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Aalto-yliopiston Sotera-instituutin Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -projekti on kehitys- 

ja tutkimuskokonaisuus, johon osallistuu parikymmentä kuntaa, kuntayhtymää ja yksityistä yritystä 

kautta Suomen.  Projektissa haetaan taloudellisesti, sosiaalisesti sekä moraalisesti kestäviä ratkaisuja 

ikääntyvän väestön kasvavan palvelutarpeen ja rajallisten resurssien väliseen ongelmaan. Keskiöön 

nousevat ikääntyvän väestön toimintakykyä eri tavoin ylläpitävä laaja keinovalikoima yhdyskuntasuun-

nittelusta yhteisöllisyyteen, olemassa olevaa kuntoutuspotentiaalia unohtamatta. 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky (”Siun sote” ) vastaa 1.1.2017 lukien Pohjois-Karjalan 

maakunnan kuntien ja Heinäveden kunnan osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.  Siun 

soten valmistelun aikana on tunnistettu ikäihmisten palvelutuotannossa oleva uudistamisen tarve, jotta 

tasapaino palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kustannusten hallinnan näkökulmista voidaan pidem-

mällä aikavälillä saavuttaa. Kansalliseen projektiin liittyvänä osaprojektina toteutettu alueen kunnissa 

sijaitseviin vanhuspalveluyksikköihin suunnattu inventaario ajoittui Siun soten lyhyen ja pitkän aikavälin 

suunnittelun osalta hyvään ajankohtaan.  

Kiitän alueen toimijoiden puolesta professori (h.c.) Erkki Vauramoa, dosentti (emr.) Reijo Kekäläistä ja 

arkkitehti Jonna Taegenia inventaariokohteissa antamistanne käytännönläheisistä vinkeistä sekä laajan 

tilastoaineiston ja inventaarioahavaintojenne yhdistämisestä käsillä olevan raportin muotoon. 
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1.1 Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut

Suomen väestörakenne muuttuu nopeasti tulevina vuosina. Vuoden 2015 lopussa oli yli 75-vuotiaita 

480 839 (8,8 % koko väestöstä). Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on 

804 447 (13,9 %). Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa merkittävästi eliniän pitenemisen 

ja suurten ikäluokkien vaikutuksesta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(Vanhuspalvelulaki) astui voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kuntien on laadittava suunnitelma toimen-

piteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 

tukemiseksi. Tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta. Lisäksi erityisesti kotona asu-

mista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä on tarkoitus kehittää.

Vanhuspalvelulain määrällinen tavoite palvelurakenteelle on, että vuoteen 2017 mennessä 91–92% 

yli 75-vuotiaista asuisi kotona. Iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen 

kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Pitkäaikainen laitoshoito 

tulee kyseeseen vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilastur-

vallisuuteen liittyvät perusteet.

Kunnissa on viime vuosien aikana vähennetty pitkäaikaista vuodeosastohoitoa ja lopetettu vanhainko-

teja. Samanaikaisesti on kuitenkin tehostettua palveluasumista lisätty merkittävästi. Kotona asumisen 

suhteellinen osuus on pysynyt 90 % paikkeilla koko 2000-luvun. Tavoitteisiin nähden vanhuspalvelura-

kenne on liian laitosmainen. Kuntien välillä on kuitenkin eroja, joissakin kunnissa laitoshoitoa on vain 

vähän, toisissa taas laitoshoidon osuus on suuri. 

1.2 Vanhustenpalveluyksiköiden inventaario

Siun sote -alueen vanhustenpalveluyksiköiden inventaario toteutettiin osana Muuttuva yhteiskunta – 

Muuttuvat palvelut -tutkimushanketta, jonka osaprojekteina ovat visio sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tulevaisuudesta ja kuvaus uudesta palvelurakenteesta, joka perustuu itsenäiseen asumiseen palve-

lukorttelissa tai vastaavassa taajaman täydennysrakentamisessa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan 

uudistuvan rakenteen edellyttämiä tehokuntoutusta ja väestön kunnon ylläpitoa.

Vanhuspalveluyksiköiden inventaario ajoittui Siun sotessa kahteen jaksoon, 11.–14.4. ja 9.–13.5.2016. 

Inventaarioon osallistuivat Aalto-yliopistosta professori (h.c.) Erkki Vauramo, dosentti (emr.) Reijo 

Kekäläinen ja arkkitehti Jonna Taegen. Siun soten yhteyshenkilöinä toimivat Siun soten kehittämisjoh-

taja / PKSSK perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Anu Niemi, Siun soten ikäihmisten palvelujen 

toimialuejohtaja / Joensuun sote-johtaja Eija Rieppo, vs. johtava ylilääkäri Leena Timonen, kuntoutusy-

lilääkäri Marja Kilpiäinen ja PKSSK:n apuvälineyksikön palvelupäällikkö Merja Kosonen.

Pohjois-Karjalan alueella on Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisterin (TOPI) koodilla lähes 

200 erilaista vanhustenpalveluyksikköä. Näistä inventoivaksi valittiin 56 kohdetta, jotka sijoittuivat 

tasaisesti Pohjois-Karjalan 13 kuntaan sekä Heinäveden kuntaan. Inventoitaviin kohteisiin kuului terve-

yskeskusten vuodeosastoja, palvelutaloja (tehostettu ja tavallinen), hoito- ja hoivakoteja, ryhmäkoteja 
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sekä vanhusten vuokra-asuntoja. Suurin osa kohteista oli kunnan tai kaupungin omistamia, mutta jou-

kosta löytyi myös kymmenkunta yksityisten yritysten rakennuttamia ja ylläpitämiä yksikköjä.

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti on inventoinut vuodesta 2009 lähtien sai-

raanhoitopiirien, kuntien ja kaupunkien vanhusten laitos- ja asumispalveluita, mm. Etelä-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspiiri, Kainuun sosiaali- ja kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Vaasan 

kaupunki. Inventaarioissa on kiinnitetty huomiota rakennusten arkkitehtoniseen kokonaisratkai-

suun, sijaintiin, tiloihin ja toimintaan. Kohdekäynneillä on ollut mukana Aalto-yliopiston tutkijoiden 

lisäksi aina myös lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, useimmiten kuntoutuk-

sen ammattilainen. Rakennuksen sisä- ja ulkotiloihin on tutustuttu paikallisen yhteyshenkilön johdolla.

Siun sote -alueen inventaario aloitettiin aineiston keruulla. Kohteiden asukasmäärästä, ikäjakaumasta 

ja asumisajasta saatiin tietoa liitteenä olevan esitietolomakkeen avulla. Lomake lähetettiin kohteiden 

yhteyshenkilöille täytettäväksi ennen vierailua. Kiinteistöjä koskevat tekniset tiedot, kuten rakentamis-

vuosi, tehdyt peruskorjaukset ja laajuus, saatiin Siun soten tilajohtaja / Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilapalvelujen tilajohtaja Juha Tornbergilta. 

Kohdekäyntien yhteydessä rakennus dokumentoitiin valokuvien ja muistiinpanojen avulla. Tässä inven-

taarioraportissa jokainen kohde käsitellään omana kokonaisuutena. Kohdearvioinnissa painotetaan 

tilojen ja toiminnan lisäksi asiakasarvon ja palvelukokemuksen merkitystä. Onnistuneissa kohteissa 

toteutuvat seuraavat ominaispiirteet:

Symbolinen arvo: ”rakennus tuntuu kodinomaiselta ja turvalliselta” 

Emotionaalinen arvo: ”olosuhteet ja palvelut koetaan miellyttävinä” 

Toiminnallinen arvo: ”asiakkaan ja palveluntarjoajan toiminta on loogista ja helppoa” 

Taloudellinen arvo: ”ratkaisuissa on keskitytty kustannusten kannalta olennaiseen” 

Tekninen arvo: ”tekniset ratkaisut tukevat tavoitteita”

Näiden edellä mainittujen kriteereiden pohjalta vanhustenpalvelurakennusten tiloja ja toimintaa voi-

daan arvioida seuraavan skaalan mukaan:

+2
Lisää asiakasarvoa huomattavasti, toteuttaa kaikki asiakasarvon kriteerit, symbolisen, emotio-

naalisen, toiminnallisen, taloudellisen ja teknisen.

+1 Lisää asiakasarvoa, asiakasarvon positiivinen muodostuminen tunnistettavissa.

0
Passiivinen, ratkaisussa voidaan tulkita lähinnä teknistaloudellisten ja toiminnallisten peruso-

minaisuuksien toteutuminen.

-1 Vähentää asiakasarvoa, ratkaisu on painottunut ainoastaan teknistaloudellisiin seikkoihin.

-2 Vähentää asiakasarvoa huomattavasti, ratkaisut eivät tue arvonluontia.
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Arkkitehtuuri Sijainti Sisäänkäynti Asunnot Käytävät Ruokailu Oleskelu Kuntoutus Piha Yht.

kohde 1 +1 0 -1 0 0 +1 0 +1 +1 +3

Kohde 2 +1 +1 0 0 -2 0 +1 +1 0 +2

jne.

Taulukko 1. Inventoitavan rakennuskohteen arviointitaulukko

Kohteiden arviointitaulukossa tavoitearvo yhteenlasketulle pistemäärälle on positiivinen luku, jolloin 

voidaan todeta, että tehdyt investoinnit ja resursoinnit kasvattavat asiakasarvoa. Negatiivisen summan 

kohdalla voidaan tulkita ratkaisun pienentävän asiakasarvoa. Neutraali lopputulos ei lisää asiakasarvoa, 

joten investointina voidaan ajatella sen olevan tältä osin epäonnistunut.

Arviointitaulukon avulla voidaan kohteita, ja niissä esiintyviä ratkaisuja, verrata keskenään. Näin syntyy 

inventaarion tuloksena kokonaiskuva siitä, missä alueen kohteissa on vielä kehitettävää, ja mitkä ovat 

hyvin onnistuneita esikuvia. On kuitenkin syytä todeta, että paikalliset olosuhteet sekä asiakasprofiili 

vaikuttavat siihen, miten hyvin kohde sijoittuu arvioinnissa. Siksi kohteiden keskinäinen vertailu saat-

taa olla myös hankalaa.
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1.1 Havaintoja potilaslaskennasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee vuosittain 31.12. jokaisessa laitoksessa tai rekisteröidyssä 

palveluasunnossa potilas- ja asiakaslaskennan. Laskenta kattaa lähes 70 000 hoidossa tai hoivassa 

olevaa henkilöä. 

Laskentakaavake on laaja, käsittäen noin 40 eri tietoa. Laitokset merkitään kaavakkeeseen sen 

luokituksen mukaan jonka THL, aluehallintovirasto tai Valvira on heille antanut.  Tiedot antavat henki-

lökunta, osa heistä virkavastuulla. Seuraavat tiedot ovat siis hoitavan laitoksen tiedoista yhteenvetoja. 

 Laitosten nimi on ongelma. Vanhuksen huone voi olla samanlainen vaikka nimi vaihtuu. Maksu-

järjestelmä määrittelee sairaalat ja vanhainkodit kunnan maksettavaksi, kun taas saman kokoiset ja 

luonteiset asunnot kuuluvat pääosin käyttäjän itse maksettaviksi. Tiloilla ei ole suuria eroja, mutta 

maksuilla on.

Seuraavassa tarkastellaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) 

vanhushuoltoa vuoden 2014 potilaslaskennan valossa. Potilaslaskennassa laitokset on jaettu kuuteen 

eri ryhmään: vanhainkoti, tehostettu palveluasunto, tavallinen vanhusten palveluasunto, tavallinen 

aikuisten palveluasunto, terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito ja terveyskeskuksen pitkäai-

kainen vuodeosastohoito. 

Kokonaisuus on esitetty taulukossa 2. Taulukkoon on lisäksi arvioidut kustannukset. Arvioinnissa on 

käytetty vanhainkodin ja tehostetun palveluasunnon hintana 130 euroa/vrk. Tavallisten palveluasunto-

jen osalta hinta on 90 euroa/vrk, terveyskeskuksen lyhytaikaisen hoidon osalta hinta on 230 euroa/vrk 

ja pitkäaikaisten hoidon osalta 180 euroa/vrk.

PKSSK (31.12.2014) Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Vanhainkoti 65 100 35 165 100 541 82 130 70 330 4 571 450 3 084 250

Tehostettu palv.as. 1 801 100 1 058 976 100 588 83 130 76 440 137 666 880 85 410 000

Tavallinen palv.as. vanhukset 298 100 272 209 100 913 79 90 82 170 24 498 810 9 789 300

Tavallinen palv.as. aikuiset 88 100 256 964 100 2 920 54 90 262 800 23 126 760 2 890 800

Tk-vuodeosasto, lyhyt 383 100 6 964 100 18 78 230 4 140 1 601 720 32 152 850

Tk-vuodeosasto, pitkä 392 100 310 216 100 791 83 180 142 380 55 838 880 25 754 400

Yhteensä 3 027 100% 1 940 494 100% *641 *81 *127 *81 407 € 246 442 738 € 140 316 585 €

Taulukko 2. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) laskenta 12/2014: kaikki laitokset. ( * Keskiarvo )

POHJOIS-KARJALAN VANHUSTEN 
LAITOSPALVELUT

2. 
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2.1 Tulosyyt laitostyypeittäin

Seuraavassa taulukkosarjassa on käyty läpi eri laitostyypit tulosyittäin. Yhteenvetona voidaan todeta, 

että ylivoimaisesti suurimmat kustannukset tulevat muistisairaasta ja hauraasta, itsestään huolehti-

maan kykenemättömästä vanhuksesta. Nämä ryhmät merkitsevät 78 % kaikista vanhuksista. 

Tietoisessa kuntoutuksessa on järjestelmässä kaikkiaan 16 henkilöä 2315:sta. Heidänkin hoitoaikansa, 

185 päivää, viittaa enemmin kuntoutuksen epäonnistumiseen kuin onnistumiseen. Tulosyy on aluksi 

ollut kuntoutus, mutta vanhus on jäänyt pysyvästi laitokseen.

Vanhainkoti Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Muistamattomuus, dementia 31 48 17 890 51 577 85 130 75 010 2 325 700 1 470 950

Itsestähuolehtimisen vajaavuus 19 29 12 991 37 684 83 130 88 920 1 688 830 901 550

Som.sairauden tutkim. & hoito 5 8 2 364 7 473 77 130 61 490 307 320 237 250

Liikkumiskyvyn vajaavuus x x x x x x 130 x x x

Muut hermostolliset syyt x x x x x x 130 x x x

Muut psyykkis-sosiaaliset syyt x x x x x x 130 x x x

Kuntoutus x x x x x x 130 x x x

Asumisongelmat

Hoitajan loma

Muu psykiatrinen sairaus / oire

Yksinäisyys / turvattomuus

Yhtensä 65 100% 35 165 100% 541 82 130 70 330 € 4 571 450 € 3 084 250 €

Tehostettu palveluasunto Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Muistamattomuus, dementia 1205 67 687 583 65 571 84 130 74 230 89 385 790 57 177 250

Itsestähuolehtimisen vajaavuus 347 19 223 727 21 645 82 130 83 850 29 084 510 16 465 150

Liikkumiskyvyn vajaavuus 123 7 73 937 7 601 81 130 78 130 9 611 810 5 836 350

Muu psykiatrinen sairaus / oire 29 2 34 631 3 1 194 76 130 155 220 4 502 030 1 376 050

Muut psyykkis-sosiaaliset syyt 43 2 25 859 2 601 80 130 78 130 3 361 670 2 040 350

Hoitajan loma 15 1 819 0 55 81 130 7 150 106 470 711 750

Som.sairauden tutkim. & hoito 12 1 1 074 0 90 86 130 11 700 139 620 569 400

Muut hermostolliset syyt 11 1 6 488 1 590 85 130 76 700 843 440 521 950

Yksinäisyys / turvattomuus 10 1 2 075 0 208 86 130 27 040 269 750 474 500

Asumisongelmat 5 0 2 477 0 495 83 130 64 350 322 010 237 250

Kuntoutus x x x x x x 130 x x x

Yhtensä 1801 100% 1 058 976 100% 588 88 130 76 440 € 137 660 880 € 85 401 000 €
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Tavallinen palveluasunto, vanhukset Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Itsestähuolehtimisen vajaavuus 91 31 75 965 28 835 80 90 75 150 6 836 850 2 989 350

Muistamattomuus, dementia 86 29 46 730 17 543 83 90 48 870 4 205 700 2 825 100

Liikkumiskyvyn vajaavuus 32 11 29 225 11 913 80 90 82 170 2 630 250 1 051 200

Muut psyykkis-sosiaaliset syyt 23 8 13 138 5 571 73 90 51 390 1 182 420 755 550

Muu psykiatrinen sairaus / oire 18 6 18 323 7 1 018 71 90 91 620 1 649 070 591 300

Yksinäisyys / turvattomuus 18 6 10 492 4 583 84 90 52 470 944 280 591 300

Muut hermostolliset syyt 15 5 63 799 23 4 253 74 90 382 770 5 741 910 492 750

Asumisongelmat 13 4 12 669 5 975 73 90 87 750 1 140 210 427 050

Som.sairauden tutkim. & hoito x x x x x x 90 x x x

Hoitajan loma

Kuntoutus

Yhtensä 298 100% 272 209 100% 913 79 90 82 170 € 24 498 810 € 9 789 300 €

Tavallinen palveluasunto, aikuiset Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Liikkumiskyvyn vajaavuus 38 43 182 538 71 4 804 53 90 432 360 16 428 420 1 248 300

Itsestähuolehtimisen vajaavuus 24 27 49 464 19 2 061 54 90 185 490 4 451 760 788 400

Muistamattomuus, dementia 9 10 4 929 2 548 58 90 49 320 443 610 295 650

Muu psykiatrinen sairaus / oire 6 7 9 894 4 1 649 58 90 148 410 890 460 197 100

Asumisongelmat x x x x x x 90 x x x

Muut hermostolliset syyt x x x x x x 90 x x x

Muut psyykkis-sosiaaliset syyt x x x x x x 90 x x x

Som.sairauden tutkim. & hoito x x x x x x 90 x x x

Hoitajan loma

Kuntoutus

Yksinäisyys / turvattomuus

Yhtensä 88 100% 256 964 100% 2 920 54 90 262 800 € 23 126 760 € 2 890 800 €

Terveyskeskus vuodeosasto, lyhyt Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Som.sairauden tutkim. & hoito 221 58 3 667 53 17 79 230 3 910 843 410 18 552 950

