, luku 6  

5. Tehdä ehdotukset tarvittavista muutoksista ja toimenpiteistä, luku 7 

 

Tämä osaraportti käsittelee palvelurakennusten ja ympäristön käytettävyyttä ja kuntoa. 

Tehtävää varten tarvitaan palveluympäristön ja rakennuksen arviointimenettely, joka on 

sovellettavissa kaiken tyyppisiin palvelurakennuksiin ja erilaisiin ympäristöihin.  

 

Tarvittavan palveluympäristön ja rakennuksen arviointimenettelyn kehittämisestä on 

vastannut Maria Klemetz. Kansainvälisen kehyksen osio perustuu hänen julkaisemat-

tomaan työhönsä. Professori Jarmo Suominen on kehittänyt palveluajatteluun kehitetyn 
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pisteytysjärjestelmän. Arkkitehti Ira Verma suoritti valaistusta koskevan teknisen 

tarkastuksen Lapinjärvellä sekä osallistui tilojen arviointiin Savitaipaleella. 

Tämä on hankkeen palvelurakennusten ja niiden ympäristön käytettävyyttä ja kuntoa 

koskeva osaraportti. Sen kirjoittamisesta ovat vastanneet Maria Klemetz, Erkki Vauramo 

ja Ira Verma. Havainnot perustuvat arviointikäynteihin, joissa Savitaipaleella mukana 

olivat Jarmo Suominen, Maria Klemetz, Ira Verma ja Erkki Vauramo ja Lapinjärvellä 

Johanna Hyrkäs, Reijo Kekäläinen ja Erkki Vauramo. Raportissa on hyödynnetty Muuttuva 

yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projektin raporttia, jonka toimittamisesta on vastannut 

Jonna Taegen (Taegen, 2018).  

Raportissa on käytetty palvelujen isona jakona kotona asumista tai vaihtoehtoisesti kodin 

ulkopuolista asumista eli laitosasumista. Tämä siitä syystä, että rakennusten 

luokitteleminen palvelutuotannon perusteella ei ole mahdollista tilanteessa, jossa 

palvelutuotantoon perustuva nimi vaihtuu toimijan muuttuessa ilman, että rakennukseen 

tehdään vastaavia muutoksia.  

2. Nykytila ja ongelmat 

2.1  Piirteitä ikäihmisten palvelujen kehityksessä 

Maamme terveydenhuolto on rakennettu vaiheittain. Asukkaiden muodostaman 

paikallishallinnon perusyksikköjä edustivat ennen seurakunnat. Yhteisön yhteisistä 

asioista päätti kirkkoherran johdolla pidetty pitäjänkokous. Kaupungeilla oli oma 

itsehallintonsa. Kunnallinen terveydenhuolto käynnistyi kunnallislain säätämisellä 

vuonna 1865, jolloin kunnallislaki siirsi maallisen hallinnon asiat, kuten sosiaali- ja 

terveydenhuollon, seurakunnilta uusien hallinnollisten yksiköiden, kuntien, tehtäväksi. 

Kunnallishallinnon tehtäviin kuului sairaiden ja vanhusten huolto. Perheet hoitivat 

pääsääntöisesti vanhuksensa. Kotikuolema oli tavallisin kuoleman muoto. Kunnissa 

olevat kunnan sairaalat tai kunnalliskodit huolehtivat ikäihmisten hoidosta. Vaikeasti 

sairaille vanhuksille oli tarjolla ahdas sairasosasto, jossa hoidettiin myös mielisairaita 

henkilöitä. Vaivaishuollon perinne jatkui pitkään, ja tilat olivat ahtaita; vanhuksen huone 

oli pinta-alaltaan vain 6–10 m².  
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Vuonna 1943 säädetty keskussairaalalaki yhdisti hajanaisen sairaalaverkon. 

Vanhuspalveluiden tilanne jatkui hyvin samanlaisena yli sata vuotta, kunnes vuoden 1972 

kansanterveyslaki yhdisti sosiaaliviranomaisten alaiset kunnalliskotien sairasosastot ja 

kunnan sairaalan terveyskeskussairaalaksi. Lain perustelumuistiossa terveyskeskus-

ten vuodeosasto määriteltiin pitkäaikaissairaalaksi. Terveyskeskuksen sairaalaan poti-

laita otettaessa tuli kuulla sosiaaliviranomaista.  

Laki herätti WHO:n huomion. Suomea pidetiin WHO:n mallimaana siinä, kuinka pienet 

paikallissairaalat yhdistettiin toimivaksi terveyspalveluverkoksi.  

Terveyskeskussairaalan suunnittelun mitoituksena käytettiin 3 sairaansijaa (3 ss) 1 000 

asukasta kohti. Suomeen suunniteltiin yhteensä 15 000 ss, joista yksi kolmasosa eli 5 000 

ss oli tarkoitettu akuuttiin, korkeintaan 30 vrk kestävään hoitoon ja loput 10 000 

pitkäaikaiseen laitosasumiseen. Kun lisäksi B-sairaalat liitettiin terveyskeskus-

sairaaloihin, oli järjestelmän koko muutaman vuoden ajan lähellä 25 000 asukasta. 

Terveyskeskussairaalaratkaisu herätti 1970-luvulla paljon keskustelua. Sen puolustajat 

totesivat ikäihmisten pääsevän pois sosiaaliviranomaisten ahtaista säilytystiloista 

kunnollisen perusterveydenhoidon piiriin. Arvostelijat ennustivat ikäihmisten hoidon 

tarpeettomasti medikalisoituvan ja arvioivat kevyemmän ikääntyneiden hoivan jäävän 

vaille tarpeellista huomiota. 

Pitkäaikaisen hoitojärjestelmän purku on ollut hidasta. Vuodeosastolla pitkäaikainen 

vuodelepo huonontaa vanhuksen kuntoa nopeasti. Vanhuksen lihasmassa vähenee 

kuukauden vuodelevossa yhtä paljon kuin se vähenisi normaalisti vuodessa. Siksi useat 

Euroopan maat rajoittivat jo 1970-luvulla vuodeosaston hoitoajan 30 vuorokauteen. Muut 

pohjoismaat seurasivat tätä kehitystä, viimeisenä Ruotsi 1992 Ädelreformin yhteydessä. 

Suomi on ainoa EU-maa, jossa on jäljellä pitkäaikaista vuodeosastohoitoa.  

Vuosituhannen vaihtuessa suuri ikäluokka ikääntyi ja päätöksenteossa vastuun otti uusi 

sukupolvi. Myös näkymät muiden maiden kehitykseen avautuivat. Hoitojärjestelmissä 

tapahtui merkittäviä rakennemuutoksia. Tämä näkyi myös rakennussuunnittelussa. 

Säilyttävän hoidon perinne näkyy kuitenkin edelleen. Hoitokäytännöissä ei pidetä 

esimerkiksi mahdollisena tai tarpeellisena sitä, että ikääntynyt voi itsenäisesti mennä 

ulkotilaan. Tämä on useissa maissa perusoikeus. Meiltä puuttuvat muun muassa katetut 
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kylmät ulkotilat, joissa henkilö voisi oleskella sateelta suojassa, ulkovaatteisiin puettuna 

ja aistia vuodenaikojen vaihtelut.  

Vaivaishoidon perinteen merkittävin vaikutus oli vuodeosastotyyppisen tilarakenteen 

vakiintuminen ikääntyneiden asumiskäytön perusratkaisuksi. Suomalaisissa vanhus-

palvelurakennuksissa suunnittelu noudattaa edelleen ratkaisua, jossa asuinhuoneet 

sijaitsevat pitkän käytävän varrella ja oleskelutilat yksikön keskellä. Kuntoutustilojen 

puute ja sairaalan päivähuoneen epämukava kalustus olivat pitkäaikaisia perinteitä, 

joihin henkilökunta ja arkkitehdit eivät puuttuneet.  

Kansainvälisten esimerkkien valossa hoivapalveluiden kehitys menee kohti kotona 

asumista taajamien keskusta-alueilla. Tällainen palvelutaajama on pieni alue, jossa 

kävelyetäisyys palveluihin ei saa ylittää 200–250 m. Yksittäisen rakennuksen sijaan on 

tarkasteltava keskusta-aluetta, sen palveluja ja julkisen tilan laatua, ja vanhuksille on 

taattava sopivia asuntoja tällä alueella. Asunnot voivat olla yksilöllisiä omia rakennuksia, 

asuntoryppäitä (soluasunnot), joissa on yhteiset oleskelutilat, tai suurempia 

rakennuskokonaisuuksia, joissa on myös palveluja. Yhteistä näissä ratkaisuissa on 

palvelujen avoimuus myös muille kuin rakennuksessa asuville. Tämä nostaa tilojen 

laatuvaatimukset automaattisesti asiakkaiden vaatimalle tasolle ja integroi ne taajaman 

keskustan elämään. Tätä voidaan kutsua hajautetuksi palvelujärjestelmäksi tai 

lähipalvelujärjestelmäksi. Näillä ajatuksilla ollaan menossa 2020-luvulle.  

2.2 Suuren ikäluokan ikääntymisen aiheuttama tarpeen muutos  

Vuonna 2005 palvelujärjestelmän (vanhainkodit, tehostetut palveluasunnot, tavalliset 

palveluasunnot, terveyskeskusten vuodeosastot) koko oli yhteensä noin 68 000 

eriasteista paikkaa, joista terveyskeskusten vuodeosastojen osuus oli noin 20 000 

paikkaa. Tämän jälkeen on käynnistynyt hoitokulttuurin muutos. Vuonna 2016 

terveyskeskussairaalassa oli paikkoja 9 466, joista pitkäaikaisia paikkoja oli 2 100. 

Yhteensä paikkoja oli 66 846. Vuonna 2005 yli 75-vuotiaiden määrä oli 392 972 ja vuonna 

2015 yhteensä 480 675. Ikääntyneen väestön kasvu on ollut 87 700 henkilöä eli 22 %, mutta 

siitä huolimatta palvelujärjestelmän kokonaispaikkamäärä on pienentynyt noin 2 %. 

Täytyy-hankkeen kohdekuntien, Lapinjärven ja Savitaipaleen, väestöennusteet 

osoittavat, että elämän päättymiseen liittyvä palvelutarve vähenee niissä lähivuosina. 

Näin ollen palvelukapasiteetin kasvattaminen ei ole enää tarpeellista ja vaatii tarkan 
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palvelusuunnitelman. Osassa ikääntyvää ja väeltään vähenevää Suomea palvelutarpeen 

huippu on jo sivuutettu. 

Soteran aikaisemman Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hankkeen tulosten 

mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan lisää paikkoja mutta myös paikkojen purka-

mista. Ennuste tehtiin kunnittain kahdella eri laskelmalla: palveluiden laatusuositusten 

(2013) mukaan, jossa 92 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan kotipalveluiden avulla, 

tai Eksoten mallin mukaan, jossa 95 % asuu kotonaan. 

• 92 % asuu kotona: purettava 1 000 laitospaikkaa ja lisättävä 23 000 kevyemmän hoivan 

paikka  

• 95 % asuu kotona: purettava 9 000 laitospaikka ja lisättävä 3 000 kevyemmän hoivan 

paikkaa.  

Jakautumien kärkikunnat esitetään seuraavissa taulukoissa 1 ja 2.  

Taulukko 1. Ikääntyneiden palvelujen paikkatarve on 22 956 koko maassa, jos 92 % asuu 

palvelussa. 

 

Kustannusten suuruusluokkia voidaan karkeasti arvioida käyttämällä kotihoidon osalta 

Eksoten antamaa vuosihintaa 10 000 e/henkilö ja tehostetun palveluasunnon vuorokausi-

hinnasta 140 e vuosikustannusta 54 750 e. Näiden summien erotus on pyöristettynä 

45 000 e/vuosi.  
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Taulukko 2. Eksoten toteuttaman mallin mukaan laskettu paikkojen lisätarve on 3 159 koko 

maassa.  

 

 

Ennusteessa 92 %:n taso merkitsee nettona 22 000 paikan lisäystä. Vuosikustannuksella 

45 000 euroa tämä merkitsee 990 miljoonan euron kustannusten lisäystä. Vaihtoehtoi-

sesti 95 %:n taso merkitsee tarpeen pienenemistä 6 000 paikalla vastaten 270 miljoonan 

euron käyttökustannusten laskua. Valintahaarukka vaihtoehtojen välillä on 1,3 mrd. 

euroa. Lisäksi tulee vaikeasti rahassa arvioitava parantunut elämän laatu. 

Investointikustannukset on myös otettava huomioon. Jos asutuskeskuksiin rakennetaan 

92 % tason edellyttämät lisäpaikat eli noin 23 000 paikkaa kooltaan 35 m², merkitsee tämä 

noin 800 000 m²:n rakennustarvetta. Jos kustannus on 2 200 e/m², on tarvittava pääoma-

tarve 1,7 mrd. euroa. Tarve kohdistuu suuriin taajamiin, joissa toisaalta kuntoutus on 

helposti hoidettavissa. Investointi voidaan välttää, jos palvelujärjestelmän uudistuksia 

tehtäessä kuntoutukselle varataan organisatoriset toimintaedellytykset ja tarkoituksen-

mukaiset tilat.  

Ongelmaksi muodostuvat myös kuntien taseet. Kunnan kiinteistöillä on tasearvo, joka 

joudutaan kirjaamaan alas toiminnan loppuessa. Tämä voi tuottaa ongelmia 

väestökatoalueella. Osassa kuntia on jo nyt vajaakäyttöisiä vanhuspalveluyksiköitä, joita 
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ympäristöministeriön tutkimuksen mukaan oli yli 1 000 paikkaa vuonna 2018. Lisätarve 

keskittyy kasvaneisiin kaupunkitaajamiin. Kun maakunnissa vapautuu ikääntyneiden 

palvelurakennuksia, on pyrittävä luopumaan ensisijaisesti ahtaimmista yksiköistä. 

Vastuu paikkatarpeen arvioinnista ikääntyneiden asuntojen osalta on epäselvä. Sosiaali- 

ja terveysministeriön ikäihmisten laatusuositus uusittiin keväällä 2018. Laatusuosituksen 

kaikki numeromateriaali, kuten ikäryhmään sidottu paikkamäärä, jätettiin pois. 

Perusteluna oli normien purku.  

Kuitenkin määrää koskevat ohjeet ovat muissa maissa käytössä ja vastuu tiukasti 

ministeriön käsissä. Kun tilakysymykset ovat ikääntyneiden kunnon kannalla keskeisiä, 

kevään päätös on verrattavissa tilanteeseen, jossa liikenneministeriö purkaisi 

nopeusrajoitukset – perusteena valtakunnallinen normien purku.  

Suomen jakaantuminen kehittyvään ja taantuvaan alueeseen vaatii alueellisesti erilaista 

ohjausta. Vaikeutena on tyhjentyvä maaseutu, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

sopeuttaminen väestön määrään saattaa kaataa kunnan talouden. Taantuvien alueiden 

lainan saaminen investoinneille, myös kustannuksia hillitseville uudistuksille, on 

vaikeutumassa.  

2.3 Aiheuttaako nykyinen hoitokulttuuri eliniän lyhenemistä? 

Ikääntyneen väestön kasvu on pysähtynyt myös alueilla, joissa naapuriseutukunnissa 

väestöennuste on suurempi ja kasvu jatkuu. Alueellisen hoitojärjestelmän ominaisuuksia 

ei voida sulkea pois tarkastelusta. Osana hoitojärjestelmää tulee ottaa pohdinnan 

kohteeksi myös tilojen ahtaus ja siitä johtuva pakkomakuu eliniän lyhentäjänä. Tätä 

käsittelee muun muassa JAMA-lehdessä julkaistu artikkeli, johon Duodecim viittaa 

seuraavassa kannanotossa.  
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Saman tyyppisiä tuloksia on useita. Interreg III C -hankkeessa tuli esiin avaruuslentäjien 

valinnan yhteydessä Saksassa tehty testi, jossa terveet keski-ikäiset koehenkilöt 

makasivat kuukauden sängyssä. Heidän lihasmassastaan katosi niin paljon, että tarvittiin 

yli kuukauden mittainen aktiivinen kuntoutusjakso. Vuodelevon merkittävä vaikutus 

ikääntyneiden lihasmassan nopeaan vähenemiseen oli esillä myös EuHPN:n vuosi-

seminaarissa Göteborgissa syyskuussa 2018 akuutin geriatrian professorin Bianca 

Buurmanin esityksessä. Hän esitti toipumisen edistämiseksi uutta kuntouttavaa 

sairaalaa akuutin sairaalan ja pitkäaikaishoidon väliin. Sairaala ottaa potilaan 

akuuttiyksiköstä noin 2–3 vrk:n kuluttua ja keskittyy kotiutuksen valmisteluun yhdessä 

kotihoidon kanssa. Tämän sairaalan potilashuone muistutti kodin olohuonetta, jossa 

akuuttihoito ja kotipalvelut kohtaavat. Vastaanotto on ollut kiinnostunutta, ja sairaala on 

ollut täynnä.  

 

2.4 Vanhuspalvelut ja kuntoutus 

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut oli 20 kunnan, sairaanhoitopiiriin, järjestöjen 

ja yritysten yhteisprojekti, joka hallinoitiin Aalto-yliopiston toimesta. Kuntoutusta 
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koskevassa raportissa (Hussi, Mäkiniemi ja Vauramo 2017) todetaan, että kuntoutus on 

toteutettu hyvin eri tavoin eri puolilla maata. Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, 

jää kuntouttamatta. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimintamalli on osoittautunut 

ylivoimaisesti parhaaksi. Toimiva kuntoutus lisää ikääntyneiden elämän laatua ja on 

tuonut yli puolen miljardin kustannussäästön. 

THL:n toimipaikkarekisteri sisältää perustiedot toimijoista ja antaa kuvan kuntoutuksen 

asemasta osana terveydenhuoltojärjestelmää. Seuraavaan taulukkoon on tehty 

yhteenveto rekisteristä. Tiedot ovat suppeat ja etenkin päivätoiminnan osalta 

puutteelliset.  

 

 

Taulukko 3. Yhteenveto THL:n toimipaikkarekisteristä  

 

 

THL toimipaikkarekisterin tiedot 13.9.2018
Ympärivuorokautiset  palvelut lkm
Tk-vuodeosasto 162
Vanhainkoti 203
Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen 1246
Dementoituneen tehostettu eli ympärivuorokautinen palveluas. 293
Psykiatrian asumispalvelu, ympärivuorokautinen 220
Ympärivuorokautinen alle 65-v. palveluasumine 102
Kuntoutuslaitos 9
Nämä yhteensä 2235

Päiväaikaiset palvelut
Palveluasuminen 171
Psykiatrian asumispalveluyksikkö, ei-ympärivuorokautinen 265
Päihdehuollon kuntoutuslaitos tai asumisyksikkö 57
Nämä yhteensä 493

Kotona asumista tukevat palvelut 
Vanhusten päivätoiminta 23
Kotihoito, koptipalvelu 1343
Kotisairaanhoito 63
Nämä yhteensä 1429
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Rekisterissä on myös palvelukohtainen toimialakoodi, joka on kuntoutukselle 600. Tämän 

avulla voimme saada kuvan kuntoutuksen asemasta palvelujärjestelmässä. Kaikkiaan 

rekisteriin kuuluvasta 5 888 toimijasta vaikeasti sairaita hoitaa arviolta 2 235. Näistä 

toimijoista 9 kuntoutuslaitosta ja 10 muuta yksikköä on ilmoittanut kuntoutuksen 

toimialakseen. Yhteensä siis noin 20 yksikköä eli 0,9 % kaikista toimijoista ilmoittaa 

toimivansa kuntoutuksen alalla. Alle 1 %:ssa laitoksista kuntoutus on otettu vakavasti. 

Kuntoutuksen merkitys on ikääntyneiden hoidossa aliarvioitu, eikä sitä ole perustasolla 

systemaattisesti käytössä. Useimmissa yksiköissä kuntoutustila on pieni, tai se puuttuu 

kokonaan. Tämä pätee myös terveyskeskuksiin. 

Kuntoutus tulee aloittaa kriisin jälkeen aikana, jolloin saadaan paras mahdollinen tulos. 

Siksi muissa pohjoismaissa, kuten Ruotsissa, kriisin jälkeen potilas lähtee kotiin tai 

kuntoutukseen joko samaan sairaalaan tai muun yksikön kuntoutusosastolle. Kuntoutus 

jatkuu korkeintaan 30 vrk. Jatkopaikasta tai -palveluista, mukaan lukien kotiin annettavat 

palvelut, päättää kuntoutusryhmä ilman, että päätöksentekoon osallistuvat jatkohoito-

paikan edustajat.  

Terveyskeskuksista puuttuvat kunnolliset kuntoutustilat. Suomessa kuntoutuskelpoiset 

vanhukset jäävät terveyskeskusten vuodeosastolle odottamaan, että 90 vrk:n aikaraja 

täyttyy, jolloin voidaan tehdä päätös pysyvästä hoidosta. Vuodeosaston ahtaus ja tilan-

käyttö pakottavat potilaat vuodelepoon, ja siksi odotusaikana kunto heikkenee sekä elämä 

lyhenee. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa terveyskeskusten pitkäaikaista vuodeosasto-

hoitoa on jäljellä. Ruotsissa hoito lopetettiin vuonna 1991 Ädelreformin yhteydessä, siis 25 

vuotta sitten.  

Kuntoutus on keino pitää vanhukset paremmassa fyysisessä ja henkisessä kunnossa. 

Kuitenkin rakennusten ahtaus ja virikkeettömyys pakottavat asukkaat vuodelepoon, mikä 

huonontaa heidän kuntoaan. Henkilökunta katsoo asukkaiden tarvitsevan lepoa ja 

rauhaa, ja joku omainen on todennut kuntoutuksen olevan ikääntyneen kiusaamista. Tämä 

näkyy isona periaate-erona verrattaessa suomalaista hoitokulttuuria muihin Pohjois-

maihin tai Keski-Eurooppaan. Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelu -projekti arvioi 

kuntoutusmahdollisuuksien puutteen merkitsevän lyhentynyttä elämää sekä noin 700–

900 milj. euron vuosittaista kustannusta tarpeettomaan, kodin ulkopuoliseen hoitoon.  
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Useissa pienissä taajamissa on edellytykset vain yhteen kunnolliseen kuntosaliin tai 

uimahalliin. Nämä tulee olla nuorten, aikuisväestön ja ikääntyvien helposti saavutetta-

vissa. Koululaiset, ikääntyneet ja aktiiviväestö eivät tarvitse erillisiä uima-altaita, vaan 

yksi kuntosalilla varustettu aktiivikeskus on riittävä. Monikäyttöajattelua on kehitettävä. 

Myös kokonaisvaltainen rakentamisen ohjeistus puuttuu. Tämä puute ei ole kenenkään 

yksittäisen toimielimen vika vaan kaikkien yhteinen ongelma.  

2.5 Voimassa olevat ohjeet ja määräykset 

Rakentamisen laatua ohjasivat 1990-luvulle asti tiukasti Lääkintöhallitus ja Sosiaali-

hallitus. Nyt Suomessa vanhuspalvelurakennusten rakentamista ohjaa kaavoitus, 

rahoitus ja normit. Kaavoituksesta vastaa kunta itsenäisesti ja rahoituksesta valtio ARA:n 

investointiavustusten tai korkotukilainojen kautta sekä kunnat. Vapaarahoitteisten 

rakennusten toteutuksesta vastaavat muun muassa eläkevakuutusyhtiöt ja yritykset. 

Rakentamisessa noudatetaan eduskunnan vahvistamaa ympäristöministeriön 

maankäyttö- ja rakennuslain rakennusmääräyskokoelmaa ja sosiaali- ja terveys-

ministeriön ikääntyneiden palveluiden laatuohjeita sekä vahvasti maan tavaksi juurtu-

neita rakennusmalleja. 

Vanhuspalvelujen koko rakennuskannan laajuudesta ei ole yhteenvetoa saattavissa. 

Voimme kuitenkin arvioida rakennuskannan kokoa vuotuisen potilaslaskennan avulla. 

Laskennan mukaan erilaisessa kodin ulkopuolisessa asumisessa on noin 68 000 henkeä. 

Jos jokaista asukasta kohti käytetään laskennallisesti noin 28 m²:n pinta-alaa, päädytään 

1,9 milj. neliömetriin. Käyttäen keskimääräisenä hankintahintana noin 2 200 e/m² 

päädytään arvossa yli 4 mrd. euron suuruusluokkaan.  

Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osalta vastuu on rakennuttajalla. 

Säännöt ovat joko rakentamisen tai valvontaprosessien tuottamia. ARA:n ohjeistus 

koskee vain sen rahoittamia ratkaisuja, eikä STM:n nykyinen ohjeistus puutu olemassa 

olevaan tai tulevaan rakennuskantaan. Aluehallintovirastoilla olisi mahdollisuus toimia 

laadunvalvontaelimenä, mutta hajautetun organisaation päätöksenteko koko maata 

käsittelevissä kysymyksissä on vaikeaa. 

Kaavoituksella ohjataan asuinrakennusten ja hoivayksiköiden sijaintia, rakennusten 

kokoluokkaa sekä massoittelua. ARA:lla on rahoitusta myöntäessään säädökset 
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rakennus- ja asumiskustannusten muodostumisesta sekä omat laatuvaatimukset muun 

muassa tilojen koosta. Säädökset koskevat myös mahdollisia yhteistiloja sekä sitä, 

minkälaista toimintaa ARA-rahoitteisessa rakennuksessa saa olla. Joskus on ollut 

vaikea sekoittaa eri toimijoiden palveluita ARA-rahoituksen puitteissa toteutetussa 

rakennuksessa, mikä on vaikeuttanut muun muassa hybridirakennusten toteuttamista. 

Hybridirakennuksessa voi olla samassa muun muassa palvelutalo, tavallisia asuntoja, 

ravintoloita, kaupallisia työtiloja, lastentarha, kirjasto ja työpajoja. Rahoituspäätöstä 

varten noudatetaan paljon valmiita kaavamaisia rakennusratkaisuja, koska tällä 

rakennuttaja voi olla varma saavansa rahoitusta. Tilakoon normin minimiä käytetään 

lähes aina maksimina. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaikkea rakentamista. Lain tarkoitus on turvata hyvän 

ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti 

toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen ( § 12). Lailla 

ohjataan muun muassa teknisesti toimivaa, kestävää ja taloudellista rakentamista, 

paloturvallisuutta ja esteettömyyttä. Maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuva Suomen 

rakentamismääräyskokoelma sisältää yksityiskohtaiset rakentamista koskevat 

säännökset ja ohjeet. Rakentamisen normit keskittyvät teknisiin ja mitattavissa oleviin 

ratkaisuihin. Tämä johtaa siihen, että muun muassa ”terveellisyys ja viihtyisyys” yritetään 

toteuttaa talotekniikan avulla, käytävien mitoitusohjeistuksella tai muilla minimimitoitus-

normeilla. Mitattavilla normeilla ei kuitenkaan aina varmisteta terveellistä tai viihtyisää 

ympäristöä, mikä voidaan todeta vertaamalla uusia toteutuneita asuinalueita vastaavan 

asukastiheyden omaaviin vanhoihin puukaupunkeihin, jotka on toteutettu ilman näitä 

normeja.  

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet ikäihmisten palvelujen 

kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008 ja 2013. Näissä ohjataan 

palveluiden saatavuutta ja asumispalveluita muun muassa suosituksena vanhuspalvelu-

rakennusten paikkamäärästä suhteessa alueen väestöön. STM:n laatuohje antaa myös 

suosituksen vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta sekä yleisiä suosituksia hyvän 

asuinympäristön vaatimuksista. Henkilöstömitoitus voi ohjata rakentamista tietyn 

kokoisten asumisyksiköiden toteuttamiseen, joka on henkilömitoituksen kannalta 

optimaalisin. Henkilöstömitoitus ohjaa myös sosiaalitilojen tarvetta. Vuoden 2017 laatu-
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suositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi on voimassa 

2017–2019. Siitä on jätetty pois palvelujen mitoitusta koskevat määrälliset indikaattorit. 

Myöskään ohjeistusta rakennusten tilamitoituksista ei ole annettu. Tässä suhteessa 

suomalainen viranomaiskäytäntö poikkeaa muiden maiden määräyksistä, joissa anne-

taan hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita. Seurauksena on kirjava laatutaso ja liian ahtaita 

ratkaisuja.  

2.6 Rakentamisen lainmukaisuutta valvovat kuntien 

rakennusvalvontaviranomaiset 

Rakennuksen toteutuksessa on myös huomioitava eri henkilöstöryhmien vaatimukset 

työympäristölle ja -turvallisuudelle. Ohjeet voivat sisältää esimerkiksi suosituksen, ettei 

henkilöstö siirry rakennuksesta toiseen ulkokautta. Tämä voi johtaa siihen, ettei erillisiä 

rakennuksia rakenneta. Työturvallisuusohjeet sisältävät määräyksiä työergonomiasta ja 

siitä, kuinka paljon vapaata tilaa tarvitaan laitteen tai apuvälineen, kuten potilasnostimen, 

ympärille. Tätä tilantarvetta ei kuitenkaan aina huomioida mitoituksessa, ja apuvälineen 

vaatima tila syö asuintilaa ja kalustettavuutta sen sijaan, että se suunnitteluvaiheessa 

otettaisiin huomioon. Sama ongelma esiintyy myös kalustuksen sijoittamisessa, kun 

priorisoidaan laitossiivouskoneiden helppoa ajettavuutta viihtyisän kalustuksen kustan-

nuksella. 

 

Lain ja normien mukaista rakentamista kutsutaan ”hyväksi rakennustavaksi”. Normien 

toteutustapoja ja esimerkkejä kuvaillaan RT-korteissa, joita julkaisee Rakennustieto Oy. 