Muistamattomuus, dementia 118 31 2 563 37 22 81 230 5 060 589 490 9 906 100

Itsestähuolehtimisen vajaavuus 21 5 436 6 21 75 230 4 830 100 280 1 762 950

Kuntoutus 8 2 117 2 15 82 230 3 450 26 910 671600

Liikkumiskyvyn vajaavuus 7 2 108 2 15 73 230 3 450 24 840 587 650

Hoitajan loma x x x x x x 230 x x x

Muu psykiatrinen sairaus / oire x x x x x x 230 x x x

Muut psyykkis-sosiaaliset syyt x x x x x x 230 x x x

Asumisongelmat

Muut hermostolliset syyt

Yksinäisyys / turvattomuus

Yhtensä 383 100% 6 964 100% 18 78 230 4 140 € 1 601 720 € 32 152 850 €
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Terveyskeskus vuodeosasto, pitkä Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Muistamattomuus, dementia 234 60 196 020 63 838 84 180 150 840 35 283 600 15 373 800

Som.sairauden tutkim. & hoito 111 28 86 011 28 775 79 180 139 500 15 481 980 7 292 700

Itsestähuolehtimisen vajaavuus 35 9 22 041 7 630 84 180 113 400 3 967 380 2 299 500

Kuntoutus 7 2 1 323 0 189 87 180 34 020 238 140 459 900

Asumisongelmat x x x x x x 180 x x x

Liikkumiskyvyn vajaavuus x x x x x x 180 x x x

Muu psykiatrinen sairaus / oire x x x x x x 180 x x x

Muut psyykkis-sosiaaliset syyt x x x x x x 180 x x x

Hoitajan loma

Muut hermostolliset syyt

Yksinäisyys / turvattomuus

Yhtensä 392 100% 310 216 100% 791 83 180 142 380 € 55 838 880 € 25 754 400 €

Kaikki yhteensä Hlöt. lkm.
hoitopvät 

alusta
hoitopvät. Kesto

Kes-
ki-ikä

€ / vrk Jaksohinta
Kertynyt kus-

tannus 
Kustannus vuo-

dessa 

Muistamattomuus, dementia 1683 56 955 715 49 568 84 127 72 136 121 375 805 78 015 465

Itsestähuolehtimisen vajaavuus 537 18 384 624 20 716 80 127 90 932 48 847 248 24 892 635

Som.sairauden tutkim. & hoito 354 12 97 051 5 274 77 127 34 798 12 325 477 16 409 670

Liikkumiskyvyn vajaavuus 205 7 286 837 15 1399 76 127 177 673 36 428 299 9 502 775

Muut psyykkis-sosiaaliset syyt 75 2 45 221 2 603 76 127 76 581 5 743 067 3 476 625

Muu psykiatrinen sairaus / oire 56 2 65 362 3 1 167 72 127 148 209 8 300 974 2 595 880

Muut hermostolliset syyt 33 1 73 972 4 2 242 77 127 284 734 9 394 444 1 529 715

Yksinäisyys / turvattomuus 28 1 12 567 1 449 85 127 57 023 1 596 009 1 297 940

Asumisongelmat 20 1 16 360 1 818 75 127 103 886 2 077 720 927 100

Hoitajan loma 19 1 835 0 44 80 127 5 588 106 045 880 745

Kuntoutus 17 1 1 950 0 115 84 127 14 605 247 650 788 035

Yhtensä 3027 100% 1 940 494 100% 641 81 127 81 409 € 246 442 738 € 140 316 585 €

Taulukot 3. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) laskenta 12/2014: tulosyyt tai laitoksessa olon syyt. 

X = Henkilömäärä alle tietosuojasyistä sallittavan yksilöitämisen rajan.
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Koko maa 470 149 59 689 13 659 4 996 37 612 22 077 37 1 023 376 647 5 921

Kymeenlaakson 18 533 2 857 15 563 204 1 483 1 374 48 64 15 49 7 046

Pohjois-Karjalan 17 420 2 644 15 555 186 1 394 1 250 47 58 14 44 7 289

Keski-Suomen 22 030 3 318 15 559 236 1 762 1 556 47 72 18 54 7 004

Kainuun 8 425 1 111 13 803 113 674 437 39 20 7 14 6 171

Lapin 11 455 1 498 13 644 123 916 582 39 27 9 18 6 181

Satakunnan 24 178 3 143 13 861 344 1 934 1 209 38 56 19 37 6 000

Etelä-Pohjanmaan 20 606 2 633 13 556 186 1 648 985 37 46 16 29 5 962

HUS 100 229 12 806 13 610 992 8 018 4 788 37 222 80 142 5 824

Itä-Savon 5 668 723 13 602 55 453 270 37 12 5 8 6 087

Keski-Pohjanmaan 7 165 909 13 594 69 573 336 37 16 6 10 5 924

Varsinais-Suomen 44 223 5 610 13 703 501 3 538 2 072 37 96 35 61 5 975

Kanta-Hämeen 16 797 2 114 13 559 150 1 344 770 36 36 13 22 5 723

Länsi-Pohjan 6 391 793 12 609 61 511 282 36 13 5 8 6 017

Pohjois-Savon 25 021 3 030 12 641 247 2 002 1 028 34 48 20 28 5 614

Pohjois-Pohjan-
maan

29 609 3 577 12 623 283 2 369 1 208 34 56 24 32 5 644

Päijät-Hämeen 20 565 2 446 12 588 183 1 645 801 33 37 16 21 5 700

Vaasan 16 360 1 888 12 606 145 1 309 579 31 27 13 14 5 620

Pirkanmaan 46 063 5 288 11 574 385 3 685 1 603 30 74 37 37 5 343

Etelä-Savon 12 323 1 401 11 578 103 986 415 30 19 10 9 5 401

Etelä-Karjalan 14 635 1 595 11 723 146 1 171 424 27 20 12 8 4 999

Taulukko 4. Sairaanhoitopiirikohtainen laitospaikkamäärä suhteutettuna vanhuspalvelulain tavoitteeseen, jossa kodin ulkopuolella asuu 8–9 % yli 75-vuotiaista  
Laitoksissa on huomioitu: vanhainkodit, tehostettu ja tavallinen palveluasuminen, terveyskeskusten lyhyt ja pitkäaikainen vuodeosastohoito. (laskenta otettu 9/2015) 

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä (PKSSK) ikääntyneiden asumis-

järjestelyt ovat verrattuna muuhun Suomeen laitospainotteisia. Oheisessa taulukossa on esitetty 

THL:n 31.12.2014 suorittamat potilas- ja asiakaslaskennan koko maan luvut ryhmiteltynä sairaan-

hoitopiireittäin. Pohjois-Karjalan lisäksi vain Kymenlaakso ja Keski-Suomi yltävät samanlaiseen 

laitospaikkamäärään.

Palvelurakennetta voidaan tarkastella myös kunnittain. Seuraavalla aukeamalla on esitetty Pohjois-Kar-

jalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) kuntien nykyiset laitospaikkamäärät ja 

verrattu niitä vanhuspalvelulain tavoitteeseen, jossa 91 % yli 75-vuotiaista asuu kotona. THL:n luvut.

pitävät sisällään kuntien oman palvelutuotannon sekä yksityisen tuotannon.
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Kunta, kaikki 

31.12.2014

Yli 75 

vuotiaat

Lai-

tos-paik-

koja

Yli 75-vuo-

tiaista 

laitoksissa %

Hoitopäiviä 

jakson alusta

Jakson kesto 

alusta

Kes-

ki-ikä
Hoitoisuus

Jakson 

keskihinta 

(127€ / vrk)

Kertynyt kus-

tannus €

Kustannus € / 

yli 75-vuotias

Heinävesi 582 93 16 68 834 740 83 4,0 93 980 8 741 918 15 020

Ilomantsi 900 161 18 100 223 623 80 4,3 79 121 12 728 321 14 143

Joensuu 6 501 1 068 16 845 590 792 81 3,6 100 584 107 389 930 16 519

Juuka 757 155 20 93 585 604 82 4,5 76 708 11 885 295 15 701

Kitee 1 529 284 19 142 415 501 82 4,4 63 627 18 086 705 11 829

Kontiolahti 785 111 14 34 148 308 81 4,4 39 116 4 336 796 5 525

Lieksa 1 736 267 15 188 657 707 82 4,6 89 789 23 959 439 13 802

Liperi 1 001 203 20 83 180 410 82 4,1 52 070 10 563 860 10 553

Nurmes 1 164 219 19 105 282 481 82 4,3 61 087 13 370 814 11 487

Outokumpu 861 131 15 39 470 301 82 4,8 38 227 5 012 690 5 822

Polvijärvi 522 93 18 99 781 1 073 82 3,5 136 271 12 672 187 24 276

Rääkkylä 356 74 21 76 929 1 040 81 3,8 132 080 9 769 983 27 444

Tohmajärvi 581 121 21 56 213 465 80 4,1 59 055 7 139 051 12 288

Valtimo 347 74 21 27 908 377 80 3,1 47 879 3 544 316 10 214

SHP Yhteensä 17 622 3 054 1 962 215 643 81 598 249 201 305 14 141

Taulukko 5. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) laskenta 12/2014: vanhusten laitospalveluiden määrä. 

Laitoksissa on huomioitu: vanhainkodit, tehostettu ja tavallinen palveluasuminen, terveyskeskusten lyhyt ja pitkäaikainen vuodeosastohoito. (Laskenta otetttu 2/2016)

Kunta, kaikki 

31.12.2014

Laitospaikkojen 

tarve

Kotona asuvia 

vanhuksia lisää

Kotihoidon järjestä-

minen  

€ / Vuosi  

(10 000€ / v hinalla)

Laitoshoidon järjes-

täminen 

€ / Vuosi  

(127€ / vrk hinnalla)

Kustannuksia 

yhteensä  

€ / Vuosi

Kustannuksia 

nykyisin  

€ / Vuosi

Kustannus säästö 

€ / Vuosi

Heinävesi 52 41 406 200 2 428 075 2 834 275 4 311 015 1 476 740

Ilomantsi 81 80 800 000 3 754 755 4 554 755 7 468 155 2 908 400

Joensuu 585 483 4 829 100 27 121 847 31 950 947 49 507 140 17 556 193

Juuka 68 87 868 700 3 158 166 4 026 866 7 185 205 3 158 159

Kitee 138 146 1 463 900 6 378 912 7 842 812 13 164 820 5 322 008

Kontiolahti 71 40 403 500 3 274 981 3 678 481 5 145 405 1 466 924

Lieksa 156 111 1 107 600 7 242 505 8 350 105 12 376 785 4 026 860

Liperi 90 113 1 129 100 4 176 122 5 305 222 9 410 065 4 104 843

Nurmes 105 114 1 142 400 4 856 150 5 998 550 10 151 745 5 153 195

Outokumpu 77 54 535 100 3 592 049 4 127 149 6 072 505 1 945 356

Polvijärvi 47 46 460 200 2 177 758 2 637 958 4 311 015 1 673 057

Rääkkylä 32 42 419 600 1 485 214 1 904 814 3 430 270 1 525 456

Tohmajärvi 52 69 687 100 2 423 903 3 111 003 5 608 955 2 497 952

Valtimo 31 43 427 700 1 447 776 1 875 367 3 430 270 1 554 903

Yhteensä 1 586 1 468 14 680 200 73 518 103 88 198 303 141 568 170 53 369 867

Taulukko 6. Vanhuspalvelulain (91% yli 75-vuotiaista asuu kotona) vaikutus Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) kuntiin.

* Kotihoidon järjestämisen vuosikustannukset ovat Eksotessa ja Pohjois-Karjalassa noin 10 000 e/v, mikäli vyörytyksiä ei lasketa mukaan.

Koko Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä (PKSSK) on yhteensä noin 

3000 laitospaikkaa. 75 vuotta täyttäneistä noin 82 % asuu kotona ja 18 % kodin ulkopuolisissa palve-

luissa. Jos tavoitetaso on, että 91 % asuu kotona, on paikkoja noin 1500 liikaa.
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KOHTEET

3. Heinävesi (3 kohdetta)

4. Ilomantsi (2 kohdetta)

5. Joensuu (9 kohdetta)

6. Juuka (3 kohdetta)

7. Kitee (5 kohdetta)

8. Kontiolahti (4 kohdetta)

9. Lieksa (5 kohdetta)

10. Liperi (4 kohdetta)

11. Nurmes (5 kohdetta)

12. Outokumpu (3 kohdetta)

13. Polvijärvi (3 kohdetta)

14. Rääkkylä (4 kohdetta)

15. Tohmajärvi (2 kohdetta)

16. Valtimo (4 kohdetta)
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Heinäveden terveyskeskus sijaitsee keskustan eteläpuolella rinteisessä maas-

tossa. Keltatiilistä rakennusta on laajennettu ja peruskorjattu vuosien varrella. 

Terveyskeskuksen pääsisäänkäynti on mäen laella, pysäköintialueet sijaitsevat 

alempana. Terveyskeskuksessa on mm. hammashuolto, kuntoutus- ja apuväline-

palvelu, kuvantaminen, laboratorio, mielenterveyspalvelut, neuvola ja päivystys, 

joka on auki arkisin. Terveyskeskuksen vieressä on kaksi vuodeosastosiipeä ja yksi 

fysioterapiasiipi, joka on ennen toiminut myös vuodeosastona.

Vuodeosastosiipien potilashuoneet ovat ryhmitelty päiväsalin ympärille. Huoneet 

ovat yhden, kahden ja kolmen hengen huoneita. Kahden huoneen väliin on sijoi-

tettu aina näitä palveleva wc- ja suihkutila. Huoneissa on pohjaratkaisun myötä 

jäänyt oma nurkkaus esim. pöydälle ja muutamalle tuolille. Päiväsalin yhteydessä 

on kanslia, tupakeittiö, ruokailu- ja oleskelualueet sekä tilava parveke.

Kuntoutus on nostettu Heinävedellä keskiöön. Akuuttivuodeosastosta käytetään 

termiä ”kuntouttava kotiutusyksikkö”, jossa on tavoitteena päästä pian takaisin 

kotiin. Fysioterapiasiipi on ikään kuin oma kuntoutusyksikkönsä, joka sijaitsee kes-

keisellä paikalla ja on helposti saavutettavissa. Erillinen kuntosali ja terapia-allas 

ovat kerrosta alempana. Yhteys luontoon ja aktivoivat piha-alueet puuttuvat koko-

naisuudesta.

1978, 1994
kunta

1033m2  

2007-2013

vuodeosasto
14 akuutti ja 14 pitkäaikais

21hlö 

3.1 Terveyskeskuksen vuodeosasto
Sairaalantie 4
79700 Heinävesi
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Heinäveden palvelukeskus sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Palvelukeskukseen 

kuuluu palveluasuntoja, ryhmäkoteja sekä päiväkeskustoimintaa. Yksikerroksinen 

päiväkeskus sijaitsee terveyskeskuksen ja palveluasuntojen nivelkohdassa. Päiväkes-

kukseen kuuluu mm. harjoittelukeittiö, kappeli, kirjasto, kuntosali, monitoimitila, 

ruoka- ja juhlasali, ryhmätilat, sauna ja terapia-allas. Vapaaehtoisjärjestöt, yhdistyk-

set ja seurakunnat järjestävät säännöllisesti tapahtumia ja tilaisuuksia, johon kaikki 

ikääntyneet ovat tervetulleita.

Palveluasunnot sijoittuvat nelikerroksiseen rakennusosaan. Per kerros asuntoja on 

viisi, ja ne ryhmittyvät porrashuoneen ympärille. Sommitelma muistuttaa tavallista 

asuinkerrostaloa. Asunnot ovat pohjaratkaisuiltaan joustavasti kalustettavissa.

Ryhmäkodit sijaitsevat kolmikerroksisessa rakennusosassa. Asuinhuoneet ryhmitty-

vät yhteisen keskeistilan ympärille. Huoneita on viisi per kerros, ja jokainen huone 

on varustettu omalla kylpyhuoneella. Yhteistilassa on keittiö, ruokailu- ja oleskelu-

nurkkaus sekä parveke. Tilat ovat valoisia ja avaria. Ensimmäisen kerroksen tiloista 

pääsee myös parvekkeen kautta ulos liikkumaan.

1994
kunta

5070m2

2012-2013

palveluasuminen
37 hlö
22 hlö

3.2 Heinäveden palveluskeskus
Sairaalantie 4

79700 Heinävesi
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Heinäveden hoivakoti sijaitsee terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Uudis-

rakennus on muodoltaan H-mallinen, yksikerroksinen ja harjakattoinen. Julkisivut 

ovat verhoiltu vaalealla puulla. Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskiosassa.

Asuinhuoneet ovat ryhmitelty kahden keskikäytävän varrelle, ja ne ovat toistensa 

peilikuvia. Asuinhuoneet ovat kompakteja, sisältäen oman wc- ja suihkutilan. 

Yhteistilat ovat sitä vastoin avaria. Molemmissa siivissä on oleskelunurkkaus ja 

ruokailutila, josta on suora yhteys terassille ja suojaisalle sisäpihalle. Sauna, henki-

lökunnan taukotilat sekä keittiö sijaitsevat rakennuksen keskiosassa, josta on lyhyt 

matka molempiin siipiin.

Rakennuksen kokonaisvaikutelma on moderni ja selkeä, ehkä hieman minimalisti-

nen. Piha-alue on toimiva ja viihtyisä. Varsinaisia kuntoutustiloja ei rakennuksessa 

ole. Käytäville on sijoitettu puolapuita. Monipuolisia kuntoutuspalveluja on kuiten-

kin Heinäveden palvelukeskuksen yhteydessä. 

Heinäveden terveyskeskus, palvelukeskus ja hoivakoti kokonaisuutena sopisivat 

hyvin kuntoutussairaalaksi, jos väestöpohja olisi nykyistä suurempi.

2012
kunta

1216m2

-

palveluasuminen
34 hlö
22 hlö

3.3 Heinäveden hoivakoti
Sairaalantie 4
79700 Heinävesi
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Ilomantsin terveyskeskusta on laajennettu vuosien varrella. Vaalea, keltatiilinen 

rakennus porrastuu monimuotoisesti rinteeseen. Rakennus on pysäköintialueiden ja 

huoltopihojen ympäröimä. Terveyskeskus sisältää mm. seuraavat toiminnot: päivys-

tys, eläinlääkäriasema, hammashuolto, kotihoito, kuntoutus, laboratorio, neuvola, 

palvelukoti, röntgen, työterveyshuolto ja vuodeosasto.

Vuodeosasto ja palvelukoti sijoittuvat yhteen tasoon. Keskellä on odotus- ja oles-

kelualue sekä hoitajien kanslia. Tästä tilasta on pääsy vuodeosastolle ja Ahonniityn 

palvelukotiin. Molemmat tilat ovat ryhmitelty kaksikäytävä-mallisesti. Huoneet 

ovat tyypillisiä vuodeosastohuoneita, jotka on muutettu pääosin yhden ja kahden 

hengen huoneiksi. Huoneissa on oma wc, mutta suihkutilat ovat yhteiset. Käytävän 

päädyissä on ruokailu- ja oleskelutila, joka on kuitenkin vähällä käytöllä.

Rakennuksessa on alemmassa kerroksessa kuntosali, jota voisi hyödyntää myös 

vuodeosastopotilaiden sekä palvelukodin asukkaiden kuntouttamiseen. Raken-

nuksen uima-allas on suljettu kosteusongelmien vuoksi. Rakennuksen suhde 

ympäristöön on haastava. Vuodeosaston ja palvelukodin käytävät ovat suljettuja, 

luonnonvaloa saadaan yleisiin tiloihin vain päätyjen ikkunoista. Piha-alue on pitkälti 

autojen ympäröimä, suojattua ja aktivoivaa piha-aluetta ei juurikaan ole.

1971-1999
kunta

5350m2

2000-

vuodeosasto ja palveluas.
25 akuutti ja 15 palveluas.

23 ja 16 hlö

4.1 Terveyskeskuksen vuodeosasto  
ja palvelukoti Ahoniitty

Ylätie 20
82900 Ilomantsi
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Palvelukeskus Yläpiha sijaitsee terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä, ja se 

voi tarvittaessa käyttää terveyskeskuksen palveluja. Rakennusta on laajennettu 

monessa osassa eri arkkitehtien toimesta. Rakennus on mielenkiintoinen ja tekni-

sesti hyvässä kunnossa. Tilat ryhmittyvät suojaisan sisäpihan ympärille. Käytäviltä 

avautuu näkymä pihalle. Yhteystiloja on sijoitettu kulkureittien yhteyteen. Ne teke-

vät tilakokonaisuudesta monipuolisen, avaran ja valoisan. 

Asukkaat ovat muistisairaita tai muuten palveluasumista tarvitsevia henkilöitä. 

Huoneet ovat pääasiassa yhden hengen huoneita, muutama on pariskunnille, ja 

muutamassa on oma tupakeittiö. Kaikkien huoneiden yhteydessä on omat wc-tilat, 

mutta suihkutilat ovat osittain yhteiset. Rakennuksen ruokailu- ja oleskelutilat sekä 

piha ovat asukkaiden aktiivisessa käytössä. Asukkailla on mahdollisuus jalkahoito-, 

fysioterapia-, parturi- ja hammashoitopalveluihin.

1978, 1985, 1993
kunta

4413 m2

1979

palveluasuminen
78 hlö
51 hlö

4.2 Palvelukeskus Yläpiha
Ylätie 24
82900 Ilomantsi
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4.3 

4.4 

Ortodoksisen seurakunnan talo
Mantsintie 7

82900 Ilomantsi

Hyvinvointikeskus Toivonlahti
Henrikintie 4

82900 Ilomantsi

Ortodoksisen seurakunnan talo sijaitsee Ilomantsin keskustassa. Lähellä ovat mm. 

kauppa, kirjasto, pankki, posti ja senioripuisto. Rakennusta käytetään tällä hetkellä 

kehitysvammaisten päivätoimintaan. Tulevaisuudessa aluetta voitaisiin keskeisen 

sijaintinsa vuoksi kehittää myös laajemmin päivätoiminnan ympärille, niin että talo 

tuottaisi palveluja esimerkiksi seniori-ikäisille lähiseudun asukkaille. Tontilla on 

rakennusoikeutta jäljellä, ja siten mahdollisuus lisärakentamiseen.

Hyvinvointikeskus Toivonlahti tuottaa kuntoutus-, asumis-, majoitus-, ravintola- ja 

hyvinvointipalveluja. Rakennuksessa on mm. uimahalli ja liikuntasali. Toivonlah-

den sijainti on hieman kaukainen suhteessa terveyskeskukseen ja palvelukeskus 

Yläpihaan. Olisi syytä tutkia, saavutetaanko kuntoutustoiminnan keskittämisellä 

synergiaetuja maakunnan tasolla.
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Enon terveyskeskus sijaitsee noin 36 km päässä Joensuun keskustasta Enon kirkon-

kylässä, Pielisjoen varrella. 1-2-kerroksinen, kapearunkoinen, keltatiilinen rakennus 

kietoutuu U-mallisesti sisääntulopihan ympärille. Terveyskeskus sisältää mm. seu-

raavat toiminnot: päivystys, fysioterapia, hammashoito, laboratorio, lääkäreiden 

vastaanotot, neuvola ja vuodeosasto.

Vuodeosasto sijaitsee loivasti kaareutuvassa rakennusosassa. Sisäänkäynti on osas-

ton päädyssä. Huoneet ovat ryhmitelty keskikäytävän molemmin puolin. Huoneet 

ovat kahden ja kolmen hengen huoneita, wc- ja suihkutilat sijaitsevat käytävällä. 

Yhteistilat sijoittuvat vuodeosaston keskiosaan, samoin laajat henkilökunnalle 

suunnatut tilat. Valoisasta ruokailu- ja oleskelutilasta on pääsy ulos parvekkeelle, 

josta avautuu kaunis näkymä joelle. 

Terveyskeskuksessa on alakerrassa fysioterapian tilat sekä iso kuntosali, jonka 

yhteydessä on pieni keittokomero, ruokapöytä, naulakko, wc:t, pukuhuoneet ja 

oma sisäänkäynti ulkoa. Sali on auki ma-su, aamusta iltaan. Tilaa käyttävät terveys-

keskuksen avohoidon asiakkaat, vuodeosastopotilaat ja vanhusryhmät.

1976
kunta

3660 m2

-

vuodeosasto
23 akuutti ja 17  pitkäaikais

23 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto
Enontie 52
81200 Eno

5.1 
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Hopearannan hoivakoti sijaitsee Enon kirkonkylässä, Pielisjoen rannalla. Yksiker-

roksinen, vaaleatiilinen, harjakattoinen rakennus koostuu monimuotoisista osista. 

Rakennuksen sisälle jää pihasarja, jonne avautuvat ovet jokaisesta yksiköstä. 

Rakennus sijaitsee kauniissa puistomaisessa ympäristössä, jossa viheralueet ovat 

hoidettuja.

Hoivakodin sisäänkäynti on toimiva ja poikkeuksellisen värikäs. Yhteistilat avau-

tuvat keskikäytävälle ja tuovat tänne luonnonvaloa. Asuinhuoneet ovat yhden 

ja kahden hengen huoneita varustettu omalla wc- ja suihkutilalla. Huoneiden 

sängyt ja pöydät ovat vakioituja, asukkaiden omia kalusteita on vain vähän, sillä 

ne hankaloittavat siivoamista. Käytävillä ja yhteistiloissa on osittain varsin kauniita 

yksityiskohtia, vanhoja kalusteita tai ”huilisänky”, mikäli hetkeksi haluaa levähtää. 

Yksiköiden väritys ja materiaalit ovat toisistaan poikkeavia, mikä antaa yksikölle 

oman ilmeensä.

Kuntoutustilat puuttuvat rakennuksesta, vaikka niille olisi tarvetta. Luonto on ele-

menttinä vahvasti läsnä, sisäpihan seurustelunurkkaukset ovat houkuttelevia.

1990, 2014
kunta

1995 m2

-

palveluasuminen
48 hlö
31 hlö

5.2 Hopearannan hoivakoti
Lääkäritie 9
81200 Eno
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Palvelutalo Kotiranta sijaitsee Hopearannan hoivakodin vieressä. Rakennusten 

välillä on yhdyskäytävä. Kotiranta on ulkoarkkitehtuuriltaan hyvin samankaltainen 

kuin Hopearanta, yksikerroksinen, harjakattoinen rakennus, jossa julkisivut ovat 

vaaleaa puuverhousta ja rappausta. Tilarakenne on selkeä, asuinhuoneet ryhmit-

tyvät neljään siipeen, joita yhdistää käytävä, jonka varrella ovat yhteistilat. Siipien 

väliin jää suojaisia piha-alueita.

Asunnot ovat tilavia, valoisia ja toimivia. Yksiöitä on 21 ja kaksioita 4. Yksiöt ovat 

kooltaan 40 m2, sisältäen makuuhuoneen, tupakeittiön sekä wc- ja suihkutilan. 

Kaksioiden koko on 55 m2, sisältäen kaksi huonetta, tupakeittiön sekä wc- ja suih-

kutilan. Asukkaat sisustavat kodin omilla tavaroillaan. Asuntojen yhteydessä on 

pieni terassi. Osassa asuntoja on automaattiovi, mikä tuottaa hankaluuksia, kun 

tekniikka toimii liian nopeasti tai hitaasti. Käytävillä asukkailla on omat postilaa-

tikkonsa. Asukkaat Kotirannassa ovat +75-vuotiaita, ja noin puolet +85-vuotiaita. 

Heille järjestetään paljon erilaista viriketoimintaa, kuten askartelua, laulamista, 

lukemista, voimistelua, grillausta ja retkiä.

Yhteistilat ovat varsin monipuoliset. Rakennuksessa on keittiö, ruokala-kahvio, 

kioski, jalkahoito, hierontapalvelu, kokous-, konferenssi-, juhla- ja harrastetiloja, 

takkahuone, sauna sekä terapia-allas, jota tosin ei ole käytetty vuodesta 2008 

lähtien. Joenrantaan on rakennettu iso, kelluva laituri. Talvella asukkailla on mah-

dollisuus käydä avannossa uimassa. Piha-alueet ovat hoidetut ja istutukset kauniita. 

Rakennuksessa on kuntoutustiloja, mutta ne ovat tällä hetkellä hyvin vähällä 

käytöllä. Fysioterapeuttia ei ole, joten hänen huoneensa toimii sairaanhoitajan työ-

huoneena.

1990
Enon Vanhusten Tuki ry.

1995 m2

-

palveluasuminen
29 hlö
18 hlö

5.3 Palvelutalo Kotiranta
Välskärintie 9
81200 Eno
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Pyhänselän terveyskeskus sijaitsee noin 24 km päässä Joensuun keskustasta, Ham-

maslahden kaupunginosassa mäntymetsäisessä ympäristössä. 1-2 kerroksisen, 

punatiilisen rakennuksen pääsisäänkäynti on loivan mäen päällä. Rakennusta on 

peruskorjattu vuosien saatossa. Terveyskeskus sisältää mm. seuraavat toiminnot: 

päivystys, eläinlääkäri, fysioterapia, hammashoito, laboratorio, lääkärien vastaan-

otot, neuvola, työterveyshuolto ja vuodeosasto.

Vuodeosasto on L-mallinen, sisäänkäynti sijoittuu yksikön keskiosaan. Sisääntu-

lon yhteydessä on oleskelunurkkaus, piano ja kuntoutusvälineitä. Yhden käytävän 

päässä avautuu ovi ulos aidatulle piha-alueelle, jossa on kasvimaa ja säältä suojaa 

antava katos. Toisen käytävän päädyssä on päiväsali, joka toimii ruokailu- ja oles-

kelutilana, mutta jossa tällä hetkellä säilytetään myös varasänkyjä ja apuvälineitä. 

Ennen yksikössä on ollut enemmän käytäville avautuvia yhteistiloja, mutta näitä 

on muutettu henkilökunnan tiloiksi. Potilashuoneet ovat yhden ja kahden hengen 

huoneita, joissa on oma kylpyhuone, sekä neljän hengen huoneita, joissa wc- ja 

suihkutilat sijoittuvat käytävälle.

Terveyskeskuksessa on kuntosali ja kaksi hoitohuonetta. Kuntoutuspalveluista 

vastaa kaksi fysioterapeuttia ja yksi kuntoutusohjaaja. Kuntosali on auki arkisin klo 

9-20, iltapäivään asti kuntosalia käyttävät fysioterapeutit, iltaisin eri ryhmät.

1986
kunta

2916 m2

2009, 2015

vuodeosasto
18 akuutti- ja 22 pitkäaikais

28 hlö

5.4 Terveyskeskuksen vuodeosasto
Sähkötie 22

82200 Hammaslahti
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Sireeninpihan hoivakoti sijaitseen Joensuun keskustassa, Niinivaaran kaupungi-

nosassa, Pohjois-Karjalan keskussairaalan läheisyydessä. Hiljattain valmistunut 

kaksikerroksinen, punatiilinen rakennus on muodoltaan H-mallinen. Rakennuksessa 

on neljä yksikköä, Koivula, Kuusela, Pajula, Raitala, jossa jokaisessa on 15 asukasta.

Hoivakodin keskiosaan sijoittuva sisäänkäynti on näyttävä ulkoa päin, mutta itse 

tilana pieni. Yksiköt ovat pitkälti toistensa peilikuvia, poiketen lähinnä siinä, miten 

yhteistilat ja tukitoiminnot on järjestetty. Yksiköissä on avara ruokailutila, joka 

sijaitsee lähellä sisääntuloa. Molemmissa kerroksissa jakelukeittiö on sijoitettu 

aina palvelemaan kahta yksikköä. Ruokailutiloista on pääsy ulos pihalle tai parvek-

keelle. Ruokailutila jatkuu oleskelutilana, jonka jälkeen asuinhuoneet ryhmittyvät 

poikkikäytävän molemmin puolin. Huoneet ovat kooltaan 25 m2, sisältäen oman 

kylpyhuoneen. Asukkaat ovat voineet kalustaa huoneensa itse.

Yhteisalueiden lattiapinta on tummaa puukuviota, poikkikäytävän lattia on 

taas vaaleaa. Näin julkinen ja puolijulkinen sekä yksityinen alue erottuvat toisis-

taan. Sisätilojen kokonaisvaikutelma on moderni, selkeä ja valoisa, kuitenkin ehkä 

hieman minimalistinen. Kuntoutustilat puuttuvat, mutta suunnitteilla on mahdol-

lisesti yhden toimistotilan muuttaminen kuntoutushuoneeksi. Myös ruokailu- ja 

oleskelualueen yhteyteen olisi helppo lisätä kuntoutusvälineitä.

Piha-alue on suojaisa ja iso. Rollaattorilla liikkuminen on huomioitu pihasuunnitte-

lussa. Pihalla on istutuksia sekä oleskeluun liittyviä kalusteita. Aitaan on kiinnitetty 

linnunpönttöjä, jotka hoitajat ovat maalanneet yhdessä asukkaiden kanssa. Toisen 

kerroksen pitkä parveke muistuttaa entisten tuberkuloosisairaaloiden parveketiloja. 

Lasitettuna parveke toimii myös talvena. Parvekkeella on kesän aikana ollut riip-

pumansikkaruukkuja sekä viherseinillä erilaisia yrttejä, mm. persiljaa, timjamia ja 

basilikaa.

2016
kunta

3430 m2

-

palveluasuminen
60 hlö
31 hlö

5.5 Sireenipihan hoivakoti
Nepenmäenkatu 15
80200 Joensuu
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Tuupovaaran terveyskeskus on yksikerroksinen punatiilinen rakennus. Sisääntulon 

yhteydessä on Semppi-piste ja avara kahvio/ruokala, joka on avoin myös lähiseu-

dun asukkaille. 

Vuodeosastolle kuljetaan terveyskeskuksen vastaanottohuoneiden vierestä. 

Vuodeosasto on tyypillinen keskikäytävä-ratkaisu, jossa tilat ryhmittyvät käytä-

vän molemmin puolin. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita, yksi on 

neljän hengen huone. Wc- ja suihkutilat sijoittuvat käytävän varrelle. Käytävän 

päädyssä on pieni ruokailu-oleskelutila. Vuodeosastolla on muutama pitkäaikais-

potilas, mutta muuten potilaiden keskimääräinen hoitoaika on noin 2-4 viikkoa. 

Vuodeosastolla käy fysioterapeutti pari kertaa viikossa, mutta aktiivinen kuntoutus 

puuttuu.

Hoivakoti sijoittuu rakennuksessa omaan siipeensä. Hoivakodissa on 10 asuinhuo-

netta. Huoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on oma wc. Yhteistilat ovat 

avaria, mutta muodostavat samalla rauhallisia nurkkauksia. Hoivakodissa on keit-

tiö, kaksi ruokailutilaa, takka ja veranda, josta pääsy myös suojaisalle pihalle. 

Rakennuksessa ei ole varsinaisia kuntoutuksen tiloja. Lähellä sijaitsevassa yksityi-

sessä palvelukeskus Hopearinteessä on terapia-allas ja kuntoutusosaamista, mutta 

näitä palveluja käytetään vain vähän. Hoivakoti luo kokonaisuutena toimivan ja 

lämminhenkisen vaikutelman, ja hyötyy terveyskeskuksen läheisyydestä henkilöstö-

resurssien ja palveluiden suhteen. Hoivakodin asukasmäärä on varsin pieni.

1978
kunta

1707 m2

2005, 2010

vuodeosasto ja palveluas.
28  vuodeos. ja 10 palveluas.

16 ja 6 hlö

5.6 Terveyskeskuksen vuodeosasto 
ja Kultaniityn hoivakoti

Alatie 18
82730 Tuupovaara
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Yksityinen palvelukeskus Hopearinne sijoittuu Tuupovaaran terveyskeskuksen 

välittömään läheisyyteen. Punatiilinen rakennus on kompakti, mutta luo samalla 

valoisan ja tilavan vaikutelman. Rakennus on ARAn rahoittama. 