Hyvä rakennustapa noudattaa myös rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia (RYL) ja 

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemia suunnitteluohjeita (RIL-ohje). Hyvää 

rakennustapaa käsitellään myös rakennusteknisten oppilaitosten käyttämässä oppi-

materiaalissa, muun muassa Tekniikan käsikirjassa, Rakennustekniikan käsikirjassa, 

VTT:n julkaisuissa ja Rakentajan kalenterissa. Hyvä rakennustapa edellyttää, että 

rakentaja noudattaa rakennustarvikevalmistajan julkaisemaa käyttöohjetta. Suomessa 

rakennusmateriaaleille vaaditaan CE-merkintä, jonka edellytyksenä on, että ne on 

testattu EU:n direktiivien ja asetusten edellyttämällä tavalla. 

Näistä hyvän rakennustavan esimerkeistä muodostuu helposti ainut tapa toteuttaa lain 

määreet. Rakennuttajan (laissa: rakennushankkeeseen ryhtyvän) valitessa normeista 
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poikkeavan toteutustavan rakennuttajan on usein itse teetettävä erilaisia ulkopuolisia 

tutkimuksia esimerkiksi VTT:llä, jotta hän voi todistaa erilaisen ratkaisun toimivuuden. 

Näiden ratkaisujen hyväksyminen ei ole varmaa. Rakennuttaja ja suunnittelijat ovat 

osaltaan vastuussa siitä, että suunnitelmat ovat normien mukaiset ja että myös toteutus 

on suunnitelmien mukainen. Viime kädessä heidän on ongelmatilanteessa todistettava 

tuomioistuimessa suunnitelmansa toimivuus. Yksityiset rakennuttajat tarvitsevat 

etukäteen takuun rahoittajille hankkeensa toteuttamiskelpoisuudesta ja käyttävät vain 

valmiiksi hyväksyttyjä ratkaisuja. Tämän takia on mahdollista, että hyvään lopputulok-

seen tähtäävät normit toimivat joskus vastoin tarkoitustaan.  

2.7 Yhteenveto 

Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen rakennuskanta on peräisin useilta vuosikymme-

niltä, ja lähtökohdiltaan se on kirjavaa ja sen toimivuus on ongelmallista. Syyt ovat selvät: 

rakennusten tekninen elinkaari on kymmeniä vuosia, mutta hoitomenetelmät ja käytännöt 

muuttuvat sinä aikana useita kertoja. Hajanaisen hallintojärjestelmän vuoksi millään 

viranomaisella ei ole kokonaiskäsitystä rakennuskannan kunnosta tai käytettävyydestä.  

Useissa vertailukelpoisissa maissa vanhuspalvelurakennusten toteuttamiseen on laatu-

ohjeet, mutta nämä puuttuvat maastamme. Osa rakennuskannasta on liian ahdasta. 

Seurauksena on ikääntyneen asukkaan lihaskato, kunnon huononeminen ja eliniän 

lyheneminen. Pääosassa rakennuskantaa kuntoutumismahdollisuudet puuttuvat tai ovat 

puutteelliset.  

Maakunnallisessa sote-uudistuksessa on huolehdittava siitä, että ketään ikääntynyttä ei 

sijoiteta tiloihin, joissa pakkomakuu lyhentää elinikää.  

3. Vanhuspalveluympäristön toimivuuden arviointi  

3.1 Arvioinnin lyhyt historia Sotera-instituutin näkökulmasta 

Rakennusten arvioinnin perustarkoitus on antaa tilaajalle käsitys siitä, millainen 

rakennus on, miten se on käytettävissä sekä miten sitä pitäisi mahdollisesti muuttaa, 

korjata tai laajentaa. Erilaisten arviointimenetelmien tarve on kansainvälinen. 
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Soteran toiminnassa oli merkittävä painopistealue 1990-luvulla, ja se oli esteettömyyden 

läpivienti. Esteettömyysvaatimus aiheutti merkittävän muutoksen sosiaali- ja 

terveydenhuollon saniteettitiloissa. Kehitystyö ja kokemukset johtivat Rakennustieto-

kannassa olevaan uuteen mitoitusjärjestelmään Arviin, saniteettitilojen pinta-alan kas-

vamiseen ja uusiin Soteran ja Väinö Korpinen Oy:n kehittämiin saniteettikalusteisiin.  

 

Seuraavassa on hyödynnetty myös Vaasan vanhustenhuolto ja rakenneuudistus -

ohjelman raportteja ”Vaasan kaupungin vanhusten palvelurakennusten inventointi 

Salatun puutarhan metsästys – Jakten på den hemliga trädgården”, Huttunen, Hölttä , 

Klemetz, sekä rakennuskohtaista ”Palvelurakennusten inventointi, Byggnadssppecifik 

inventering av servicebyggnaderna för äldreboende”, Maria Klemetz, ”Vaasan sairaan-

hoitopiirin ikärakenteen muutoksen vaikutus keskussairaalan palveluihin ja alueelliseen 

kuntoutuksen järjestelyyn”, Kekäläinen, Klemetz, Vauramo, ja ”Keski-Suomen sairaan-

hoitopiirin jäsenkuntien vanhustenpalvelulaitosten inventaario”, Maria Klemetz, Erkki 

Vauramo, sekä Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projektin yhteydessä tehtyä 

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Suupohjan alueen perustason rakennusten 

arvioinnissa saatuja tuloksia. Kummassakin paikassa käytiin läpi noin 40 kohdetta. 

Palvelurakennuksia on Sotera inventoinut yhteensä yli 300.  

 

Arvioinneilla oli kysyntää. Vuosina 2004–2009 Sotera oli aktiivisesti mukana lähialue-

yhteistyössä, jolloin tehtiin kaksi isompaa arviointia: Riikan seitsemän suurimman 

sairaalan arviointi ja visio tulevaisuudesta (Evaluation of Seven Hospitals in Riga City; 

Martti Kekomäki, Reijo Kekäläinen, Hennu Kjisik, Erkki Vauramo, 2004), joka oli laaja 

kansainvälistä huomiota herättänyt raportti. Vilnan kaupungin julkisten rakennusten 

esteettömyysarvioinnin Sotera teki yhteistyössä Gitaras Stauskiksen Vilnus Gediminas 

Technical Universityn arkkitehtiosaston kanssa.  

 

Tässä yhteydessä on todettava, etteivät lukuisat ikäihmisten edunvalvojina esiintyneet 

järjestöt ole onnistuneet puuttumaan aktiivisemmin palvelujärjestelmän rakenteellisiin 

heikkouksiin. Yrityksiä on ollut, kuten Helsingissä 1900-luvulla lyhyen aikaa toiminut 

Gerbera ry. Sen vaikutus jäi paikalliseksi ja näkyi lähinnä Kustaankartanon vanhainkodin 

uudistuksessa.  
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3.2 Vanhuspalvelutilojen käyttäjävaatimukset  

Kansainvälisesti on olemassa hyvin tarkkoja vanhuspalvelurakennuksia koskevia 

tilaohjeita. Näitä ovat esimerkiksi Guidelines and Standards for Health care Buildings, 

EuHPN, AWBZ-voorzieningen, Bouwcollge.nl, Design Guide for Long Term Care Homes by 

Robert Wrublovsky, MPArcitects.  

Ohjeistuksen puutteen vuoksi Sotera käynnisti vanhuspalvelujen rakennusten 

käyttäjävaatimusten laatimisen. Ensimmäinen versio käyttäjävaatimuksista on vuodelta 

1997, Kirsti Pesola ja Erkki Vauramo: Vanhuksille tarkoitettujen tilojen käyttäjä-

vaatimukset ja tilojen arviointikriteerit. Dokumentti käännettiin englanniksi, ja se 

muodosti japanilaisen JIHAn (Japan Institute of Healthcare Architecture) käyttäjä-

vaatimusten pohjan. Sotera päivitti dokumentin vuonna 2000 Vanhustyön keskusliitossa.  

Työtä jatkoi vuonna 2011 Jenni Hölttä Hannu Huttusen johdolla. Tämä versio on liitteenä 1. 

Raportti on päivitettynä edelleen relevantti. Tämän työn taustamateriaalina on käytetty 

Hannu Huttusen ja Jenni Höltän kehittämää vaatimusluetteloa, joka on liitteenä 1. Luettelo 

on tätä hanketta varten päivitetty. Lisäksi sitä on hyödynnetty kehitettäessä Invalidiliiton 

arviointikaavaketta, 

3.3  Arviointimenetelmälle asetettavat tavoitteet   

Menetelmää kehitettäessä löytyi neljä erilaista tarvetta. Siksi menetelmistä on olemassa 

eri tarpeisiin painottuvia variaatioita seuraavasti: 

 

1. Kokonaisuuden hahmottaminen lähiympäristö mukaan lukien: Rakennuksen arviointi 

sinänsä ei aina riitä, vaan ympäristö on nähtävä kokonaisuuden osana laajempana 

toiminnallisena kokonaisuutena. Tämä edellyttää ajattelun täydellistä muuttamista siten, 

että terveyspalvelut nähdään osana taajaman tavallista palveluverkkoa, joka on pyrittävä 

optimoimaan. 

 

2. Laadun ja toimivuuden kuvaaminen. Rakennus voi olla teknisesti hyväkuntoinen mutta 

toimia huonosti. Syynä ovat käyttötarkoituksen tai toimintamallien muutokset. 

Arvioinneissa on tullut esille se, että samanlaisiin neliöihin voidaan saada sisustuksella 

tai pienillä yksityiskohdilla aivan erilainen tunnelma. Tämän tunnelman tai rakennuksen 
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käytettävyyden arviointia varten Jarmo Suominen kehitti jaon, jossa tilan arviointi jaetaan 

kahteen osaan: tarjouma ja tarjoutuminen. Tarjouma merkitsee teknisiä varusteita ja 

tarjoutuminen niiden käytettävyyttä. Tilassa voi olla sama kalustus eli tarjouma, 

esimerkiksi pöytä, tuoli ja sänky. Ne voidaan kuitenkin ryhmittää siten, että tila toimii hyvin 

tai huonosti, jolloin tarjouma on erilainen.  

 

Tässä kohden ollaan rajalla, jossa ikääntyneen ja hoitohenkilökunnan intressit voivat olla 

ristiriitaiset. Käytettävyys ja siivouksen helppous ajavat erilaisiin ratkaisuihin. 

 

3. Arvioinnin käyttäminen rakennuksen teknisen kunnon seuraamiseen. Korjausrakenta-

misessa ja rakennuksen kunnon ylläpidossa tulee esiin tekniikka: lämpötila, kosteus, 

ilmastointi ja äänieristys. Niissä on omat kansainvälisesti määrätty mittaustavat ja raja-

arvo. Ira Verma teki Lapinjärvellä valaistusmittauksia, jotka osoittivat puutteita.  

 

4. Tuen saaminen päätöksentekoon siitä, mitä rakennukselle tehdään. Rakennuksen 

kohdalla on vaihtoehtoina peruskorjaus tai kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen 

ehkä toiseen paikkaan. Jos arvioinnilla ja inventoinnilla on tarkoituksena saada tukea 

rakentamis- ja korjaamispäätökseen, on se suoritettava näitä näkökulmia painottaen.  

 

Jos tuloksia halutaan verrata, tarvitaan erilaisia pisteytysjärjestelmiä. Kun pisteet 

painotetaan ja lasketaan keskiarvo, on saatava tieto varsin tarkka. Sitä voidaan hyödyntää 

vertailtaessa esimerkiksi kahden rakennuksen käyttökelpoisuutta. Tarvittava lopputieto 

ei ole pisteitä vaan korjaustoimenpiteitä, joten suora havainto tai karkea asteikko voi 

usein olla riittävä.  

Savitaipaleen kokemusten pohjalta Maria Klemetz laati kyselykaavakkeen, joka noudatti 

neljän alueen perusjakoa ja sisälsi noin 40 kysymystä. Yksityiskohtainen tarkastelu-

näkökulma johtaa umpikujaan, koska kokonaiskuva hajoaa osatiedoiksi.  

 

Arviointiin voidaan liittää myös rakennuksen antamien edellytysten optimaalisen käytön 

tarkastelua. Tällöin edellytyksenä on, että ryhmässä on riittävästi alan ammattilaisia, 

jotka kykenevä arvioimaan toiminnan järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta.  
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Palveluajattelusta seuraa automaattisesti, että terveydenhuollon rakennuksen 

inventoinnissa on kiinnitettävä huomiota paitsi palvelun tuottamisedellytyksiin eli 

kiinteään rakennukseen tarjoumaan, myös sen käyttöönottoon ja toimivuuteen eli 

tarjoutumiseen. Etenkin ikäihmisten  palveluasuntojen rakenteessa tarjoutuminen vaatii 

lisää huomiota. Esimerkiksi nojatuoleja on olemassa, mutta ne eivät muodosta viihtyisää 

istumisryhmää.  

3.3.1 W.E. Preiserin asiantuntija-arviointi  

Palvelurakennusten laadullinen arviointi on Aalto-yliopiston Sotera-instituutille tuttu 

asia. Sairaanhoitopiirien aloitteesta 1990-luvun alussa Teknillisen korkeakoulun 

(nykyisin Aalto-yliopisto) arkkitehtiosaston Sotera-instituutille tuli esiin tarve arvioida 

sairaalarakennuksia. Soteran silloinen johtaja, prof. Siitonen kutsui W.E. Preiserin 

Suomeen pitämään kurssin rakennusten arvioinnista.  

Preiserin keskeinen sanoma oli, että suunnittelussa on pystyttävä tasapainottamaan 

rakennuksen yleiset käyttäjävaatimukset ja ammattikunnan erikoisvaatimukset toimi-

vaksi kokonaisuudeksi ja että käytön jälkeinen noin vuoden päästä käyttöönotosta 

tapahtuva arviointi (Post Occupational Evaluation, POE) on tärkeä osa rakennus-

prosessia. Arvioinnin periaatteet on ensimmäisen kerran julkaistu jo 1978 (W.E. Preiser: 

Building Evaluation, Springer 1978). Preiser suosittelee tekemään asiantuntijaryhmällä 

rakennuksen läpikävelyn, joka tuottaa nopeasti tarvittavaa tietoa. Tähän menetelmään 

perustuivat Soteran inventoinnit, jossa on arvioitu muun muassa Etelä-Karjalan, 

Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Vaasan sairaanhoitopiirien palveluraken-

nukset. Käyttö- ja soveltuvuusasiantuntijoiden käynti ei korvaa rakennuksen teknisen 

kunnon selvittämiseksi tarvittavia teknisiä mittauksia.  

Alkuperäinen Preiserin menetelmä sisältää asiantuntijaryhmän kiertokäynnin raken-

nuksessa ja siihen liittyvän raportin toimenpide-ehdotuksineen. Menetelmä edellyttää 

senioritason asiantuntemusta ja kykyä hahmottaa ongelmia ja kokonaisuuksia. Ruotsin 

kehitysapu kehitti Preiserin menetelmästä pidemmälle menevän viikon version, jota 

sovellettiin muun muassa Kiinassa. Pakettiin kuului kaksi arviointipäivää, kaksi työpäivää 

ja jatkoehdotusten esittelypäivä. Tämä malli voisi olla hyvinkin käyttökelpoinen 

lähtökohta ison korjausprojektin suunnittelussa.  
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Teknisten mittausten liittäminen arviointiin on mahdollista. Rakennuksista voidaan mitata 

useita suureita: lämpötilaa, kosteutta, ilman vaihtuvuutta, valaistusta jne. Nämä voidaan 

pitkälle automatisoida ja lisätä teknisen toimiston rutiineihin. Tähän toimintaan on 

rutiinimenetelmät, ja ne ovat osa kiinteistötoiminnan normaalia tehtävää.  

Preiserin menetelmä ei ole standardisoitu, vaan sen tulos riippuu asiantuntijoista. 

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hankkeessa Suupohjan alueella tehdyssä 

rakennusten arvioinnissa oli mukana Soteran asiantuntijoiden lisäksi kaksi paikallista 

luottamushenkilöä. Heidän arvionsa tiloista oli systemaattisesti parempi kuin Soteran 

edustajien. Asiaa pohdittaessa arveltiin sen johtuvan elinkaaren aikana käytettävissä 

olevasta tilasta. Rintamamiestalon tilaan tottunut sukupolvi ei osaa vaatia elämän 

päättyessä tästä tasosta poikkeavaa väljyyttä tai laatua.  

 

Soteran sovellutuksessa Preiserin perinteisessä menetelmässä annetaan pisteitä 

rakennuksen 12 ominaisuudesta, pisteet yhdistetään raportiksi, tehdään sanallinen 

kuvaus ja lisätään mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Tämä voidaan tehdä joko edellä 

olevan pisteytyksen pohjalta tai asiantuntijalausuntona kiertokäynnin perusteella 

alkuperäisen Preiserin menetelmän mukaisesti. Soteran peruskaavake oli edelleen 

kehitettynä käytössä muun muassa Vaasan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien 

palvelurakenteiden arvioinneissa ja Suvannon inventoinnissa.  

 

Soteran menetelmä on valmis ja käyttökelpoinen mutta edellyttää, että asiantuntija-

ryhmällä on riittävä kokemus. Preiserin asiantuntijoiden tekemä läpikävely sopii myös 

inventointiin silloin, kun halutaan saada nopeasti ulkopuolinen käsitys jonkin alueen tai 

laitoksen yleiskunnosta ja uudistamistarpeesta.  

3.3.2 Tilakokonaisuuksien pisteytys   

Soteran tekemissä alueen rakennuskannan arvioinneissa on käytetty kyselykaavaketta, 

jossa on pisteytysjärjestelmä. Menetelmästä on Maria Klemetz tehnyt tarkemman 

version, jossa ominaisuuksia on lisätty ja tulos käsitellään painokertoimilla. Yksityis-

kohdat näkyvät taulukossa 2.  

Kyselykaavakkeessa on usein ideana, että samaa asiaa kysytään hiukan eri muodoissa, ja 

näin saadaan näkemys tuloksen hoidettavuudesta. Kokeilukaavakkeessa oli käytetty 
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jonkin verran tätä näkökulmaa hyväksi. Vaikeutena on, että nopeassa katselmus-

päätöksenteossa syntyy ristiriitaa ja katselmuksen ja arvioitsijan todellinen mielipide 

hajaantuvat. 

Kaavakkeeseen liittyi selite, jossa kuvattiin, mitä kullakin kysymyksellä tarkoitetaan. 

Siksi kaavakkeen lyhyet otsakkeet eivät kuvaa täysin kysymystä. Asteikkovaihtoehtoina 

oli erinomainen, hyvä, toimivahko, heikko ja puuttuu. Teknisistä syistä käytetään skaalaa 

-2…+ 2. Kaavake sisälsi ympäristöä koskevia kohtia 15, rakennusta koskevia kohtia 18, 

asukkaan huonetta koskevia kohtia 13 ja hoitohenkilökunnan tiloja koskevia kohtia 13. 

Pisteytyksen skaaloitus oli sama kuin Savitaipaleella: -2…+2. Osa ruuduista jäi tyhjäksi, 

koska asiat eivät ole arvioitavissa. 

Savitaipaleen analyysi osoitti, että rakennus ja sen ympäristö ovat uuden palveluajattelun 

mukaan toiminnallinen kokonaisuus, joita ei voi erottaa. Etenkin pienemmissä taajamissa 

kyseessä onkin kohteena koko palveluverkko eikä yksittäinen rakennus. Tämä johti 

pisteytyksen edelleen kehittämiseen. Lapinjärvellä testattiin kahta erityypistä lähesty-

mistapaa, palvelukeskeistä ja rakennuskeskeistä. Kumpikin kehityssuunta on tarpeel-

linen.  

 

Pistelaskun kehittäminen lisäämällä kysymyksiä ja tuottamalla tarkempaa tietoa. 

Joissakin tilanteissa tarvitaan tarkempaa tietoa, ja tällainen on esimerkiksi rakennuksen 

korjauksen suunnittelu. Tähän painotuksiin perustuvat pistearviot ovat hyödyllisiä ja 

käyttökelpoisia. Pisteiden antaminen on aina jossain määrin subjektiivista. Mitä tarkempi 

kaavake on, sitä enemmän yleisote katoaa ja huomio kiinnittyy liikaa yksityiskohtiin.  

Kaikki arvioinnin kohteena olevat seikat eivät ole toimijan vallassa. Rakennuksen sijainti 

ja liikenneyhteydet määräytyvät rakennuspaikan valinnan mukaan. Ympäristön tila 

riippuu taajaman rakenteesta. Jos palvelurakennus sijaitsee maaseudulla, se on 

lähtökohdiltaan eriarvoisessa asemassa verrattuna kaupunkiin, jos tarkastellaan 

julkista liikennettä. Tämän vuoksi osa olosuhteista on otettava huomioon annettuna, 

eivätkä ne ole palveluntuottajan keinoin muutettavissa.  
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Taulukko 4. Kyselykaavakkeen prototyyppi ja tulokset 

 

Lapinjärven vanhuspalveluiden arviointa 
Arviointikaavakkeen testaus

Honka-
hovi TEPA

Kulta-
ajan koti

Palvelu-
koti

Honka-
hovi TEPA

Kulta-
ajan koti

Palvelu-
koti

1.Ympäristö -6 -4 -1 -3  6 -5 1 1
Kaupukisuunnittelun asiat -1 0 -1 -1  3 -1 0 -3
A. Keskustasijainti 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1
B. Ympäristön palvelutarjonta 1 1 1 1 1 1 -1 -1
C. Liikkuvat palvelut -2 0 2 2 -2 -2 0 -2
D. Kävelymahdollisuus ja ympäristö 0 0 1 0 1 1 0 0
E. Saavutettavuus kevyellä liikenteellä 0 0 -1 -1 0 0 0 0
F. Saavutettavuus joukkoliikenteellä 0 0 0 0 1 -1 1 0
G. Rakennuksen löytäminen 1 0 -1 0 1 -1 0 0
H. Rakennuksen sijainti kaupunkirakenteessa -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1
I. Rakennuksen sijainti liikkumisreittien suhtee 0 0 -1 -1 1 1 2 2
Toimijan asiat -5 -4 0 -2  3 -4 1 4
J. Rakennuksen avautuminen ympäristöön -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
K. Sisääntulopiha -1 -1 1 -1 1 0 0 1
L. Ympäristön havainnointi rakennuksesta -1 -1 -1 -1 0 -1 0 1
M. Ulko-oleskelutilat -1 0 1 1 2 -1 0 0
N. Kuntokatu -1 -1 0 0 1 -1 0 1

2. Rakennus -10 -13 8 -6 -4 -11 4 7
A. Rakennus on avoin kaikille -2 -2 -2 -2 -2 0 1 2
B. Rakennuksesta on oikeus lähteä ulos 1 0 1 0 -2 0 0 2
C. Sisääntuleva tila on kokoava keskitila 0 -1 1 0 1 -1 1 0
D. Vanhuspalvelujen lisäksi muita toimijoita -2 -2 -2 -2 -2 1 0 0
E. Tilat oleskelua ja seurustelua varten 0 0 1 0 2 -1 -1 2
F. Tilat televison katsomista  varten 1 -1 3 0 1 -1 2 0
G. Tilat sukulaisten ja ystävien tapaamista varte 0 0 0 0 2 0 0 0
H. Tila hiljentymistä varten -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
I.  Keittiö -1 1 1 1 0 -1 0 0
J. Ruokailutila -1 0 0 0 1 0 0 0
K. Kuntoutustila -2 -2 1 0 -2 0 0 -2
L. Käytävätila -1 -1 1 0 -1 0 0 0
M. Rakennuksen mittakaava 0 0 1 0 0 -1 2 2
N. Orientoitavuus 0 -1 1 1 0 -1 0 0
O. Mikroilmasto 1 0 1 0 0 -1 1 1
P. Näkymät ohikulkevan elämän seuraamiseen -1 0 1 -1 1 -1 1 0
R. Ulko-oleskelutilat tontilla 1 0 1 0 1 0 1 1
Q. Tulevaisuuden käyttömahdollisuudet -2 -2 0 -1 -2 -2 -2 1

3. Asukkaan huone 7 11 13 13 6 11 4 12
A. Huoneen tai asunnon koko 0 1 1 1 0 0 0 0
B. Tila mukavalle sängylle 2 2 2 2 1 0 0 1
C. Verhot ikkunoissa
D. Peili
E. Häikäisemätön hyvä valaistus -1 0 2 2 1 1 0 1
F. Mukava istuskelupaikka  kahdelle 1 2 2 2 1 2 0 1
G.  Riittävät kaapit 0 1 1 1 1 2 0 3
H. Vähintään 2 vapaata pistorasiaa
I. Pyörätuoli ja yöpöytä valaistuksella
J. Kylpyhone 2 2 2 2 1 2 2 2
K. Eteistila 0 0 0 0 1 0 0 0
L. Hälytys ym. apuvälineet 0 0 1 1 0 2 0 2
M. Asukkaan omat huonekalut 2 2 2 2 0 1 2 2
N. Vihernäkymät maaten huoneesta 1 1 0 0 0 1 0 0

4. Hoivan tilat 3 4 4 3 3 1 1 4
A. Hoivatilat ja työpisteet yhteistiloissa 0 1 1 1 0 1 1 1
B. Henkilökunnan taukotila yhteistiloissa 0 1 1 0 2 1 0 1
C. Tarvikevarastot 1 0 0 0 1 0 0 1
D. Henkilökunta löydettävissä 1 1 1 1 0 -1 0 0
E. Hoivatilojen informaalisuus 1 1 1 1 0 0 0 1
F. Asukkaiden itsepalvelu hoivan osalta
G. Henkilökunnan tilat yhteisiä asukkaiden kanssa
H. Saattohoitotila
I. Huoltoliikenne
J. Siivous ja jätehuolto
K. Keittiö
L. Liikkuvien palvelujen käyttö 2
M. Päällekkäiset toiminnat
KAIKKI YHTEENSÄ -6 -2 24 7 11 -4 10 24
Toimijan vallassa olevat asiat -5 -2 25 8  8 -3 10 27

Arvioitsija 1 Arvioitsija 2
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3.3.3 Palveluajattelun vaikutus rakennuksen toiminnalliseen arviointiin 

Jarmo Suomisen lähestymistapa on palveluajattelu. Arviointi jakaantuu rakennuksen 

ominaisuuksiin eli tarjoumaan ja sen käyttöön eli tarjoutumiseen. Vaihtoehdot on 

pelkistetty neljään rakennuksen osakokonaisuuteen: asuminen, ylläpito, vuorovaikutus 

ja palvelut. Tämän ajattelun johdonmukainen läpivienti uudistaa tilankäytön ja toteuttaa 

erilaisen rakennuksen kuin vanha huonetilaohjelmaan perustuva ratkaisu.  

Lähtökohtana arviointimenetelmälle on asiantuntijaryhmän tekemä rakennuksen 

läpikävely ja tietojen tai arvioiden kirjaaminen kyselykaavakkeelle. Kaavakkeen pisteytys 

on -2…0…+2. Jos kaavakkeessa annetaan kasvavia pisteitä esimerkiksi nollasta viiteen 

siten, että suurin piste on hyvä, ei voida kiinnittää riittävästi huomiota ongelmiin.  

 

Siksi listauksessa lähdettiin siitä, että kaavakkeen perustaso 0 tarkoittaa, ettei ole 

huomautettavaa ja tarkasteltava asia toimii keskimäärin hyvin. Pisteitä -1 ja -2 annettiin 

ongelmista ja hyvistä ratkaisuista +1 ja +2. Näin ollen 0-tulos oli toimiva hyvä tulos. Tämä 

luokitus testattiin Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin inventoinnissa, joka on julkaistu 

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hankkeen loppuraportissa. (Verma, et al. 

2017)  

Jarmo Suomisen rakennuksen palvelukykyyn perustuva arviointi tuntuu hyvältä. Myös 

arvioinnin laajennus tarjontaan ja tarjoumaan on hyödyllinen ja tarkoituksen mukainen 

ajattelun näkökulma.  

 

Uusi pisteytysskaala osoittautui toimivaksi. Menetelmän ominaisuuksiin kuuluu, että 

laskettaessa henkilöiden antamat pisteet yhteen saadaan erilaisia tuloksia. Joustava 

pisteytyksen käyttö edellyttää kuitenkin ryhmää, joka toistuvasti tekee arviointia ja pystyy 

nopeasti hahmottamaan kokemusperäisesti pisteytyksen. Joillekin henkilöille voi olla 

hyvin vaikea tehdä nopeassa tempossa suurta määrää ratkaisuja.  

Samalla otettiin käyttöön uudet käsitteet: tarjouma ja tarjoutuminen. Tämän selventä-

miseksi voidaan ottaa kaksi esimerkkiä. Esimerkiksi asukkaan huoneessa tarjouma on 

nojatuoli. Sen tarjoutuminen riippuu istumisen suhteesta muun muassa näkymiin, 

lukupöytään ja sänkyyn. Vastaavasti yleisissä tiloissa tila television katselua varten on 
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tarjouma, ja televisiotilan rauhallisuus, tuolin mukavuus tai kuvan näkyvyys asiakas-

ryhmille on tarjoutuminen.  

 

Näin tarkasteltuna tarjouma ja tarjoutuminen ovat kaksi eri asiaa, ja tarjoutuminen on 

toiminnallisesti keskeinen näkökohta. Karkeasti voidaan sanoa, että kaikissa asukkaiden 

huoneissa on sänky, pöytä ja tuoli, mutta sängyn, pöydän ja tuolin sijoitus ja laatu voivat 

tehdä huoneesta joko toimivan tai toimimattoman.   

 

Kun samanaikaisesti Suupohjassa oli useita henkilöitä ja tarkasteltiin eri arvioitsijoiden 

antamia pisteitä, todettiin, että paikalliset henkilöt antavat merkittävästi parempia 

pisteitä kuin Soteran asiantuntijat, jotka käyttivät enemmän nollaa tai negatiivisia pisteitä. 