Sisääntulon yhteydessä on kahvio/ruokala, josta on erotettavissa kabinetti. Ruo-

kailutila toimii myös esimerkiksi tanssiparkettina. Talossa on kuntoutuksen tilat ja 

terapia-allas. Käytävien seinillä on asukkaiden maalauksia ja postilaatikot.

Asuinhuoneet ovat tilavia. Asukasprofiili on varsin monipuolinen, osa vanhuksista 

on hyväkuntoisia ja tarvitsevat vain vähän apua arjen askareissa, toiset taas ovat 

muistisairaita tai huonokuntoisia ja tarvitsevat enemmän hoitoa ja hoivaa. 

1964, 1996
Tuupovaaran Vanhusten Tuki ry.

2292 m2

1996

palveluasuminen
42 hlö
22 hlö

5.7 Palvelukeskus Hopearinne
Paimentie 3
82730 Tuupovaara
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Uimaharjun pienryhmäkodit sijaitsevat taajaman pientalovaltaisella asuinalueella. 

Yksikerroksisia, punatiilisia rivitaloja on kolme vierekkäin. Väliin jää suojaisat 

piha-alueet. Rivitaloissa on 16 asuntoa, kotihoidon tukipiste ja kaksi pienryhmä-

kotia, joissa molemmissa on neljä asukasta. Yksi ryhmäkoti on suunnattu naisille 

toinen miehille. Asuinhuoneet ovat yhden hengen huoneita, varustettu omalla kyl-

pyhuoneella. Asukas voi kalustaa huoneensa omilla kalusteilla. Yhteistiloja ovat 

tupakeittiö sekä sauna ja pesuhuone.

Pienryhmäkodin eteistila on lasitettu veranda-typpinen. Se on mahdollista kalustaa 

pienellä istuinryhmällä tai siihen voi jättää liikkumisen apuvälineitä. Avara tupa-

keittiö muodostaa talon sydämen. Iso ruokailupöytä, sohva, matto ja verhot luovat 

kodinomaisen tunnelman. Tilaan olisi mahdollista sijoittaa kirjahylly, joka antaisi 

vielä vahvemman vaikutelman olohuone-tyyppisestä tilasta.

Ryhmäkotien etupihat ja muutkin viheralueet ovat varsin pelkistettyä. Istuttamalla 

piha-alueelle hedelmäpuita ja marjapensaita, tai lisäämällä erilaisia kuntoilulaitteita, 

voitaisiin ulkotiloista tehdä kiehtovampia. Päiväkeskustoimintaa ja kuntoutuspalve-

luja olisi mahdollista vielä kehittää.

1976, 1978
kunta

336 m2

2009 - 2010

vanhusten vuokra-as. 
8 hlö

5-6 käyntiä / päivä

5.8 Uimaharjun pienryhmäkodit
Ratilantie 3

81280 Uimaharju
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Hoitokoti Tuuletar sijaitsee Uimaharjun taajamassa, joen rannassa, noin 48 km 

päässä Joensuun keskustasta. Yksikerroksinen, harjakattoinen, keltainen puuraken-

nus on pitkänomainen ja kapearunkoinen. Rakennuksen tienpuoleisessa julkisivussa 

on suojaisa, luhtikäytävä-tyyppinen sisääntulovyöhyke. Rannan puolella on pitkä 

terassi sekä aidattu piha-alue.

Tuulettaressa on yhdeksän keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaille vanhuksille 

suunnattua ryhmäkotihuonetta. Lisäksi rakennuksessa on viisi asuntoa, joihin on 

oma sisäänkäynti ulkoa. Nämä asunnot ovat kolmioita ja kaksioita, ja ne on suun-

nattu vanhuksille, jotka pärjäävät itsenäisesti ja saavat tarvittaessa kotiin vietäviä 

palveluja.

Ryhmäkotihuoneet sijoittuva rakennuksen yhteen päätyyn, keskikäytävän var-

relle. Huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, joissa on oma kylpyhuone. 

Huoneet ovat korkeita ja katto on niissä vino. Huoneet ovat omaperäisiä, vaikka 

pinta-alaltaan kahden hengen huoneisiin ei sänkyjen lisäksi paljon muita kalusteita 

mahdu.

Yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sekä takka ja kahvila-ravintola sijoittuvat raken-

nuksen keskiosaan. Tilat ovat väljiä ja monipuolisesti kalustettuja. Ulkotilat ja 

terassi lisäävät asumisviihtyisyyttä ja ovat ahkerassa käytössä. Tuulettaressa hen-

kilökunnan asenne on lähtökohtaisesti kuntouttava, vaikkei rakennuksessa mitään 

erityisiä kuntoutustiloja ole. Asukkaiden omia voimavaroja pyritään tukemaan ja 

kehittämään.

2007
Tuuliharjun Hoiva Oy

275 m2

-

palveluasuminen
12 hlö
7 hlö

5.9 Hoitokoti Tuuletar
Tuuliharjuntie 4-6
81280 Uimaharju
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Juuan terveyskeskus ja hoivakoti Kielo sijaitsevat aivan keskustassa. Rakennus 

on monimuotoinen, yksikerroksinen, julkisivuväritykseltään sinertävän harmaa. 

Terveyskeskus sisältää mm. seuraavat toiminnot: päivystys, hammashoito, kun-

toutuspalvelut ja fysioterapia, laboratorio, neuvola, röntgen, vastaanotot ja 

vuodeosaston. Viimeiset remontit ovat noin vuoden takaa. Terveysasema on 

pidetty hyvässä kunnossa. Odotustilat ja sisääntuloaulat jakavat liikenteen hyvin eri 

toimipisteisiin.

Vuodeosaston tilaratkaisuna on käytetty keskikäytävä-mallia, jossa huoneet ovat 

ryhmitelty käytävän molemmin puolin. Vuodeosastoon saavutaan sisään päädystä. 

Sisääntulon yhteydessä on kanslia ja ovi hoivakoti Kielon puolelle. Vuodeosaston 

potilashuoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, wc- ja suihkutilat sijaitsevat 

aina kahden huoneen välissä. 

Hoivakoti Kielo jakautuu pienempiin yksikköihin, jotka lähtevät säteittäin eri suun-

tiin keskeisestä oleskelu- ja ruokailutilasta. Yhteistila on lämminhenkinen, ja siinä 

on monia viihtyisiä istumanurkkauksia. Tilassa on myös takka sekä pääsy ulos teras-

sille. 

Säteittäiset asumisyksiköt sisältävät noin 8-12 asuinhuonetta. Käytävät ovat pel-

kistettyjä, luonnonvaloa saadaan vain asumisyksikköjen päädyissä olevista pienistä 

keittiö- ja ruokailutiloista. Asuinhuoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, 

joissa on oma kylpyhuone. Huoneet ovat tilavia, mutta vaikeita kalustaa kodin-

omaisiksi.

Hoivakoti Kielossa on sauna ja pieni kuntosali. Suurempi kuntosali on terveyskes-

kuksen puolella. Se on suunnattu lähinnä erilaisille ryhmille sekä työterveyshuollon 

asiakkaille.

1975 - 76,  1988 - 90, 2014 
kunta

6400 m2

1991-92, 2005

vuodeosasto ja palveluas.
16 vuodeosasto ja 65 hoivakoti

18 ja 33 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto 
ja hoivakoti Kielo

Aimontie 7
83900 Juuka

6.1 
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Palvelukeskus Kotikallio sijaitsee aivan Juuan terveyskeskuksen vieressä. Rakennus-

runko on kapea, mutta hyvin monimuotoinen. Yksikerroksisessa rakennuksessa 

asuinryhmien väliin jää suojaisia piha-alueita. Julkisivut ovat vaaleaa tiiltä.

Palvelukeskuksen sisääntulo on avara ja toimiva. Aulatilassa on lounaskahvila, jota 

käyttävät asukkaat, vierailijat, henkilökunta sekä satunnaiset ohikulkijat. Juhlasa-

lia vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, siellä pidetään myös elokuvailtoja. Kirjasto, 

päiväkerhotoiminta ja kirpputori tuovat palvelukeskukseen virikkeitä. Sisääntu-

lon yhteydessä on ulosvuokrattavia tiloja, parturi-kampaamo, hieronta ja jalkojen 

hoito.

Palvelukeskuksessa on neljä asuinryhmää. Eetula ja Kuukkeli edustavat tuettua pal-

veluasumista. Asuinhuoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita (39–52 m2), 

jotka sisältävät tupakeittiön ja parvekkeen. Asukas saa kalustaa asuntonsa omilla 

huonekaluilla. Eetulassa ulko-luhtikäytävä antaa itsenäisen asumistunteen. Kuukke-

lissa sivukäytävän yhteydessä on seurustelu- ja oleskelusyvennyksiä. Luonnonvaloa 

saadaan molemmissa ratkaisuissa käytävätiloihin, ja samalla avautuu myös näkymiä 

ulos luontoon.

Marikoti ja Miikkula ovat tehostetun palveluasumisen yksikköjä. Ne toimivat ryh-

mäkoteina muistisairaille asukkaille. Asuinhuoneet ovat yhden ja kahden hengen 

huoneita, joiden koko vaihtelee 14–25 m2 välillä. Miikulan asuinhuoneet eivät 

sisällä omaa wc- ja suihkutilaa, vaan nämä ovat yhteiset. Marikoti on tilava ja avara 

yksikkö. Ulkoilualue istutuksineen on suuri, sisältäen puutarhakeinun, suojakatok-

sen ja istuinryhmiä.

Palvelukeskuksen yhteistilat ovat viihtyisiä ja lämminhenkisiä. Jokainen asuinryhmä 

on omanlaisensa kokonaisuus. Ulkotila on hyvin koettavissa myös sisältä käsin. 

Varsinaisia kuntoutustiloja rakennuksessa ei ole. Asukkaat kuitenkin hyötyvät ter-

veyskeskuksen läheisestä sijainnista.

1994 - 1995
kunta

4000 m2

-

palveluasuminen
29 & 24 hlö

30 hlö

Palvelukeskus Kotikallio
Väyryläntie 9
83900 Juuka

6.2 
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Tetriahon ja Tetrituvan hoitokodit sijaitsevat Juuan keskustan pohjoispuolella, luon-

non keskellä. Tetriaho on vuonna 1957 valmistunut, kolmikerroksinen, keltaiseksi 

rapattu rakennus, joka on aikoinaan toiminut kunnalliskotina. Tetritupa on sitä vas-

toin vasta hiljattain valmistunut, moderni, yksikerroksinen, keltainen puurakennus.

Hoitokodit kuuluvat ”Vihreän hoivan” yksikköihin, samalla tavoin kuin Nurmek-

sessa Kotiniemi ja Kotirinne. ”Vihreässä hoivassa” hyödynnetään hoitokotien 

luonto- ja puutarhaympäristöä sekä kotieläimiä virikkeellisinä ja arkeen merkityksiä 

tuovina elementteinä. Lähi- ja luomuruuan käyttö on kaikissa hoitokodeissa ylpey-

den aihe.

Tetriahon hoitokoti on suunnattu mielenterveyskuntoutujille. Rakennus on siisti ja 

hyväkuntoinen. Yhteistilat ovat väljiä ja vastaavat hyvin asukkaiden tarpeita; asuk-

kaat kaipaavat omaa rauhaa sekä joskus myös kanssakäymistä muiden kanssa. 

Asuinhuoneissa on tilaa sängyn lisäksi myös esimerkiksi istuinryhmälle. Wc- ja suih-

kutilat ovat yhteiset. Rakennuksen alakerrassa on kuntosali.

Tetrituvan hoitokoti on suunnattu vanhuksille. Rakennuksen pohjaratkaisu perustuu 

keskikäytävä-malliin, jossa asuinhuoneet on ryhmitelty käytävän molemmin puolin. 

Käytävälle saadaan luonnonvaloa päädyssä olevien terassien kautta. Asuinhuo-

neet ovat riittävän suuria ja sen muotoisia, että ne on helppo kalustaa yksilöllisesti. 

Sisäänkäynti sijoittuu rakennuksen keskiosaan, jonka yhteydessä on avara ja valoisa 

ruokailutila.

Ulkotiloihin kuuluu marjapensaita, mansikkamaa, omenapuita, grillikatos ja kesäte-

rassi. Kotieläiminä on lampaita, kanoja, kissoja ja terapiakoira.

1957, 2014
Juuan Hotio ja Hoiva Oy

-
-

palveluasminen
36 Tetriaho ja 28 Tetritupa

20 ja 16 hlö

6.3 Tetriahon ja Tetrituvan hoitkodit
Tetriahontie 10

83900 Juuka
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Kiteen terveyskeskus ja Arppela sijaitsevat kaupungin keskustan länsireunalla. Hil-

jattain valmistuneen, yksikerroksisen rakennuksen julkisivuväritys on piristävän 

keltainen ja valkoinen. Rakennusrunko on melko syvä, pohjaratkaisu perustuu 

kaksikäytävä-malliin. Terveyskeskus sisältää mm. seuraavat toiminnot: päivystys, 

fysioterapia, laboratorio, neuvola, röntgen, Semppi-piste, vastaanotot ja vuo-

deosaston.

Vuodeosaston potilashuoneet ovat ryhmitelty ulkoseinille, keskelle jäävät tilat 

tukitoiminnoille. Potilashuoneet ovat yhden, kahden ja kolmen hengen huoneita. 

Kahden huoneen välissä on aina yhteinen wc- ja suihkutila. Käytävää on hyödyn-

netty kuntoutusmielessä, kattoon on sijoitettu koko käytävän pituudelta kisko, 

johon voi kiinnittää apuvälineen kävelyn harjoittamista varten. Käyttö ei kuiten-

kaan ole kovin aktiivista, sillä sijainti on ehkä liian julkinen ja keskeinen. 

Vuodeosaston alkuosaan sijoittuu tilava kuntosali, jota käyttävät eri ryhmät. Toi-

sessa päädyssä osasto liittyy arviointikeskus Arppelaan. Tähän yhteyteen on 

sijoitettu molempien yksiköiden yhteinen ruokailu- ja oleskelutila sekä kanslia ja 

erillinen sisäänkäynti rakennukseen. Muuttamalla yhteistilan kalustusta kotoisam-

maksi sekä jäsentämällä aluetta pienempiin, suojaisampiin osakokonaisuuksiin 

voitaisiin tilasta saada vielä toimivampi.

Arppela on pieni kymmenpaikkainen yksikkö. Potilashuoneet ovat kahden ja 

kolmen hengen huoneita. Kahden huoneen välissä on yhteinen wc- ja suihkutila. 

Lisäksi yksikössä on kunto- ja kotiutushoitajien työhuone. Tilaratkaisu on kompakti, 

mitään ylimääräistä ei yksikön sisällä ole. Arviointikeskuksen ja vuodeosaston raja 

voisi olla häilyvämpi ja toimintaa voisi suunnata kuntoutusosasto-tyyppiseksi. 

2014
kunta

3583 m2

-

vuodeosasto ja palveluas.
20 vuodeosasto ja 10 lyhyhaik.

19 ja 6 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto 
ja Arppela
Arppentie 6
82500 Kitee

7.1 
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Kiteen hoivakoti sijaitsee terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Hiljattain 

valmistunut rakennus on yksikerroksinen ja toteutettu moduuleista. Julkisivuissa 

on käytetty keltaista puuverhousta ja valkoista rappausta. Tilat ovat ryhmitelty 

selkeästi ja kompaktisti. Rakennuksessa on kolme siipeä, joiden väliin jää kaksi 

suojaisaa piha-aluetta. Hoivakodin sisäänkäynnin yhteydessä on kanttiini/ruokala 

sekä keittiö. Nämä muodostavat talon sydämen, jonne Martat tulevat leipomaan, 

ja jossa pidetään kesä- ja puurojuhlia. Ruokailemassa käy talon ulkopuolisia, kylä-

läisiä, terveysaseman henkilökuntaa ja vierailijoita. Keittiö on auki ma-su. 

Asuinhuoneet ovat ryhmitelty talon kolmeen siipeen. Jokaisen siiven alussa on 

avara keittiö-, ruokailu-, oleskelu- ja harrastetila. Vaikka ruoka valmistetaankin 

talon pääkeittiössä, se tuodaan lopuksi yksikön yhteistilassa sijaitsevaan uuniin 

lämpiämään. Näin ruoan tuoksu on aistittavissa. Yhteistilasta avautuu ovi katetulle 

terassille ja piha-alueelle. Pihalla on kävelyn harjoittamiseen kuntorata. 

Yhteistilan jälkeen siipi jatkuu keskikäytävä-mallisena, huoneet ovat sijoitettu 

käytävän molemmin puolin. Asuinhuoneet ovat yhden hengen huoneita, mutta 

muutamassa asuu pariskunta. Yhdelle hengelle huone on tilava, mutta kun huo-

neessa on kaksi sänkyä, ei tilaa ole juurikaan muille huonekaluille. Huoneet ovat 

varustettu omalla kylpyhuoneella.

Hoivakodissa ei ole kuntoutustiloja. Asukkaiden luona käy yksilöllisiä hoitoja teke-

viä fysioterapeutteja, mutta muuten turvaudutaan terveyskeskuksen palveluihin. 

2010
Hemsö

1589 m2

-

palveluasuminen
41 hlö
29 hlö

Kiteen hoivakoti
Arppentie 6
82500 Kitee

7.2 
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Harjulan alue sijaitsee Kiteen kaakkoisosassa. Alueella on ennen toiminut kunnal-

liskoti ja mielisairaala. Matalat, yksikerroksiset rivitalot ovat rakennettu vaiheittain. 

Ne muodostavat yhdessä pihapiirin kanssa oman suojatun kokonaisuuden. Harjulan 

alueen vieressä on isohko tehdashalli sekä Pohjois-Karjalan Ammattiopisto. Sijainti 

on lähellä Kiteenjärven rantaa, mutta järvi ei näy rivitaloille asti. Alueen raken-

nuksia on peruskorjattu vuosien varrella, mutta osa on tälläkin hetkellä kiireellisen 

peruskorjauksen tarpeessa.