 

Tähän on todennäköisesti kaksi syytä. Toinen on se, että paikallisten näkemys 

rakennuksen kehityksestä ja tilavaatimuksesta on perinteisempää tilan käyttöä 

hyväksyvämpää, kun taas kehittyneemmissä alueissa tavoitteena on vanhuksen elämän 

loppuajan viettäminen normaalia vastaavissa tiloissa. Toinen on se, että paikallisilla on 

aina tavoitteena pitää paikallista ratkaisua hyvänä.  

Palveluajattelu muuttaa yhteiskuntaa ja sen toimintoja, myös rakennuksia ja tilankäyttöä. 

Muutosta voidaan verrata kattavuudessaan digitalisoitumiseen. Uudet toimintamallit, 

kuten jakamistalous, muuttavat myös sote-palvelujen sisältöä. 

 

Palveluajattelu systematisoi rakennuksen palvelukyvyn jäsentämällä kohteet palvelu-

kyvyn mukaisesti ja lisäämällä arviointiin luokituksen (taulukko 1). 
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Taulukko 5. Arviointikaavake rakennuksen palvelukyvyn mittaamiseen  
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Palveluajattelusta seuraa automaattisesti, että isompien kokonaisuuksien 

inventoinnissa on kiinnitettävä huomiota paitsi palvelun tuottamisedellytyksiin eli 

kiinteään rakennukseen myös sen käyttöönottoon ja toimivuuteen. Arviointiryhmässä 

pitää olla mukana lääkäreitä ja muita ammattilaisia asiantuntijoina, jotta voidaan 

kiinnittää huomio myös tilojen vaikutukseen osana hoitoprosessien toimivuutta ja niihin 

ongelmiin, jotka liittyvät tilajärjestelyihin ja joissa tilajärjestelyä voidaan parantaa. 

 

Mikään kaavakepohjaisista tarkastelunäkökulmista ei sinänsä ratkaise peruskysymystä, 

onko kokonaisuus toimiva ja tarkoituksenmukainen. Preiserin kokonaisvaltainen ote on 

mukana parhaiten Jarmo Suomisen arviointijärjestelmässä, johon kehitetty pisteytys tuo 

lisäarvoa. Jenni Höltän tarkastelutapa sopii rakentamisvaiheeseen. Lista on kattava 

vuosikorjausten suunnitteluun. 

3.3.4 Kyselykaavakkeiden tulosten vertailu  

Lapinjärven yhteydessä kokeiltiin uutta kaavaketta, jonka Maria Klemetz teki 

aikaisempien kokemusten perusteella. Siinä arkkitehtisuunnittelun osatekijät ja 

näkökohdat oli eriytetty pidemmälle. Ympäristön osalta oli 48 vaihtoehtoa, yleisten tilojen 

osalta kahdeksan jne. Työ on edelleen kehittelyvaiheessa. Tätä kaavaketta verrattiin 

Suomisen palvelukykyä mittaavaan kaavakkeeseen. Tavoitteena oli saada aikaan 

”harava”, josta saaduilla kokemuksilla voidaan kehittää jatkokaavake. Kaavake oli 

jäsennetty ryhmiin: ympäristö, rakennus, asiakkaan tila, hoivatila. Kaavakkeen täytti kaksi 

henkilöä, joista toinen oli arkkitehti ja toinen muun alan tutkija.  

Palvelukyvyn pisteitä annettiin Jarmo Suomisen asteikon mukaan (+2/-2). Pisteytys-

kaavake on tarkoitettu yleiseksi. Kaavakkeessa on neljä osaa kysymyksineen: ympäris-

tölle 6 arviointikohtaa, asukkaan huoneelle 4, yleisille tiloille 6 ja hoivan tiloille 3 

kysymystä. Arvioinnin suoritti kaksi henkilöä. Annettujen pisteiden keskiarvo ilmenee 

oheisesta taulukosta.  

Tässä yhteydessä erotettiin toisistaan asiat, jotka eivät olleet toimijan muutettavista 

olevia asioista, joihin toimija voi vaikuttaa. Ympäristön ja julkisen liikenteen palvelukyky 

kuuluu aina periaatteessa arviointiin, mutta toimija ei voi niihin vaikuttaa. Pisteytys tehtiin 
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Maria Klemetzin kaavakkeella vastaavasti kahdella tavalla. Tulokset ovat seuraavassa 

taulukossa. 

Taulukko 6. Arviointikaavakkeiden tulosten vertailu Lapinjärven vanhuspalvelukohteissa  

 

Tuloksena näyttää kohde kolme nousevan pisteissä kummallakin tavalla arvioituna 

parhaaksi. Kohde 2 sai huonoimmat pisteet. Lähempänä keskiarvoa olevat pisteet 

hajoavat enemmän.  

Kun verrataan Jarmo Suomisen ja Maria Klemetzin arviointijärjestelmiä keskenään, 

molemmilla saadaan yhtenevä lopputulos. Jarmo Suomisen tarjoumaan ja tarjoutu-

miseen perustuva kysymyksen asettelu on toiminnallisempi, ja se sopii ehkä paremmin 

toiminnan arviointiin. Klemetzin kaavake korostaa yksityiskohtia ja helpottaa esimerkiksi 

tarvittavien korjaustoimenpiteiden suunnittelua, ja näin se on lähempänä suunnittelijan 

tarpeita.  

3.4 Teknisen kunnon seuranta – esimerkkinä valaistus  

Tässä raportissa esitetään vaatimus siitä, että rakennuksissa on suoritettava määräajoin 

teknisluontoisia tarkastuksia, jolloin käydään läpi LVI, äänieristykset, valaistukset jne. 

Näiden mittaaminen on kuitenkin kiinteistöhuollon rutiinitoimenpiteitä, eikä niissä ole 

erityisemmin kehitettävää. Ne ovat mielenkiintoisia silloin, kun halutaan seurata 

rakennuksen kuntoa. Mikäli rakennukselle tehdään korjaussuunnitelma, tarvitaan 

täydellinen tekninen kuntoselvitys. Esimerkki teknisestä kuntotarkastuksesta valais-

tuksen osalta on seuraavassa.  

Kohteet: Lapinjärven Hoitokoti ja Tepa Lapinjärvi. Havainnoinnin teki Ira Verma 21.8.2017 

klo 10–12.  

Havainnoinnin kohteena olivat erityisesti palvelurakennusten yhteiskäyttöiset tilat. 

Tarkastelun kohteena olivat tilojen valaistus, valaisimet sekä pistorasiat ja kytkimet.  

Lapinjärvi Suominen Klemetz1 Klemetz 2
Kohde 1 3 -1 2
Kohde 2 -4 -4 -3
Kohde  3 8 29 18
Kohde  4 -2 19 18
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Yleisenä huomiona voidaan sanoa, että pistorasiat oli asennettu pääsääntöisesti 

lattianrajaan tilan seinäpinnoille. Oleskelu- ja ruokailutiloissa oli 6–10 pistorasiaa 

huonetta kohti. Työergonomian kannalta pistorasioiden sijoittaminen niin, että niihin 

ulottuu helposti, on suotavaa. Henkilökunnan mukaan asukkaat eivät yleensä käyttäneet 

yhteistilojen pistorasioita. Huonetiloissa he saattavat niitä kuitenkin käyttää. 

Suojaamattomat pistorasiat voivat olla vakavasti muistisairaalle turvallisuusriski.  

Henkilökunta koki, ettei pistorasioita ollut riittävästi. Havainnoinnin perusteella 

pistorasioita oli riittävästi, mutta useaan tilaan oli myös asennettu jatkojohtoja, koska 

pistorasiat eivät olleet käytön kannalta sopivalla kohdalla. Lattialla olevat johdot ja 

jatkojohdot aiheuttavat kaatumisriskin.  

 Kuva 1. Lattialla olevat jatkojohdot voivat aiheuttaa kompastumisvaaran. 

3.4.1 Havaintoja valaistuksesta  

Yhteistilojen valaistuksessa on kummassakin kohteessa käytetty yleisesti loisteputkia. 

Tehostetun palvelun yksikössä (Tepa) oli yhdessä olohuoneessa poikkeuksellisesti 

toteutettu epäsuora valaistus. Yhteistiloissa ei ollut pöytä- tai lattiavalaisimia, eikä niissä 

yleisesti käytetty kohdevalaisimia. Kohdevalaisimet ovat hyviä muun muassa käsitöiden 

tai lukemisen kannalta, ja niillä voi osoittaa erillisiä tilaryhmiä muuten avarassa 

yhteistilassa. Myös tarkkuutta vaativat henkilökunnan tehtävät vaativat ajoittain 

kohdevalaistusta. Pöytä- ja lattiavalaisimet lisäävät tilan kodikkuutta ja mahdollistavat 

erilaisten tunnelmien luomisen tilaan. Havainnoinnin aikana vain osa valaisimista oli 
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päällä ja valaistuksena käytettiin luonnonvaloa. Suurissa tiloissa valaistus jäi kuitenkin 

valaistussuositusta alhaisemmaksi.  

Tepan asuinhuoneiden ovien viereen on asennettu yövalot, joka valaisevat lattiapintaa. 

Valoja suositellaan wc-tilojen oven viereen ehkäisemään kaatumisia yöaikaan. Valot 

olivat päällä myös päivällä vierailun aikana. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Yhteistilojen epäsuora valaistus antaa 

tasaisen valon. Lisäksi tarvitaan kohdevalais-

tusta esimerkiksi lukemiseen tai käsitöiden 

tekemiseen.  

 

 

 

 

 

Kuva 3. Lattianrajan sijoitettu yövalaisin on 

asennettu kaatumisien estämiseksi.  

 

Seuraavassa taulukossa mitatut valaistusvoimakkuudet ovat vain hetkellisiä. Valaistus-

voimakkuudet vaihtelivat huonetilojen sisällä, ja osassa huoneista valaistus voitiin säätää 

valaistuslinjoittain. Aamupäivällä saattoi esimerkiksi ikkunan viereinen valaistus olla 
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poissa päältä. Hoivatilojen olohuoneessa TV-nurkassa mitattu valaistustaso oli 58 luksia, 

kun taas samassa tilassa ikkunan viereisellä ruokailupöydällä valaistustaso oli 280 

luksia. Tämä johtui ikkunasta tulevasta luonnonvalosta. Yleisesti suositellaan, että TV-

nurkkaus on erillinen muusta oleskelutilasta hälyn takia. Toisaalta muiden asukkaiden 

jutustelu voi häiritä niitä, jotka haluavat seurata ohjelmaa.  

Taulukko 7. Tilojen valaistussuosituksia ja mitattuja valaistustasoja palvelutaloissa. 

(Lähde Jokiniemi & Vilpponen. 2014) 

Valaistus 

(LUX) 

    

 

Tila 

Julkinen 

tila, 

suositus 

Ikääntyneiden 

asuminen, 

suositus 

Hoivatilat 

mitattu 

21.8. 

Tepa 

mitattu 

21.8. 

Eteinen  100 300 55 15 

Käytävät 100 200 - 116 

Kahvihuone 200 200–300 - 80–93 

TV-

/olohuone 

 
200 58  180 

Ruokailutila 200 300 250 150 

WC ja 

pesutila 

200 300–500 316 250 

Keittiötaso / 

ruuanjakelu 

 
500–750 500 350 

 

Asukkaat viettivät aikaansa oleskelutiloissa tai olivat ruokailemassa. Esimerkiksi 

Tepassa oli ruokailuaika, ja valaistus ruokailutilassa oli 250 luksia ja ruokalinjaston luona 

oli noin 530 luksia. Sopiva keittiön ja ruokapöydän valaistusvoimakkuus on 300–500 

luksia ja työtasoilla 500–750 luksia. Valaistustaso oli hyvä mutta hieman alle suositusten.  
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Kuva 4. Tilojen toiminnan arvioinnilla ja kuntotarkastuksella on merkittävä ero.  

 

Kuva. 5. Erillinen TV-huone mahdollistaa vapaan keskustelun ja toisaalta televisio-

ohjelmien katselun. 

Oheisesta kuvasta selviää, mikä on tarjouma ja tarjoutuminen. Huoneessa on tarjolla 

televisio. Televisio ei tarjoudu siten, että se olisi helposti katsottavissa nojatuolista tai 

sohvalta. 

3.4.2 Kuntotutkimus ei ole arviointi  

Arviointi eroaa kuntotutkimuksesta siten, että kuntotutkimuksessa on olemassa tiukat 

rakentamisnormit, jolloin tutkija suorittaa mittauksen ja vertaa saatua tulosta normiin. 

Kuntotutkimuksia suorittavat organisaatiot itse tai tilaavat ne ulkopuoliselta tarkasta-

jalta. 

Arviointiin liittyy aina subjektiivinen komponentti. Se näkyy myös useamman henkilön 

arviointituloksissa. Lisäksi rakennuksen ominaisuudet korostuvat eri tavalla eri 
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henkilöiden näkemyksissä. Yhteistä arvioinnille on kuitenkin se, että ongelmat tulevat 

esiin ja positiiviset näkökulmat korostuvat. 

Arviointiin voidaan liittää paremman ratkaisun etsiminen. Käytännössä uuden ratkaisun 

etsintä tulee esiin useimmiten vasta arviointiraportin jälkeen.  

Valaistuksesta tehtyjen huomioiden perusteella voidaan esittää vaatimus, että rakennuk-

sissa on suoritettava säännöllisin väliajoin teknisluontoisia tarkastuksia, jolloin käydään 

läpi LVI, äänieristykset, valaistukset jne. Näiden mittaaminen on kuitenkin kiinteistö-

huollon rutiinitoimenpiteitä, eikä niissä ole erityisemmin kehitettävää. Siksi tarkastukset 

ovat mielenkiintoisia ainoastaan silloin, jos joku haluaa tutkia rakennuksen ominai-

suuksia. 

3.5 Miten arviointimenetelmiä voidaan käyttää?  

Arviointi käsitteenä sisältää jo lopputuloksen tulkinnanvaraisuuden. Aluksi hankitaan 

kohteesta tietoa, joka voi olla kovaa dataa, havaintoja kohteesta sekä kokemusperäistä 

synteesiä. Tästä lähtömateriaalista asiantuntija omalla ammattitaidollaan tekee 

synteesin. Ongelmaksi jää esteettiset ja siten subjektiiviset tekijät, kuten ympäristön 

miellyttävyys. Niihin on vaikea kehittää pisteytyksiä, joissa arviointiskaala siirtyisi 

tekijästä toiseen tai paikasta toiseen.  

 

Rakennusten useimpien ominaisuuksien arviointiin on kohtuulliset menetelmät. 

Preiserin menetelmä ei ole standardisoitu, vaan sen tulos riippuu asiantuntijoista. 

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hankkeessa Suupohjan alueella tehdyssä 

rakennusten arvioinnissa oli mukana Soteran asiantuntijoiden lisäksi kaksi paikallista 

luottamushenkilöä. Heidän arvionsa tiloista oli systemaattisesti parempi kuin Soteran 

edustajien. Asiaa pohdittaessa arveltiin sen johtuvan elinkaaren aikana käytettävissä 

olevasta tilasta. Rintamamiestalon tilaan tottunut sukupolvi ei osaa vaatia elämän 

päättyessä tästä tasosta poikkeavaa väljyyttä tai laatua.  

 

Arvioinnin tilaajalla voi usein olla eri tarkoituksia. Tarkoituksena voi olla tutkia jonkin 

rakennuksen toimintakykyä, verrata alueen palvelukykyä muihin vastaaviin tai tietää 

rakennusten suhteellinen käyttökelpoisuus verrattuna muitten alueitten vastaaviin 

rakennuksiin. Jos halutaan saada nopeasti käsitys rakennuksen toimivuudesta, on 
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asiantuntijoiden tekemä rakennuksen läpikävely varsin tehokas tapa. Ryhmässä on 

oltava monipuolista asiantuntemusta mukaan lukien lääketieteellinen, tekninen, 

arkkitehtuurinen jne. Läpikävely sopii myös inventointiin silloin, kun halutaan saada 

käsitys alueen laitoskannasta.  

Jos inventoinnilla on tarkoituksena päätyä rakentamis- ja korjaamisprojektiin, on se 

suoritettava huolellisemmin. Tällöin on mahdollista käyttää Soteran pistejärjestelmää ja 

täydentää sitä esimerkiksi tässä esitetyllä tavalla. 

Kun pisteet painotetaan ja lasketaan keskiarvo, on tieto varsin tarkka. Sitä voidaan käyttää 

esimerkiksi hankintavaiheessa, jolloin on arvioitava kahden rakennuksen käyttökelpoi-

suus ja pantava näille jonkinlainen hinta-arvio.  

 

Rakennuksen kuntotarkastus on mittauksiin perustuva arvio, jossa verrataan olemassa 

olevaa tilannetta rakennusmääräyksiin tai alalla käytössä oleviin suosituksiin. Esimerk-

kinä hyvästä teknisestä kartoituksesta on kohdassa 3.6.1 ”Havaintoja valaistuksesta” 

esille tuleva valaistusmittaus. Tulos perustuu lukuihin ja normeihin ilman liikkumavaraa 

tai harkintaan.  

 

4. Palveluympäristön arviointi TÄYTYY-hankkeen taajamissa  

4.1 Savitaipale  

4.1.1 Savitaipaleen kunta ja palvelutarve 

Savitaipaleen kunta on Etelä-Karjalassa oleva 3 500 asukkaan kunta, joka sijaitsee noin 

36 km:n päässä Lappeenrannasta. Yli 64 vuotta täyttäneiden osuus on 36 % (2016). Kunnan 

hieman alle 2 000 asukkaan muodostama tiivis keskusta muodostuu viuhkamaisista 

asuntovyöhykkeistä, joiden läpi kulkevat päätiet. Eteläiseen Lappeenrannan sisääntuloon 

on keskittynyt alueen pienteollisuus. Viuhkan kärjen muodostaa alue, jossa on 

kauppakeskus, tori, kirkko, seurakuntatalo, Suvannon palvelukeskus sekä entinen 

Osuuspankin rakennus, joka toimii pienyrittäjäkeskuksena. Väestöennusteen mukainen 

palvelutarve on pienenemässä.  
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Taulukko 8. Savitaipaleen kunnan väestöennuste ja yli 75-vuotiaiden laskennallista 

hoivatarvetta vuoteen 2040 mennessä 

 

 
Savitaipale  2017 2020 2025 2030 2035 2040 

Hoivatarve 75+ 100 100 111 116 121 123 

Sairaanhoidon tarve  100 100 97 94 94 94 

Veronmaksukyky 100 94 84 75 72 70 

Resurssi hoivattavaa 

kohti 100 106 133 154 168 176 

Sairaanhoitoresurssi 

tarvitsijaa kohti 100 94 87 80 76 74 

 

Kunnan tilanne näyttää seuraavalta. Väestön määrä vähenee, ja ikääntyminen kasvattaa 

yli 75-vuotiaiden laskennallista hoivatarvetta vuoteen 2040 mennessä 23 %:lla. Työikäis-

ten, yli 15-vuotiaiden määrä pienenee noin 25 %:lla. Elämän päättymiseen liittyvät tervey-

denhuollon palvelujen tarve pienenee hitaasti.  

  

Savitaipale 2017 2020 2025 2030 2035 2040 20407/2017
Ikäluokat yhteensä 3500 3361 3179 3029 2907 2801 80
- 14 398 383 345 323 309 299 75
15 - 24 277 233 221 209 193 186 67
25 - 44 512 499 483 458 447 429 84
45 - 64 1022 946 807 698 655 644 63
65 - 74 621 630 576 561 495 419 67
75 - 670 670 747 780 808 824 123
Kuolleet 66 66 64 62 62 62 94
Paikkatarve 8% yli 75 v 54 54 60 62 65 66 123
Eksoten taso 5 % yli 75 v. 34 34 37 39 40 41 123
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Taulukko 9. Savitaipaleen kunnan asukkaiden palvelukäyttö 31.12.2015

 

 

Näistä 101 vanhuksesta oli 91 yli 75-vuotiaita. Heistä oli 60 laitoksissa (vanhainkoti, 

tehostettu palveluasunto ja terveyskeskuksen pitkäaikaisosasto). Tämä merkitsee noin 9 

% yli 75-vuotiaiden määrästä. Koska Eksoten tavoitetaso on noin 5 % eli 34 ikääntynyttä 

laitoksessa ja heitä oli 60 eli 26 yli muun Eksoten tason, on tässä tarkastelun paikka.  

 

THL Laskenta 31.12.2015 SAVITAIPALE TULOSYY 31.12. 2015 Jaksot
Jaksot 
(%)

Hoito-
päivät

Hoito-
päivät 
(%)

Hoito-
päivät 
(ka) ika_ka

Hoitoi-
suus (ka)

Pitkä-
aikais-
päätös (%)

Vanhainkoti 12 Liikkumiskyvyn vajavuudet Alle 5
Vanhainkoti Yhteensä 1
Tehostettu palveluasunto 11 Itsensä huolehtimisen vajav 19 38 10 782 32 567 84,6 4,7 100
Tehostettu palveluasunto 12 Liikkumiskyvyn vajavuudet Alle 5
Tehostettu palveluasunto 2D Muistamattomuus, dementia 29 58 21 636 65 746 85,4 4,8 93
Tehostettu palveluasunto 3X Muut psyyk.-sosiaaliset syy Alle 5
Tehostettu palveluasunto Yhteensä 50 100 33 271 100 665 85,1 4,7 96
Tavalinen palveluasunto 11 Itsensä huolehtimisen vajav 9 36 5 996 26 666 85,1 2,2 100
Tavalinen palveluasunto 2D Muistamattomuus, dementia 12 48 9 284 40 774 84,4 2,7 92
Tavalinen palveluasunto 34 Yksinäisyys,turvattomuus Alle 5
Tavalinen palveluasunto 35 Asumisongelmat Alle 5
Tavalinen palveluasunto Yhteensä 25 100 23 144 100 926 84,7 2,3 96
Tk vuodeos. Lyh 11 Itsensä huolehtimisen vajav Alle 5
Tk vuodeos. Lyh 12 Liikkumiskyvyn vajavuudet Alle 5
Tk vuodeos. Lyh 2D Muistamattomuus, dementia Alle 5
Tk vuodeos. Lyh 35 Asumisongelmat Alle 5
Tk vuodeos. Lyh 6  Som.sairauden tutkim. + hoi Alle 5
Tk vuodeos. Lyh Yhteensä 9 100 192 100 21 81,7 3,9
Tk vuodeos pitk. 11 Itsensä huolehtimisen vajav Alle 5
Tk vuodeos pitk. 2D Muistamattomuus, dementia 10 63 11 643 78 1 164 86,5 5,0 100
Tk vuodeos pitk. 4  Kuntoutus Alle 5
Tk vuodeos pitk. 6  Som.sairauden tutkim. + hoi Alle 5
Tk vuodeos pitk. Yhteensä 16 100 14 938 100 934 84,3 4,9 100
YHTEENSÄ 11 Itsensä huolehtimisen vajav 34 34 19 380 27 570 84,6 4,1 91
YHTEENSÄ 12 Liikkumiskyvyn vajavuudet Alle 5
YHTEENSÄ 2D Muistamattomuus, dementia 53 52 42 622 60 804 85,2 4,3 91
YHTEENSÄ 34 Yksinäisyys,turvattomuus Alle 5
YHTEENSÄ 35 Asumisongelmat Alle 5
YHTEENSÄ 3X Muut psyyk.-sosiaaliset syy Alle 5
YHTEENSÄ 4  Kuntoutus Alle 5
YHTEENSÄ 6  Som.sairauden tutkim. + hoi Alle 5
YHTEENSÄ Yhteensä 101 100 71 547 100 708 84,5 4,1 87
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Kuva 6. Savitaipaleen keskustassa 250 metrin liikkumissäde mitattuna Toimintakeskus 

Suvannosta. 

 

4.1.2 Savitaipaleen Hyvinvointikeskus 

Hyvinvointikeskus sijaitsee Kuolimojärven rannalla luonnonkauniilla paikalla. 

Rakennuksessa sijaitsevat terveyskeskus, hammashoitola, fysioterapeutin palvelut sekä 

terveyskeskuksen vuodeosasto. Pihatiloja ei ollut käytössä, mutta laajat parveketilat 

avautuivat järven puolelle. Vuodeosastolla on 15 potilashuonetta, joista osa on otettu 

varastoiksi. Vierailun aikana vuodeosastolla oli 12 potilasta, joista kaksi oli 

pitkäaikaisessa hoidossa. Muuten vaihtuvuus oli 3–6 potilasta viikossa. Pitkäaikaisessa 

hoidossa olevat henkilöt oli sijoitettu kahden hengen huoneisiin, ja he olivat asuneet 

vuodeosastolla noin 7 vuotta. Rakennuksessa on tehty kuntokartoitus, jossa se on todettu 

teknisesti huonoksi ja siellä on todettu vakavia sisäilmaongelmia. Rakennus tullaan 

purkamaan osittain tai kokonaan.  
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Kuva 7. Savitaipaleen Hyvinvointikeskuksen pohjapiirros. 

Pinta-alaltaan 25–32,6 m2:n potilashuoneet soveltuvat yhden hengen huoneiksi, mikäli ne 

ovat terveelliset ja asianmukaisesti kalustettuja. Toisaalta wc-tilat olivat pienet eivätkä 

soveltuneet niiden potilaiden tarpeeseen, jotka tarvitsivat avustajaa tai eivät päässeet 

liikkumaan itsenäisesti. Kuitenkin pitkäaikaisessa hoidossa oleville henkilöille tulisi 

tarjota viihtyisästi kalustetut yhden hengen huoneet parvekkeen ja yhteistilan lähettyviltä 

tai heidät tulisi sijoittaa muihin palveluasumiskohteisiin Savitaipaleen keskustan 

alueella.  

Hyvinvointiaseman vuodeosaston arviointi tuotti hyvin eriävät arviot. Mikäli tarkastellaan 

puhtaasti asiakasarvoa tuottavia kriteereitä asumisen kannalta, rakennus sai huonot 

pisteet. Toisaalta terveyskeskuksena rakennus oli aikansa tyyppiratkaisu ja teknisesti 

toimiva.  
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Taulukko 10. Arviointiyhteenveto 

 Keskiarvo Arvio 

1 

Arvio 

2 

Sijainti 0 -1 +1 

Arkkitehtuuri 0 0 0 

Sisäänkäynti 0 0 0 

Potilashuoneet -1,5 -2 -1 

Käytävät -0,5 -1 0 

Ruokailu -0,5 -1 0 

Oleskelu -0,5 -1 0 

Kuntoutus -0,5 -1 0 

Piha -1 -2 0 

Yhteensä -4,5 -9 0 

 

Sijainniltaan rakennus oli lähellä muita palveluasumisen kohteita. Se oli kuitenkin 

sivussa kunnan kaupallisesta keskuksesta ja torista. Mikäli rakennus puretaan ja 

toimintoja siirretään muualle, olisi hyvä tarkastella torin lähistöllä sekä yrittäjätalossa 

olevia vapaita liiketiloja eri toimintojen tarpeisiin. Esimerkiksi laboratoriopalvelut, 

hammashoitola ja fysioterapeutin palvelut sopisivat hyvin näihin olemassa oleviin tiloihin.  

Myös vuodeosastotyyppisen rakennuksen tarve on kyseenalainen. Olisi arvioitava, onko 

väliaikaisen parakkirakennuksen rakentaminen vai olemassa olevien tilojen vuokraa-

minen kokonaistaloudellisesti ja kunnan kehityksen kannalta parempi vaihtoehto. 

4.1.3  Koivukoti ja Koivutupa 

Koivukoti tarjoaa 19 asuntoa kehitysvammaisille henkilöille. Rakennus on kunnan 

omistuksessa ja Eksoten vuokraama. Rakennuksen toisessa siivessä Koivutuvan 

puolella on päivätoimintaa Koivukodin asukkaille sekä ulkopuolisille asiakkaille. Asunnot 

olivat kooltaan 20,5–41,0 m2 sisältäen 5 m2:n kylpyhuoneet. Rakennus on valmistunut noin 

6 vuotta sitten ja on hyvässä kunnossa. Rakennus sai myös hyvät arvioinnit asukasarvon 

toteutumisen kannalta. Se sijaitsee kävelymatkan etäisyydellä kaupallisista palveluista 
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lähellä rantaa. Tilavat asuinhuoneet sekä oleskelutilat täyttävät nykyiset laatuvaati-

mukset. Koivukodissa on turvallinen piha-alue, jossa asukkaat voivat ulkoilla. Osa 

asukkaista ulkoili ja kävi kaupassa itsenäisesti.  

 

Kuva 8. Pohjapiirros. 

Asukkaille oli tarjolla päivätoimintaa, kuten ompelua, pelejä, näyttelemistä ja kasvimaan 

hoitoa. Koivukodissa työskenteli 3 henkilöä päivällä, 3 illalla sekä 1 yöllä.  
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Taulukko 11. Arviointiyhteenveto 

 Keskiarvo Arvio 

1 

Arvio 

2 

Sijainti 1 +1 +1 

Arkkitehtuuri 0,5 +1 0 

Sisäänkäynti 0,5 0 +1 

Asunnot -0,5 0 -1 

Käytävät 0 0 0 

Ruokailu 1 +1 1 

Oleskelu 1 +1 +1 

Kuntoutus -0,5 -1 0 

Piha 1 +1 +1 

Yhteensä +5 +4 +6 

 

4.1.4 Kaijankoti 

Kaijankoti on asumisyksikkö 15 muistisairaalle henkilölle. Rakennus sijaitsee vanhassa 

asuinrakennuksessa, johon on rakennettu lisäsiipi.  

 

 

 

Kuva 9. Kaijankodin pohjapiirros. 
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Yhteyskäytävä uuden ja vanhan siiven välillä oli sokkeloinen. Rakennuksen vanha osa oli 

kaksikerroksinen, ja kapeaan portaikkoon oli asennettu porrashissi. Yläkerran huoneet 

olivat pieniä, ja niillä oli yksi yhteinen wc-tila. Myös uuden siiven asunnot olivat pieniä, ja 

huonetila oli noin 12 m2 ja wc-tila 3 m2. Pesu tapahtui alakerran saunatiloissa. 