Harjulassa on neljä erillistä ryhmäkotia sekä palveluasumista. Hoitohenkilökunta on 

paikalla päiväsaikaan, öisin alueella on yksi yöhoitaja. Ryhmäkotien asuinhuoneet 

ovat tilavia. Huoneet sisältävät tupakeittiön, kylpyhuoneen, tilaa sängylle, pöydälle 

ja tuoleille sekä olohuonekalusteille. Yhteistilat, keittiö-, ruokailu- ja oleskelutila 

sekä sauna ja pesula luovat kodinomaisen ilmapiirin. Ryhmäkodeissa on 8-12 asu-

kasta. Marilan ryhmäkoti on erityisesti suunnattu lyhytaikaiseen asumiseen, 2-14 

päivää. Tässä yksikössä huoneet ovat kahden ja kolmen hengen huoneita.

Alueella on kuntosali ja korttelitupa, jossa järjestetään erilaista kerhotoimintaa 

ja tapahtumia. Asiakkaita tulee kyliltä yhteiskuljetuksilla. Varsinaista kuntoutus-

henkilökuntaa Harjulassa ei ole. Päiväkeskustoimintaa olisi mahdollista kehittää 

tulevaisuudessa.

1968, 1971, 1974, 1979
kunta sekä  

Keski-Karjalan Vanhustentukiyhd.
 

970m2, 715m2, 525m2, 350m2

1998, 2003

palveluasuminen
8 hlö Emmala, 12 hlö Marila,  

12 hlö Miina ja Hermanni,  
28 hlö palveluasuminen

 
24 hlö

Harjulan alue
Ilmolantie 2 ja 4, Rauhankuja 1
82500 Kitee

7.3 
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Kesälahtitalo sijaitseen kaupungin keskustassa. Keltatiilinen, kaksikerroksinen 

rakennus on toiminut ennen kunnan virastotalona. Työhuoneet on muutettu van-

husten asuinhuoneiksi varsin onnistuneesti. Vanha kunnanvaltuuston kokoustila on 

jätetty alkuperäiseen asuunsa.

Vaikka tilaa on runsaasti vanhusta kohti, on tilankäytössä ongelmia. Vanhus-

ten kuntoutukselle ei ole riittävästi tilaa. Yksilökuntoutus on mahdollista, mutta 

ryhmäkuntoutus hankalampaa ja tilanpuute estää laitteiston lisäämisen. Yleisvaiku-

telmana on varsin hyvää keskitasoa edustava ratkaisu.

1988
kunta

2013 m2

2015

palveluasuminen
26 hlö
12 hlö

7.4 Kesälahtitalo
Pyhäjärventie 2B
58200 Kesälahti
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Rantapiha sijaitsee noin kilometrin päässä Kiteen keskustasta erillisessä asuin-

korttelissa. Punatiilinen, kolmikerroksinen rakennus on muutettu onnistuneesti 

palvelutaloksi. Rakennus on jaettu kolmeen ryhmäkotiin: ylätupa 17 hlö, välitupa 

17 hlö, alatupa 8 hlö. Erityisesti ruokailun ja oleskelun eriyttäminen omiin tiloihin 

tekee ratkaisusta viihtyisän. Hoitajat ovat paikalla klo 7-22, yöhoitaja on yhteinen. 

Kuntosali puuttuu, mutta piha tarjoaa ulkoilumahdollisuuksia. Ratkaisu voi toimia 

mallina tilanteessa, jossa halutaan muuttaa tavallinen asuintalo ikääntyneille asuk-

kaille sopivaksi.

1977
Kiteen Kotitalot Oy

1638 m2

2007

palveluasuminen
42 hlö
35 hlö

Rantapiha
Kuikantie 3
82500 Kitee

7.5 
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Kontiolahden terveyskeskus ja Tähkäkoti sijaitsevat keskustassa. Rakennus on 

matala, 1-2 kerroksinen. Punatiiltä on käytetty niin julkisivuissa kuin myös sisäti-

loissa. Rakennusta on laajennettu ja peruskorjattu vuosien varrella. Terveyskeskus 

sisältää mm. seuraavat toiminnot: päivystys, hammashuolto, laboratorio, lääkärien 

vastaanotot, neuvola, röntgen ja vuodeosasto.

Vuodeosasto perustuu keskikäytävä-malliin, jossa huoneet ovat ryhmitelty käytä-

vän molemmin puolin. Vuodeosaston sisääntuloaulassa on rauhaisa nurkkaus, joka 

on varustettu kuntovälineillä ja katossa kulkee potilasnosturi, jonka avulla yksikön 

oma fysioterapeutti harjoittelee potilaiden kanssa kävelyä. 

Vuodeosaston potilashuoneet ovat kahden hengen huoneita, varustettu omalla 

kylpyhuoneella. Huoneissa on suuret ikkunat, joista näkyy kaunis peltomaisema. 

Vuodeosaston akuuttihoidon puoli on peruskorjattu hiljattain. Pitkäaikaishoidon 

puoli on tarkoitus muuttaa tulevaisuudessa tehostettuun palveluasumiseen. Ulkoi-

lumahdollisuudet ovat helppo järjestää. Myös keskustan palvelut, kauppa, posti, 

pankki, kirjasto, kirkko ym. sijaitsevat lähellä. Uudesta tehostetun palveluasumisen 

yksiköstä on mahdollista saada toimivat kokonaisuus. 

Terveyskeskukseen liittyy laajennus, jossa on 15 paikkainen palveluasumisen 

yksikkö Tähkäkoti sekä päiväkeskus. Tähkäkodissa on yhden ja kahden hengen 

asuntoja. Asunnot ovat tilavia, yksiön koko on 36 m2, ja siihen kuuluu: tupakeittiö, 

olohuone, parveke, erillinen makuuhuone ja kylpyhuone. Asunnot ovat asukkaiden 

itsensä kalustamia. Yhteistilat ovat korkeita ja avaria. Ikkunoista avautuu kauniit 

näkymät ulos. 

Päiväkeskuksessa asiakkaita käy viitenä päivänä viikossa. Keskus on auki klo 8-16. 

Joka päivä vuorossa on eri ryhmä. Yksittäinen asiakas käy päiväkeskuksessa kerran 

viikossa. Päiväohjelmaan kuuluu aamupala, kuulumisten vaihto, jumppatuokio, 

lounas, jotain ulkopuolista toimintaa, saunomista tai kaupassa käyntiä. Päiväkes-

kuksen ruokasali toimii monitoimitilana, siellä käy päivittäin noin 50 asiakasta 

syömässä.

1982, 1987, 1996
kunta

4543 m2

2008

vuodeosasto ja palveluas.
38 akuutti & pitkäaik., 15 palv.

31 ja 7hlö

8.1 Terveyskeskuksen vuodeosasto 
ja Tähkäkoti

Aputie 1 ja Aputie 3-5
81100 Kontiolahti
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Varparannan hoivakoti sijaitsee noin 12 km päässä Kontiolahden keskustasta. 1-2 

-kerroksinen, vaalea, harjakattoinen rakennus on kauniin piha-alueen ympäröimä. 

Rakennusta on laajennettu ja peruskorjattu vuosien saatossa. Sisäänkäynnin yhtey-

dessä on iso, valoisa ruokasali, jota voidaan hyödyntää myös moneen muuhun 

käyttöön. Itse sisääntuloaula on vaatimaton. 

Asuinhuoneet ovat ryhmitelty kolmeen yksikköön. Jokaisessa asuinryhmässä on 

oma saunatila. Hoivakodin pohjaratkaisuna on käytetty keskikäytävä-mallia, jossa 

huoneet ovat ryhmitelty käytävän molemmin puolin. Asuinhuoneet ovat yhden 

ja kahden hengen huoneita, mutta niiden koko ja varustus vaihtelee yksiköittäin. 

Osa huoneista on tilavia, ja ne varustettu omalla minikeittiöllä ja kylpyhuoneella. 

Toiset huoneet taas ovat pienempiä, ja niissä kylpyhuone on yhteinen viereisen 

asuinhuoneen kanssa. Yksiköiden sisällä on käytävien varsille sijoitettu ruokailu- ja 

oleskelunurkkauksia. Ne avartavat käytävätilaa ja lisäävät luonnonvaloa.  

Rakennuksen kellarikerroksessa on iso, hyvin varustettu kuntosali, joka ei kui-

tenkaan ole käytössä. Asukkaista vain harva on siinä kunnossa, että voisi hyötyä 

kuntosalista. Muutaman asukkaan luona käy yksityinen kuntouttaja. Yhteinen kun-

toutuspalvelu on lopetettu kunnan toimesta sen kalleuden vuoksi. Kuntosali ja sen 

yhteydessä oleva saunatila luo kuitenkin mahdollisuuden avata toimintaa myös 

lähiseudun asukkaille.

1956, 1970
kunta

1827 m2

1989

palveluasuminen
32 hlö
19 hlö

8.2 Varparannan hoivakoti
Varparannantie 46
81120 Katajaranta
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Rinnetien hoivakoti sijoittuu Kontioniemen vanhaan tuberkuloosisairaalaan, joka 

sijaitsee Kontiolahden eteläpuolella, Höytiäisen rannalla. Suojellut sairaalaraken-

nukset ja ympäröivä mäntymetsä luovat paikalle aivan erityisen identiteetin. 

Rinnetien hoivakoti on muuttanut Kontioniemeen huhtikuussa 2016. Hoiva-

koti sijaitsee viisikerroksisen päärakennuksen kolmannessa kerroksessa. Samaan 

kerrokseen sijoittuu myös Esperin hoivakoti Kontionlinna, joka tarjoaa ympärivuo-

rokautista hoivaa fyysisesti toimintarajoitteisille ja muistihäiriöisille ikäihmisille. 

Vanhan tuberkuloosisairaalan tilaratkaisu perustuu keskikäytävä-malliin. Potilashuo-

neet on muutettu yhden hengen asuinhuoneiksi, joissa on oma wc- ja suihkutila. 

Asuinhuoneita on yhteensä 16. Huoneiden pinta-aloissa on vaihtelua, mutta huo-

nekorkeus on kaikissa poikkeuksellisen korkea.

Käytävätila on pelkistetty. Ylimääräisiä varastotiloja ei ole. Yksikköön saavutaan 

päädystä. Keskiosassa on yhteinen ruokailutila ja toisessa päädyssä oleskelutila. 

Muuttamalla käytävän ja yhteistilojen valaistusta ja kalustusta, tai lisäämällä esimer-

kiksi mattoja tai taidetta tiloihin, voidaan yksikön kokonaisilmettä vielä kohentaa.

Rakennuksen alakerrassa on saunatilat, kuntosali, terapia-allas ja iso ruokasali. 

Nämä ja kaunis ympäröivä luonto luovat hyvät edellytykset ikäihmisten asumiselle. 

1927 - 1930
kunta

907 m2

2016

palveluasuminen
17 hlö
8 hlö

8.3 Rinnetien hoivakoti
Kontionniementie 62

80780 Kontioniemi
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Ilolan hoivakoti sijaitsee Kontiolahden eteläpuolella Lehmossa. Keltainen, yksi-

kerroksinen, puuverhoiltu rakennus kietoutuu L-mallisena suojaisan piha-alueen 

ympärille. Rakennuksen pitkä harjakatto antaa suojaa sateelta ja auringon paah-

teelta.

Ilolan hoivakoti on pieni yksikkö, jossa on 10 paikkaa. Huoneet ovat yhden hengen 

huoneita, joissa on oma wc- ja suihkutila. Käytävät ovat lyhyet. Sisäänkäynti on 

rakennuksen keskiosaan. Lähelle sijoittuu myös yhteistilana toimiva ruokasali. 

Rakennuksessa on sauna. Kokonaisvaikutelma on varsin viihtyisä, vaikka yhteistiloja 

olisi voinut olla enemmän. Samoin kuntoutukseen liittyvät tilat jäivät puuttumaan. 

Pienen, 24/7 toiminnassa olevan yksikön ongelmaksi saattavat muodostua kor-

keat käyttökustannukset. Tulevaisuudessa toimintaa voisi muuttaa senioriasumisen 

suuntaan, jolloin henkilökuntaa olisi paikalla päiväsaikaan, ja öisin asukkaat voisivat 

tarvittaessa pyytää apua turvapuhelimella.

2007
kunta

445 m2

-

palveluasuminen
10 hlö
7 hlö

Ilolan hoivakoti
Menninkäisentie 2-4
80710 Lehmo

8.4 
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Lieksan terveyskeskus on kaksikerroksinen punatiilinen rakennus, joka sijaitsee 

kaupungin keskustassa. Rakennusta on laajennettu ja korotettu vuosien varrella. 

Sisääntulon yhteydessä on lämminhenkinen kahvio, joka on auki arkiaamupäivisin. 

Samassa kerroksessa on myös Semppi-piste, vastaanotto- ja toimenpidehuoneita 

sekä kuntosali, jota käyttävät useat eri ryhmät. Lisäksi terveyskeskukseen kuuluu 

arki- ja viikonloppupäivystys, hammashuolto, laboratorio, neuvola, röntgen ja vuo-

deosasto.

Vuodeosasto sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa. Yksikköön saavutaan kes-

keltä. Sisääntulon yhteydessä on hoitajien kansliat, lääkehuone sekä päivähuone, 

jota käytetään ruokailuun tai erilaisiin tapahtumiin. Pohjaratkaisuna on käytetty 

kaksikäytävä-mallia. Huoneet ovat neljän ja kahden hengen huoneita. Wc- ja suih-

kutilat sijaitsevat käytävän varrella. Joidenkin potilashuoneiden käyttötarkoitusta 

on muutettu, esimerkiksi varasto- tai monitoimitilaksi.

Vuodeosaston sisällä on oma sauna, joka aikoinaan on toteutettu lämpöhoito-

yksikkö-nimellä. Kuntoutus on järjestetty monipuolisesti, vaikkei osaston sisällä 

varsinaisia kuntoutustiloja olekaan. Käytäville on asennettu puolapuita ja kumi-

nauhoja. Potilaita viedään myös ensimmäisen kerroksen kuntosalille tai viereisen 

Yrjönhovin kuntoutustiloihin. Kesäisin sisäpihan kuntoraitti on käytössä.

1955, 1980
kunta

6347 m2

1996–1997, 2007–2008

vuodeosasto
33 akuutti ja 32 pitkäaikais

22 ja 20 hlö

9.1 Terveyskeskuksen vuodeosasto
Korpi-Jaakon katu 21

81700 Lieksa
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Yrjönhovin palvelukoti ja tukikeskus sijaitsee Lieksan terveyskeskuksen välittö-

mässä yhteydessä. Rakennusten välissä on yhteinen porrashuone, joka mahdollistaa 

rakennuksesta toiseen siirtymisen sisätilojen kautta. Yrjönhovi on kaksikerroksinen, 

punatiilinen, H-mallinen rakennus, jossa viiden asunnon ryhmät muodostavat aina 

yhden kokonaisuuden, joka sisältää oleskelutilan ja keittiön. Jokaisen asuinhuo-

neen yhteydessä on oma wc- ja suihkutila.

Yrjönhovin tukikeskus sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen. Täällä asiakkaat 

viipyvät vai lyhyen aikaa, muutamasta päivästä kahteen kuukauteen. Tukikeskuk-

sessa asiakkaille tehdään kuntoarvio ja ollaan apuna sijoituspaikan pohdinnassa. 

Yrjönhovin palvelukoti on rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 

Yrjönhovissa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että asiakkaita aktivoidaan 

liikkumaan. Tavoitteena on kyvyttää ihminen takaisin tavanomaiseen päivärytmiin 

ja arjen askareisiin. Asiakkaat ja asukkaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 

päivän toimintoihin, kuten siivoukseen, ruoan jakeluun tai astioiden korjaamiseen. 

Ruokailu tapahtuu asuntoryhmien yhteistiloissa. Piha-aluetta ja terasseja hyödyn-

netään ulkoiluun. Asiakkaiden kanssa käydään myös lähellä olevassa uimahallissa 

ja kirjastossa.

Yrjönhovin valoisassa ja avarassa kuntosalissa treenataan niitä lihasryhmiä ja lii-

kesarjoja, jotka ovat oleellisia kotona pärjäämisen kannalta. Kunto-ohjaaja vetää 

ohjattuja tunteja ryhmille. Salia käyttävät niin talon asukkaat, terveyskeskuksen 

vuodeosastopotilaat kuin myös ulkopuoliset asiakkaat. Tila on avoinna myös iltaisin 

ja viikonloppuisin. 

2001
kunta

1834 m2

-

palveluasuminen
15 palvelukoti ja 18 tukikeskus

8 ja 13 hlö

Yrjönhovin palvelukoti ja 
tukikeskus
Moisionkatu 6
81700 Lieksa

9.2 
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Iltaruskon asunnot sijaitsevat terveyskeskuksen ja Yrjönhovin läheisyydessä, tien 

toisella puolella. Kolmikerroksesta asuinrakennuksesta on johdettu tunneliyhteys 

Yrjönhoviin. Rakennuksessa on 34 asuntoa, joista kuusi on kaksioita. Asunnot ovat 

tilavia ja toimivia. Yksiön koko on 38 m2, ja siihen kuuluu oma parveke.

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on valoisa ja avara ruokasali, jota voidaan 

käyttää myös erilaisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Vain harva asukas käy täällä 

kuitenkin syömässä, osalle tulee ruoka kotipalveluna ja muut tekevät ruoan itse. 

Talon asukkaat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa.   Lähikauppa sijaitsee 400 m 

päässä, ja Yrjönhovin kuntosalille pääsee tunneliyhteyttä pitkin.

Yhdistyksellä ei ole palkattua hoitohenkilökuntaa, vaan asukkaat tekevät sopi-

muksen tarpeen mukaan kotihoidosta Lieksan kaupungin tai yksityisten yrittäjien 

kanssa. ”Mummoturva” käy öisin, jos asukas tarvitsee avustajaa.

2001
Lieksan Vanhaintaloyhdistys ry.

-
-

vanhusten vuokra-asuminen
40 hlö
3 hlö

Iltaruskon asunnot
Koski-Jaakonkatu 7

81700 Lieksa

9.3 
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Partalanmäen palvelukoti ja toimintakeskus Karpalo sijaitsevat Lieksan keskus-

tan pohjoispuolella, Lieksanjoen varrella. Rakennuskokonaisuus on polveileva ja 

monimuotoinen. Palvelukoti sijoittuu kahteen kolmikerroksiseen, lasikatteiseen 

rakennusosaan. Toimintakeskus Karpalo taas on matalassa, yksikerroksisessa raken-

nussiivessä. Palvelukotia ja toimintakeskus Karpaloa yhdistää kaksikerroksinen 

rakennus, johon sijoittuvat mm. juhlasali, ruokasali, keittiö ja aula. Pääsisäänkäynti 

rakennukseen on toimintakeskus Karpalon kohdalta.

Palvelukodin asunhuoneet ryhmittyvät kolmessa kerroksessa lasikatteisen korkean 

tilan ympärille. Kerroksessa asuinhuoneita on 14. Jokaisen huoneen yhteydessä 

on oma wc- ja suihkutila sekä parveke. Yhteistilassa on keittokomero, noutopöytä 

sekä ruokailu- ja oleskelunurkkaus. Ensimmäisessä kerroksessa korkeassa avotilassa 

on istutuksia ja vesiallas.

Toimintakeskus Karpalo on avoinna arkisin klo 8-16. Karpalon palvelut ovat 

suunnattu kaikille Lieksassa asuville ihmisille. Palveluja käyttävät myös palvelu-

kodin asukkaat. Karpalon tavoitteena on lisätä asiakkaan elämänlaatua hänen 

toimintakyvyn kohentamisella tai säilyttämisellä. Päiväohjelmassa on keskuste-

lua ja kuulemisten kyselyä, päivälehden lukua, pelejä ja visailuja, aivojumppaa ja 

kädentaitojen harjoittamista sekä jumppaa ja mahdollisesti kuntosaliharjoitte-

lua. Lisäksi Karpalossa on päiväohjelman ohella monenlaisia muita ryhmiä, kuten 

taide- ja musiikkiryhmä. Muita toimintakeskuksen tarjoamia palveluja ovat 

parturi-kampaamo, muistihoitaja, apuvälineklinikka ja ruokapalvelut.

Juhlasali ja aulatilat ovat väljiä ja avaria. Tilat muuntautuvat moneen käyttötarkoi-

tukseen ja sopivat myös suuremmalle väkimäärälle. Toimintakeskus ja juhla- sekä 

aulatilat toimivatkin koko alueen olohuoneena, jonne on helppo saapua.

1959, 1996
kunta

6778 m2

-

palveluasuminen
84 hlö
51 hlö

Partalanmäen palvelukoti ja 
toimintakeskus Karpalo
Jokikatu 2
81700 Lieksa

9.4 
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Asumis- ja kotipalveluyksikkö Kotipir tti sijaitsee aivan Lieksan keskustassa, 

S-marketin ja apteekin vieressä. Kolmikerroksisen, punatiilisen asuinkerrostalon 

ensimmäinen ja toinen kerros ovat remontoitu ja muutettu vanhusten asumiseen. 

Palveluihin kuuluvat ympärivuorokautinen hoito ja hoiva, kotiruoka, siivous ja vaa-

tehuolto.

Asunnot ovat pieniä, yhden ja kahden hengen makuuhuoneita, jotka avautuvat 

yhteiseen olohuoneeseen, keittiöön ja ruokailutilaan. Wc- ja suihkutilat ovat yhtei-

set. Osassa huoneista on parveke. Kokonaisvaikutelma on kodinomainen.

Rakennuksessa on lisäksi vielä vanhuksille suunnattuja yksiöitä sekä ihan tavallisia 

kerrostaloasuntoja. Taloyhtiön saunatilat ovat asukkaiden käytettävissä. Raken-

nuksen lähiympäristöä hallitsevat pysäköintialueet sekä vilkasliikenteiset tiet. 

Oleskeluun tai erilaisiin aktiviteetteihin suunnattuja piha-alueita ei juurikaan ole, 

myös kuntoutuksen tilat puuttuvat.

-
Lieksan Kotipirtti Oy

-
-

palveluasuminen
18 hlö
10 hlö

Asumis - ja kotipalveluyksikkö 
Kotipirtti
Koulukatu 8

81700 Lieksa

9.5 
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Liperin terveyskeskus on hiljattain valmistunut. Rakennus sijaitsee vanhan terveys-

keskuksen läheisyydessä, kaupungin keskustan pohjoispuolella. Uudisrakennus on 

kaksikerroksinen ja keltatiilinen, ja se kytkeytyy suoraan ”Iltarusko, Sarastus ja 

Hopeinen kuu” sekä ”Palvelukeskus Konttilanhovi” rakennuksiin.

Terveyskeskuksen sisäänkäynti on korkea ja valoisa. Sen yhteydessä on kahvila ja 

odotustila. Rakennuksessa on päivystys, fysioterapia, laboratorio, lääkärien vas-

taanotot, neuvola, röntgen, vanhuspalvelut ja vuodeosasto.

Vuodeosasto sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen. Huoneet ovat yhden ja 

kahden hengen huoneita, varustettu omalla kylpyhuoneella. Kuudessa huoneessa 

on potilasnosturit, jotka menevät aina kylpyhuoneeseen asti. Osastolla on myös 

oma huone läheisten yöpymistä varten.

Vuodeosaston tilaratkaisuna on käytetty kaksikäytävä-mallia. Sisäänkäynti sijoittuu 

yhteen päätyyn, jossa on avara aula-, ruokailu- ja monitoimitila, parveke sekä kun-

tokabinetti. Keskellä osastoa on vielä toinen ruokailutila. Osastolla on jakelukeittiö.

Osaston kokonaisilme on moderni. Seinillä on käytetty taidetta. Kalusteissa on 

värejä. Osasto on varsin toimiva akuuttihoitoa varten

2015
kunta

4000 m2

-

vuodeosasto
30 akuuttihoito

37 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto
Käsämäntie 111 
83100 Liperi

10.1 
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I ltarusko, Sarastus ja Hopeinen kuu sijoittuvat vanhempaan kaksikerroksiseen 

rakennusosaan, jota on laajennettu ja peruskorjattu vuosien varrella. Tiloista on 

sisäyhteys uuteen terveyskeskusrakennukseen. Tilaratkaisuna on käytetty keskikäy-

tävä-mallia, jossa huoneet sijoittuvat käytävän molemmille puolille.

Iltarusko on toistaiseksi vielä laitoshoidon yksikkö, mutta se on tarkoitus muuttaa 

tehostettuun palveluasumiseen. Paikkoja on tällä hetkellä 25, mutta muutoksen jäl-

keen niitä on enää 14. Sarastus ja Hopeinen kuu ovat tehostetun palveluasumisen 

yksikköjä. Hopeisessa kuussa on lisäksi neljä vuorohoitopaikkaa.

Asuinhuoneet ovat yhden, kahden ja kolmen hengen huoneita. Huoneet ovat 

ahtaita. Osassa wc- ja suihkutila on huoneen yhteydessä, osassa kahden huoneen 

välissä ja osassa nämä sijaitsevat käytävällä. Käytävä on kapea ja pimeä. Käytä-

vien päädyissä on yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat, jotka vaikuttavat viihtyisiltä, 

ja joihin saadaan myös luonnonvaloa. Yhteistiloissa on paljon vanhoja kalusteita, 

kaappeja, lipastoja, piano ja taidetta seinillä. Nämä luovat lämminhenkisen tunnel-

man.

Yksikön sisällä ei ole varsinaisia kuntoutustiloja, mutta läheisyys terveyskeskukseen 

ja Konttilanhovin palvelukeskukseen ovat varmaan eduksi. Rakennuksen yhteydessä 

on aidattu, suojaisa piha-alue, jonne pääsee ensimmäisen kerroksen tiloista.

1952 ja 1999
kunta

1997 m2

2000

laitoshoito ja palveluas.
25 IR, 25 S, 11 HK

20, 17  ja 8 hlö

10.2 Iltarusko, Sarastus ja Hopeinen 
kuu

Käsämäntie 111 
83100 Liperi
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Palvelukeskus Konttilanhovi on rakennuksena hieman vanhempi. Se on toiminut 

ennen vanhainkotina. Rakennus on keltatiilinen, yksikerroksinen ja harjakattoinen. 

Terveyskeskuksen uudisrakennukseen on suora sisäyhteys.

Konttilanhovin tilaratkaisu perustuu suoraan käytävään, jonka varrelle on sijoi-

tettu poikittaissuuntaisesti asuinryhmiä. Sisäänkäynti rakennukseen on käytävän 

päädystä, jonka yhteydessä on ruokasali, päiväsali, ravintokeskus, harrastetilat ja 

toimistot.

Pitkä käytävä on tilana mielenkiintoinen, sillä siitä on säännöllisin välein näkymiä 

ulos ja samalla saadaan myös luonnonvaloa rakennukseen. Poikittaisten asuinryh-

mien väliin jää suojaisia sisäpihoja. Asunnot ovat näissä ryhmissä sijoitettu joko 

käytävän yhdelle tai molemmille puolille. Käytävillä on levähdyspaikkoja ja ovia ulos 

pihalle.

Palvelukeskuksen yhteistilat ovat sekä asukkaiden että ulkopuolisten asiakkaiden 

aktiivisessa käytössä. Lähellä sijaitsee myös senioripuisto. Kuntoutusta voisi talon 

sisällä tuoda vielä vahvemmin esille.

-
Liperin Vanhustentaloyhdistys ry.

2481 m2

2003

palveluasuminen
31 hlö
15 hlö

10.3 Palvelukeskus Konttilanhovi
Koulutie 1b
83100 Liperi
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Palvelutalo Pentti länpiha si jait see terveyskeskuksen läheisyydessä. L iperin 

keskustaan on matkaa noin kilometri. Penttilänpiha muodostuu neljästä, yksiker-

roksisesta, punatiilisesta rakennuksesta, jotka ovat ryhmitetty yhteisen piha-alueen 

ympärille. Rakennukset B ja C ovat hiljattain remontoitu vanhusten pienryhmäko-

deiksi. Seuraavaksi peruskorjausvuorossa on rakennus A, joka toimii tällä hetkellä 

alueen päärakennuksena sisältäen Penttilänpihan asukkaiden yhteisen ruokailu- ja 

monitoimitilan. Viimeisenä peruskorjausvuorossa on rakennus D, joka on tarkoitus 

suunnata mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  

Penttilänpihassa ei ole ympärivuorokautista hoitoa. Kotihoidon henkilöstö on pai-

kalla päiväsaikaan. Öisin apua saa turvapuhelimen välityksellä.

Vastikään remontoiduissa rakennuksissa asunnot ryhmittyvät yhdyskäytävän var-

relle. Rakennukseen saavutaan keskeltä. Sisääntulon yhteydessä on yhteinen 

keittiö-, ruokailu- ja oleskelutila. Asunnoissa on eteinen, kylpyhuone, tupakeittiö, 

parveke, olohuone ja syvennys sängylle. Lisäksi talossa on pienet varastot asukkai-

den tavaroille. 

Asunnot ovat toimivia ja piha-alue viihtyisä. Asukkaat hyötyvät terveyskeskuksen 

sekä Konttilanhovin palvelukeskuksen läheisyydestä. Lisäksi rakennuksessa A järjes-

tetään myös erilaista kerhotoimintaa ja virkistystilaisuuksia. 

1988
kunta

252 m2

2014-

vanhusten vuokra-as.
27 hlö
6 hlö

Palvelutalo Penttilänpiha
Penttiläntie 2
83100 Liperi

10.4 
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Nurmeksen terveyskeskus on punatiilinen rinteeseen porrastuva rakennus. Ter-

veyskeskus sisältää mm. päivystyksen, hammashuollon, leikkaussalin, neuvolan, 

röntgenin ja työterveyshuollon tilat. Rakennuksessa on kuntosali, jonne on myös 

oma sisäänkäynti suoraan ulkoa. Kuntosalia käyttävät erilaiset kuntoutusryhmät.

Terveyskeskuksen vuodeosasto sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen. Pohja-

ratkaisu on kaksikäytävä-malli, jossa yhdellä käytävällä on akuuttiosasto ja toisella 

kuntouttavan hoidon osasto. Vuodeosastokokonaisuuteen kuuluu myös kaksi dia-

lyysipaikkaa, sydänseuranta ja eristyshuone. Potilashuoneet ovat pääosin kolmen 

hengen huoneita, sisältäen wc- ja suihkutilat.

Vuodeosastokerroksessa on oma noin 30 m2 kuntosali, joka sijoittuu lähelle pää-

dyssä olevaa ruokailu- ja oleskelutilaa sekä parveketta. Suuri osa potilaista syö 

ruokailutilassa. Osastolla on vahva kuntouttava ote. Keskimääräinen hoitoaika on 

alle viikon.

Rakennuksesta on pidetty hyvää huolta. Sitä on peruskorjattu ja kunnostettu 

riittävän usein niin, että se aina on saatu vastaamaan kulloisiakin toiminnallisia 

vaatimuksia. Yleensä suositellaan, että 70-luvulla rakennetut terveysasemat puret-

taisiin ja korvattaisiin uudella rakennuksella, koska vanhoja kiinteistöjä ei yleensä 

voi toiminnallisesti muuttaa ajanmukaisiksi. Rakennustekniikka on ollut sellainen, 

että korjaaminen on liian kallista. Tätä terveyskeskusta ei kuitenkaan voi suositella 

purettavaksi. Se on kestänyt hyvin aikaa ja vastaa kiitettävästi nykytoiminnan haas-

teisiin.

1975
kunta

6417 m2

2010, 2012-13

vuodeosasto
24 akuutti ja 22 kuntouttava

38 hlö

11.1 Terveyskeskuksen vuodeosasto
Poronkylänkatu 1
75530 Nurmes
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Nurmeskoti sijoittuu terveyskeskuksen välittömään läheisyyteen. Kaksikerroksinen 

punatiilinen rakennus kietoutuu sisäpihan ympärille. Rakennukseen on useampi 

sisäänkäynti, joista yhden yhteyteen sijoittuu päiväkeskus ja kuntoutustilat, toisen 

yhteydessä on avara monitoimi-ruokailutila.

Asuinhuoneet ryhmittyvät lyhyiden käytävien varrelle. Käytävien yksi seinä on tii-

lipintainen, joka luo vaikutelman puolijulkisesta tilasta. Asuinhuoneiden ovissa on 

omat postiluukut. Asuinhuoneissa makuuhuone on erotettu tupakeittiöstä. Sisus-

tuksessa on käytetty asukkaiden omia kalusteita. Osa asunnoista on suunnattu 

myös pariskunnille.

Yhteistilat sijoittuvat keskeisille paikoille ja ovat helposti saavutettavissa. Ruokai-

lemassa käy myös ulkopuolisia asiakkaita. Päiväkeskuksessa on monia eri ryhmiä. 

Kuntoutustoimintaa järjestetään mm. rakennuksen omassa kuntosalissa tai uima-al-

taassa. Yhteistyötä terveyskeskuksen kanssa voisi lisätä esimerkiksi yksilöllisen 

kuntoutuksen osalta. Piha-alueet ovat omaleimaisia, ne on tehty ulkona oleskelua 

varten.

1969, 1971, 1973
Nurmeskotiyhdistys ry.

4087 m2

1997-98, 06, 08, 11, 14-15

palveluasuminen
43 hlö
38 hlö

Nurmeskoti 1 ja 2
Esantie 3

75530 Nurmes

11.2 
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Kyrölän palvelukeskus sijaitsee hieman syrjässä, Nurmeksen keskustan itäpuolella. 

Punatiilistä rakennusta on laajennettu vuosien aikana ja kokonaisuus on varsin laaja 

ja monimuotoinen. Asukkaita on paljon ja heidän keski-ikänsä on korkea.

Palvelukeskuksen kadunpuoleinen julkisivu on yksikerroksinen. Sisäänkäynti on 

selkeä ja asiallinen. Asuinhuoneet ovat ryhmitelty pienempiin yksikköihin, joissa 

kussakin on oma ruokailu- ja oleskelutila sekä sauna. Pohjaratkaisuna on käy-

tetty keskikäytävämallia. Asuinhuoneita on varsin monenlaisia, on ahtaita kahden 

hengen huoneita ja tupakeittiöllä varustettuja yhden hengen huoneita. Jokaisen 

asuinhuoneen yhteydessä on oma wc- ja kylpyhuone. Rakennuksen eri osat ovat 

liitetty toisiinsa valoisilla käytävillä, joista avautuu näkymiä ulos. Rakennuksen pää-

dyissä on isot, katetut parvekkeet, kuten vanhoissa tuberkuloosisairaaloissa. 

Talon yhteiset ruokailu- ja kuntoutustilat sijoittuvat alimpaan kerrokseen. Raken-

nuksessa on oma keskuskeittiö, joka hoitaa Nurmeksen alueen ruokapalvelut 

vanhainkoteihin, kouluihin ja kotipalvelulle. Kuntosalilla pidetään ohjattuja tun-

teja, jotka ovat suunnattu niin talon asukkaille kuin myös ulkopuolisille asiakkaille. 

Rakennuksessa on lisäksi jalkahoitaja ja kampaaja. Yhteistiloihin on oma sisään-

käyntinsä ulkoa, mutta talon asukkaille sijainti saattaa olla haasteellinen, kun 

portaita ja käytäviä on paljon.

Piha-alueet sijoittuvat rakennussiipien väliin. Puutarhassa kasvatetaan mansikoita, 

kurpitsoja ja erilaisia yrttejä. Ulkoilupihalla on taas monia eri liikuntavälineitä.

1963, 1986
kunta

6491 m2

2011

palveluasuminen
110 hlö
59 hlö

Kyrölän pavelukeskus
Kallionkatu 1
75500 Nurmes

11.3 
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Kyrön tupa sijaitsee Kyrölän palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Punai-

nen, yksikerroksinen rakennus on ennen toiminut A-klinikkana. Nyt rakennuksessa 

on pieni muistisairaiden yksikkö.

Rakennus muistuttaa mittakaavaltaan asuintaloa. Sisääntulon yhteydessä on yhtei-

nen ruokailu- ja oleskelutila, josta avautuu näkymä aidatulle takapihalle. Yhteistilan 

molemmin puolin on käytävien varrelle ryhmitetty asuinhuoneita. Huoneet ovat 

pieniä, yhden ja kahden hengen huoneita. Wc- ja suihkutilat ovat yhteiset.

Rakennuksen tunnelma on hieman hämyinen ja tunkkainen. Peruskorjaamalla ja 

ikkunoita suurentamalla rakennus voitaisiin muuttaa esimerkiksi asuintaloksi tai 

päiväkotikäyttöön.