Henkilökuntaa oli aamulla 2 henkilöä, illalla 2 sekä 1 yöllä. Ruokailu- ja oleskelutilat 

sijaitsivat sisääntulokerroksessa, ja niistä oli näkymät sekä kulku pihatiloihin. Asukkaat 

saivat ulkoilla pihalla itsenäisesti. Ruuat valmistettiin paikan päällä, ja asukkaat saivat 

halutessaan olla mukana valmistamassa ruokaa. Palvelutalossa kävi fysioterapeutti 

epäsäännöllisin välein. Päivittäisaskareet toimivat kuntoutuksen välineenä. 

Kodinhoitohuone sijaitsi kellarissa, ja sinne asukkaat menivät harvoin. Tilan ahtaudesta 

huolimatta palvelutalossa oli kodikas tunnelma. Tilat eivät kuitenkaan vastaa tämän 

päivän laatuvaatimuksia. 

 

Taulukko 12. Arviointiyhteenveto 

 

 Keskiarvo Arvio 

1 

Arvio 

2 

Sijainti 0 -1 +1 

Arkkitehtuuri -0,5 -1 0 

Sisäänkäynti 0 1 -1 

Asunnot -0,5 0 -1 

Käytävät -0,5 -1 0 

Ruokailu 0 0 0 

Oleskelu 0 0 0 

Kuntoutus -1 -1 -1 

Piha +1 +1 +1 

Yhteensä -1,5 -2 -1 

 

4.1.5 Valkama 

Valkama on vanhoihin vuokra-asuntoihin toteutettu palvelukeskus 19 asukkaalle. Lisäksi 

16:lle kotihoidon asukkaalle tarjotaan mahdollisuus syödä Valkamassa. Kotihoidon asuk-
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kaat asuvat rivitalomaisissa vuokra-asunnoissa palvelutalon yhteydessä. Keskustelussa 

tuli ilmi kotihoidon ja palvelutalon välisen kommunikaation kehittämisen tarve. 

Rakennuksen omistaa Vanhaintuki ry, ja sitä vuokraa Eksote. Palvelutalon sisäänkäyntiä 

oli vaikea löytää, ja sisätilan käytävät olivat sokkeloiset. Oleskelu- ja ruokailutiloja oli 

kolmessa eri paikassa. Osa ruokailutiloista oli varattu pyörätuolin käyttäjille, eikä tilassa 

ollut tuoleja. Mikäli asukkaan omaiset tai henkilökunnan jäsenet haluavat viettää aikaa 

asukkaiden kanssa ruokapöydässä, tilaan tarvitaan tuoleja. Se lisäisi myös tilan 

viihtyisyyttä. Ruoka tuotiin keskuskeittiöstä ja tarjoiltiin ruokailutilassa.  

 

 

Kuva 10. Valkaman pohjapiirros. 
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Taulukko 13. Arviointiyhteenveto 

 

 Keskiarvo Arvio 

1 

Arvio 

2 

Sijainti 0 +1 +1 

Arkkitehtuuri 0 0 0 

Sisäänkäynti -1 -1 -1 

Asunnot 1,5 2 1 

Käytävät -0,5 0 -1 

Ruokailu -0,5 -1 0 

Oleskelu -0,5 0 -1 

Kuntoutus -1 -1 -1 

Piha +0,5 +1 0 

Yhteensä -0,5 +1 -2 

 

Fysioterapeutti kävi palvelutalossa tarvittaessa, ja henkilökunta toteutti asukkaalle 

laadittua kuntoutusohjelmaa. Virkistystoiminnassa oli mukana SPR ja muita 

vapaaehtoisia, jotka auttoivat erityisesti asukkaiden ulkoilussa. Palvelutalossa oli 

viihtyisä sisäpiha, jossa järjestettiin yhteisiä tapahtumia sään salliessa. Palvelutalon 

asunnot olivat tilavat, ja asukkaat saivat sisustaa ne omilla huonekaluillaan.  

4.1.6 Suvanto  

Suvannon palvelukeskus sijaitsee taajaman reunamilla Kuolimon järven rannalla. Tontti 

rajoittuu maantiehen, seurakunnan tilaan sekä venevalkamaan johtavaan tiehen. 

Rakennus on vanha kunnantalo, jota on täydennetty ja korjattu. Viisikerroksinen rakennus 

on rinteessä. Savitaipaleen vanhuspalvelut voidaan jatkossa keskittää Suvannon 

palvelukeskuksen ympärille. 

Rakennus sijoittuu torikeskittymän taakse järven puolelle, eikä suoraa näköyhteyttä torin 

kauppakeskittymästä keskustaan ole, vaikka välimatka on lyhyt. Talon takapuolella 

avautuu puistomainen viheralue järvelle. Palvelukeskuksen järven puolella sijaitsee 

vanha pappila, joka on nykyään yksityisomistuksessa. Rakennuksen kadunpuolella, ns. 
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etupuolella kylälle päin, sijaitsevat sitä vastapäätä paloasema sekä suojeltu rapattu 

yritystalorakennus, johon on mahdollisesti rakennettavissa myös asuntoja. 

Sisääntulokerroksessa on kahvio, kaksi erillistä ruokasalia/kokoushuonetta sekä 

hoitotyön vaatimia palvelutiloja Rakennuksen aikaisemmasta käytöstä johtuen kulku 

asuintiloihin on sokkeloinen. Tämä tekee toisaalta rakennuksesta intiimin, sillä pitkät 

käytävät puuttuvat.  

 

Rakennuksessa oli sekä tehostetun palvelun asuntoja että ryhmäkoti. Huoneet olivat 

tilavia ja mahdollistivat oman kalustuksen jollakin tasolla. Kuitenkin 18–20 m2:n huoneet 

olivat siinä määrin ahtaita, ettei sängyn lisäksi omia kalusteita mahtunut kovin paljon. 

Kalustus vaihteli eri huoneissa, ja se oli täysin riippuvainen vanhuksen tai omaisten 

omista aktivisuudesta. 

 

Ryhmäkoti sijaitsi toisessa kerroksessa sisääntulotasosta laskien. Tilat olivat 

tavanomaiset. Keskellä oleva avotila oli kalustettu ruokailua varten, kaksi kertaa kaksi 

pöytäryhmää, kussakin kuusi ruokailijaa. Tila jatkui television katselunurkkaan, jossa 

sinänsä mukava sohva oli sijoitettu television alle siten, ettei siitä nähnyt television kuvaa.  

 

Kellarikerroksessa oleva uima-allas on taajaman asukkaiden käytössä. Puiston puolella 

olevaa sisääntuloa voidaan kehittää ja asiakkaat ohjata ulkokautta alaovelle, josta on 

suora yhteys kuntoilu- ja uima-allastiloihin. Samassa tasossa on myös voimistelutila. 

Tilassa ovat normaalit kuntolaitteet. Näin ollen kunnon ylläpito onnistuu ainoastaan niinä 

aikoina, jolloin ohjaaja on paikalla, ja sille ryhmälle, jonka ohjaaja kulloinkin ottaa 

valvoakseen. Rakennuksen edessä on kesällä 2017 avattu kuntoilupuisto, joka on 

yhteydessä viereisen päiväkodin leikkipuistoon. Kuntoilureittiä talon ympärillä, 

kuntoilupuistoon ja edelleen torialueelle voidaan kehittää.  

 

Palvelukeskuksen ryhmäkodit sijaitsevat osana kompleksia hieman sokkeloisten 

käytävien päässä aulan yhteistiloista. Ryhmäkotien huoneet ovat perustasoisia, ja 

kalustus vaihtelee asukkaan toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Asukkailla on 

halutessaan omat kalusteet. Huoneissa on kylpyhuone. Huoneen koko on noin 10–15 m², ja 

huoneeseen mahtuu sänky, lipasto ja mahdollisesti nojatuoli. Jotkut huoneet ovat täysin 
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kalustamattomia lukuun ottamatta asukkaan sänkyä. Ryhmäkodin yhteistilat sijaitsevat 

huoneiden keskellä, joten näkymät ulos ovat vähäiset; ulos näkee päädyssä olevasta tv-

tilasta ja keittokomerotilasta. Huonekalusijoittelu ei rajaa tilaa erilaisiksi oleskelutiloiksi, 

pois lukien keittonurkkaus, jossa on oma pöytäryhmä erillään. 

 

Palveluasunnot ovat kooltaan suurempia, pääosin 1–2 h + kk. Näkymät ovat joko puistoon 

tai kadulle. Haastateltava asukas ilmoitti, että katu olisi mieluisampi näkymä kuin puisto, 

koska kadun puolella on enemmän seurattavia tapahtumia. 

Suvanto toimii myös ympäristön palvelujen tuottajana. Esimerkiksi rakennuksessa oleva 

uima-allas on laajalti muun väestön käytössä. Suvannon palvelukeskuksen suurimmat 

mahdollisuudet ovat keskuksen liittäminen fyysisesti sekä toiminnallisesti keskustan 

alueen toimintoihin. Suora kävely- ja näköyhteys Suvannolta torille yritystalon ohitse 

onnistuisi siten, että yritystalon matala piharakennus purettaisiin. Suvannon toiminnan 

koordinointi ja integrointi lähellä olevien palvelutalojen ja ryhmäkotien toiminnan kanssa 

voisi luoda alueelle palveluverkon.  

 

Suvannon palvelukykyä tulisi nostaa. Jo nyt kahvilapalvelut edellyttäisivät kahvilakylttiä. 

Sisääntulorakennetta voisi miettiä. Uusina toimintoina voisi olla esimerkiksi miehille 

tarkoitettu puutyö- ja metalliverstas, joka olisi avoin mahdollisesti taajaman 

ulkopuoleltakin tuleville käyttäjille. Nykyisin monilla miehillä on laajaa osaamista puu- ja 

metallitöissä, mutta välineistöä tai työkoneita ei ole käytettävissä. Monesti työpaikoilla 

voidaan käyttää työnantajan koneita, mutta tätä mahdollisuutta ei voida avata 

ulkopuolisille. Tästä syystä yhteisverstaista on tullut merkittävä uusi palvelumuoto 

USA:ssa ja myös Euroopassa.  
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Taulukko 14. Rakennuksen 

pisteytys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Suvannon kuntoutusta lisättäisiin, syntyisi ongelma yhteistyöstä lähellä olevan 

kuntosalin kanssa. Taajaman kokonaisuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että 

Suvanto ryhtyy kilpailemaan kuntosalin kanssa. Tavoitteena voisi olla, että Suvantoon 

hankittaisiin 2–4 sopivaa kuntoutumislaitetta, jotka olisi tarkoitettu ikääntyneiden 

asukkaiden omaan käyttöön. Tavoitteena olisi saada asukkaat käyttämään kuntopyöriä tai 

muita vastaavia välineitä itsenäisesti ja harrastuksenomaisesti. Aikuisväestön 

kuntosalitoiminta jäisi yrittäjän hoidettavaksi.  
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Rakennuksessa tehtiin 2017 inventointi, jossa keskityttiin rakennuksen fyysisiin 

rakenteisiin ja niiden toimivuuteen. Inventoinnin suorittivat Aalto-yliopiston tutkijat. 

Tulokset on esitetty edellä olevassa taulukossa.  

 

Vaikka rakennuksen fyysinen saavutettavuus on hyvä, se ei tällä hetkellä muodosta 

luonnollista osaa kylän keskustasta vaan jää taka-alalle. Myöskään järvelle torilta ei ole 

rakennusta sivuavaa aktiivista väylää, joka toisi ihmiset alueelle. Rakennus näyttää 

ulospäin virastorakennukselta eikä kutsu sisään, vaikka sen aulatiloissa onkin julkinen 

kahvila. Kahvilasta puuttuu normaalille liiketoiminnalle ominaiset kahvilakyltit ja 

ulkoinen näkyvyys (terassi, liiketilaikkunat, kyltit), jotka houkuttelisivat ihmisiä sisään. 

Sama näkyvyyden puute koskee uimahallia, joka sijaitsee rakennuksen 

kellarikerroksessa. Esimerkiksi nykyisen parkkipaikan tilalle avautuva viihtyisä terassi 

voisi houkutella lisää kävijöitä.  

4.1.7 Savitaipaleen kehittämismahdollisuuksia  

Kun mietitään Savitaipaleen palvelurakennetta, on keskityttävä erikseen taajaman eri 

palvelupisteiden muodostamaan kokonaisuuteen, palveluverkkoon ja toisaalta 

Suvannon palvelukeskuksen rakennukseen.  

 

Savitaipaleen torin, Suvannon, hyvinvointikeskuksen sekä kirkon ja kalastustarvike-

liikkeen välinen alue muodostaa kunnan palvelukeskittymän. Palvelukeskuksessa 

kaupalliset palvelut sijaitsevat torin puolella, mutta kulttuuri- ja yhteiskunnalliset pal-

velut sijaitsevat seurakuntatalon Suvanto-alueella. Näiden kahden alueen välille pitäisi 

saada selkeä yhteys. 

 

Seurakunnan tontti rajautuu Suvannon tonttiin. Tähän välialueelle voitaisiin rakentaa 

kuntopuisto, jossa olisi 10–12 erilaista kuntoutuspistettä. Ulkokuntoutusvälineiden 

suunnittelu voisi olla osittain myös paikallisen pienteollisuuden tehtävänä. Erilaista 

kilpailutoimintaa voisi systematisoida, ja muun muassa mölkkykilpailurata vaatisi 

katsomon suunnittelua.  
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Suvannon palvelukeskuksen yhteistilat tarjoaisivat hyvät mahdollisuudet kehittää 

toimintoja julkiseen tai puolijulkiseen käyttöön. Sisäänkäynnin aulatilasta avautuvat 

kahvila ja ruokala sekä yhteistilat, joista on näkymät järvelle, ja useita huonetiloja, joiden 

käyttöä voisi aktivoida yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Aulatilasta on mahdollista 

päästä myös kellarikerroksen urheilutiloihin ja uimahalliin. Näiden tilojen aktivointi-

mahdollisuus ulkotiloja ja kaupungin reittejä muokkaamalla on ilmeinen. Tarvittavat 

toimenpiteet suuntautuvat myös itse rakennuksen ulkopuolelle: sen sisäänkäyntiosioon 

ja katu-toritiloihin sekä reitteihin torilta rakennukselle päin. Toimet vaativat yhteistyötä 

kaavoituksen kanssa. 

 

Ikäihmisten ympäristö on nähtävä kaksitasoisena: asuntorakennus sekä asunnon sijainti 

ympäristössä ja ympäristön palvelukyky. Savitaipaleen innovaatio oli se, että rakennus ja 

ympäristö ovat toiminnallinen kokonaisuus eikä niitä pidä erottaa toisistaan. Tämä johtaa 

Savitaipaleen osalta ajatteluun, jossa kaupallisen torin jatkeeksi pyritään rakentamaan 

alueelle kulttuurikeskus.  

 

Tämä merkitsee sitä, että keskieurooppalainen taajaman palvelukortteli on purettava 

toiminnallisiin osiin, jotka suomalaisessa kirkonkylässä tai kunnan keskustaajamassa 

sijaitsevat palveluverkon omaisesti. Tälle palveluverkolle on luotava identiteetti ja sitä on 

systemaattisesti kehitettävä.  

 

Suvannon suurimmat mahdollisuudet liittyvät sen liittämiseen fyysisesti ja toimin-

nallisesti keskustan alueen toimintoihin parantamalla kulkuyhteyksiä. Suvannon 

palveluja voidaan kehittää edellyttäen, että lähistölle tulee asukkaita, jotka tarvitsevat 

näitä palveluja. Suvannon ympäristössä olevista rakennuksista todettiin, että lähellä 

oleva Osuuspankin talo sekä mahdollisesti palokunnan talo voidaan osittain tai kokonaan 

muuttaa vanhuksille sopiviksi yksiöiksi tai kaksioiksi.  

Ongelmana on, että yli 65-vuotiaiden määrä väestöennusteessa pienenee, joten kunnan 

sisältä ei suuria muuttajamääriä ole nähtävissä. Vuoden 2015 lopussa laitoksissa oli 26 

ikääntynyttä liikaa Eksoten tavalla ajateltuna. Syyskuussa 2018 Etuovi.com-palvelussa oli 

myytävänä 21 asuntoa. Nämä tiedot eivät osoita lisärakentamisen tarvetta. Tarve tulee 
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lähinnä nykyisen rakennuskannan korvaamisesta silloin, kun rakennus on elinkaarensa 

päässä.  

 

Jotta alueelle muuttaisi väkeä, täytyisi Savitaipaleella olla poikkeuksellista vetovoimaa, 

joka kilpailisi esimerkiksi Lappeenrannan kanssa. Tätä ei ole nähtävissä.  

 

Savitaipaleen kunta, palveluntuottajat ja Eksote tekevät yhdessä kunnalle uuden palvelu-

suunnitelman.  

4.2 Lapinjärvi  

Lapinjärvi on Itä-Uudenmaan kunta, jossa on noin 3 000 asukasta. Kunnassa on selkeä 

keskustaajama ja elinvoimaisia kyliä. Valtatie 5 halkaisee kunnan. Kunta tuottaa osan 

palveluistaan yhteistyössä Loviisan kanssa. Myös kunnan itäosa suuntautuu ostoksis-

saan Loviisaan.  

4.2.1 Lapinjärven palvelutarve  

Lapinjärven tilojen arvioinnin suorittivat Johanna Hyrkäs, Reijo Kekäläinen ja Erkki 

Vauramo.  

Väestöennusteen pohjalta Lapinjärvelle laadittiin seuraava ennuste.  
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Taulukko 15. Palvelutarve ja resurssit Lapinjärven ennusteen pohjalta  

 

 

 

Lapinjärven palvelutarve ei oleellisesti muutu. Ikääntyneiden ihmisten määrä kasvaa, 

mutta elämän päättymisten määrä säilyy samana.  

Aluksi tarkastelemme Lapinjärven palvelukäyttöä THL:n vuosittaisen laskennan avulla. 

Näitä tuloksia arvioitaessa on huomattava, että keskimääräinen hoitoaika 1 315 vrk on noin 

kaksinkertainen maan keskiarvoon 655 vrk. Tämä luku ei ole yksin Lapinjärvestä riippuva 

asia, koska terveydenhuolto on Loviisan kaupungin järjestämää. Kuntoutusta tulosyynä ei 

näy, joten tässä on kehittämisen paikka.  

 

 

 

 

 

 

Lapinjärvi 2017 2020 2025 2030 2035 2040 20407/2017
Ikäluokat yhteensä 3102 2977 2810 2677 2560 2459 79
- 14 401 396 373 355 341 333 83
15 - 24 310 277 266 263 256 249 80
25 - 44 504 506 492 478 464 458 91
45 - 64 886 748 593 504 500 506 57
65 - 74 509 525 509 449 342 268 53
75 - 492 525 577 628 657 645 131
Kuolleet 37 36 35 36 36 37 100
Paikkatarve 8% yli 75 v 39 42 46 50 53 52  
Eksoten taso 5 % yli 75 v. 25 26 29 31 33 32
Nykyinen taso 31.12.2015 30 30 30 30 30 30

Lapinjärvi 2017 2020 2025 2030 2035 2040
Hoivatarve 75+ 100 107 117 128 134 131
Sairaahoidon tarve 100 97 95 97 97 100
Veronmaksukyky 100 98 95 94 94 95
Resurssi hoivattavvaa  kohti 100 92 81 73 71 73
Sairaahoitoresurssi tarvisijaaa kohti 100 100 100 96 97 95
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Taulukko 16. Lapinjärven palvelukäyttö THL:n potilaslaskennan 31.12.2016 käytön mukaan  

 

 

Keskeneräisen hoidon kustannus arvioidaan laskemalla hoitopäivät tulopäivästä 

laskentapäivään ja kertomalla päivät hoitopäivän hinnalla 120 e/vrk. Kolmannes 

keskeneräisen hoidon arvosta on mennyt 9 henkilön hoitoon, jotka ovat olleet 

palvelujärjestelmässä 3,6 vuotta.  

 

 

 

 

 

 

 

Pala Tulosyy Jaksot
Jaksot 
(%)

Hoito-
päivät

Hoito-
päivät 
(%)

Hoito-
aika(ka) Ikä_ka

Hoitoi-
suus (ka)

Pitkäaika
is-päätös 
(%)

Vanhainkoti 11 Itsensä huolehtimisen vajav 6 40 3 783 26 631 87,7 2,8 100
Vanhainkoti 2D Muistamattomuus, dementia 7 47 5 756 39 822 84,1 3,9 100
Vanhainkoti 3X Muut psyyk.-sosiaaliset syy Alle 5
Vanhainkoti Yhteensä 15 100 14 705 100 980 87,1 3,3 100

Teh. palv. as. 11 Itsensä huolehtimisen vajav Alle 5
Teh. palv. as. 2D Muistamattomuus, dementia 6 55 7 293 57 1 216 81,7 4,7 100
Teh. palv. as. 3X Muut psyyk.-sosiaaliset syy Alle 5
Teh. palv. as. Yhteensä 11 100 12 893 100 1 172 85,3 3,8 100

Aik. palv. as 11 Itsensä huolehtimisen vajav Alle 5
Aik. palv. as 12 Liikkumiskyvyn vajavuudet Alle 5
Aik. palv. as 2D Muistamattomuus, dementia Alle 5
Aik. palv. as Yhteensä Alle 5

Tk-sairaala 6  Som.sairauden tutkim. + hoi Alle 5
Tk-sairaala Yhteensä Alle 5

YHTEENSÄ 11 Itsensä huolehtimisen vajav 11 37 4 857 12 442 86,0 3,0 91
YHTEENSÄ 12 Liikkumiskyvyn vajavuudet Alle 5
YHTEENSÄ 2D Muistamattomuus, dementia 14 47 13 154 33 940 80,6 4,3 100
YHTEENSÄ 3X Muut psyyk.-sosiaaliset syy Alle 5
YHTEENSÄ 6  Som.sairauden tutkim. + hoi Alle 5
YHTEENSÄ Yhteensä 30 100 39 440 100 1 315 83,6 3,5 93
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Taulukko 17. Lapinjärven keskeneräisen hoidon kustannus vuoden 2015 laskennan 

mukaan   

 

THL:n laskenta 31.12.2016 on samansuuntainen. Laskennassa tulee esiin viisi 

liikuntarajoitteista henkilöä, jotka ovat olleet hoidossa 6,9 vuotta. Keskeneräisestä 

hoidosta kolmannes kohdistuu näihin henkilöihin. Muilta osin tulos ei poikkea maan 

keskimääräisestä hoidosta.  

 

Taulukko 18. Lapinjärven potilaslaskenta 31.12.2016 

 

Kesimääräinen hoitoaika on lyhentynyt vuoden 2015 laskennan 1 315 vuorokaudesta 1 047 

päivään, mutta se on edelleen 1,6-kertainen valtakunnan keskiarvoon 629 vrk verrattuna.  

 

Lapinjärvi, 
kaikki 
yhteensä Jaksot

Jaksot 
(%)

Hoito-
päivät

Hoito-
päivät 
(%)

Hoito-
aika(ka) Ikä_ka

Jakson 
hinta €  
(120 €/vrk)

Kokonais-
kustannus €

0    1- 9 Alle 5
1   10-29 Alle 5
2   30-59 Alle 5
4   91-179 Alle 5
5  180-364 Alle 5
6  365-729 5 17 2 617 7 523 83 62 760 314 040
7  730-1094 Alle 5
8 1095-3599 9 30 13 822 35 1 536 84 184 320 1 658 640
9 3600-9999 Alle 5
Yhteensä 30 100 39 440 100 1 315 84 157 800 4 732 800

Kaikkien  potilaiden tulosyyt, 
31.12.2016Lapinjärvi Henkilöitä %

Hoito-
päiviä 
alusta %

Hoito-
aika 
alusta Keski-ikä Hoitoisuus

11 Itsensä huolehtimisen vajav 5 14 1 759 5 352 76,2 4,2
12 Liikkumiskyvyn vajavuudet 5 14 12 670 33 2 534 86,6 4,6
2D Muistamattomuus, dementia 18 51 12 238 32 680 83,1 4,3
2X Muut hermostolliset syyt Alle 5
32 Muu psykiatr. sairaus/oire
34 Yksinäisyys,turvattomuus
35 Asumisongelmat
37 Hoitajan loma Alle 5
3X Muut psyyk.-sosiaaliset syy Alle 5
4  Kuntoutus
6  Som.sairauden tutkim. + hoi Alle 5
Yhteensä 35 100 38 663 100 1 104,7 82,1 4,0
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4.2.2 Lapinjärvien tavoite – muistiystävällinen taajama 

 

Lapinjärven keskusta on tiivis, ja palvelut ovat kävelyetäisyydellä toisistaan. 

Ikääntyneiden asuminen sijoittuu tällä hetkellä kuitenkin suhteellisen kauas palveluista. 

Heikosti liikkuva henkilö jaksaa kävellä noin 250 metriä tai 10 minuutin matkan. 

Lapinjärvellä tutkitaan palveluiden ja asumisen hajauttamista perinteiseen 

kylärakenteeseen.  

 

Kuva 11. Lapinjärven palvelut ja palveluasumisen paikat (yksityiset ja kunnalliset) 

 

Oheisesta kuvasta näkyy Lapinjärventie, joka on kirkonkylän pääväylä. Sen varrella 

sijaitsevat kunnan sosiaali- ja terveysaseman toimipiste, yksityinen lääkäriasema, 

apteekki ja hammaslääkärin toimipiste. Muita kunnallisia palveluita ovat yhteispalvelu-

piste, kirjasto, päiväkoti, koulut (suomen- ja ruotsinkielinen). Lapinjärven kunnassa on 

lisäksi kohtuullisesti yksityisiä palveluita, kuten elintarvikekauppa, rautakauppa, pankki 

ja kahvio.  
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Tarkasteltaessa palveluita ikääntyneen väestön kannalta niiden saavutettavuus on 

tärkeää. Etäisyyksiä voidaan tarkastella metreinä, matkaan käytettynä aikana tai 

jalankulkuverkoston tiiveytenä. Kävely on pääasiallinen liikuntamuoto, jonka avulla 

ikääntyneet ylläpitävät kuntoaan. Suorat ja lyhyet jalankulkureitit palveluihin edistävät 

niiden käyttöä. Noin 250 metrin matka tai noin 10 minuutin kävely koetaan sopivana 

kävelymatkana. Laadullinen tieto jalankulkuverkoston esteettömyydestä on tärkeää. 

Teiden pinnoitteet ja tasainen maasto edistävät kävelyä. Jalankulkuverkostoa voidaan 

myös parantaa lisäämällä oikopolkuja jalankulkijoille ja poistamalla muita esteitä 

jalankulkijoiden tieltä. Levähdyspenkkejä tulee sijaita riittävän tiiviisti jalankulku-

verkoston reitillä. Rohkeutta lähteä jalan kauppareissulle voi edistää esimerkiksi se, että 

seuraavaan penkkiin on näköetäisyys. Myös visuaaliset maamerkit reitillä opastavat ja 

tekevät kävelystä miellyttävää.  

 

 

Kuva 12. Palvelut sijaitsevat ympyrän sisällä, jonka säde on noin 250 m. Asumispalvelut 

jäävät tämän säteen ulkopuolelle. 
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Aikaisemman tutkimuksen mukaan päivittäistavaroiden kuljettaminen kotiin ja raskaiden 

ostoskassien kantaminen kaupasta voi olla haasteellista, vaikka henkilö pystyisikin 

liikkumaan. Myös kivijalkaliikkeiden sisäänkäynnillä olevat portaat voivat tuottaa esteitä. 

Esteettömyyttä voidaan Lapinjärventiellä parantaa esimerkiksi kivijalkaliikkeisiin 

johtavan korotetun jalkakäytävän/terassin avulla tai laajentamalla palveluita jalkakäytä-

välle. Jalankulkualueen erottaminen selkeästi ajotiestä lisää myös turvallisuutta. 

    

Kuvat 13. Esteelliset sisäänkäynnit palveluihin voivat vaikeuttaa asiointia. Palveluiden 

tuominen kadulle elävöittää katua ja tuo ne näkyväksi (oikeanpuoleinen kuva: Lapinjärven 

Martat). 

Lapinjärven julkiset palvelut on pyritty tekemään esteettömiksi toteuttamalla 

sisäänkäyntiluiskat. Kunnantaloon pääsee lähes esteettömästi. Siellä sijaitsevia kokous-

tiloja voisivat käyttää esimerkiksi järjestöt virka-ajan ulkopuolella. Kirjastosta halutaan 

kuntalaisten yhteinen olohuone. Rakennuksessa sijaitsee työtila Koko Kylän Työhuone, 

joka on kaikille asukkaille avoimessa käytössä. Kirjasto on luonteva paikka järjestää 

kaikenikäisille asukkaille toimintaa ja harrastuksia. Lehtien lukeminen, käsityöt ja muut 

harrastukset soveltuvat kirjaston tiloihin. Lapinjärven kirjasto on kuitenkin sijainniltaan 

syrjässä, ja sinne saapuminen on hankalaa maastonmuodon takia.  

Kirjaston sisällä saavutettavuutta voidaan parantaa. Tilajärjestelyt, tilan hahmotettavuus, 

valaistus, selkeät opasteet ja suuret fonttikoot kirjastossa helpottavat ikääntyneitä 

asiakkaita. Ikääntyneet voivat myös osaltaan tuottaa kulttuurielämyksiä esimerkiksi 

lukemalla lapsille satuja kirjaston tai päiväkodin tiloissa. Asukkaita kiinnostavia luentoja 
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tai infotilaisuuksia voidaan järjestää lähistön muissa tiloissa. Kunnan yhteispisteessä 

voidaan puolestaan opastaa ikääntyneitä sähköisten palveluiden ja tietokoneen käytössä. 