1979
kunta

491 m2

-

palveluasuminen
14 hlö
6 hlö

Kyrölän tupa
Kallionkatu 4

75500 Nurmes

11.4 
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Kotiniemen yksikkö sijaitsee luonnon keskellä, peltojen ympäröimänä. Rakennus on 

varsin uusi. Julkisivut ovat puuta. Tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Kotiniemen 

omistaa yksityinen taho. Asiakkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita. 

Nuorimmat ovat 40-vuotiaita, mutta asukkaiden keski-ikä on korkeampi. Kotinie-

messä on myös kehitysvammaisia.

Rakennuksen sisäänkäynti on katettu ja antaa suojaa ulkona oleskelulle. Sisääntu-

lon yhteydessä on avara monitoimitila, jossa ruokaillaan, oleskellaan ja järjestetään 

erilaisia tapahtumia. Tilasta on myös suora yhteys sisäpihalle.

Asuinhuoneet ovat ryhmitelty keskikäytävien molemmin puolin. Huoneissa ei ole 

omaa wc- ja suihkutilaa, vaan nämä ovat yhteiset. Huoneet ovat standardoituja. 

Asukkaat ovat kalustaneet huoneensa omilla kalusteilla. Käytävillä on pieniä oles-

kelunurkkauksia.

Rakennuksessa on oma keittiö, joka tuottaa myös palveluja lähiseudun asukkaiden 

koteihin. Lisäksi Kotiniemessä on kuntosali sekä jalkahoitaja, suuhygienisti, hieroja 

ja fysioterapeutti. Talossa on myös oma terapiakoira sekä kaksi kissaa.

Yksikkö sijaitsee järven rannalla. Rantasauna grillaus- ja seurustelutiloineen antaa 

oman erityisen lisän asumiselle. Läheiset voivat tarvittaessa yöpyä rantasau-

nassa. Ulkotilat ovat ainutlaatuiset lukuisine istutusalueineen, marjapensaineen ja 

hedelmäpuineen. Tomaatintaimia kasvatetaan aurinkoisilla sisäalueilla, auloissa ja 

porrashuoneissa. Myöhemmin ne siirretään kasvihuoneisiin, joista ne käytetään 

talon omiin tarpeisiin. Asukkailla on mahdollisuus osallistua tähän toimintaan.

2007, 2011
Pielisen Karjalan Dementiakoti Oy

2642 m2

-

palveluasuminen
68 hlö
55 hlö

Kotiniemi
Kotiniementie 21
75530 Nurmes

11.5 
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Outokummun terveyskeskus sijaitsee kaupungin keskustan pohjoispuolella. Raken-

nusta on laajennettu ja peruskorjattu useaan eri otteeseen. Rakennus sijaitsee 

rinteessä, niin että Sairaalankadun puoleinen julkisivu on yksikerroksinen ja huol-

topihan puoleinen kolmikerroksinen. Julkisivut ovat vaaleaa tiiltä. Terveyskeskus 

sisältää seuraavat toiminnot: päivystys, hammashuolto, kuntoutus, laboratorio, 

lääkärien vastaanotot, neuvola, röntgen, Semppi-piste, työterveyshuolto ja vuo-

deosasto. 

Vuodeosasto sijoittuu pihan puoleisen siiven ylimpään kerrokseen. Sinne saavutaan 

terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin kautta. Vuodeosaston sisääntuloaula on avara 

mutta pimeä, sinne ei saada riittävästi luonnonvaloa. Tilaa käytetään ruokailuun 

ja oleskeluun. Muuttamalla kalusteita ja niiden sijoitusta tilasta voisi saada varsin 

viihtyisän.

Potilashuoneet ryhmittyvät kahteen siipeen. Pohjaratkaisuna on käytetty keskikäy-

tävä-mallia, jossa huoneet ovat käytävän molemmin puolin ja päädyssä on parveke 

ulos. Potilashuoneet ovat yhden, kahden ja neljän hengen huoneita, joiden yhtey-

dessä on wc-tila, mutta pesuhuoneet sijoittuvat käytävien varsille.

Aulatilan yhteydessä on yksilöille suunnattu kuntoutushuone, jossa on kuntoutus-

välineiden lisäksi myös pyörätuoleja ja muita liikkumisen apuvälineitä. Varsinainen 

kuntosali sijaitsee pohjakerroksessa, ja se on erilaisten ryhmien käytössä. Lähitu-

levaisuudessa terveyskeskuksen keskuskeittiön on tarkoitus siirtyä keskustaan, 

jolloin tiloja vapautuu. Siinä yhteydessä saadaan kaksi fysioterapiahuonetta. Koko 

kuntoutusta voisi suunnitella yhtenäiseksi osastoksi, jossa kävisi vanhus-, vuo-

deosasto- sekä yksilöllisen hoidon asiakkaita.

Vuodeosaston sijainti kolmannessa kerroksessa hankaloittaa yhteyttä ulos pihalle. 

Myös piha-alueet eivät varsinaisesti tue ulkona liikkumista korkeuserojen, pysäköin-

tialueiden ja huoltopihojen vuoksi.

1948, 1968, 1973
kunta

3026 m2

1990, 2014

vuodeosasto
20 akuutti ja 16 pitkäaikais

20 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto
Sairaalankatu 8 

83500 Outokumpu

12.1 
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Hopeakuusen hoivakoti ja Iltaruskon hoivayksikkö sijaitsevat Outokummun kes-

kustan eteläpuolella. Keltaiseksi rapattua, 1-3-kerroksista rakennusta on vuosien 

saatossa peruskorjattu useaan otteeseen. Nyt vuorossa on Iltaruskon hoivayksikön 

pitkäaikaispaikkojen peruskorjaus.

Rakennus jakautuu useampaan siipeen, jotka ovat toisiinsa nähden eri tasoissa. 

Sisääntulokerroksessa on matala rakennusosa, jossa on kuuden hengen asukas-

ryhmä. Huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, joissa on tilaa myös omille 

kalusteille. Olohuone ja wc- sekä suihkutilat ovat yhteiset.

Avara ja mielenkiintoinen porrashuone johtaa seuraaviin kerroksiin. Portaan yhtey-

dessä on välitasanne, jossa on kirjanurkkaus ja seinillä on esillä taidenäyttely. 

Ylemmissä kerroksissa on pohjaratkaisuna käytetty perinteistä keskikäytävä-mal-

lia, jossa tilat ryhmittyvät käytävän molemmin puolin. Huoneet ovat yhden hengen 

huoneita, joissa ei tosin kaikissa ole omaa wc- tai suihkutilaa. Jokaisessa kerrok-

sessa on yksikkökohtaiset ruokailu-, oleskelu- ja saunatilat.

Iltaruskon tiloissa on toistaiseksi yhden, kahden, kolmen ja neljän hengen huo-

neita. Kokonaisvaikutelma on hieman laitosmainen ja sokkeloinen, mutta tämä 

tulee varmaan muuttumaan remontin yhteydessä.

Sisääntulokerroksessa on iso ruokasali, jossa järjestetään myös erilaisia tapahtumia. 

Talossa on aktiivinen ompeluseuratoiminta. Kellarikerroksessa on huone läheisten 

yöpymistä varten. Yhteys ulos luontoon on kauniisti järjestetty. Rakennuksessa on 

sisällä lasisia veranda-tyyppisiä tiloja ja ulkona jää suuren katoksen alle suojaisa 

alue, jossa voi oleskella vaikka sateellakin. Pihalla on puutarhakeinuja, istumaryh-

miä, vesiallas sekä kasvihuone, jossa viljellään mm. omia tomaatteja. Hopeakuusen 

ja Iltaruskon periaatteena on, että tapahtumat tuodaan tänne, lähelle asukkaita. 

Paikalla vierailee usein päiväkotiryhmiä. Talossa on pidetty taidenäyttelyn avajaiset 

ja pihakonsertteja. Kuntoutukseen liittyvät tilat puuttuvat rakennuksesta.

1958
kunta

1349 m2

1985, 2001, 2010, 2016-

palveluasuminen
30 Hopeakuusi ja 29 Iltarusko

40 - 45 hlö

Hopeakuusen hoivakoti ja 
Iltaruskon hoivayksikkö
Jokipohjankatu 25
83500 Outokumpu

12.2 
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Ryhmäkoti Kuntola sijaitsee Hopeakuusen ja Iltaruskon välittömässä läheisyydessä 

ja on peräisin samalta vuosikymmeneltä. Keltaiseksi rapattu rakennus on kaksiker-

roksinen, mutta ei sisällä hissiä. Asuinhuoneet sijoittuvat keskikäytävän molemmin 

puolin. Asunnot ovat noin 17 m2, sisältäen wc-tilan. Keittiö-, ruokailu- ja oleske-

lutilat sekä pesuhuoneet ovat yhteisiä. Käytävä jää melko kapeaksi ja pimeäksi, 

luonnonvaloa saadaan vain päätyjen pienistä ikkunoista. Pienillä rakenteellisilla 

muutoksilla voitaisiin asumisen viihtyisyyttä vielä parantaa.

1958
kunta

478 m2

-

palveluasuminen
10 hlö
3 hlö

Ryhmäkoti Kuntola
Jokipohjankatu 25

83500 Outokumpu

12.3 
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Polvijärven terveyskeskus, Kehräkoti ja palvelutalo sijaitsevat aivan kaupungin kes-

kustassa. Rakennus on punatiilinen, 1-2-kerroksinen ja H-mallinen. Terveyskeskus 

sisältää mm. seuraavat toiminnot: päivystys, hammashuolto, laboratorio, lääkärin 

vastaanotot, mielenterveys- ja päihdepalvelut, neuvola, röntgen, Semppi-piste, työ-

terveyshuolto ja vuodeosastot.

Terveyskeskuksen vuodeosastoon on suunnitteil la muutoksia. Tarkoitus on 

vähentää sairaansijoja 45:stä 10:een. Loput tilat muutetaan 16 asukkaan palve-

luasumisyksiköksi, jossa asuinhuoneet ovat yhden hengen huoneita varustettuna 

omalla kylpyhuoneella. Nykyinen vuodeosasto antaa laitosmaisen vaikutelman. 

Tilat on ryhmitelty keskikäytävän molemmin puolin. Potilashuoneet ovat melko 

tilavia kahden hengen huoneita. Kylpyhuoneet ovat sijoitettu aina kahden potilas-

huoneen väliin. Osaston käytävälle avautuu ruokailu- ja oleskelutila, josta on myös 

suora yhteys aidatulle piha-alueelle.

Samaan sisääntulokerrokseen sijoittuvat vuodeosaston lisäksi myös kuntoutusti-

lat, päiväkeskus, keittiö, kappeli ja Kehräkoti. Tulevien muutosten yhteydessä on 

mahdollista miettiä myös kuntoutuksen roolia, voisiko kuntoutukseen liittyviä tiloja 

keskittää ja sijoittaa niin, että ne olisivat talon asukkaiden sekä ulkopuolisten asiak-

kaiden helposti saavutettavissa.

Kehräkoti on entinen vanhainkoti. Käytävät ovat matalia ja huoneet pieniä. Kui-

tenkin yhteistiloista on tehty viihtyisiä ja yksiköstä on suora yhteys ulos terassille. 

Kehräkodin yläpuolella, toisessa kerroksessa, sijaitsee palvelutalo. Tässä kokonai-

suudessa asunnot ovat 20–45 m2 kokoisia, ja ne ovat suunnattu yhdelle tai kahdelle 

hengelle. Asunnoissa on makuuhuone, olohuone, tupakeittiö, wc- ja suihkutila 

sekä eteinen. Myös tällä yhteistilat ovat viihtyisiä ja niiden yhteydessä on parveke. 

Ensimmäiseen kerrokseen liittyvät peruskorjaussuunnitelmat antavat mahdollisuu-

den uusille tilaratkaisuille, joilla voidaan lisätä rakennuksen toimivuutta ja koettua 

asumisen ja palvelujen laatua.

1958, 2010
kunta

6690 m2

1995, 2016-

vuodeosasto ja palveluas.
30 vuodeos., 27 KK ja 21 palv.

20, 14 ja 9 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto, 
Kehräkoti ja palvelutalo
Polvijärventie 20
83700 Polvijärvi

13.1 
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Polvijärven pienryhmäkodit sijaitsevat kävelymatkan päässä terveyskeskuksesta. 

Ryhmäkodit ovat matalia, punatiilisiä entisiä rivitaloasuntoja, joissa asukkailla on 

omat makuuhuoneet, mutta wc- ja suihkutilat samoin kuin myös keittiö, ruoka- ja 

olohuone ovat yhteiset.

Ryhmäkotien piha-alueet ovat melko pelkistettyjä. Niihin olisi mahdollista lisätä 

enemmän virikkeitä, kuten esimerkiksi marjapensaita tms. Myös kuntoutuksen tilat 

ovat puutteelliset, tai niitä ei ole. Mutta toisaalta asukkaat voivat hyödyntää myös 

keskustan palveluja.

Ryhmäkodit luovat mittakaavaltaan kodinomaisen tunnelman. Ryhmäkotien asuk-

kaat ovat eläneet näissä asunnoissa pitkään. Iän myötä avun tarve on kuitenkin 

kasvanut, ja monet olisivat valmiita siirtymään tuetun palveluasumisen piiriin. 

Nämä asunnot sopivat hyvin välivaiheen asumismuodoksi, ennen siirtymistä palve-

luasumiseen tai kuntoutumisvaiheen jälkeen siirryttäessä omatoimiseen asumiseen.

1974, 1988
kunta

-
2008

Vanhusten vuokra-as.
10, 5 ja 6 hlö

9 hlö

Polvijärven pienryhmäkodit
Polvijärventie 20, Jääskeläntie 4 ja 5

83700 Polvijärvi

13.2 
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Savirannan asumis- ja työtoimintayksikkö sijaitsee Polvijärven keskusta koillis-

puolella maaseutumaisessa ympäristössä, järven rannalla. Pihapiiriin kuuluu 1 ½ 

kerroksinen, keltainen, puinen päärakennus sekä apurakennuksia, kuten navetta ja 

verstas. Tila on yhteensä 10 ha kokoinen.

Savirannan yksikkö on suunnattu kehitysvammaisille. Talossa asuu viisi asukasta, 

mutta työtoiminnassa on 14 asiakasta. Asiakas osallistuu maatilan töihin mm. hoi-

tamalla tilan eläimiä ja tekemällä polttopuita. Henkilökunta on paikalla arkisin.

Asukkailla on päärakennuksessa omat huoneet, jotka he ovat itse kalustaneet ja 

sisustaneet. Wc- ja suihkutilat ovat yhteiset. Talon sydämeksi muodostuu tupa-

keittiö ja olohuone, jonne asukkaat kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä. Tästä 

tilasta aukeaa ovi myös suurelle terassille, josta on näkymä järvelle.

Yksikkö on toimiva ja ainutkertainen. Asukkaat muodostavat perheen, johon 

kuuluminen tulee tärkeäksi. Toiminta on kuitenkin paljon riippuvainen myös hen-

kilökunnan panoksesta, mikä vaatii harvinaista omistautumista perheyhteisön 

asioihin. Vastaavaa mallia voisi soveltaa myös vanhusten asumiseen, esimerkiksi 

perhehoidon muodossa.

-
kunta

-
1991 - 2013

KV asumis- ja toimintayks.
5 hlö
3 hlö

Savirannan asumis- ja 
työtoimintayksikkö
Kierrinluodontie 11
 83835 Ruvaslahti

13.3 
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Rääkkylä terveyskeskus ja hoivakoti Pihlajakoti sijaitsevat kunnan keskustassa. 

Yksikerroksinen, punatiilinen rakennus jakautuu useaan eri siipeen. Terveyskeskus 

sisältää mm. seuraavat toiminnot: päivystys, fysioterapia, hammashoito, laborato-

rio, lääkärien vastaanotot, neuvola, Semppi-piste, työterveyshuolto ja vuodeosasto. 

Rääkkylässä sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Attendo.

Vuonna 1991 rakennettu akuuttivuodeosasto on 25 paikkainen, nykyään käy-

tössä on 15 paikkaa, ei pitkäaikaisia. Potilashuoneet ovat ryhmitelty keskikäytävän 

molemmin puolin. Huoneet ovat yhden, kahden ja kolmen hengen huoneita, 

varustettu omalla wc:llä. Käytävätilan yllä kulkeva harjakatto on mielenkiintoinen. 

Osaston yhteistilat ovat avaria ja valoisia. Keittiö- ja ruokailutila on akuutti-

vuodeosaston toimintaan nähden suuria. Yksi potilashuoneista on muutettu 

henkilökunnan taukotilaksi. Tukitoimintoja, kuten toimistot, varastot ym., varten on 

osastolle varattu paljon tilaa. Kokonaisuus antaa viihtyisän vaikutelman, joka poik-

keaa perinteisestä akuuttivuodeosastosta.

Hoivakoti Pihlajakoti on entinen vuodeosasto, joka on muutettu tehostetun pal-

veluasumisen yksiköksi. Asuinhuoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, 

sisältäen oman kylpyhuoneen. Huoneet ovat pelkistettyjä ja laitosmainen tunnelma 

on edelleen aistittavissa. Myös kapea keskikäytävä ja katossa oleva loisteputki-

valaistus eivät luo kodinomaista tunnelmaa. Ruoka- ja oleskelutila sitä vastoin on 

varsin toimiva ja valoisa.

Ulkotilat rakennuksen ympärillä ovat aidattuja nurmikkoalueita, joiden käyttö on 

vähäistä. Terveyskeskuksessa on kuntosali, jota käyttävät niin Pihlajakodin asukkaat 

kuin myös ulkopuoliset asiakkaat. Kuntosali sijaitsee ruokalan sisäänkäynnin lähei-

syydessä. Tila on avara ja laitteita on monipuolisesti.

Rääkkylän pienessä kunnassa yhteisö hoitaa itsensä, ongelmansa ja asukkaansa. 

Tieto kulkee nopeasti ja asioihin ehditään puuttua. Rääkkylän keskustasta on 

muodostunut vanhusten elinpiiri, johon kuuluu kulttuuri, liikunta ja erilaiset harras-

tukset. Kerhot toimivat ja niihin liittyvät kuljetukset.