Tämä voi tapahtua esimerkiksi koulun oppilaiden tai vapaaehtoistyön avustuksella.  

  

Kuvat 14. Kunnantalo (kuva Päivi Seppä-Lassila) ja kirjasto (kuva Kaisu Joupin) 

 

Kuva 15. Lapinjärven sosiaali- ja terveyspalvelupiste sijaitsee Lapinjärventien varrella. 

Rakennuksen lasirakenteinen eteläpääty avautuu kadulle, ja se on potentiaalinen avoin 

palvelutila (kuvakaappaus Google Maps). 

 

4.2.3 Palveluiden ja asumisen verkko 

Tavoitteena Lapinjärvellä on tulevaisuudessa yhdistää palvelut ja asuminen toimivaksi 

palveluverkoksi.  
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Kuva 16. Lapinjärven keskusta muodostaa palvelualustan, jossa eri osatoiminnat pyritään 

saamaan tukemaan toisiaan. 

Lapinjärvellä voidaan tunnistaa erilaisia potentiaalisia operoitavia resursseja ja 

vuorovaikutustiloja, kuten kirjasto, koko kylän työhuone, kahvila, kirkko, hyvinvointi-

puisto, kunnantalo, koulut, päiväkoti, Tepa ja päivätoiminnan tilat. Näiden tilojen yhteinen 

käyttö kaikenikäisille asukkaille lisää vuorovaikutusta. Esimerkiksi päiväkoti sijaitsee 

keskeisellä paikalla ikääntyneiden palveluasumisen ja kaupallisten palveluiden välissä. 

Olisiko joku päiväkodin tiloista käytettävissä myös ikääntyneiden palveluihin?  

Lapinjärven operoivat resurssit, kuten lääkäri, hammaslääkäri, hieroja ja kampaaja, ovat 

tunnistettavia hyvinvointia lisääviä palveluntuottajia. Myös kulttuuri- ja hengelliset 

palvelut sekä koulutus- ja liikuntapalvelut lisäävät osaltaan lapinjärveläisten hyvin-

vointia.  

Esimerkkinä eriomaisesta ratkaisusta voidaan pitää kunnan keskusaukion kehittämistä 

tapahtuma- ja viihtymisalueeksi. Alue on varustettu selvästi tunnistettavin kiinnekohdin, 

jotka ohjaavat muistisairasta hänen kävelyreiteillään.  
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Kuvat 17. Pitkät kävelyetäisyydet ilman näköetäisyydellä olevia istuinpaikkoja voivat estää 

liikkumista (kuvat: Verma, I.).  

Lapinjärvellä on paljon terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita. On todettu, että 

kuntouttavat tilat puuttuvat. Hyvinvointipuiston yhteyteen tuotavat kuntoiluvälineet voivat 

edesauttaa ikääntyneiden kunnon ylläpitämistä. Tämä edellyttää kuitenkin asukkaiden 

ohjaamista kuntolaitteiden käytössä. Kävely, potkukelkkailu, hiihtäminen ja muut 

liikkumismuodot auttavat myös pitämään kuntoa yllä.  

  

Kuvat 18. Yksinkertaisia ratkaisuja lisätä liikkumista ja harjoittaa tasapainoa ovat 

esimerkiksi erilaiset pinnoitusmateriaalit tai portaat (kuvat: Lehmuspuisto, V.). 
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Asumisen ja palveluiden yhdistäminen toteutuu esimerkiksi pienessä Lapinjärvitalossa 

taajaman keskustan tuntumassa, ja siellä hyödynnetään Lapinjärvi – Muistiystävällinen 

taajama -projektin tuloksia. 

4.2.4 Honkahovin vanhainkoti 

Ympäristö  

Rakennus sijaitsee noin 200 metrin päässä kaupoista ja kahvilasta, jonne johtaa osittain 

selkeä kävelypolku. Rakennus on lähellä keskustan palveluita, mutta harva asukas käy 

siellä omatoimisesti.  

Rakennus on valmistunut 80-luvun alkupuolella. Se on bunkkerimainen synkkä punatiili-

talo. Itse rakennus on rivitalonomainen, jonka keskiössä on isompi ruokasali ja sen 

vieressä television katseluun ym. sopivaa tilaa. Huoneet ovat tavanomaisia, eri tavoin 

kalustettuja tiloja.  

Rakennus on yksikerroksinen, ja kaikki ikkunat ovat täysin samankokoisia ja samanlaisia 

niin toimistoissa kuin asukashuoneissa ja yhteistiloissa. Ulkoa on mahdoton erottaa eri 

toiminnan alueita. Rakennuksen ympäristö on jäsentymätön. Paikoitusalueet, tiet ja 

nurmikkoalueet ovat tulleet käyttöön ilman sen kummempaa suunnittelua. Yhteys 

julkiseen liikenteeseen puuttuu.  

Yhteiset tilat  

Rakennus on kohtuullisen toimiva, joskin ahdas. Sisällä ja heti sisääntulosta lähtien 

vaikutelma on miellyttävä. Eri toiminnat ovat säteittäisesti välittömästi löydettävissä. 

Sisääntuloaula on avara ja hyvin kalustettu. Asukkaiden huoneet ovat käytävän varrella 

molemmin puolin sisääntuloa. Keskellä on yhteistiloja seurustelua, ruokailua ja muita 

yhteisiä askareita varten. 

Asukkaiden käytössä oleva piha-alue on osittain katettu, siinä on hyvät pinnoitteet ja 

mielenkiintoiset istutukset. Pihakalusteet ovat monipuoliset ja miellyttävät. Piha on 

positiivinen osa rakennuksen palveluja.  

Talon ilmastointi tarvitsee parannusta. Sisään astuessa vastaan tulee erilaisia 

ominaishajuja. Ehkä haju johtuu laitoksen suuresta keittiöstä.  
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Keskikäytävä on pimeä, ja luonnonvalo puuttuu. Sisustus on vuosien varrella kehittynyt 

epäyhtenäiseksi ja kirjavaksi. Kuntoutustilat puuttuvat. Erityistä rauhallista tapaamis- ja 

keskustelutilaa ei ole. Kahdenkeskisiin kohtaamisiin on käytössä ainoastaan asukkaan 

oma huone. 

Yhteistilat ruokailua, askartelua ja muuta ryhmätoimintaa varten ovat riittävät ja hyvät. 

Tilasta puuttuu luonnonvalo ja yhteys ikkunaseinän ja lasioven kautta ulkotiloihin. Ehkä 

niitä ei tarvitakaan. 

Asukkaan tilat 

Asukkaan huone on pinta-alaltaan riittävä ja vaihtoehtoisia kalustamismahdollisuuksia 

on. Kylpyhuone on hyvä ja tilava, 3,5 m². 

Moni huone oli sisään astuttaessa ankean tuntuinen, mutta joukossa oli viihtyisiäkin 

huoneita. Asukkaat eivät ilmeisesti itse jaksa juuri kalustaa ja sisustaa. Vastuu jää 

omaisille, ystäville ja henkilökunnalle. Omia kalusteita, valokuvia, kirjoja ym. ei juuri 

näkynyt. 

Hoivan tilat  

Hoiva- ja henkilökunnan tilat ovat tarkoituksenmukaisia. Tietoliikenneyhteydet ja 

varustukset ovat tätä päivää. Varastot ovat riittävät ja oikeilla paikoilla. Keittiö on suuri ja 

häiritsee kokonaisuutta. 

Asukkaille vanhainkoti on tyydyttävä ja toimii hyvin, ja joiltain osin se on jopa viihtyisä. 

4.2.5 Tehostetun palvelun yksikkö 

Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö TEPA sijaitsee Lapinjärven 

keskustassa Rauhalantie 3:ssa. Talo on rakennettu vuonna 2003. Asukkaita oli 12. 

Ympäristö 

Puiset rakennukset ovat yksikerroksisia ja värityksiltään punaisia, keltaisia ja harmaita. 

Yksikössä on eri tarkoituksiin suunniteltuja rakennuksia. Keskusrakennuksessa asuu 

hoitoa tai palveluja tarvitsevia ja rivitaloissa omatoimisia asukkaita. Kokonaisväritys on 

miellyttävä.  
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Pihapiirit rakennusten välissä ovat miellyttäviä. Alueella on hyvän rivitalolähiön tuntu. 

Asukkaiden oleskelupihoille on järjestettävä paremmat sisäänpääsyt, ja pihatilojen 

järjestely kaipaa uudistusta. 

Yhteys keskuspuistoon ja kävelypolku keskustaan ovat erittäin positiivisia ympäristö-

elementtejä. Kävelypolun varrelle on tarkoitus sijoittaa levähdyspaikkoja ja kävelyreittiä 

erottaa autoliikenteestä.  

Yhteiset tilat  

Keskuksen sisääntulo on ulkoreunalla, ja se on sisätiloiltaan laitosmainen ja ahdas. 

Yhteistila on valoisa, ilmava ja monimuotoinen, mutta käytävät ovat sokkeloisia. 

Kuntoutustiloja ei ole erikseen. Talossa on päivätoimintakeskus kerhoille ja muille 

ulkopuolisille käyttäjille. Yleisvaikutelma oli ahdas. Oman huoneen löytäminen voi 

muistisairaalle olla haasteellista. 

Suunnittelussa voitaisiin toteuttaa monikäyttöisiä yhteistiloja, joita voitaisiin käyttää 

joustavasti eri aikoina moniin käyttötarkoituksiin sekä omille asukkaille että 

ulkopuolisille. Kuntoutuslaitteet ovat usein suuria ja hankalasti liikuteltavia, ja niitä 

varten on hyvä olla oma tila. 

Asukkaan tilat  

Huoneet ovat yhden hengen asuntoja, joissa on omat WC- ja suihkutilat. Oleskelu- ja 

ruokailutilat ovat yhteisiä. Yksikön asukkaissa on sekä omatoimisia että palveluita 

käyttäviä. 

Esitelty asiakkaan huone oli kalustettu asukkaan omilla huonekaluilla. Tunnelma oli 

sympaattinen. Sängyn sijoitukselle oli vain yksi vaihtoehto, mikä oli selvä virhe. Eteinen oli 

pieni. Kylpyhuone oli hyvä, ja sen kalusteet oli hyvin sijoitettu. Huoneen näkymät olivat 

vapaaseen maastoon, pelloille ja metsän reunaan. Asukkaiden huoneet olivat riittävän 

tilavia erilaisille kalustusvaihtoehdoille. Huoneessa oli pieni keittiöosa, jonka käyttö oli 

vähäistä. 

Hoivan tilat  

Hoivatilat oli hyvin sijoitettu ja riittävät. Henkilökunnan sosiaalitilat olivat erinomaiset. 

Varastotilat oli sijoitettu keskeisesti, ja ne olivat riittävän suuret. 
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4.2.6 Käynnit ja havainnot 

Lapinjärven keskusta muodostaa taajaman, jossa kaikki palvelut ovat lähekkäin. 

Tehostettu palveluasunto ja Honkahovi sijaitsevat keskustasta pohjoiseen, muut 

Porlammelle vievän tien varressa.  

Vierailu tapahtui 26.5.2017. Tarkastelun kohteina oli neljä vanhuspalvelu yksikköä, joista 

Honkahovi on vanhainkoti ja muut eriasteisia ja tyyppisiä asumispalveluja. Lapinjärvellä 

on lisäksi vanhuksille tarkoitettuja asuntoja, joissa oli yhteensä 85 henkeä. THL:n 

laskennan mukainen keski-ikä on noin 84 vuotta. 

Kaikki kohteet olivat pienimittakaavaisia puurakennuksia. Vain Honkahovin vanhainkoti 

oli tehty punatiilestä. 

Ulkoalueet olivat yleensä järjestäytymättömiä ja muodostuneet itsestään, esimerkiksi 

yhdystiet, jalankulut, paikoitusalueet. Ainoastaan Honkahovissa oli hyvin tehty ulko-

oleskelualue. 

Julkisen liikenteen puuttuminen on johtanut siihen, että laitokset järjestävät itse kaikki 

kuljetukset asukkaille. Kyselyn mukaan se on toiminut hyvin. 

Käytössä oli kaksi pistelaskutapaa: Jarmo Suomisen tekemä tarjoumaan ja tarjoutumi-

seen perustuva kaavake ja Maria Klemetzin tekemä Suvannon kaavakkeesta tarkennettu 

versio.  

4.2.7 Lapinjärven hoitokoti – Kulta-ajan koti  

Lapinjärven Hoitokoti Oy, Elontie 4, 07800 Lapinjärvi 

Hoitokodissa oli 27 asukasta, joilla oli hyvin erilainen palvelutarve. Ikäjakauma oli 30–90 

vuotta.  

 

Ympäristö  

Yksikkö sijaitsee keskustan reunalla. Alueella on yksikerroksisia keltaisia puuraken-

nuksia, joissa on valkoiset nurkkalaudat. Asuinrakennukset ja keskusrakennus ovat 

kovin tiheässä. Talojen välit on varattu jalankululle ja huoltoajolle. Autot pääsevät sisään 

alueelle. Paikoitusalue on keskeisesti tontille ajon yhteydessä. 
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Jokaisessa mahdollisessa vapaassa paikassa on puutarhakalusteilla rakennettuja 

istuinryhmiä ja mielenkiintoisia puutarhaistutuksia.  

Kokonaisuutena hoitokoti on sympaattinen ja palvelee hyvin tarkoitustaan. Ympäristö on 

turvallinen ja rauhallinen. Liikkuminen eri toimintoihin on helppoa, ja alue on helposti 

hallittavissa. 

Yhteiset tilat 

Tilat on hyvin keskitetty. Käytäviä ei ole, vaan kaikki toimintatilat eli työtila, ruokailutilat, 

keittiö ja toimistot avautuvat sisääntuloaulan ympärille. 

Asuinympäristö on sympaattinen. Sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa. Saunan 

sisustus on korkeatasoinen, ja tilat ovat erittäin siistit. 

Sisään tullessa keskusrakennuksessa oli vilkas kuhina. Paikalle oli saapunut liikkuvan 

vaatemyymälän auto. Vaatemyyntiyrittäjä oli järjestänyt tilapäisen kaupan yhteistiloihin. 

Paikalla oli runsaasti asukkaita ja kauppa kävi.  

Asukkaiden tilat  

Yhdessä rivitalossa on ryhmäasunto eli 4 + 4 asukasta. Huoneet ovat kodinomaiset ja 

viihtyisät. 

Asukkaiden asunnot sijaitsevat rivitaloissa pihan äärellä. Asunnot ovat yksiöitä ja hyvin 

suunniteltuja niin, että monipuoliset sisustusmahdollisuudet voidaan toteuttaa. 

Laitoksessa on kuntosali ja oma fysioterapeutti. Liikunnanohjaaja käy kerran viikossa, 

muuten tilat ovat omatoimisessa käytössä.  

Asukkaat eivät käy alueen ulkopuolella omatoimisesti. Hoitokoti järjestää tarvittaessa 

omia kuljetuksia. 

Hoivan tilat  

Sisustukset ovat muovautuneet omaleimaisiksi vuosien kuluessa. Sitä on yhdessä 

kehitetty asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan toimesta. Yksiössä on täysi 

palvelupaketti, jonka hinta on 140 e/päivä. 
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4.2.8 Palvelukodit  

Helmi ja Loiste, Elontie 4, Lapinjärvi  

Kodit on rakennettu 2003, ja niissä asui 23 asukasta.  

Ympäristö 

Talorypäs on tiivis, ja istuinryhmiä kalusteineen on monessa kohtaa. Autopaikoitus on 

alueen ulkopuolella sisääntulon yhteydessä. 

Laitos on kaukana keskustasta. Talojen välissä on käytetty paljon asfalttia luultavasti sen 

vuoksi, että puhtaanapito olisi helpompaa erityisesti talvella. 

Rakennukset ovat yksikerroksisia puutaloja. Värityksenä on keltaista ja valkoista, mikä 

luo kodinomaisen ja inhimillisen tunnun. Ulkotilat talojen välissä ovat sopivan kokoisia 

erilaisia käyttötarkoituksia varten. Pihalla on marjapensaita ja yrttitarhaistutuksia, joita 

asukkaat hoitavat. 

Asukkaan tilat  

Asuntoja on kahdenlaisia. Ulkorakennuksissa on 3 h + k -rivitaloasuntoja, jotka ovat 

varsin suuria omatoimista asumista varten. Keskusrakennuksessa on yhdeksän 

asukasta omissa huoneissaan. Huoneen mitoitus on hyvä. Niissä on kodinomainen 

tunnelma. Huoneet on kalustettu monipuolisesti, ja jokainen on erilainen. 

Sängyn paikkaa voidaan vaihtaa. Omat huonekalut sopivat hyvin. Henkilökunta on ollut 

avulias ja aktiivinen kalustamisessa. 

Yhteiset tilat, muuta  

Yhteiset tilat olivat toimivat. 

Julkista liikenneverkkoa ei Lapinjärvellä ole. Laitokset käyttävät yhteisiä pikkubusseja, 

henkilöautoja tai muita välineitä. Yleensä liikennetarpeet on tyydytetty hyvin. 

Palvelukodista tehdään retkiä lähiympäristöön, ja esimerkiksi Loviisassa käydään 

raveissa, Helsinkiin mennään vierailulle Suomenlinnaan ja Kouvolassa käydään 

urheilukilpailuissa. 
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Fysioterapeutti käy kolme kertaa viikossa. Sen lisäksi virikeohjaaja käy vierailulla 

säännöllisesti. Asukkaiden yhteiset keittiöaskareet ovat mahdollisia. Laskiaispullien 

leipominen oli suosittua. 

Hoivan tilat  

Yksikössä ei ole erillisiä hoivan tiloja tai henkilökunnan sosiaalitilaa tai kansliaa. Kaikki 

hallinnolliset tehtävät tehdään asukkaiden kanssa samoissa tiloissa.  

4.3 Yhteenvetoa havainnoista  

4.3.1 Asukkaan huone  

Rakennukset ovat peräisin eri aikakausilta, ja ne on tehty kulloinkin voimassa olevien 

suositusten mukaan. Suosituksia ovat antaneet kaava- ja rakennusmääräyksistä 

vastaavat ympäristöviranomaiset ja aikaisemmin 1990-luvun alkuun asti Rakennus-

hallitus kuultuaan ensin Lääkintöhallitusta ja Sosiaalihallitusta. Koska rakennukset ovat 

vanhoja, niiden perusominaisuuksiin kuuluu oman aikakautensa mitoitus.  

Ongelmat ovat peräisin myös viime vuosilta. Soteran tekemissä inventoineissa tuli esille 

asumisyksikkö, jossa oli 7 m²:n kokoinen vanhuksen huone. Ratkaisu, joka on kaikissa 

olosuhteissa liian pieni, oli tehty 2000-luvulla.  
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Kuva 19. Asukkaan huone on niin pieni, että apuväline vie kaiken muulle kuin sänky-

makuulle käytettävän tilan.  

Rakennusten mitoitukset olivat vuodeosastoja lukuun ottamatta kohtuullisia 2000-luvun 

alkuun asti. Tässä vaiheessa syntyi tarve saada yleiset tilat toimiviksi siten, että auttajalla 

oli tilaa toimia WC:ssä. Kun tämä toteutettiin siten, että 20 m2:n ruudusta otettiin 4–5 m2 

saniteettitilojen käyttöön ja samanaikaisesti synnytettiin 4–5 m2:n eteinen, jäi vanhukselle 

tilaa noin 10–12 m2. Tähän tilaan saadaan mahtumaan sänky, yöpöytä ja yksi tuoli. Uudessa 

ARA:n rahoittamassa ikääntyneiden palvelurakennuskannassa ruutukoko on 25 m2, 

jolloin on mahdollista saada vanhukselle kohtuullinen toimintatila. Wc-ratkaisu ja sen 

sijoittaminen tilassa vaatii arkkitehdin taitoja. 

Asiakkaan huoneen arviointiin liittyy itsemääräämisoikeus. Asukkaan huoneen arviointi 

on vaikeaa, koska saman tilan voi kalustaa viihtyisäksi tai karuksi. Kun edellä olevat 

lähtökohdat ovat tiedossa, on vanhuksen huoneen kalustuksessa tilankäytön suhteen 

liikkumavaraa vähän. Jotkut henkilöt eivät halua omia huonekalujaan, toiset taas 

haluavat. Jotkut haluavat ainoastaan vuoteen ja tuolin, toiset haluavat kalustaa huoneen 
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kotia muistuttavaksi. Kun asiakkaalla on itsemääräämisoikeus, kaikki ratkaisut ovat 

mahdollisia.  

Suomalaisessa palvelujärjestelmässä nähdään usein epäsiistejä huoneita. Toisissa 

vastaavalla tavalla mitoitetuissa yksiköissä vallitsee siisteys ja viihtyvyys. Tämä on 

pitkälti kiinni laitoksen johdosta ja laitoksen hengestä.  

Osassa laitoksia nykyisen järjestelmän ahtaus on epäinhimillinen ongelma, joka 

huonontaa asukkaiden kuntoa eikä ratkea ilman uusia viranomaismääräyksiä ja 

väljempiä tiloja.  

4.3.2 Yhteistilojen tarjouma ja tarjoutuminen 

Tila-arviointia suoritettaessa nousevat keskeisiksi yleiset oleskelutilat. Niillä on kolme 

perustarkoitusta: ruokailu, oleskelu ja television katselu sekä mahdollisuus rauhalliseen 

keskusteluun asukkaiden kesken tai omaisten vieraillessa. 

 

Kuva 20. Tavanomainen kuva yhdistetystä ruokailu- ja oleskelutilasta palvelu-

asumisessa.  
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Kuvassa 20 oleskelutilassa ainoalta sohvalta ei pysty katsomaan televisiota. Vain kolme 

henkeä voi kerrallaan katsoa televisiota. Kuuden hengen ruokapöytä ei mahdollista koko 

laitoksen yhteistä ruokailua, mikä kertoo sen, että ruokailu tapahtuu asukkaan 

huoneessa. Yhteistilan pienuus pakottaa asukkaat huoneeseensa ja tekee heistä 

vuodepotilaita.  

Asukkaan huoneen ahtauden vuoksi Suomessa kannattaisi kiinnittää lisää huomiota 

kokonaistilaan ja edellyttää, että haluttaessa se voidaan kalustaa kodin ruokasaliksi ja 

olohuoneeksi ja siinä on rauhallisia keskustelunurkkauksia. Tämän vaatimuksen 

useimmat tilat täyttivät, mutta kalustus oli epäonnistunut. Lisää tilaa saadaan käyttöön 

yhdistämällä henkilökunnan tilat yleisiin oleskelutiloihin Tanskan ja Saksan mallin 

mukaisesti.  

Vanhusneuvostolle sopiva tehtävä olisi vanhainkodeissa käydessään laskea mukavien 

tuolien sopiva määrä. Tavoitteena olisi, että nojatuoleja olisi 80 %:lle asukkaista. Usein 10–

12 henkeä kohti löytyy vain 2–5 nojatuolia.  

Yhteistilat ovat yleisemminkin Soteran arvioinnin pohjalta alikehittyneitä. Ruokapöydän 

tuoli ei ole mukava lepotuoli. Usein 20 hengen oleskelutilassa on 5–7 nojatuolia. 

Yhteistiloja ei ole jäsennetty ruokailuun, television katseluun ja rauhallisiin 

keskustelunurkkauksiin. Vanhukset pakotetaan olemaan omissa huoneissaan, 

useimmiten vuodelevossa. Kun kuntoutus- tai kunnon ylläpitomahdollisuudet puuttuvat, 

lyhentää järjestelmän rakenne elämää. Tämä on tabu, jota ei haluta ottaa keskustelun 

kohteeksi.  
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Kuva 21. Yhteistila on suunniteltu ja toteutettu huollon ehdoin. Ensimmäisestä 

oleskelutilasta on poistettu oleskelua tukevat kodinomaiset huonekalut, jotta siivous 

helpottuisi.  

Tässä yhteydessä vedotaan rakennuskustannuksiin. Kuitenkin lisäneliöt vaativat 

pääasiassa vain lisää kattoa ja lattiaa. Näiden lisäneliöiden todelliset rakennus-

kustannukset voivat olla vain noin kolmasosan luokkaa ”perusneliöiden” rakennus-

kustannuksista. Näin ollen riittävän väljän ja ahtaan rakennuksen ero pinta-alassa voi 

olla 15–20 % mutta rakennuskustannuksissa vain 5–7 %. Näin voidaan kuitenkin saada 

merkittävä parannus asunnon käytettävyyteen asumisen laatuun.  

Vuodeosastolta peräisin oleva hoitajan kanslia ja hoitajan oma kahvihuone tuli perinteen 

mukana vanhuspalveluyksiköihin. Se erotti ”me terveet heistä” ja teki yksiköistä 

laitosmaisia. Hoitotyön taholta korostetaan hoidon kirjaamisen vaatimaa rauhaa ja 

edellytetään erillisiä kanslioita. Uusissa yksiköissä Keski-Euroopassa on tästä jaosta jo 

pääsääntöisesti luovuttu. Hoitotapahtumien kirjaaminen tapahtuu seinällä olevalla 

tabletilla nopein standardilausein. Suomessa Attendo, joka rakentaa yhteneväisin 

ratkaisuin tiloja Saksaan ja Ruotsiin, on jo siirtänyt hoitohenkilökunnan tilat osaksi isoa 

avointa keskustilaa, jossa tapahtuu yhteinen ruokailu ja kahvittelu.  
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Arviointijärjestelmissä kannattaisi antaa selkeästi paremmat arvosanat ratkaisuille, 

joissa hoitajat ovat Tanskan tai Saksan mallin mukaan samassa yhteistilassa ja täyttävät 

siellä tarvittavat tiedot asiakirjoihin. Tämä tekee isommat yhteistilat mahdolliseksi ja 

helpottaa asukkaiden auttamista tarvittaessa. 

Yhteistilojen käyttöä rajoittaa huono suunnittelu. Viranomaisohjein on varmistettava, että 

palvelurakennuksen yhteistilassa voidaan toteuttaa kolme toimintaa: ruokailu, 

seurustelu ja yhteinen tv:n katselu sekä rauhallinen omaisten ja ystävien tapaaminen. 

Tilantarve on noin 4–6 m² asukasta kohti, pienemmissä yksiköissä isompi.   

Tämä tila edellyttää leveärunkoista rakentamista nykyisten käytäväkeskeisten 

ratkaisujen asemasta. Uutta rakennustapaa tulisi nopeasti edistää esimerkiksi arkkiteh-

tikilpailun avulla.  

 

5. Piirteitä tulevasta kehityksestä  

Tietyt suuremmat kehityslinjat nousevat esiin kansainvälisessä kehityksessä. Hoivan 

järjestämisessä pyritään käyttämään olemassa olevia keskustapalveluja hoivan 

organisoinnissa. Jotta tämä onnistuu, hoivajärjestelmä jalkautuu ulos hoivarakennuk-

sista sitä ympäröiviin kortteleihin. Nämä korttelit suunnitellaan yhteisesti ikääntyneiden 

tarpeita tukemaan ja samalla tuetaan taajaman alueen elinvoimaisuutta. 

Toinen vahva kehitys on ottaa mukaan vanhukset toimijoiksi taajamaan ja tarjota sopivia 

asuntoja tai taloja kotipalveluin laitoksen sijasta. Asunnot tukeutuvat lähipalveluihin, ja 

etäisyydet pidetään lyhyinä, noin 200–250 metrissä. 

Palveluratkaisut ovat mahdollisia useilla eri rakentamisen tasoilla, kuten seuraava kuva 

osoittaa. Siksi ei ole yhtä ylivoimaista ratkaisua vaan valinnaisten mahdollisuuksien 

verkko. 
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Kuvat 22. Asuntorypäsmuotoon suunnitellut 3–6 henkilön soluasunnot muodostavat joko 

kerrostalon osia tai pihapiiriaukioita. ( Laura Alvarez Architecture). 

Oma asunto 

Solu 

Pihapiiri 

Kylä 
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5.1 Esimerkkejä muualla tapahtuneesta kehityksestä  

Kansainvälisesti demografiseen muutokseen on monesti reagoitu Länsi-Euroopassa 

Suomea aikaisemmin. Vanhuspalvelujärjestelmiä ja sen rakennuksia sekä ikääntyneiden 

asuntoja on kehitetty niin, että asukkaat pärjäävät avustetusti itsenäisinä paremmin. 

Suomalainen 70-luvun maahanmuuttaja Ruotsissa elää ja pärjää omatoimisesti 

pidempään kuin suomalainen Suomessa.  

Jotta vanhukset pysyisivät omatoimisina, heidän on tahdottava nousta ylös ja osallistua 

ympärillä järjestettäviin tapahtumiin. Tämä ei onnistu, jos tilat eivät mahdollista 

normaalia elämää. Maailmalla ymmärretään, että kukaan ei vapaaehtoisesti istu karussa 

tilassa epämukavassa tuolissa tuijottamassa seinää. Asuintilojen ja ympäristön on oltava 

kodinomaisia, mukavia ja virikkeellisiä. Tämä ymmärretään perustavaa laatua olevaksi 

osaksi itse hoivaa. 

Vanhuspalveluyksikössä, sen virallisesta määritelmästä riippumatta, pinta-alavaatimus 

on monissa maissa 35–42 m2 asukaspaikkaa kohti ja kahden hengen asunnossa 45–52 m2. 

Tilan käyttö on väljempää kuin Suomessa, ja mitoitus mahdollistaa kunnollisten 

oleskelutilojen sekä kuntoutusyksikön toteuttamisen. Palveluyksiköiden koot ovat osin 

lähellä 100 asukaspaikka tai tämän yli. Vanhuspalveluyksikön sijainti on taajaman 

keskustassa osana keskustatoimintoja.  

Palvelurakennusten tilankäyttö on useissa maissa standardisoitu. Standardeissa 

määritellään toiminnat, henkilökunnan määrä ja tarvittavat tilat. Seuraavassa on 

tarkasteltu Ruotsissa, Hollannissa ja Englannissa tapahtunutta kehitystä.   

5.2 Muistisairas asuu Ruotsissa normaalissa asunnossa  

Ruotsissa jatkuva keskustelu tilamitoituksesta johti 90-luvun alussa Äldrereformin 

myötä siihen, että valtiopäiville esitettiin, että vanhuspalveluyksiköiden minimitila-

mitoitus olisi 32–35 m2 asukasta kohti. Tästä on mitoitusta kasvatettu yhteistiloin, ja 

nykyisin se on noin 42 m2 paikkaa kohti. Seurauksena oli, että asukkaiden kunto uudessa 

järjestelmässä parani siten, että palveluasunnoissa palvelutarve pieneni ja on lähellä 

normaalia asumista.  
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Ruotsissa lähes 90 % yli 80-vuotiaista vanhuksista asuu kotonaan tuettuna erilaisin 

apupalveluin elämänsä loppuun asti ja käy sairaalassa tarvittaessa. Kuntoutustoimet 

ovat vahvasti mukana kotiasumista mahdollistamassa.  

 

 

Kuva 23. Palvelukoti muistisairaille suomenkielisille vanhuksille, Borås Distansgatan 7. 

Olohuone ja vanhuksen yksiö (kuvat: Vauramo, E.). 

Koti on moderni yksiö, joka on tarpeeksi väljä, että sen voi kalustaa omin kalustein ja siellä 

voi elää aktiivista elämää. Palveluasunnoissa ei ole pääsääntöisesti omaa 

sairaanhoitohenkilökuntaa. Kotisairaanhoito tulee paikalle tarvittaessa.  

Päätös pysyvään hoitoon pääsystä tehdään tiukkojen kriteerien pohjalta ja kuntoutus-

jakson jälkeen. Pysyvän 24/7-sijoituksen edellytyksenä on, että kuntoutusjaksolla ei 

voida palauttaa kotiasumisen toimintakykyä. Tässä kohden Suomen järjestelmä poikkeaa 

muista maista. Kuntoutusjaksot ovat systemaattisesti käytettävissä tarvittaessa 

kuntoutusjakson jälkeen.  

Uusin kehitys ikäihmisten hoidossa perustuu vanhuksen omien voimavarojen 

tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Asuinympäristön ja -tilojen vaikutus vanhuksen oma-

toimiseen pärjäämiseen on ymmärretty. Kuntoutus ja fyysisen kunnon ylläpitomahdolli-

suus ovat olennainen osa vanhuspalveluita, mutta niiden vaatimat tilat puuttuvat usein 

suomalaisista palvelurakennuksista.  

Vanhuspalveluja valvoo Ruotsissa maakunta, joka tekee vuosittain kaksi käyntiä, joista 

toinen ilmoitetaan etukäteen ja toisen on yllätyskäynti.  
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Ruotsissa vanhuksille on eritasoisia asuinvaihtoehtoja, joiden palvelumäärä vaihtelee. 

Tavallisin on turvattu asuminen trygghetsboende, jonka vanha määritelmä on 

serviceboende. Turvattu asuminen on tarkoitettu yli 70-vuotiaille. Kohteissa on vain 

päivähenkilökuntaa. Yöaikainen tuki hoidetaan yöpartioilla. Huoneistojen koko noudattaa 

seuraavaa mitoitusta: 1 hlö 35 m² + 15 m² yhteistilat = 50 m² ja 2 hlö 50 m²+ 20 m² yhteistilat 

= 70 m². 

5.3 Hollanti korostaa itsenäistä asumista  

Hollannissa terveysvakuutuspalvelujärjestelmä AWBZ normittaa rakennettavat 

asumisratkaisut henkilöille, joilla on terveydellisiä rajoitteita ja jotka tarvitsevat 

avustettua asumista. Asumisen tasoja on kolme: kevyt hoiva-asunto, raskas hoiva-

asunto ja turvattu hoiva-asunto. Taso mitataan erona normaaliin asuntoon, ja se nousee 

kevyestä turvattuun rakennuksen teknisen tason mukaan sekä tilamuutosten kasvaessa 

verrattuna normiasuntoon.  

Asuntoryppäissä voi olla eritasoisia asuntoja, ja asunnot voivat kevyessä hoivassa olla 

erillisiä asuntoja, joihin saa kotipalvelua. Ns. suurimittakaavaiseksi eli normitettavaksi 

järjestelmäksi lasketaan kokonaisuus, jossa yhden postinumeron alueella on yli 25 

hoiva-asuntoa. 

Hollannissa on vaatimuksena, että ikääntynyt käy päivittäin ulkona, jolloin ulkoilman 

lämpötila tukee asukkaan ymmärrystä vuorokauden- ja vuodenajasta. Ulkotila olisi 

monesti muunneltavissa kylmäksi sisäpihaksi kattamalla rakennussiipien väliin jäävä 

tila. Kotipalveluun kuuluu terveydenhuollon lisäksi muun muassa apu osallistua 

yhteiskunnan toimintoihin. 

Kaikissa asuinrakennuksissa tai asuinryppäissä, joissa hoidetaan liikuntakyvyn 

vajaudesta tai muista somaattisista oireista kärsiviä asiakkaita, on lisäksi oltava 

fysioterapiatila, joka on vähintään 60 m2. 

Rakennuksen muuntojoustoa eri käyttötarkoituksiin painotetaan rakentamisen ohjauk-

sessa paljon. 

Hollannin kevythoivan rakennukset on rakennettava normaalin asumiskannan tavoin, ja 

asunnon on oltava käytettävissä normaalina asuntona vain pienin muutoksin. Asunnot 
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voivat olla erillisiä rakennuksia. Näitä asuntoja voidaan rakentaa ryppäinä, jolloin voidaan 

lisätä yhteiskäyttöisiä lisätiloja kortteliin tai sen läheisyyteen. Myös pienimittakaavaiset 

soluasunnot (3–6 henkilöä) ovat sallittuja. Kevyen hoivan yksityinen asunto on kooltaan 

minimissään 45 m2. Pienimittakaavaisena soluasuntona yksityinen huone on vähintään 

(12–15 m2 + kylpyhuone) 18–21 m2 + 7 m2 yhteistiloissa. Hoiva tarjotaan kevythoivaraken-

nuksissa usein kotipalveluna.  

Raskaan hoivan rakennukset Hollannissa eroavat normaaliasumisesta enemmän. 

Tekninen taso ja tilavaatimus kasvavat. Rakennuksissa on kevyen hoivan asuntoihin 

verrattuna suuremmat pinta-alavaatimukset yhteistiloille, sosiaalitiloille ja esteettö-

myydelle ja tiukemmat vaatimukset materiaaleille, äänieristykselle, apuvälineille ja hätä-

järjestelmille. Asunto voi olla joko yksityinen asuntorypäs, soluasunto 3–6 hengelle tai 

laitoshoivaryhmäasunto enintään 10 henkilölle. Raskaan hoivan yksityisen asunnon koko 

on (18–22 m2 + kylpyhuone) noin 24–28 m2, lisäksi vaaditun yhteistilan minimikoko on 22–

24 m2. Raskaan hoivan pienimittakaavaisen soluasunnon (3–6 hlö) vaatimus on (15 m2 + 

kylpyhuone) noin 21 m2 per oma huone ja lisäksi määriteltyjä yhteistiloja 12–15 m2 per 

asuinhuone. Raskasta hoivaa toteutetaan myös laitoshoivana lähes samoilla tilanor-

meilla kuin soluasunnoissa. Henkilökunta on usein paikalla yhteistiloissa päivisin tai 24/7.  

Tilanteen mukaan potilas voi Hollannissa itse valita joko kevyen tai raskaan hoiva-

asumismuodon välillä. 

Turvattu hoiva-asunto on raskasta hoivaa vielä teknisesti vaativammin varusteltu. Sitä 

toteutetaan myös joko yksityisenä asuntona, soluasuntomuodossa tai laitoshoivana. 

Tilamitoitukselta turvatussa hoiva-asunnossa vaaditaan raskasta hoivaa suuremmat 

yhteiset tilat. Ryhmäasunnon enimmäismäärä on 10 henkilöä. 

Suomalaiseen asteikkoon verrattuna palveluympäristöön sijoitettu 45 m2:n kevythoiva-

asunto on mielenkiintoinen asumismuoto, jota meillä ei hoivajärjestelmässä tuoteta. 

Suomessa tuotettujen hoiva-asuntojen asteikko alkaa ns. palveluasunnosta, joka vastaa 

Hollannin raskasta hoivaa. Valinnanvapaus oman kevyen hoivan 45 m2 asunnon ja 

raskaamman hoivan välillä on myös pohdinnan arvoinen asia.  

Hollannissa tiivis-matala-rakentamisen laaja hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa ja 

mittakaavassa on toinen mielenkiintoinen asia suomalaiseen rakentamiseen verrattuna. 
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Matalalla ja tiiviillä rakentamisella saavutetaan yhtä tiivistä kaupunkia kuin 

kerrostalovaltaisella suunnittelulla, ja onhan tiivis-matalaa paljon kaavoittava Hollanti 

yksi Euroopan tiheimmin asutuista maista. Tiiveys saavutetaan sillä, että pienemmät 

rakennukset ovat lähempänä toisiaan ja rypäsmuotoisen rakennelman infrastruktuuri on 

hajautettu pienempiin osiin verrattuna suurempiin rakennuksiin. Tiiviillä ja matalalla 

saadaan toteutettua ihmisen mittakaavan kaupunki, jossa kadut, pysäköintialueet, 

huoltotilat ym. ovat yksikköinä pienempiä, ja siellä on muun muassa vanhusten 

miellyttävä liikkua kävellen.  

Hollannissa rakentaminen on tällä hetkellä monipuolisempaa kuin Suomessa. 

Kohtalaisen kerrostalovaltaisessa Suomessa suositaan suuria yksikkörakenteita. 

Kaavoituksessa kannattaisi toteuttaa myös tiivis-matala-kaupunkityyppiä, jossa 

voitaisiin ottaa huomioon sen edut kevyemmän kotipalveluihin tukeutuvien vanhusten 

palvelujen järjestelyissä. 

Kesäkuussa 2018 vahvistettiin uudistus, joka purkaa nykyistä palvelujärjestelmää siten, 

että vuoteen 2025 mennessä saadaan 20 %:n tasosäästö. Osana tätä uudistusta on 

tarkoitus korvata merkittävä osa nykyisistä vanhusten palveluasunnoista kotiin annet-

tavilla palveluilla. Suunnitelman toteutuksen kehittäminen on kesken.  

5.3.1 Soluasuntoverkko 

Kun siirretään vanhuksen asuinhuoneet palvelurakennuksesta omaksi rakennukseksi, 

esimerkiksi vain 10 metrin päähän kadun toiselle puolelle, saadaan uusi malli. Kun 

käytetään erillistä vanhukselle sopeutettua asuntoa yksikkönä ja keskustan (säde 200–

250 m) palveluverkkoa lähipalveluina, päästään mielenkiintoisiin uusiin kaupunkiraken-

teellisiin malleihin toteuttaa vanhuspalvelut. Osin voidaan toteuttaa täysin hajautettuja 

malleja, mutta myös rypäsmalleja, jotka koostuvat useista soluasunnoista, sekä isompia 

kokonaisuuksia, joihin liittyy kuntoutus-, hoiva- ja muita yhteistiloja. Näitä palveluja 

tarjoaa lähialueen kotipalvelu. 
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Kuva 24. Esimerkki 3–6 henkilön soluasunnosta Hollannissa. Asukkailla on oma yksiö 

kylpyhuoneella, ja olohuone-keittiötila on yhteinen. 

Kuvat 25. Soluasunnot avautuvat kyläraitille Hollannin Ranstissa. (Laura Alvarez 

Architecture). 
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5.4 Muistikylä – kasvava kiinnostuksen kohde  

Hollannissa Hogewayssä on rakennettu muistikylä itsenäiseen kortteliin keskelle 

kaupunkia. Projekti alkoi jo vuonna 1992 ja valmistui 2009. Kylä on kortteli kaupungin 

laidalla. Siinä on asuinrakennuksia, kauppoja, ravintoloita ja tori kuten missä tahansa 

kaupungissa. Kylässä asuu 152 muistisairasta ikääntynyttä 25 eri talossa. Asukkailla on 

oma huone, mutta he jakavat olohuoneen, keittiön ja kylpyhuoneen. Kodeissa toiminta on 

sopeutettu sen mukaan, mihin vanhukset ovat tottuneet. Asukkaat muodostavat yhteisöjä 

eri elämäntapojen mukaan, esimerkiksi kaupunkilaiset, indonesialaiset, puutarha-

harrastajat ja kauppiaat. Kylä on suunniteltu niin, että vanhukset voivat liikkua vapaasti 

koko alueella milloin tahansa päivän aikana. Alueella on portti, jossa valvotaan alueelta 

poistumista. Vastaavanlaisia kyliä on kehitelty myös muualle. Nyt pohditaan sitä, 

voidaanko elektronisen tunnistuksen avulla sallia vapaa liikkuminen koko taajaman 

keskustassa.  

Kuva 26. Ruokailupöytä ja seurustelunurkkaus muistikylän 7 hengen solussa / Hoegeway  

Muistisairaiden henkilöiden asunnot tulisi pystyä kalustamaan heidän omilla huone-

kaluilla. Muistisairas hätääntyy ja alkaa etsiä kotiaan eli karkailee, jos hänellä ei ole tuttuja 

asioita ympärillään, koska muistot liittyvät niihin. Omien huonekalujen käyttö on osa 

muistisairaan hoivaa. Pienimmissä asuinhuoneissa Suomessa kalustaminen omilla 

huonekaluilla ei ole edes mahdollista. Huonekoon tulisi mahdollistaa normaalin pienen 
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kodin kalustuksen käyttämisen. 

 

Muistisairaiden kyläkonsepti yleistyy. Tanskalainen Nord Architects on julkistanut 

suunnitelman Ranskaan tehtävän Alzheimer-kylän rakenteesta. 
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Kuvat 27. Tanskalaisen Nord Architectsin kaavio Altzheimer-kylästä, joita on suunnitteilla 

muun muassa Ranskaan. 

5.5 Englannissa mallina hotellin aulatilat  

Vanhuspalveluyksiköt Englannissa ovat lainsäädännöllä laatuohjattuja. Nyt voimassa 

oleva terveysministeriön laatustandardi on vuodelta 2003: Care Homes for Older People 

National Minimum Standards. Vaatimukset koskevat olosuhteita, asukkaiden kohtelua, 

tilojen mitoitusta, henkilökuntaa ja johtamista. Yksikön koko on tavallisesti 70–120 

asukasta tai enemmän. Niissä tilankäyttö on noin 45–55 m2 paikkaa kohti. Oma huone on 

kylpyhuoneineen noin 30 m2. Vanhuksille on määritelty oman asunnon lisäksi yhteistilat, 

joihin kuuluu ruokailutilat, oleskelutilat television katseluun sekä hiljentymistilat 

esimerkiksi omaisten kanssa käytäviä keskusteluja varten. Palvelurakennukset eivät ole 

vuodeosaston tyyppisiä huoneita pitkien käytävien varrella, vaan muistuttavat enemmän 

kotihotellia. Englantilainen kulttuuri teehetkineen peilautuu kalustussijoitteluun ja 

viehättäviin istuskeluryhmiin mukavine tuoleineen ja kattauksineen. Tämä tekee 

palvelurakennuksesta kodikkaamman verrattuna suomalaiseen laitosmaiseen 

palvelurakennukseen. 

Tavallinen palvelurakennuksen pohjaratkaisu on neliö, jonka keskelle muodostuu 

suljettu sisäpiha. Sinne on vanhuksilla vapaa pääsy ilman erillistä saattajaa. Näin 

muistisairaatkin voivat olla ulkoilmassa, joten heillä on käsitys esimerkiksi 

vuodenaikojen vaihteluista.  
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Yleisesti Englannin palvelurakennukset ovat tilajärjestelmältään lähellä uudempia 

suomalaisia palvelurakennuksia, jotka nojautuvat yhteiseen keskitilaan tai 

katuajatukseen. Mitoitus näyttää kuitenkin suomalaista rakennusta väljemmältä, ja 

kalustus- ja sisustusajattelu eroaa suomalaisesta. Englannissa panostetaan kodinomai-

suuteen selkeästi käytännöllisemmin ja vakuuttavammin. Suomessa kalustuksen käy-

tettävyys jää usein teoriatasolle, ja sisustusratkaisut ovat julkisen rakennuksen tavoin 

laitosmaisia.  

Englannissa on käynnistynyt keskustelu Evidence Based Designingin myötä (arkki-

tehtuuri, joka nojaa hyvinvoinnin tutkimustuloksiin) yksikkökoon pienentämisestä. Tämä 

perustuu muun muassa tutkimuksiin, joissa todetaan ympäristön pienemmän mitta-

kaavan olevan monella tavoin potilaan kunnolle parempi ja rauhoittavan psyko-

somaattista aggressiivista käytöstä. 

 

Kuva 28. Englantilaisessa palvelutalossa panostetaan kodinomaisuuteen ja kalustuk-

sella luodaan useita erilaisia pienempiä oleskelupaikkoja. 
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Kuvat 29. Palvelutalon käytävätila on tehty ulkotilan omaiseksi ulkokalustein. Ovet 

toteutetaan joskus aidon ulko-oven tavoin kuvaamaan paremmin omaa kotia. Kuvat: 

Design Guide for Long Term Care Homes 2018 edition MP Architects. 

5.6 USA:n Green House – rakennus on koti 

USA:n vakuutuspohjainen vanhuspalvelujärjestelmä on erilainen eri osavaltioissa, eikä 

sen kuvaaminen tässä yhteydessä ole mahdollista. Arkkitehtuurin kannalta merkittävää 

on paljon esillä ollut vanhainkotien Green House -malli, jossa palvelurakennus 

suunnitellaan kotiympäristöksi. Malli kehitettiin USA:ssa vuonna 2001, ja nykyisin Green 

House -vanhainkoteja on jo yli 200. Rakennuksen sekä sisä- että ulkoalueet näyttävät 

kodilta. Jokaisessa kodissa asuu 10–12 iäkästä ihmistä, joista jokaisella on oma huone ja 

kylpyhuone. Kaikki talot ovat samassa mittakaavassa kuin tavallinen koti. Yhteistiloina 

olevat olohuone ja keittiö ovat talon sydän. Painopiste on tunnelmassa, sisustus on 

kodinomainen ja asukkailla on mahdollisuus ulospääsyyn ja oleskeluun terassilla tai 

puutarhassa. Malli on käytössä maatalousalueella, ja kotieläinten hoitoa on korostetusti 

yhdistetty vanhainkodin alueelle.  
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Kuva 30. VOA Architects Douglas King, Green House concept. Green House Project -

ohjelma USA:ssa ”Care Homes for Meaningful Lives”. 

 

Tehdyt vertailut perinteisiin vanhainkoteihin osoittivat, että Green Housen henkilökunta 

viettää enemmän aikaa asukkaiden kanssa, koska rakenne mahdollistaa vuorovaiku-

tuksen asukkaiden kanssa myös työtehtäviä suoritettaessa.   

5.7 Saksassa ympäristöön on kiinnitetty huomiota 

 

Saksassa on keskitytty korjaamaan ja uudistamaan vanhaa rakennuskantaa muita maita 

enemmän. Tilan käytössä pyritään väljyyteen, mikä mahdollistaa normaalin asumisen.  
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Kuvat 31. Eteis- ja pihatiloissa on usein viihtyisiä istumanukkauksia. 

Saksassa vanhojen rakennusten uusiokäyttö on johtanut mielenkiintoisiin uusiin ratkai-

suihin, ja kouluista on tehty vanhainkoteja. Vanhoja asemarakennuksia ja kartanoita on 

muutettu palvelukeskuksiksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty istuinryhmiin sekä sisällä 

että ulkona.  

5.8 Seniorin uusi koti on palvelukorttelissa  

Erillisten asuntoryhmien lisäksi toinen vahva trendi on pitää vanhukset osana tavallista 

kaupunkiasumista. Tämä suuntaus näkyy uusissa ikääntyneille suunnatuissa asumis-

kortteleissa Hollannissa ja Belgiassa. Perusajatus palveluympäristölle on luoda avoin 

yhteisesti käytettävä palvelujen tila, joka kytkeytyy keskustan palveluihin niin, että niitä ei 

tarvitse luoda kahteen paikkaan. Vanhusten asuminen järjestetään tämän ympärille joko 

hajautetusti vanhusten lähiasuntoina, keskitetysti tai näiden yhdistelmänä. Asunnot 

tehdään niin väljiksi, että niissä voi viettää normaalia elämää, ja ympäristö niin miellyt-

täväksi, että sinne on halu lähteä. 

Tavallisen asuinrakennuksen alakertaan tai samaan kortteliin sijoitetaan kaikille avoimet 

palvelut, kuten ravintola, kampaamo, pieni marketti, kuntosali ja kotihoidon palvelupiste. 

Ylemmissä kerroksissa on normaaleja tai suurehkoja yksiöitä ja kaksioita. Kerros-

kohtaisesti on myös yhteisiä oleskelutiloja. Sisäpiha on suljettu, ja sinne on vapaa pääsy 

myös muistisairailla. Hoiva järjestetään Burtzorg-periaatteella, jossa hoitajat ottavat 

kokonaisvastuun ikääntyneen hoidosta. Rakennus tai kortteli sijaitsee luonnollisesti 
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taajaman keskustassa. Taantuvissa taajamissa vapautuvien omakotitalojen verkko voisi 

olla tulevaisuudessa mahdollinen palveluasuntojen ja vanhainkotien korvaaja. Liikkuvien 

hoiva- ja kotipalveluiden kehittyminen tekevät taajamissa mahdolliseksi myös omassa 

kodissa asumisen.  

Palvelurakennusten ja niiden konseptien kehittäminen on tarpeen. Arkkitehtikilpailut 

voisivat olla yksi keino, ja ne täten aloitteena mainittakoon.  

Vanhuspalveluympäristö ratkaistaan kaavoituksessa ja tontista päätettäessä. Kaavoi-

tuksessa tehdyt virheet eivät ole myöhemmin korjattavissa. Toiminta on keskusta-

toimintaa ja sisältää taajaman kylätalofunktion.  

 

 

Kuva 32. Esimerkki rypäsmallisesta rakennuksesta, jossa mittakaava pysyy sopivana 

samaa pientä modulaarista rakennusyksikköä toistaen, jolloin saadaan isompi 

kokonaisuus. Kuva MASS Design Group. 
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5.9 Uusi vaihtoehto – siirrettävät, modulaariset rakennukset  

Myös Suomessa on meneillään ikääntyneiden asumistarpeet huomioivia keskustan 

tiivistyshankkeita. Lapinjärvellä suunnitellaan keskustaan vanhuksille suunnattuja 

taloja, jotka ovat kooltaan noin 40–50 m². Taloyksiköt ovat modulaarisia ja tarvittaessa 

siirrettäviä. Taloyksikkö voidaan ketjuttaa palvelurakennukseksi, mutta se voidaan 

rakentaa myös omakotitontin piharakennukseksi tai erilliseksi rakennukseksi. Talo olisi 

tarpeiden mukaan muunneltava sekä siirrettävä. 

 

Kuvat 33. Modulaarinen talo on sisätiloiltaan muunneltavissa. Kuva Ida 

Fraser/Lapinjärven kunta. 

 

Tavoitteena on turvata ikäihmisten itsenäinen elämä mahdollisimman pitkään ja 

mahdollistaa asuminen omassa kodissa elämän loppuun saakka Lapinjärven kirkonkylän 

alueella. Taajaman keskusta-alueella sijaitsee muun muassa päiväkeskustoiminta, 

tehostetun palveluasumisen yksikkö, kirjasto, päiväkoti, esikoulu, koko kylän työhuone, 

ruokakaupat, useita muita liikkeitä rautakaupasta kukkakauppaan, hyvinvointipuisto, 

lounaskahvila, apteekki, sosiaali- ja terveysasema, kampaamo, hammaslääkäriasema ja 

kirkko. Olemassa olevien palveluiden hyödyntäminen palvelujärjestelmässä on 

kunnassa todettu kustannustehokkaaksi. Suunnitteluun on otettu keskustan toimijat ja 

asukkaat alusta asti mukaan, ja saavutettu yhteisöllisyys antaa mahdollisuuden 

aktiiviseen toimintakulttuuriin myös jatkossa. 
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Kuvat 34. Lapinjärvitalo voi ryppäänä muodostaa pihipiirin. Välitila on katettavissa, jolloin 

saadaan suurempi rakennus. Modulaarisen asuntoyksikön käyttömahdollisuudet ovat 

monipuoliset. Kuvat Ida Fraser/Lapinjärven kunta. 

 

5.10 Leveärunkoiset ratkaisut ovat tulossa 

Seuraavassa on muutamalla kuvalla demonstroitu leveärunkoisia ratkaisuja. 

Ensimmäinen kuva on esimerkki seurustelutilasta. Kuva on tyypillinen englantilainen 

ratkaisu. Douglas King puolestaan demonstroi leveärunkoisen tilan käyttömahdol-

lisuuksia. Erilaiset oleskelutilat syntyvät leveärunkoiseen ratkaisuun helpommin ja 

luontevammin.  
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Kuva 35. Leveärunkoinen neliömallinen pohjaratkaisu englantilaisille palvelutalolle, 

SWBR Architects. 

 

 

Kuva 36. Leveärunkoinen pienimittakaavainen rypäsratkaisu Hollannissa. Ns. raskaan 

hoivan soluasunto koostuu yksittäisistä taloyksiömoduuleista kooltaan noin 37 m², ja ne 

on koottu yhteen yhteistiloilla ja katetulla keskitilalla.  

 



91 
 
 

 

5.11 Palvelurakennuksen ympäristö – puisto vai kyläpiha? 

Rakennuksen ympäristön määrittää sen sijainti taajaman rakenteessa. Tämä päätös 

tehdään yleensä tasolla, jossa mielikuvat ikäihmisten tarpeesta rauhalliseen 

ympäristöön ovat syöpyneet päätöksenteon syvään perimään. Keski-Euroopassa ikään-

tyneiden asumista käytetään taajamaa tai sen osaa elävöittävänä elementtinä keräämällä 

koulut, päiväkodit, kirjastot ja vanhuspalvelut yhteen asumisen kanssa. Tämä tulevai-

suuden näkemys kokonaisuuden asemasta taajaman elävöittäjänä ei vielä ole lyönyt läpi 

suomalaisessa päätöksenteossa. 

Jos ajattelemme yrittäjän mahdollisuuksia, on arvioinnissa erotettava tekijät, joihin 

yrittäjä ei pysty vaikuttamaan, niistä, joihin yrittäjä pystyy vaikuttamaan. Esimerkiksi 

julkinen liikenne määräytyy silloin, kun rakennukselle valitaan tontti. Tähän prosessiin ei 

palveluntuottaja usein osallistu, koska rakennukset ovat saattaneet olla aikaisemmin 

toisenlaisessa käytössä. Taajamia on yleensä kehitetty kasvattamalla reuna-alueita. 

Tulevaisuutta käsiteltäessä on eriytettävä kaupunkisuunnitteluun kuuluvat asiat ja 

toimijalle kuuluvat ympäristöasiat. 

Ympäristön osalta Soteran kaavakkeessa kysytään yhteyttä muihin palveluihin, julkista 

liikennettä, kevyen liikenteen reittejä ja kävelypolkuja. Nämä puuttuvat useimmista 

maamme pienemmistä taajamista. Sen sijaan pihajärjestelyt tai hyvin järjestetty 

sisääntuloaula antavat positiivisen kuvan.    

Yhtenä tarkastelun kriteerinä on ollut laitoksen yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan. 

Vanhuspalvelu on keskustan toimintaa. Rakennukset tulisi sijoittaa keskeisten aukioiden 

ja kävely- tai hitaasti liikennöityjen katujen viereen niin, että ne ovat helposti löydettävissä 

ja kutsuvia, jotta muodostuu yhteys palvelurakennuksen tilojen ja taajaman käyttäjien 

välille. Rakennuksissa on hyvä olla avoimia julkisia ja kaupallisia tiloja, kuten 

ulkopuolisen yrittäjän ravintola, jota käyttävät sekä vanhukset että muut. Ulkopuolinen 

asiakaskunta varmistaa usein palvelun laadun, koska he voivat äänestää jaloillaan. Tässä 

hankkeessa inventoiduista kohteista rakennusryhmät ovat ulkopuoliselle muun muassa 

Lapinjärvellä vaikeasti löydettävissä keskusta-alueella. Paikoitusalueiden ja tieverkon 

uudelleenjärjestely voisi parantaa asiaa, samoin opasteet ja viitoitukset. Tämä koskee 

Lapinjärven jokaista neljää kohdetta. 
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Uutena konseptina on taajaman kehittäminen palvelukorttelien avulla. Niihin keskitetään 

asumista ja erilaisia toimintoja, kuten lasten päivähoito, ravintola, kuntosali, 

kylätalotoiminta ja kirjasto. Tämä merkitsee taajamien asemakaavassa uutta ajattelua. 

Taajamiin on muodostunut kaupallinen keskus, jossa erimerkiksi pysäköinti, opastus ja 

vartiointi ovat yhteisiä. Kulttuurikeskus muodostuu koulujen, kirjaston, lähiurheilu-

kentän, asumisen ja vanhuspalvelujen lähekkäisyydestä. Palvelukortteliin tai keskustan 

kehittämiseen on mahdollista myös yhdistää ajatus muistikylästä. Kaikessa suunnitte-

lussa on varmistettava, ettei synny laajoja alueita, jotka ovat suljettuja ulkopuolisilta ja 

joissa rakennukset sulkevat läpikulkureittejä. Rakennuksen mittakaavan pitäminen 

pienenä on todettu muun muassa Englannissa edesauttavan ikääntyneiden pärjäämistä 

(evidence-based design -periaate). 

 

Aalto-yliopiston koordinoimassa Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projektissa 

yhtenä kohteena oli kasvavassa Raision keskustassa olevan Hulvelan vanhainkodin 

avaaminen osaksi lähikorttelien yhteisiä toimintoja. Projektin tuloksena Hulvelaa ehdo-

tettiin muutettavaksi siten, että se toimii kaupunginosan kylätalona.  Siihen rakennetaan 

lisää yhteistiloja sekä kokous- ja harrastustiloja sekä laajennetaan kuntosalia ja 

kahvilaa.  

 

Tämä edellyttää kuitenkin erilaisia aputoimintoja, joissa asukkaat viihtyvät luontevasti, 

kuten miesten yhteistä verstasta. Nämä sopisivat muun muassa väestökatoalueelle, 

jossa palvelut vähenevät, mutta miesten osaaminen voisi ratkaista monia arkipäivän 

korjaustehtäviä. Kevyempiä käsityötiloja on jo nyt käytössä, ja niitäkin voidaan kehittää. 

Nuoret kaipaavat myös DIY do-it-yourself- eli tee-se-itse-verstaita, joissa on tarvittavia 

työkaluja käytettävissä tai vuokrattavissa. Näissä ”maker”-verstaissa on tarjolla useim-

miten perustyökalut ja muun muassa sorvit, sirkkelit ja myös 3D-printterit, tietokoneet ja 

robotiikkaan liittyvät sähkötyökalut. Tämän tyyppisissä tekemisen verstaissa ikäryhmät 

voisivat kohdata toisiaan. 

 

Hyvien vaihtoehtojen löytämiseksi pienimuotoiset kilpailut ovat suositeltavia.  
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6. Keskeiset havainnot ja johtopäätökset  

6.1 Ongelmana ahtaus ja väärä sijainti  

TÄYTYY- ja Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hankkeiden kokemuksien 

perusteella voidaan todeta, että maamme vanhuksille tarkoitetussa palvelurakennus-

kannassa on kaksi vakavaa ongelmaa: väärä sijainti ja yleinen ahtaus.  

Ikääntyneiden asunnot on mitoitettu vuodeosastoperinteen mukaisesti ilman normaaleja 

asumisen edellyttämiä oleskelu- ja ruokailutiloja.  

Tyypillistä vanhuspalvelurakennukselle on yleinen ahtaus, yhteisten oleskelutilojen 

pienuus sekä rajoittunut käyttömahdollisuus. Kansainväliset vaatimukset täyttävät 

miellyttävä ruokailutila, oleskelu- ja seurustelutilat sekä rauhalliset tilat, jossa voidaan 

tavata esimerkiksi perheenjäseniä, puuttuvat suomalaisesta kulttuurista. Tekijöiden 

arvion mukaan tähän ryhmään kuuluu noin kolmannes yksiköistä.  

Nykyiset ikääntyneiden asumispalvelut sijaitsevat keskustan reunalla tai sen ulko-

puolella rauhallisessa ympäristössä irrallaan taajaman muusta toiminnasta. Edellä 

kuvattu Savitaipaleen esimerkki osoitti, ettei rakennuksen arviointi sinänsä riitä, vaan on 

tarkasteltava koko ympäristöä yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Tämä edellyttää 

ajattelun täydellistä uudistamista siten, että terveys- ja hoivapalvelut nähdään osana 

tavallista taajaman palveluverkkoa ja alueen palveluverkko pyritään optimoimaan.  

6.2 Ikääntyneiden asuminen ja palvelut ovat osa keskustan elinvoimaa  

Nykyinen suomalainen käytäntö, jossa palvelut tuodaan pelkästään seniorien asumis-

yksikköön, ei ole taloudellisesti eikä usein tilallisestikaan mahdollista, ja palvelutaso jää 

heikoksi. Muiden käyttäjien houkutteleminen keskustan reunustoille ei ole realistista. 

Seurauksena on, että palvelujen yhteiskäyttömahdollisuus on vähäistä eikä keskustalle 

tyypillistä kylätalotoimintaa ole mahdollista yhdistää tiloihin.  

Ikääntyneiden asuminen on osa taajaman elinvoimaa. Ikääntyvän väestön elämän 

loppuvaiheen asunto on taajaman keskustan palvelukorttelissa osana taajaman muuta 

toimintaa. Rakennukset on nähtävä taajaman keskustan toimintoina ja sijoitettava sinne. 

Rakennuksia suunniteltaessa ne on nähtävä osana taajaman palveluverkkoa, joka sekä 

käyttää ympäristön mahdollisuuksia että tuottaa lisäarvoa ympäristölle. Uuden taajaman 
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kehittymisessä ja yhteisöllisyyden edistäjänä kylätalo on keskeinen edellytys. 

Ikääntyneiden asunnot palvelutarpeineen ovat luonteva osa kylätalotoimintaa. Samalla 

koko taajamasta tulee turvallinen, muuntojoustava, houkutteleva ja helppokulkuinen. 

Asunnot voivat olla yksilöllisiä omia rakennuksia, asuntoryppäitä yhteisin tiloin 

(soluasunto tai useita) tai suurempia kokonaisuuksia, jossa on myös palveluja. Yhteistä on 

palvelujen avoimuus myös muille, mikä automaattisesti nostaa tilojen laadun asiakkaiden 

vaatimalle tasolle, ja integrointi taajaman keskustan elämään. Järjestelmästä syntyy 

hajautettu lähipalvelujärjestelmä.  

 

Palvelurakennus on voitava toteuttaa myös hajautettuna keskustataajamassa. 

Rahoituksella ja kaavoituksella on varmistettava, että yhden suuren yksikön sijasta 

palvelurakennuksen tilat on voitava rakentaa hajautetulla mallilla taajaman keskustaan 

noin 200–250 metrin säteellä.  

 

Ongelma koskee ensisijaisesti kaavoitusta. Palvelurakennusten syrjäisestä sijainnista ja 

usein myös massoittelusta päättää kaavoituksesta vastaava kunta. Kaavoittajilla ei ole 

kansainvälisestä hoivakulttuurirakentamisesta osaamista, eivätkä he tunne hyväksi 

todettuja esimerkkejä tai järjestelmien perusajatusta. Valtion ARA-rahoituksen tai 

kuntarahoituksen kohteissa rahoittajan tulisi varmistaa, että heidän hyväksymänsä 

rakennushinta mahdollistaa tontin tai asunnon keskustasijainnin. Rahoittajalla on myös 

mahdollisuus valvoa tilaohjelmaa rahoituksen hyväksymisen yhteydessä. Kun merkit-

tävä osa maaseudusta on väestöltään ikääntyvää ja vähenevää, on kuntoutusjärjestelmän 

kokonaisuus rakennettava sairaanhoitopiirin tai maakunnan tasolta.  

Rahoituksen ja kaavoituksen tasolla on tunnistettava myös hajautettu malli, jossa itse 

palvelurakennus voi olla hyvinkin pieni tai sitä ei ole, ja kokonaisuuteen kuuluvat palvelu-

verkkoon tukeutuvat yksittäiset asunnot. 

Näillä ajatuksilla ja ongelmilla ollaan menossa 2020-luvulle. Todettuja ongelmia ei voida 

ratkaista ilman valtakunnallista päätöksentekoa. 

Elinvoimainen taajama edellyttää toimivaa keskustaa. Ikääntyneiden asuminen on siinä 

keskeinen elementti.  
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6.3 Kuntoutus ja kuntoutustilojen puute 

Soteran tekemissä sairaanhoitopiirikohtaisissa palvelurakennusinventoinneissa on 

tullut selvästi esiin, että perustasolla ei ole riittäviä kuntoutustiloja tai -välineistöjä. 

Kuntoutuksen järjestäminen on edellytys sille, että vanhukset pysyvät toimintakykyisinä 

ja pystyvät itse hoitamaan päivittäiset rutiininsa ilman avustusta tai vähemmällä 

avustuksella, jolloin vastaavasti hoivaresursseja säästyy. Se on myös edellytys sille, että 

ikäihmisen lihasmassa säilyy eikä elämä lyhene ennenaikaisesti liikkumattomuuden 

vuoksi.  

Systemaattinen kuntoutuksen puute on maamme vanhushuollon ja sosiaali- ja 

terveysministeriön keskeinen ongelma. Sote-valmistelussa on huolehdittava sitä, että 

jokaisessa maakunnassa on kattava ja yhtenäinen kuntoutusjärjestelmä. Osana 

kuntoutuksen kokonaisuutta jokaiseen perustason palveluorganisaatioon on järjestet-

tävä kuntoutusyksikkö ja kuntoutustilat. Tilat on järjestettävä niin, että ne ovat myös 

taajaman väestön käytettävissä.  

6.4 Vanhuspalvelurakennukset tarvitsevat uusia sitovia ohjeita  

Lähivuosina merkittävä määrä palvelurakennuksista tulee peruskorjausvaiheeseen. 

Meneillään oleva kaupungistuminen vähentää pääosissa kuntia sekä taloudellista 

liikkumavaraa että muuttaa keskustan rakennetta. Ennen rakentamisratkaisuja koko 

palvelujärjestelmä on arvioitava uudelleen.  

Tämän ja aikaisempien Soteran koordinoimien projektien kokemuksien perusteella 

voidaan todeta, että osa ongelmista olisi voitu estää keskitetyllä ohjauksella, mutta sitä ei 

ole ollut. Siksi meillä on rakenteellisia ongelmia, kuten ahtaus, jotka muualla ovat 

ratkenneet jo viime vuosituhannen puolella. 

Tilojen rakentamisen tai korjaamisen suunnitteluun vaikuttaa seuraavat neljä hallinnon ja 

päätöksenteon tasoa: 

1. Valtakunnan hallinnon taso, jolla päätetään hoidon yleisistä periaatteista ja rakennusten 

tilavaatimuksista.  

2. Kuntataso, jolla päätetään rakennuksen toiminnoista ja sijainnista osana kunnan 

asemakaavaa. 
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3. Rakennuksen toimivuuden taso, jolla tarkoitetaan palvelutoimintojen sijoittumista 

kaupunkitilaan, niiden sijoittamista olemassa olevaan rakennukseen ja kalustuksen 

sijoittamista tilaan.  

4. Teknisen kunnon taso, jossa huolehditaan tilojen kunnosta ja ylläpidosta sekä 

kulutuskustannuksista. 

 

Valtakunnan tasolla ikäihmisten palvelutiloille tarvitaan minimivaatimukset. Kokonais-

tilan tarve on kansainvälisen kokemuksen mukaan 35–42 m² yhden henkilön asuntoa 

kohti, josta 4–5 m² on varattava yhteisiin tiloihin. Määräykset voi antaa sosiaali- ja 

terveysministeriö tai ympäristöministeriö, mieluummin nämä organisaatiot yhdessä. 

Kunta vastaa sijoituksesta kaavoituksessa ja rakentamisen määräysten ja lain 

mukaisuudesta rakennusluvassa.  

Ahtauden ja siitä johtuvien ongelmien ratkaisu on mahdollista sillä päätöksenteon tasolla, 

jolla ongelmat ovat syntyneet. Näin ollen kuntoutustilojen puutteen poistaminen 

edellyttää STM:n tekemää valtakunnan tason päätöstä. Vastuu nykytilanteesta kuuluu toki 

myös Kuntaliitolle sekä ikäihmisten edunvalvontajärjestöille.  

Tämän raportin liitteenä on Soteran tekemä yhteenveto ikääntyneiden asuntoja 

koskevista vaatimuksista. Se sisältää yleisiä vaatimuksia ja ympäristöä koskevia 

näkökohtia. Liite on toimiva ja käyttökelpoinen muistilista siihen asti, kunnes 

viranomaistyönä saadaan aikaan virallinen ohjeistus.  

6.5 Valinnanvapaus edellyttää julkista valvontaa ja palvelurekisteriä  

Valinnanvapaus edellyttää julkista rekisteriä, jossa on selostettu laitosten toiminta niin, 

että asiakas voi valita. Tämä edellyttää, että on yhteiset laatuvaatimukset ja että alue-

hallintovirasto tarkastaa yksiköt esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa, ja toinen käynti 

tehdään ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastuspöytäkirjojen on oltava julkisia ja rekiste-

rissä nähtävillä. Rekisterin käyttöliittymän on oltava yksinkertainen hotellivalinnan 

tapaan, jotta palvelujen vertailu on mahdollista. Siksi sosiaali- ja terveysministeriön tulee 

perustaa ikäihmisten asumispalveluyksiköiden julkinen rekisteri, jossa on nähtävillä 

tiedot laitoksen tiloista ja toimintatavoista sekä viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 

yksikön toiminnasta. 
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Ikäihmisten palvelutiloista tulee tehdä julkinen rekisteri. Aluehallintoviranomaisen 

tarkastustoimintaa tulee lisätä siten, että vuosittain on kaksi tarkastuskäyntiä, joista 

toinen tehdään ennalta ilmoittamatta.  
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Liite 1. 

6.6 Arkkitehtikilpailulla uusia ideoita  

Kodinomaisen tilan luominen on selkeästi vaikeaa Suomessa. Koska kodinomaiselle 

tilalle ei suunnittelijoiden käyttämässä teknisessä normistossa juuri löydy suoria 

suunnitteluohjeita, voi rakennuttaja suunnittelun ohjauksessa osin käyttää hotellien 

suunnitteluohjeita kodinomaisuuden saavuttamiseksi. Myös hoiva- ja huoltohenkilö-

kuntaa voidaan kouluttaa hotellitilan käytön ajatuksella, jotta tilat myös käytössä säilyvät 

kodinomaisina. 

Rakennuksen muotoa pitää kehittää. Vanhuspalvelut tarvitsevat leveärunkoisia ratkai-

suja. Olemassa olevia rakennuksia voidaan usein parantaa rakentamalla lisäsiipiä tai 

kattamalla siipien välinen tila lumettomaksi talvipihaksi. Myös korjaus- ja täydennys-

rakentamisessa on mahdollisuuksia. Rakennuksen siipien välisen tilan kattamista ulko-

oleskelutilaksi pitää suosia.  

Oleskelutiloja on avarrettava, jotta niissä voidaan ruokailla, katsella televisiota ja 

seurustella sekä olla rauhassa omaisten kanssa. Kohtuullinen vaatimus suunnittelijoille 

on, että aulatilat ovat osa avotilaa ja mahdollistavat esimerkiksi kuoron vierailun tai 

merkkipäivän järjestämisen.  

Suomalaisessa järjestelmässä kauneus ja mukavuus koetaan ylellisyydeksi ja mieluum-

min korostetaan teknisyyttä ja huoltoa. Järjestelmän on opittava tekemään ja ylläpitä-

mään ei pelkästään toimivia vaan houkuttelevia sisä- ja ulkotiloja, joita vanhukset 

haluavat käyttää.  

Tarvitaan uutta ajattelua: Hyvä tapa löytää uusia ratkaisuja vanhuksille tarkoitettujen 

asuntojen rakentamisen kipukohtiin on järjestää arkkitehtikilpailu. Tällainen tulisi 

järjestää pikimmiten aiheesta Ikääntyvä taajama. Kilpailu tulisi järjestää yhdessä 

sellaisen alueen kanssa, jossa väestöennusteen mukaisella palvelutarpeen kasvulla on 

merkittävä rooli.  
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7. TÄYTYY-hankkeen arviointiosahankkeen lopputulokset  

Aalto-yliopiston osahanke esittää TÄYTYY-hankkeelle seuraavat teesit liitettäväksi 

hankkeen tuloksiin:  

1. Kaupungistumisesta ja ikääntymisestä johtuva rakennemuutos on tapahtumassa. 

Massiivinen ja usein hallitsematon tilojen käyttötarkoituksen muuttuminen on 

kiinteistötalouden iso ongelma. Väestön ikääntymisestä johtuen kasvukeskuksissa 

sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee lisää tilaa. Väestöltään kutistuvien kuntien alueen 

sosiaali- ja terveyspalvelujen ylimäärän purkaminen tulee tehdä siten, että taajamat 

nähdään alueellisena tai seudullisena palveluverkkona, jossa parhaat yksiköt jäävät 

käyttöön kuntarajoista riippumatta.  

 

2. Taajama tarvitsee liikekeskuksen lisäksi kulttuurikeskuksen. Uudessa taajamaraken-

teessa korostuvat yhteisöllisyys ja sen edellytykset. Tarvitaan tiloja kokoontumisiin, 

kuntoutumiseen, harrastustoimintaan sekä näitä tukevia kahvila- ja ravintolapalveluita. 

Myös nuoriso tarvitsee omat tilat musiikin ym. harrastamista varten. Kirjasto ja koulu 

voisivat olla keskeisiä toimijoita. Moderni ratkaisu on keskittää nämä toiminnat taajaman 

kylätaloksi tai kulttuurikeskukseksi lähelle ikääntyneiden asumista ja heidän tarvit-

semiaan oheispalveluja. 

 

3. Ikääntyneiden asuminen on osa taajaman elinvoimaa. Ikääntyvän väestön elämän 

loppuvaiheen asunto on taajaman keskustan palvelukorttelissa ja palveluiltaan osa 

taajaman toimintaa. Rakennuksia suunniteltaessa ne on nähtävä osana palveluverkkoa, 

joka sekä käyttää ympäristön mahdollisuuksia että tuottaa lisäarvoa ympäristölle. Uuden 

taajaman yhteisöllisyyden edistäjänä kylätalo on keskeinen edellytys. Ikääntyneiden 

asunnot palvelutarpeineen ovat luonteva osa kylätalotoimintaa. 

 

4. Tarvitaan minimitilamääräys. Ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 

tulee tuottaa minimitilaohjeet uusille vanhuspalvelurakennuksille. Palvelurakennus ei 

saa ahtautensa vuoksi aiheuttaa asukkaiden lihaskatoa ja kunnon huonontumista. 

Rakennuksen pihan on oltava viihtyisä ja vapaasti myös muistisairaan saavutettavissa. 
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Kylätalo- ja kyläpihakonseptia on sovellettava mahdollisuuksien mukaan. Liitteenä oleva 

ohjeistus on viitteellisesti käyttökelpoinen, kunnes viranomaisten ohjeistus valmistuu.  

 

5. Kuntoutus kaikkien oikeudeksi. Ikääntymisestä johtuvan muutoksen hallitsemiseksi 

tarvitaan palvelurakenne, jossa kuntoutus on kaikkien oikeus. Kuntoutumismahdol-

lisuuksien tulee olla saman laatuiset väestön asuinpaikasta riippumatta. Edellytyksenä 

on osaaminen ja tarvittavat tilat, jotka on avattava myös koko väestön käyttöön, kunnon 

ylläpitoon ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Liikkuvaa kotikuntoutusta tulee tarjota 

myös keskustataajaman ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ohjeistaa 

sote-valmistelu siten, että maakunnan keskustaajamiin tulee kuntoutuspalvelujen 

verkko.  

 

6. Valinnanvapaus edellyttää valintamahdollisuutta. Tämä edellyttää julkista rekisteriä 

erilaisista vanhuspalvelutiloista. Rekisteriin pääsy edellyttää, että valtakunnallisesti tilat 

on tarkastettu ja luokiteltu viranomaisen eli aluehallintoviraston toimesta yhtenäisellä 

luokittelujärjestelmällä. Myös viranomaisten tarkastuskertomusten on oltava 

rekisterissä nähtävillä.  

 

7. Kasvukeskuksiin arkkitehtikilpailulla uusia ratkaisuja. Uusien palvelurakennusten tarve 

keskittyy kasvukeskuksiin. Rakennusten nykyinen muoto, jossa huoneet sijaitsevat 

käytävän varrella, ei ole paras mahdollinen. Leveärunkoisia tai neliömäisiä ratkaisuja 

olisi otettava käyttöön. Uusia ratkaisuja löytyy parhaiten julkisilla arkkitehtikilpailuilla. 

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön tulisi toteuttaa ikäystävällisen  

taajaman ideakilpailu yhdessä kasvukeskuksen kanssa.  
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JOHDANTO  

 
Tämä on kolmas uudistettu laitos SOTERAn Vanhustilojen käyttäjävaatimuksista. Ensimmäinen versio oli 
Kirsti Pesolan ja Erkki Vauramon vuonna 1997 kirjoittaman ”Vanhuksille tarkoitettujen tilojen käyttäjä-
vaatimukset ja tilojen arviointikriteerit” Tämä käännettiin englanniksi ja se muodosti japanilaisen JIHAn 
(Japan Institute of Healthcare Architecture) käyttäjävaatimusten pohjan. Kirsti Pesolan päivitti dokumentin 
vuonna 2000 Vanhustyön keskusliitossa. Tämä työ on ollut käyttävissä.   
 
Vanhusten jatkuvasti heikkenevä kyky selviytyä ilman apua elämän ongelmista vaatii tiloja, jotka 
mahdollistavat kasvavan avun nyt tai tulevaisuudessa. Käsitykset tilantarpeesta on muuttunut.  Vain 
riittävän väljissä tiloissa vanhus pysyy itsehoitoisena.  Tilojen mitoituksen, järjestelyn ja rakenteen tulee 
ennakoida niin paljon kuin mahdollista asumispalvelujen tai apuvälineiden käytön vaatimuksia.  
 
Vanhuksille tarjottavat tukimuodot muuttuvat ja kehittyvät. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on 
organisoitumassa uudelleen. Apuvälineitä kehitetään teknisiltä ominaisuuksiltaan. Siksi on mahdotonta 
arvioida vanhuksille tarkoitettujen rakennusten tulevaa sopivuutta sen mukaan, kuinka hyvin ne soveltuvat 
nykyisiin tukimuotoihin ja apuvälineisiin. Tästä syystä teknisten ratkaisujen luonnetta ja niiden taloudellisia 
mahdollisuuksia ei ole otettu huomioon käyttäjävaatimuksissa. Samoin on yritetty pitää 
käyttäjävaatimukset riippumattomina mistään selvästi määritellystä rakennusratkaisusta. 
 
Lueteltaessa vanhusten tilojen käyttäjävaatimuksia on lähdetty luonnollisesti siitä, että vanhusten 
perusvaatimukset ovat samat kuin kaikkien muidenkin aikuisten. Kykyjen käsitellä joustavasti ympäristön 
haasteita heiketessä vaatimukset muuttuvat – toiset vahvistuvat toisten tullessa vähemmän tärkeiksi.  
On luonnollista tämän kaltaisessa selvityksessä, että vaatimukset kallistuvat vanhimpien ikäryhmien, 
myöhäisimmässä elämänvaiheessa olevien vanhusten vaatimusten puolelle. Mutta on pidettävä mielessä, 
että rakennusten tulisi tukea kaikkien käyttäjiensä oikeuksia ja tarpeita turvallisuuden kärsimättä.  
 
Työ tehtiin osana TEKES –projektia ”Ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset”. 
Yhteyshenkilönä oli teknologia asiantuntija Sanna Sairanen. Luonnoksen ovat lukeneet useat alan 
asiantuntijat. Kaikkia parannusehdotuksia ei ole huomioitu, koska ne pyrkivät luomaan liian 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja rajoituksia projektin suunnittelulle. Riittää, että perusasiat ovat kohdallaan ja 
osana suunnittelua voidaan vapaasti parantaa ympäristöä.  
 
Ohjeen toimivuus on käytännössä testattu Eksoten alueen vanhuslaitosten inventaariossa elokuussa 2011 
ja Vaasan kaupungin vanhuslaitosten inventaariossa syksyllä 2011. Tulokset ovat luettavissa Aalto-
yliopiston SOTERA-Instituutin verkkosivuilla: Eksoten vanhuspalvelujen inventaario ISBN 978-952-60-
3996-4. 

Ohje on ollut taustamateriaalina tehtäessä TÄYTYY-hankkeen inventaarioita. Ohje on päivitetty Soteran 
toimesta vastaamaan  
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Vanhustenpalvelujen toimintayksiköt  
 

Arvioinnista 
Jotta kohteen (kunta tai sairaanhoitopiiri) vanhustenhuollosta saadaan kokonaiskuva, on arvioitava 
olemassa olevat vanhustenhoivayksiköt ja laitokset. Tämän kaltaista tutustumiskäyntiä kutsutaan 
rakennusten arviointimenetelmäksi.  
Yksityiskohtaisen menetelmän perusteena käytetään seuraavia näkökulmia: 

• Rakennuksen yleisilme ja arvo rakennetussa ympäristössä 
• Sisätilojen luonteen ja ilmapiirin, kalustuksen ja muun sisustuksen huomioiminen 
• Asukkaiden viihtyisyys ja omat tuntemukset 
• Rakennuksen antamat mahdollisuudet kuntouttavaan hoitoon  
  

Rakennuksen piirustuksista nähdään rakennuksen asemointi kaupunkirakenteessa ja tontilla, tilojen koot 
ja suhdeluvut sekä kerroskorkeudet. Siksi rakennuksen piirustukset, kuten  

1. asemapiirustus 
2. pohjapiirustukset 
3. leikkaukset 
4. julkisivupiirustukset  

ovat keskeisiä tietolähteitä.  
 
Vanhusten erityisasumisen on jaettu kolmeen ryhmään: laitos-, palvelu- ja itsenäiseen senioriasumiseen. 
Tämä ryhmitys perustuu ympäristöä koskeviin vaatimuksiin, jotka muuttuvat vanhuksen aktiivisuudesta tai 
kunnosta riippuen.  
 
Olennaista on myös ymmärtää, että vanhus asuessaan viimeisessä asunnossaan jopa vuosia, tarvitsee 
ympäristöltään samoja palveluja kuin aikaisemmin.  Mikäli ne eivät ole helposti saatavissa, joudutaan ne 
erikseen tuottamaan yhteiskunnan toimin. Ratkaisu on kallis eikä voimavaramme riitä siihen.  
 
Paitsi välittömiä vanhuksen omaa tilaa koskevia vaatimuksia tarvitaan myös vaatimukset ympäristölle.  
 

Uutena hajautetun lähipalvelujärjestelmän arviointi 
Taajaman mahdollisuudet tarjota uudentyyppistä hajautettua vanhuspalvelua olemassa olevien palvelujen 
voimin tulee arvioida. Pelkän rakennusten arviointia laajempi tapa arvioida taajaman vanhusten 
palvelumahdollisuudet on arvioida myös palvelurakennuksen ympärillä tai taajaman keskustan tai alueen 
palvelukeskittymän palveluverkko, ja mahdollisuudet toteuttaa tähän tukeutuvia vanhuksille sopivia 
kotipalvelun varassa toimivia lähiasuntoja. Tätä voidaan kutsua hajautetun lähipalveluverkon arvioinniksi. 
 
Arkipalvelujen käyttö on hajautetussa lähipalvelujärjestelmässä osa kuntoutusta, jonka lisäksi tarvitaan 
kriisienjälkeistä välitöntä kuntoutusta, ja aktiivista lihaskuntoutusta kuten vanhassa 
palvelujärjestelmässäkin. 

Laitos-asuminen 
 

• Laitoksessa asuvan vanhuksen on mahdollista saada erilaista hoitoa ongelmasta riippuen 24 
tuntia vuorokaudessa jokaisena viikonpäivänä.   

• Pitkäaikaissairaalla on oikeus omaan huoneeseen ja henkilökohtaiseen hygieniatilaan.  
• Jotta vanhuksen aktiivisuus säilyisi, on laitoksen oltava ympäristössä, jonne omaiset ja ystävät 

pääsevät käymään mielellään julkisella liikennevälineellä.  
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• Laitoshoidossa olevan ihmisen elinpiiri on noin. 30-
50m ja se muodostuu sängystä, huoneesta ja 
huoneen vieressä olevista yhteistiloista. 
Jokapäiväinen elämä  
pyörii tämän alueen sisällä. Asukkaalla ei ole 
mahdollista 
itsenäiseen liikkumiseen muualla.  

 

Palveluasuminen 
 

• Palveluasunnossa asuvan vanhuksen on mahdollista saada hoivaa 24 tuntia vuorokaudessa 
jokaisena viikonpäivänä.  

• Palveluasunnot on suunniteltava 
normaaliasumista koskevien määräysten 
mukaan, siten että ne soveltuvat vanhuksille.  

• Osa asunnoista on voitava tarvittaessa yhdistää 
toisiinsa.  

• Palveluasunnossa olevan vanhuksen elinpiiri on 
noin 50–100 metriä. Tämä tarkoittaa sitä että 
vanhuksen elämä rajoittuu asuinrakennukseen 
sekä sen lähiympäristöön ja tältä alueelta on 
saatava vanhukselle kaikki arkielämään 
kuuluvat palvelut. Rakennuksen läheisyydessä 
(naapuritalossa tai samassa korttelissa) tai 
mahdollisesti osana sitä tulee olla palveluita, 
kuten parturi/kampaaja, jalkahoitaja, kahvila 
ja/tai ravintola.  
Näihin palveluihin, erityisesti kahvila- ja 
ravintolatiloihin  
on oltava pääsy myös ulkopuolisilla henkilöillä.  
 

Senioriasuminen 
• Vanhushuollon kevein muoto on tuettu itsenäinen asuminen eli senioriasuminen.  Tämä 

asumismuoto voi tapahtua joko vuokratuissa tai omistetuissa asunnoissa, jonne palvelut tulevat 
tarpeen mukaan.  

• Asunnot suunnitellaan normaaliasumista koskevien määräysten mukaan, siten että ne soveltuvat 
vanhuksille.  

• Senioriasunnossa elävän vanhuksen elinpiiri on n. 300-500 metriä. Ympäristövaatimukset 
muuttuvat siten että vanhuksen kävelyetäisyydellä on oltava saavutettavana tavallisia 
peruspalveluja. Asuminen on sijoitettava alle puolen kilometrin päähän asutuskeskuksen 
keskuksesta tai osakeskuksesta. 

 



4 
 
 

 

Muistisairaiden yksiköt 

 
• Jako lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja käytöshäiriöiseen muistisairauteen ei aiheuta eroja 

käyttäjävaatimusten suhteen. Dementian aste vaikuttaa hoitoprosessiin, ei tiloihin. 
• Muistisairautta sairastava henkilö on sijoittanut osan muistiaan ympäristöön ja huonekaluihin. Hän 

mieltää kodikseen tilan, jossa on tutut huonekalut. Jos huonekalut ovat oudot, hän hakee kotiaan. 
Siksi dementiaa sairastavan huone pitää kalustaa käyttäen ainakin osittain alkuperäisen kodin 
huonekaluja, tauluja ja mattoja.  

• Muistisairaan hoivan erityispiirteinä on jatkuvan valvonnan tarve. Vaatimukset on otettava 
huomioon. 

• Kansainvälisessä kehityksessä on alettu suunnitella dementiakyliä, jotka rakentuvat vanhuksen 
oman yksityisen asunnon ja yhteistilojen lisäksi kyläksi, turvallisista ulkotiloista kyläkatuineen, 
asukkaille suunnattuine kauppoineen, kotieläimineen ja kylätilassa erillisissä rakennuksissa 
sijaitsevine palveluineen.  

 

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET  
Sijainti kaupunkirakenteessa 
 

• Vanhuksille tarkoitettujen asuinpalvelujen tulee sijoittua taajaman keskustaan.  Toiminta sijoittuu 
luontevasti lasten päivähoidon, koulun, kirjaston ja kylätalon muodostaman sosiaali- ja 
kulttuuritoiminnan keskuksen läheisyyteen. Tilat voivat olla osittain yhteisiä kylätalo toiminnan 
kanssa tai osa sitä.  

• Palveluyksikkö on myös palvelujen kuluttaja ja lisää siten taajaman elinvoimaa. 
• Taajaman kuntoutuspalvelujen läheisyys lisää ja niiden ohjattu käyttö lisää vanhuksen asukkaan 

omatoimisuutta. Vanhuksen lähiympäristössä tulisi olla luonteva yhteys puistoon, metsään tai 
viihtyisään pihaan. 

• Rakennuspaikan valinnassa tulee kiinnittää huomiota ympäristön esteettömyyteen. Maaston tulee 
olla loivaa ja kulkuväylien turvallisia. 

• Sairaalan tai terveyskeskuksen läheisyydestä on etua, mutta yksikön ei tulisi kuitenkaan sijaita 
sairaala-alueella.  

 

Palvelut 
 

• Palvelujen tarve muuttuu vanhuksen kunnon ja aktiivisuuden mukaan.  
• Sopivan matkan päässä olevat palvelut, pitävät vanhuksen aktiivisena ja mukana jokapäiväisessä 

arkielämässä. 
• Omatoimisen vanhuksen asuinpaikan läheisyyteen sopivia julkisia palveluja ovat esimerkiksi 

kylätalo, kirjasto ja liikuntatilat. Itsenäisesti asuvan asukkaan tarvitsemia palveluja ovat mm. 
kauppa, apteekki ja pankki. 

• Päivätoimintapisteiden tulee sijaita keskeisesti osana taajaman muita palveluja. 

Liikenne ja pysäköinti 
 

• Julkisen liikenteen palvelut ja turvalliset kevyen liikenteen reitit ovat välttämättömät.  
• Julkisen liikenteen yhteyksien tulisi sijaita kävelyetäisyyden päässä.  
• Rakennuksen läheisyydessä on oltava riittävästi pysäköintipaikkoja myös invalidi-

pysäköintipaikkoja, jotka on sijoitettu rakennuksen viereen niin, että niiltä pääsee sisäänkäynnin 
luo esteettä.  
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• Saattoliikenteen on päästävä kaikkien sisäänkäyntien eteen esteettä ja vanhusten kulkureiteistä 
turvallisesti erotettuna. 

 

Piha- ja ulkotilat 
 

• Rakennuksen välittömässä läheisyydessä on oltava luonnollisin estein rajattu viihtyisä 
ulkoilualue. 

• Pihan on oltava sellainen, että sillä voi liikkua myös apuvälineillä (riittävän loivat kulkureitit 
pyörätuolille sekä turvallinen pihavalaistus).  

• Sisäänkäyntien tulee olla riittävän laajalti katetut. Niiden tulee olla selkeitä ja kutsuvia, edustaltaan 
tasaisia, portaattomia sekä hyvin valaistuja.  

• Ulkopuolisten käyttämät tilat on sijoitettava niin, että niiden käyttö ei häiritse asukkaiden omaa 
piha-aluetta. 

 

ASUNTOJEN TILAKOHTAISET OMINAISUUDET 

Yleiset mitoitusperiaatteet 
• Esteettömyys. Vanhuksen tulee pystyä liikkumaan ja toimimaan vaivattomasti omassa 

toimintapiirissään. Esteettömyyteen kuuluu myös selkeät opasteet sekä hyvä kuunteluympäristö. 
• Pyörätuolimitoitus. Eri toimintojen ja niille varattujen tilojen mitoituksessa tulisi lähtökohtana aina 

olla vanhuksen itsenäisen suoriutumisen tukeminen ja turvallinen ympäristö. Pyörätuolille sopivan 
mitoituksen käyttäminen on perusteltua, koska silloin tilaa on riittävästi myös muille apuvälineille; 
rollaattorille, kyynärsauvoille tai kävelykepille.  

 
Pyörätuolin vaatima vapaa kääntymistila  ø 1300 - 1500 mm  

 

Asunnon koko  
 

• Vanhusten asuinyhteisössä oman tilan minimivaatimuksena olisi jokaiselle oltava oma huone 
hygieniatiloineen.   

• Asunnon on muodostettava ympäristö jokapäiväisen elämän välttämättömille toiminnoille. Näitä 
ovat nukkuminen, lepo, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, ruoanlaitto (ei laitoksissa), 
ruokailu, työskentely ja seurusteleminen, ulkomaailman seuraaminen, tavaroiden säilytys ja 
vaatehuolto.  

• Asuinhuoneen värityksessä ja sisustuksessa on otettava huomioon käyttäjän tottumukset ja 
toivomukset (esim. huone tapetoidaan aina ennen uutta asukasta sekä kalustetaan asukkaan 
omilla huonekaluilla.  

• Vanhuksella tulisi olla omassa kodissaan tilaa tavata henkilökohtaisia vieraitaan. Vieraiden tulisi 
tarvittaessa voida myös yöpyä. 

• Palvelu- ja senioriasunnoissa on oltava mahdollisuus kahdestaan asumiseen sitä haluaville. 
Kahden hengen yksikön tulisi järjestää niin, että se on jaettavissa kahdeksi eri tilaksi esimerkiksi 
toisen sairastuessa.  

• Laitosasunnon minimikoko:  25m2 
• Palveluasunnon minimikoko:  35m2 
• Yhden hengen senioriasunnon minimikoko 40m2 ja kahden hengen osalta 48-52 m2.  
• Lisäksi tulevat tarvittavat yhteistilat, noin 5-7 m2 asukasta kohti. Ne o voivat olla yhteisiä myös 

muiden toimijoiden kanssa, kuten kylätalon, korttelin ruokalan jne.  
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Makuutila tai makuuhuone 
 

• Sängyn sijoittamiselle on oltava erilaisia mahdollisuuksia. Se on voitava sijoittaa siten, että se ei 
näy, kun katsotaan ovesta sisälle tai että halutessaan voi sängystä nähdä, kuka astuu 
huoneeseen. Sängyn ympärillä on oltava riittävästi tilaa mahdollisia hoitotoimenpiteitä varten. 

• Dementiaa sairastavien sängystä on hyvä olla näköyhteys wc-tilan ovelle. 

Oleskelutila 
 

• Oleskelutilana voi olla erillinen olohuone tai tupakeittiö. 

• Oleskelutila mitoitetaan siten että, sinne mahtuu tilapäiseen yöpymiseen soveltuva vuodesohva. 
 

Eteis- ja säilytystilat 
 

• Vaatteiden säilytystä varten tarvitaan yhdelle hengelle 600mm syvää komerotilaa vähintään 

1200mm. 
• Erillisen eteisen tarpeellisuus harkitaan tapauskohtaisesti.  

• Asukkaan tarvitsemat apuvälineet on voitava sijoittaa hänen huoneeseensa. 

Ruokailu- ja keittotila 
• Palvelukodeissa ja senioriasunnoissa tulisi vanhuksen huoneessa olla mahdollisuus ruoanlaittoon. 

Senioriasunnon keittiön tulee täyttää normaalin asunnon keittiövaatimukset. Palveluasunnoissa 
keittiö voi olla pieni minikeittiö asuinhuoneen yhteydessä.  

 

Pesu- ja wc-tilat 
 

• Vanhuksille tarkoitetuissa yksiköissä ja asunnoissa tulee olla huonekohtaiset toimivat ja turvalliset 
hygieniatilat.  

• Tilaan tulee mahtua wc-istuin, suihkutila, pesuallas, tarvittavat tukikahvat ja säilytystila 
pesuvälineitä varten. Kaikki hygieniatilat on oltava mitoitettava pyörätuolikäyttöön.  

• Suihkutuksen ja saunomisen yhteyteen tulee järjestää vaatteidenvaihtomahdollisuus.  
• Wc-istuin tulee voida varustaa tukevalla irtokorokkeella, joissakin tapauksissa tarvitaan 

kevyttoiminen korkeussäädettävä wc-istuin tai wc-istuin, joka tarvittaessa nostaa käyttäjänsä ylös 
seisomaan. Lisäksi on oltava mahdollisuus ajaa suihkutuolilla wc-istuimen päälle.  

• Wc-tiloja ei tule systemaattisesti varustaa korotetuilla wc-istuimilla: wc-istuimelta on jalkojen 
ulotuttava normaalioloissa lattialle. Omatoiminen wc:n käyttö edellyttää ulottuville sijoitettua 
bideesuihkua ja paperitelinettä. 

• Suihku- ja peseytymistilaan on voitava ajaa suihkutuolilla ja siellä on oltava tarvittaessa kevyesti 
syrjään siirrettävä istuin. Suihku on suunniteltava siten, ettei se kastele koko lattiaa tarpeettomasti. 
Hygieniatilan minimikoko  5 m2  

 

LVI- ja sähkösuunnittelu 
• Omassa huoneessa tai asunnossa tulee olla myös tv-antennipiste, puhelinpiste sekä riittävästi 

sähköpisteitä. 
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Asuntokohtainen ulkotila 
• Jokaisella vanhuksella tulisi olla mahdollisuus ulkona oleskeluun. Oma parveke tai rajattu piha-

alue luo viihtyisyyttä. 
• Asuntokohtainen ulkotila voidaan esim. laitoksissa korvata huoneiden yhteiskäyttöön suunnitellulla 

ulkotilalla tai kaiteella varustetulla ikkunaovella. 

Yhteistilat  
Yleistä 
 

• Asuntojen yhteyteen tarvitaan yhteistä tilaa seurustelulle ja kohtaamiselle. 
• Yhteistilojen määrän ja koon tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa sen mukaan, minkä tyyppi-

sestä asumisratkaisusta on kyse ja millaiset ovat asukkaiden tarpeet.  
• Jos oma yksityinen alue on pieni ja supistettu, kuten esimerkiksi laitoksissa, on yhteistiloja oltava 

monipuolisemmin.  

Sisääntulotilat 
 

• Sisääntulon yhteyteen on varattava tilaa ulkopyörätuolin säilytystä ja pesua varten. 
• Laitosten yksiköllä tai osastolla tulee olla oma aula- tai eteistilansa. 

Oleskelutilat 
• Oleskelutiloja on oltava riittävästi ja niissä erilaisia seurusteluryhmiä. Lisäksi tulee olla erillisiä 

tiloja, joissa pienempi ryhmä voi oleskella muiden häiritsemättä.  
• Tupakointitilan suunnittelussa tulee muistaa, että tupakansavu ei saa siirtyä muihin tiloihin eikä 

näin haitata tupakoimattomia. Tupakointitila voi olla yhteinen sekä asukkaille että henkilökunnalle. 

Harrastus- ja virkistystilat 
 

• Vanhuksille tarkoitetussa rakennuksessa on oltava mahdollisuus eri harrastuksiin esim. 
maalaamiseen tai musiikin kuunteluun. Tiloja on voitava muunnella tarkoituksen mukaan. Tilaa on 
voitava käyttää tarvittaessa myös henkilökunnan ja taajaman asukkaiden kokoustilana. Tilojen 
yhteyteen tarvitaan wc. 

• Harrastustiloina voi toteuttaa myös mm. verstastiloja, jotka ovat koko taajaman käytettävissä. 
• Harrastustiloissa tarvitaan paljon hyllytilaa ja kaapistoja sekä yksi tai useampi vesipiste.  
• Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä tulee olla tilat liikuntaa varten ja mielellään uima/terapia-

allas.  

Ruuanvalmistustilat  
 

• Keittiön tulee olla valoisa, ikkunallinen, mielellään samaa tilaa kuin ruokailutila (tupakeittiö).  
Keittiön mitoituksessa tulee ottaa huomioon sekä pyörätuolia käyttävän tarpeet että "terveen" 
tarpeet (avustaja, perheenjäsen jne.). Säädettävät keittiökalusteet helpottavat muunneltavuutta, 
ainakin osalle työtasoa varataan jalkatilaa sen alle. 

 

Ruokailutilat 
 

• Nykyaikaisessa pitkäaikaishoidon yksikössä asukkaat ja henkilökunta ruokailevat yhdessä. 
Mahdollisuus yksikön yhteiseen ruokailuun on siis välttämätön. Ruokailutilan on oltava 
houkutteleva, hyvin ilmastoitu ja valoisa.  
 

• Ruokailu voidaan hoivan tasosta riippuen järjestää myös taajaman palveluverkon ravintolassa.  
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• Ravintolan on hyvä olla avoin kaikille, myös ulkopuolisille, laadunvarmistuksen takia. 

Yhteiset pesu-, wc ja saunatilat 
 

• Vanhuksille tarkoitetuissa yksiköissä olevat yleiset pesu- ja wc-tilat tulee olla toimivia ja turvallisia. 
• Saunan mitoitus tulee suunnitella pyörätuolia tai jopa kahta avustajaa käyttävän henkilön mukaan. 

Kylpymahdollisuus on järjestettävissä nostolaitteella.  
 

Vaatehuoltotilat 
 

• Asiakkaiden / potilaiden pyykinpesumahdollisuus on järjestettävä joko yksikkö- tai 
asuntokohtaisesti. Omatoimisuuden mahdollisuus on suotavaa. 

Säilytys- ja varastotilat 
 

• Säilytystiloja on oltava riittävästi ja niiden tulee sijaita siellä, missä varastoitavia tavaroita 
käytetään. Riittävät komerotilat omissa huoneissa vähentävät tai jopa poistavat kokonaan erillisten 
liinavaate- yms. varastojen tarpeen.  

• Vanhusten henkilökohtaiseen irtaimistovarastoon tulee päästä myös pyörätuolilla. Säilytystilaa 
tarvitaan pyörätuoleille, välineille ja tarvikkeille sekä kausivaatteille. 

Henkilökunnan tilat 
 

• Tilat tulee sijoittaa keskelle osaston toimintoja ja päivätilojen välittömään läheisyyteen. Niiden 
tulee olla helposti muunneltavia, viihtyisä ja osittain avointa tilaa, jonne ja josta on hyvä 
näköyhteys muihin tiloihin.  

• Henkilökunta tarvitsee myös rauhallisen tilan kirjallisia töitä varten sekä lukittavia kaappeja 
lääkkeiden ja tiettyjen asiakirjojen säilyttämistä varten.  

Huolto- ja varastotilat  
 

• Varastotilojen suunnittelun on mahdollistettava varastokierron optimointi ja tarpeettomien 
työvaiheiden eliminointi.  

• Jätehuoltotilan on hyvä olla vanhuksille helposti saavutettavissa (ei kynnyksiä tms. esteitä) sekä 
huomaamattomasti sijoitettu.  

Tutkimus, hoito- ja hoivatilat  
 

• Laitosten lääkejakelutila sijoitetaan mielellään erilleen, rauhalliseen paikkaan.  
• Tutkimus- ja lääkärinhuoneet ym. tulee olla muunneltavissa esim. konsultaatiotilaksi tai tarkkailuti-

laksi.  
• Laitosmuotoisissa yksiköissä on voitava tehdä yksinkertaisia hoitotoimenpiteitä.  
• Tutkimus- ja hoitotiloissa on oltava mahdollisuus ventilaattorin, respiraattorin tai hapenkäyttöön 

sekä antaa hengitysterapiaa. Myös huoneilman kosteuden säätöön on oltava mahdollisuus.  
 

TILOJEN TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 
• Päivähoito voidaan toteuttaa itsenäisenä yksikkönä, avohoitoyksikön tai pitkäaikaisosastojen 

yhteydessä.  
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• Erilaiset asiakasryhmät vaativat erityypistä päivähoitoa. Hoidettavien asiakkaiden tulisi olla ryh-
mässä keskenään saman tasoisia. Päivähoito voi olla päiväsairaalatoimintaa, päiväkotitoimintaa 
jne. ja niiden palveluita tulee voida käyttää joustavasti. 

• Päivähoitoyksikön vastaanottotilat on suunniteltava siten, että henkilökunta näkee joustavasti eri 
aikoina asiakkaat.  

• Kanslian, jos se on tarpeellinen, on oltava monitoimipiste, joka toimii samalla potilaiden 
vastaanottopisteenä, kuljetusten järjestelypisteenä, hälytysten vastaanottopisteenä ja kioskina. 

• Wc:ssä itsenäisesti asioimaan kykenemättömien potilaiden virtsauksen ja ulosteiden hoito, lähi-
pesujärjestelmät ja potilaan peseminen vuoteessa tai suihkutussängyissä on myös otettava 
suunnittelussa huomioon.  

• Potilaskuljetuksen apuvälineet ja pesutilan sisustus on sovitettava toisiinsa. 

Toimintojen sijoitus ja yhteydet toisiinsa 
• Tilojen keskinäinen sijoitus on tärkeä, koska sillä voidaan vaikuttaa paitsi asuinympäristön 

toimivuuteen myös sen ilmapiiriin ja sosiaalisiin suhteisiin.  
• Asunnon ja asumista välittömästi tukevien tilojen välillä on hyvä olla sisäyhteys. Palvelut voivat 

olla ulkoyhteyden varassa, jos rakennus suunniteltu palveluverkon varaan. 
• Palveluverkostoon tukeutuva erillinen vanhukselle sopiva asunto sijoittuu yleensä tiiviisti 

keskustaan ja tukeutuu omaehtoisesti käytettäviin lähipalveluihin. Esteettömät kulkuyhteydet ja 
huolto keskusta-alueella on kunnan huomioitava. 

• Laitoshoidossa olevan vanhuksen päivittäin käyttämät tilat tulisi voida liittää toisiinsa mieluiten 
ilman käytäviä tai turhia välitiloja.  

• Eri tilojen toisiinsa liittäminen ja ryhmittely riippuu siitä, minkä tyyppinen tai kokoinen asuinym-
päristö on kyseessä.  

 

Turvallisuus 
 

• Kaikkien tilojen on oltava turvallisia. Turvallisuus ei saa muuttaa tiloja vankilaksi. 
• Kalusteiden on oltava tukevia, hyvin paikoillaan pysyviä ja turvallisia.  
• Materiaalivalinnoilla on minimoitava kaatumisriskit ja -vauriot: lattiapinta ei saa olla liukas 

märkänäkään.  
• Rakennusosissa ei saa olla teräviä kulmia, joihin kaatuessaan lyö itsensä.  
• Turvapuhelin ja siihen liittyvät hälytyspainikkeet takaavat avunsaannin.  
• Tilojen ja laitteiden paloturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, samoin esimerkiksi 

varavoimajärjestelyihin, jotta hälytysjärjestelmät ja hätävalot toimisivat sähköhäiriöidenkin aikana. 
• Lisäturvallisuutta tuovat erilaiset varojärjestelmät kuten asunnon oven ovisilmä (asennuskorkeus!) 

tai kamerajärjestelmä, jolla voi tarkistaa ovella olevan henkilöllisyyden.  
• Murtosuojaus maantasokerroksen ikkunoissa ja ovissa lisää turvallisuuden tunnetta.  
• Erilaiset ajastimet ja turvakytkimet sähkö- ja vesilaitteisiin ovat välttämättömät. Myös eri laitteiden 

ja valaisinten säätö ja käyttö on saatava helpoksi. 
 

Valvottavuus 
 

• Hoitajien tilat on sijoitettava valvonnan kannalta keskeisesti. Näköyhteys yhteistiloihin, eteistilaan, 
uloskäynnille ja ulkoilutilaan tarvitaan. On suotavaa järjestää hoitajien työt niin että ne voidaan 
suorittaa yhteisissä asukastiloissa, jolloin hoitajien ja asukkaiden interaktio lisääntyy. 

Kalustettavuus, kalusteet, varusteet ja laitteet 
 

• Kaikkien kalusteiden on oltava kodin kalusteita ja helppokäyttöisiä. 
• Laitteiden kytkimien, nappien, vetimien ym. tulee olla riittävän isoja ja helppoja käyttää. 

Numeroiden ja symbolien tulee olla riittävän isoja ja helppoja lukea. 
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 TILOJA KOSKEVAT PSYYKKISET JA SOSIAALISET 
VAATIMUKSET 

Orientoitavuus 
 

• Heikkenevät näkö, kuulo, muisti sekä havainnointi- ja liikkumiskyky vaikeuttavat ympäristössä sel-
viytymistä, ympäristön hahmottamista ja tunnistamista. Vanhuksille tarkoitetun rakennuksen 
ympäristöineen tulisi siten olla helposti ymmärrettävä kokonaisuutena niin, että vanhuksen on siinä 
helppo löytää tiensä paikasta toiseen ja säilyttää luottamus omaan toimintakykyynsä.  

Viihtyisyys ja virikkeellisyys 
 

• Kaikki tilat on suunniteltava kodinomaisiksi ja yleisilmeeltään viihtyisiksi ja virikkeellisiksi. 
• Asuinympäristön tulee olla siisti ja puhdas, raikas ja hajuton. 

Yksityisyys – yhteisöllisyys, identiteetin tukeminen 
 

• Asuinhuoneet on ryhmiteltävä siten, että ne puolustavat identiteettiä ja rohkaisevat yh-
teistoimintaan. Oman huoneen ovi tulee varustaa lukolla, ovikellolla, nimellä ja postiluukulla. 

• Yhteiset oleskelutilat tulee järjestää niin, että vanhuksen on mahdollista valita aktiivisen ryhmässä 
seurustelun, passiivisen sivusta seuraamisen tai kahdestaan seurustelun väliltä.  

• Yhteistiloista pitää pystyä seuraamaan ympäröivän yhteiskunnan päivittäistä elämää, ja aistimaan 
vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelut. 

• Asukkaan tulee voida vaikuttaa yhteistilojen sisustuksiin, väreihin ja kalustuksiin sekä 
kalustamiseen. 

 

TILOJA KOSKEVAT TEKNISET VAATIMUKSET 
Rakenteet ja rakenneosat, portaat, hissi, ovet, ikkunat 
 

• Rakenteet ja rakenneosat 
Seinien on oltava riittävän tukevat, jotta niihin voi kiinnittää tukikahvoja, tukikaiteita, nostolaitteita, 
hyllyjä yms. käyttäjien tarpeen mukaan.  
 

• Portaat ja rampit 
Mikäli rakennuksessa on portaita, tulee vähintään yhden niistä (pääportaikon) soveltua myös 
harjoittelukäyttöön. Sen on oltava riittävän leveä  kahden avustajan kanssa kuljettaessa, askelman 
nousu riittävän matala, alkamis- ja loppumiskohdat merkitty selkeästi ja kerrosten välisellä 
lepotasanteella varustettu. 
Askelman etureunan on oltava turvallinen niin, että se ei liukasta eikä aiheuta alaspäin mentäessä 
kiinni jäämistä ja kompastumista, on sopivasti pyöristetty ja selvästi erottuva myös 
heikkonäköisille. 
Portaiden ja ramppien/luiskien molemmin puolin tulee käsijohteitten olla sopivalla korkeudella, 
mielellään kaksi eri korkeuksille asennettua käsijohdetta. Käsijohteesta pitää saada tukeva ote 
myös heikoilla käsivoimilla. 
Ramppien tulee olla riittävän loivat pyörätuolille. Niiden olemassaolon ja sijoituksen on oltava 
selkeä myös heikkonäköiselle. 

 
• Hissi 

Hissit on mitoitettava pyörätuolille ja avustajalle. Hisseissä on oltava automaattiovet, tukikaide ja 
istuin. Ohjaustaulun ja tukikaiteen on oltava pyörätuolin käyttäjälle sopivalla korkeudella. 
Ohjaustaulun napit ja tiedot tulee olla riittävän isot ja selkeät. 
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• Ovet 
Kaikki oviaukot on mitoitettava pyörätuolille. Ovien ja liukuovien on oltava kevyet ja helposti avat-
tavissa ja suljettavissa. Vetimien on oltava riittävän isokokoiset ja oikealla korkeudella myös 
pyörätuolissa kulkevalle 

 
• Ikkunat 

Ikkunasta on voitava nähdä ulos myös sängyssä maatessa. Ikkuna on voitava avata myös 
pyörätuolista käsin. Liiallista auringonsäteilyä on voitava rajoittaa. 

 

Materiaalit 
 

• Pintamateriaalien on oltava helposti puhdistettavia, hajuja imemättömiä ja terveellisiä.  
• Materiaalien tulee olla luonnollisia asuinympäristölleen, lämpimiä ja miellyttäviä koskea, 

heijastamattomia ja kiiltämättömiä.  
• Värityksessä ja kontrastien käytössä tulee ottaa huomioon heikkonäköisten vaatimukset esim. 

lattia- ja seinäpintojen tulee selvästi erottua toisistaan.  
 

Lämpötila, ilmanvaihto 
 

• Asukkailla on oltava mahdollisuus säätää omien tilojensa lämpötila itselleen sopivaksi. Tilojen on 
oltava hyvin ilmastoidut, mutta vedottomat. Asuinhuoneessa pitää voida tuulettaa itsenäisesti. 

• Peseytymistiloissa on oltava lattialämmitys.  
• Tupakkatilan ilmastointi on järjestettävä niin, että tupakansavu ei siirry sieltä muihin tiloihin. 

 

Akustiikka 
 

• Tilojen yleiseen akustointiin (sekä ääneneristys että äänenvaimennus) on kiinnitettävä riittävästi 
huomiota.  

• Rakennuksen on hyvä sijaita rauhallisella paikalla melulta suojassa, tarvittaessa on liikenteen 
aiheuttamaa häiritsevää taustamelua vastaan suojauduttava äänieristetyin ikkunoin.  

• Ulko-oleskelu sijoitetaan rakennuksen meluttomalle puolelle ja/tai hyvään ilmansuuntaan. 

Valaistus 
 

• Liikkumisen tulee olla turvallista ja sen vuoksi tiloissa tulee olla hyvä valaistus ja vastavalohäikäisy 
tulee poistaa. Yksikössä tulee olla hyvä kodinomainen yleisvalaistus ja lisäksi eri tarkoituksiin 
sopiva paikallisvalaistus.  

• Riittävä päivänvalon saanti on turvattava eri tiloihin. Valaistusta tulee voida säätää tilanteen 
mukaan ja säädön tulee voida tehdä sekä potilas että henkilökunta. Valaistus ei saa häikäistä eikä 
aiheuttaa jyrkkiä varjoja.  

• Suunnittelussa on otettava huomioon vanhenevan ihmisen heikentyvä näkö sekä eri silmäsairau-
det. Kulkureitin varrella kohdat, jotka vaativat enemmän vanhuksen huomiota (kuten askelmat, 
luiskat ja lukitut ovet) on valaistava tehokkaammin. 

Tekniset asennukset 
 

• Katkaisijat, pistorasiat ym. sähköasennukset sijoitetaan sellaiselle korkeudelle, että niitä on helppo 
käyttää kumartumatta ja pyörätuolista käsin. 

• Vesihanojen käytön on oltava helppoa ja ymmärrettävää, niiden muotoilun tulee mahdollistaa 
otteen saaminen heikoilla käsivoimilla märästäkin hanasta. Kuuman veden vahingossa tulo on 
estettävä. Kuumavesiputket on asennettava upotettuina. 

• Suuret ryhmätilat varustetaan induktiosilmukalla huonokuuloisia varten. 
 



12 
 
 

 

Laitokset 
Tekniset apuvälineet ja ympäristönhallintalaitteet – tai ainakin niiden helppo asennusmahdollisuus 
(varaukset rakenteisiin ja sähköputkituksiin) on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kuiten-
kaan teknisille laitteille ja niiden säätimille ei saa antaa "ylivaltaa" kodinomaisuuden 
kustannuksella vaan ne on voitava asentaa helposti saataville – mutta ei välttämättä jatkuvasti 
näkyville.  

 
Teknistä ylivarustusta on vältettävä, esim. kaasupisteet asennetaan ainoastaan tiloihin, joissa niitä 
todella tarvitaan (esim. tutkimushuone). Kaasupisteitten on oltava työntekijän kannalta helposti 
saatavilla – ei välttämättä kuitenkaan jatkuvasti näkyvillä ja niiden sijoituksen on mahdollistettava 
sängyn siirtäminen vapaasti. 

 
Kaikkien teknisten apuvälineiden käytön tulee olla helppoa ja yksinkertaista. Niitten tulee olla 
käyttöturvallisia ja -varmoja, helposti puhdistettavia ja säätimien tulee olla helposti käden 
ulottuvilla. 

 
Apuvälineiden tekniseen kehitykseen on varauduttava mahdollisuuksien mukaan; varauksia on 
oltava riittävästi myös elektroniselle apuvälinetekniikalle. Lisäksi tarvitaan tila ja tekniset 
apuvälineet erilaisille "muistelumahdollisuuksille", kuten tv, video jne.  
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