1978, 1980, 1991
kunta

2092 m2

1998

vuodeosasto ja palveluas.
15 vuode ja 23 Pihlajakoti

14 ja 12 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto 
ja hoivakoti Pihlajakoti

Kinnulantie 22 ja 18
82300 Rääkkylä

14.1 
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Kotirinteen kolme rivitaloasuntoa sekä yhteistilarakennus sijaitsevat lähellä keskus-

tan palveluja. Rakennukset ovat yksikerroksisia, harjakattoisia ja niiden julkisivuissa 

on käytetty siniharmaata puuverhousta ja punatiiltä. Asunnot ovat kooltaan n. 

30 m2. Niissä on eteistila, varasto, kylpyhuone, tupakeittiö sekä nurkkaus sänkyä 

varten. Rakennusten yhteydessä on myös katettu terassi pihan puolella.

Yhteistilarakennuksessa on kerhohuone, saunaosasto ja päivätoimintatilat. Näitä 

käyttävät lähiympäristön asukkaat. Lisäksi rakennuksessa on kodinhoidon taukoti-

lat ja pesula. Kuntoutuksen tilat puuttuvat kokonaisuudesta.

1973
Keski-Karjalan Vanhustentalo ry.

-
1993

vanhusten vuokra-asuminen
31 hlö

kotihoito tarpeen muk.

Kotirinne
Kinnulantie 7
82300 Rääkkylä

14.2 
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Palvelukoti Virsu sijaitsee Rääkkylän keskustassa, vieressä on S-market, kirjasto, 

koulu ja nuorisotalo. Keltatiilinen, yksikerroksinen rakennus on ennen ollut valtion 

virastotalo ja poliisitalo. Vuodesta 2007 lähtien se on toiminut tehostetun palve-

luasumisen yksikkönä, jossa on myös vuorohoitolaisia. 

Rakennus on kompakti kuutio. Asuinhuoneet ovat ulkoseinien puolella ja saavat 

luonnonvaloa, keskelle jäävät tilat tukitoiminnoille. Yhteinen monitoimitila toimii 

ruokailu- ja seurustelutilana sekä tv-huoneena. Kuntoutustiloja ei ole.

Asuinhuoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita, sisältäen oman kylpy-

huoneen. Huoneiden koko vaihtelee annetun rakennusrungon puitteissa. Asukkaat 

ovat voineet sisustaa huoneensa omilla kalusteilla. Myös vaatteet, liinavaatteet ja 

tekstiilit ovat asukkaiden omia.

Päivittäisiin askareisiin kuuluu ruokailu yhteisessä ruokailutilassa sekä laulu, luku, 

peli, askartelu, muistelu, jumppa, tanssi, leipominen, elokuvat jne. hetkiä. Virsussa 

käy esiintyjäryhmiä kuten päiväkodin lapset, koululaiset, eläkeläisryhmät, martat ja 

musiikkiopisto.

Entisenä virastotalona rakennus tuo omat haasteensa kodinomaisen ympäristön 

luomisessa. Sisäänkäynnin ovet avautuvat suoraan kapean käytävän alkuun. Raken-

nuksen sisälle on hankala saada luonnonvaloa.

Ulko-oleskelualue on asfaltoitu ja varjossa. Mikäli pääsisäänkäyntiä olisi mahdollista 

siirtää kirjaston puolelle, niin että sieltä saavuttaisiin suoraan yhteistilaan, muuttaisi 

se tilakokemusta erilaiseksi.

1981
Virsu Oy

-
2007

palveluasuminen
19 hlö
14 hlö

87 vuotta

Palvelukoti Virsu
Kinnulantie 2

82300 Rääkkylä

14.3 
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Palvelukoti Viherpolku sijaitsee terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Yksikerroksiset, punatiiliset rakennukset ja niiden ympärillä olevat piha-alueet 

muodostavat mittakaavaltaan kauniin asuinympäristön. Viherpolun palvelukoti on 

suunnattu ikäihmisille ja samassa pihapiirissä oleva Viherlaakso kehitysvammaisille.

Viherpolun asuinhuoneet ovat kooltaan 25–30 m2. Huoneet ovat tilavia, kodin-

omaisia ja niissä on omat kylpyhuoneet. Asukkaat voivat kalustaa huoneensa 

omanlaiseksi. Ruokailu ja oleskelu tapahtuvat avoimessa, valoisassa yhteistilassa. 

Asuinryhmien koko vaihtelee neljän ja kahdeksan asukkaan välillä. Lisäksi Viherpo-

lussa on myös 30–38 m2 yksiöitä, jotka sisältävät eteisen, kylpyhuoneen, keittiön 

sekä olohuoneen ja makuuhuoneen. Asuinhuoneet ja asunnot ovat toimivia. Käy-

tävät ovat sijoitettu rakennuksen ulkoseinälle, jolloin tiloihin saadaan myös paljon 

luonnonvaloa.

Ulkoilualueet ovat viihtyisiä ja käyttökelpoisia kaikille asukasryhmille. Varsinaisia 

kuntoutustiloja ei palvelukodissa ole, joten asukkaat käyttävät terveyskeskuksen 

sekä yksityisen fysioterapiayksikön kuntoutuspalveluita.

1975, 1994
Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry.

-
2000-luvun alku

palveluasuminen
19 hlö
14 hlö

Palvelukoti Viherpolku
Kinnulantie 16
82300 Rääkkylä

14.4 
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Tohmajärven terveyskeskus ja Takkunurmentupa sijaitsevat kaupungin keskus-

tassa. Yksikerroksinen, harjakattoinen, punatiilinen rakennus jakautuu useampaan 

siipeen. Terveyskeskus sisältää mm. seuraavat toiminnot: päivystys, fysioterapia, 

hammashoito, laboratorio, lääkärien vastaanotot, mielenterveys- ja päihdepalvelut, 

neuvola, Semppi-piste, työterveyshuolto ja vuodeosastot. Sosiaali- ja terveyspalve-

lut ovat Tohmajärvellä ulkoistettu Attendolle.

Vuodeosasto sijoittuu rakennukseen L-mallisesti, huoneet ryhmittyvät keskikäytä-

vän molemmin puolin. Keittiö-, ruokailu- ja päivähuonetila ovat sijoitettu yhteen. 

Tila on avara ja valoisa. Täältä on pääsy myös ulos parvekkeelle. Käytävä luo hämyi-

sen vaikutelman, väritys on limen vihreä, huoneiden ovet ovat tummat. Seinillä 

oleva taide ja viihtyisät nojatuolit tuovat oman raikkaan vivahteensa. Potilashuo-

neet ovat kolmen hengen huoneita, joissa on oma wc- ja suihkutila.

Takkunurmentupa sijoittuu vuodeosastokäytävän jatkeeksi. Sama lime-värinen käy-

tävä jatkuu myös täällä. Asuinhuoneet ovat yhden hengen huoneita varustettu 

omalla kylpyhuoneella. Huoneet ovat tilavia, mutta tietynlainen laitosmaisuus on 

edelleen aistittavissa. Yhteistilat ovat kuitenkin ratkaistu hyvin. Ruokailutilasta on 

yhteys terassille, joka on pitkänomainen ja osittain katettu. Terassin yhteydessä on 

myös grillikatos.

Terveyskeskuksessa on tilava kuntosali, jonne on oma erillinen sisäänkäynti ulkoa. 

Kuntosalia käyttävät avohoidon potilaat yksilölliseen kuntoutukseen, mutta myös 

useat eri ryhmät. 

1984
kunta

3435 m2

1986, 2009

vuodeosasto ja palveluas.
16 vuodeos. ja 16 palveluas.

-

Terveyskeskuksen vuodeosasto 
ja Takkunurmentupa

Takkunurmentie 9
82600 Tohmajärvi

15.1 
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Marjattakoti sijaitsee Tohmajärven keskustan eteläosassa pientalovaltaisella 

alueella. Marjattakodin pihapiir i in kuuluu myös muita vanhusten asumisen 

yksiköitä, kuten Erkkilä ja Emmala, sekä ravintola Kotipirtti. Yhdessä nämä muo-

dostavat Kotipiha-nimisen kokonaisuuden.

Marjattakoti on Attendolle kuuluva hoivakoti. Rakennus on vasta hiljattain val-

mistunut. Julkisivut ovat keltaista puuverhousta sekä punatiiltä. Rakennus on 

yksikerroksinen ja L-mallinen. Huoneet ovat ryhmitelty keskikäytävän molemmin 

puolin. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on avara ruokailu- ja oleskelutila, josta on 

myös suora yhteys terassille ja aidatulle sisäpihalle. Varsinaisia kuntoutukseen liitty-

viä tiloja ei rakennuksessa ole.

Asuinhuoneet ovat pääosin yhden hengen huoneita, joissa on oma kylpyhuone. 

Huoneen asukas saa kalustaa omilla kalusteillaan. Sisätilat ovat valoisia ja avaria. 

Luonnonvaloa tulee käytäville päätyjen lasiovien lisäksi myös ylhäällä olevasta kat-

toikkunanauhasta.

2012
-
-
-

palveluasuminen
-
-

Marjattakoti
Kirkkotie 23
82600 Tohmajärvi

15.2 
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Valtimon terveyskeskus sijaitsee hieman syrjässä Valtimon keskustasta, kukkulan 

takana. Matalan, harjakattoisen rakennuksen kaksi siipeä muodostavat suojai-

san sisääntulopihan. Yksi siivistä palvelee terveyskeskusta toinen vuodeosastoa. 

Terveyskeskukseen kuuluu mm. seuraavat toiminnot: päivystys, fysioterapia, ham-

mashuolto, kotisairaala, laboratorio, lääkärin vastaanotto, neuvola, Semppi-piste ja 

vuodeosasto.

Vuodeosastolla on tällä hetkellä vain muutama potilas. Osasto tyhjennetään tou-

kokuussa 2016, ja se muutetaan peruskorjauksen yhteydessä palveluasunnoksi. 

Sairaanhoitoa tarvitsevat kuntalaiset hoidetaan jatkossa Nurmeksessa, jossa on lää-

käri 24/7.

Vuodeosastolla on alun perin ollut 30 sairaansijaa, nykyinen paikkamäärä on puolet 

tästä. Huoneet ovat avaria, kahden hengen huoneita. Kahden huoneen välissä on 

aina yhteinen wc- ja suihkutila. Suunnitelmissa palveluasunnon asiakasmäärä tulee 

olemaan 10–15 henkilöä.

Vuodeosaston pohjaratkaisu on tyypillinen keskikäytävä-malli, jossa käytävän pää-

dyissä on pienet parvekkeet. Sisäänkäynti on vuodeosastosiiven keskikohdassa. 

Sisääntulon yhteydessä on avara, valoisa oleskelu- ja ruokailutila. Muuten käytävät 

luovat kuitenkin melko laitosmaisen tunnelman. Ruoka valmistetaan talon ulkopuo-

lella, kunnan keskuskeittiössä.

Vuodeosastosiiven alapuolella on varastotiloja, vainajien säilytys ja eräänlainen 

kerhotila. Ennen tiloissa on ollut mm. eläinlääkärin vastaanotto. Kerhotila voisi 

tulevaisuudessa toimia eräänlaisena kuntoutustilana. Vuodeosastolta on portaat ja 

hissi alakertaan.

Piha-alueet ovat lähes olemattomassa käytössä. Rakennuksen Nurmeksentien puo-

leinen sivu toimii huoltopihana ja sisääntuloalueen yhteydessä on parkkipaikkoja. 

Kun palveluasunto toteutuu, tulee kiinnittää huomiota myös ulkoalueiden suunnit-

teluun ja liittää pihat sekä terassit osaksi kokonaisuutta.

1991
kunta

2152 m2

2016-

vuodeosasto
15 hlö
18 hlö

Terveyskeskuksen vuodeosasto
Välskärintie 1

75700 Valtimo

16.1 
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Kotorannan palvelutalo sijaitsee lähellä Valtimon keskustaa, asuintalojen ympäröi-

mänä. Rakennus on verrattain uusi, keltatiilinen, kaksikerroksinen. Pohjaratkaisuna 

on käytetty perinteistä keskikäytävä-mallia, jossa sisäänkäynti on rakennuksen kes-

kiosassa. Sisääntuloalue on varsin pieni ja ahdas.

Kummassakin kerroksessa on kaksi yksikköä. Näissä jokaisessa on oma keittiö-ruo-

kailu-oleskelualueensa sekä parveke. Käytävä luo laitosmaisen vaikutelman, koska 

sinne ei saada riittävästi luonnonvaloa. Asuinhuoneet ovat standardoituja, kalus-

tettu asukkaiden omilla kalusteilla, ja jokaisen huoneen yhteydessä on oma wc- ja 

suihkutila.

Tilat on ryhmitelty kompaktisti. Ylimääräisiä huoneita ei ole. Rakennuksen keski-

osassa on pienehkö yhteiskäyttöinen monitoimitila. Varsinaiset kuntoutuksen tilat 

puuttuvat. Talossa on jalkahoitaja-, fysioterapeutti- ja kampaajapalveluja.

Sisääntulopihan yhteydessä on senioripuisto, jossa on erilaisia liikuntavälineitä. 

Rakennuksen takana on toinen aidattu oleskelupiha, jossa on perinteisiä puutarha-

kalusteita, ja josta avautuu näkymä järvelle.

2014
kunta

2039 m2

-

palveluasuminen
44 hlö
24 hlö

Kotoranna palvelutalo
Koulukatu 3
75700 Valtimo

16.2 
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Valtimokoti sijaitsee keskustan ulkopuolella hieman syrjässä. Alue muodostuu 

matalista, harjakattoisista rivitaloasunnoista. Asuntoja on alueella yhteensä 48. 

Osa rakennuksista on kiireisen peruskorjauksen tarpeessa.

Vaaleassa, puisessa Valtimokoti-rakennuksessa on kahdeksan asuntoa, jotka muo-

dostavat ryhmäkodin. Rakennukseen saavutaan sen keskiosasta. Sisäänkäynnin 

yhteydessä on yhteinen keittiö-, ruokailu- ja oleskelutila. Rakennuksen läpi kulkee 

pitkä käytävä, jonka varrelle sijoittuvat asuinhuoneet sekä sauna- ja pesutilat. Käy-

tävälle saadaan vain vähän luonnonvaloa.

Asuinhuoneiden ovissa on omat postiluukut. Huoneet ovat tilavia, sisältäen tupa-

keittiön ja parvekkeen. Jokaisen huoneen yhteydessä on myös oma kylpyhuone. 

Asunnot ovat kalustettu asukkaiden omilla kalusteilla ja ovat varsin viihtyisiä.

Rakennuksessa ei ole minkäänlaisia kuntoutustiloja. Viereisessä talossa järjestetään 

yhteistä päivätoimintaa. Alueella on monia tyhjiä asuntoja, joihin voisi houkutella 

nuoria opiskelijoita asumaan. Näin ikäjakaumaan saataisiin vaihtelua.

Piha-aluetta on runsaasti, mutta lisäämällä esimerkiksi hedelmäpuita tai marjapen-

saita tai kuntolaitteita saataisiin pihasta kiehtovampi. Vaikka asunnot ovat sinänsä 

viihtyisiä, ovat yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit ensisijaisen tärkeitä, jotta oloa 

ei koeta yksinäiseksi.

1979
Valtimon seud. vanhustenkotiyhd

60 m2

vanhusten vuokra-as.
8 hlö

kotipalvelu ja yöpartio
75 vuotta

Valtimokoti
Piirolankuja 3

75700 Valtimo

16.3 
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Ylä-Karjalan hoitokoti sijaitsee järvenrantatontilla, noin 6 km päässä Valtimon 

kirkonkylästä. Matalalla punatiilisellä rakennuksella on ollut jo mitä erilaisim-

pia käyttötarkoituksia. 1960-luvulla rakennus toimi lastenkotina ja myöhemmin 

seurakotikeskuksena. Rakennus on peruskorjattu 2000-luvun alkupuolella ja sit-

temmin se on ollut nykyisessä käytössään. Asukasprofiili koostuu muistisairaista 

vanhuksista, mielenterveyskuntoutujista ja kehitysvammaisista. Hoitokoti edustaa 

perhekoti-tyyppistä ratkaisumallia.

Rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä on valoisa ja avara ruokailu- ja oleskelualue. 

Asunnot ovat yhden ja kahden hengen huoneita. Asukas saa kalustaa huoneen 

mieleisekseen. Jokainen huone on omanlaisensa. Wc- ja suihkutilat ovat yhteiset. 

Rakennuksen sisällä on tasoeroja. Sauna sijaitsee kellarikerroksessa, jonne ei ole 

hissiä. Saunaan pääsee esteettömästi vain ulkokautta.

Henkilökunta laittaa ruoan. Keittiössä ei ole mahdollisuutta, että asukkaat osal-

listuisivat itse ruoanlaittoon, kuten esimerkiksi Hollannissa tämäntyyppisessä 

yksikössä olisi tapana.

Rakennuksen yhteistilat ja käytävät ovat viihtyisiä ja luovat kodinomaisen ilmapiirin. 

Myös kalusteet ovat omaperäisiä, ei-tyypillisiä hoitokotikalusteita.

Hoitokodista puuttuvat kuntoutustilat ja muut palvelut. Valtimon kirkonkylään on 

järjestetty taksi- tai kimppakyytikuljetukset. Hoitokodin sijainti on muuten ideaali, 

pihamaalla on marjapensaita ja rantasauna, jossa myös läheiset voivat yöpyä.

1960
Ylä-Karjalan Hoitkokoti Oy

n. 500 m2

2004 - 2005

palveluasuminen
17 hlö
10 hlö

Yläkarjalan hoitkokoti
Kylmäniementie 41
75700 Valtimo

16.4 
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Siun sote -alueen vanhustenpalveluyksiköiden inventaariossa arvioitiin kohteet liitteenä 3 esitetyn tau-

lukon mukaan. Seuraavassa on yhteenveto kohteiden kokonaispisteytyksestä, ryhmiteltynä kolmeen 

kategoriaan. Kohteissa, joiden pistemäärä ylittää +3 tason, on asiakasarvo positiivinen. Alle 0 pistettä 

saaneissa kohteissa on palvelukokemuksen kannalta vielä kehittämistä. Kohteissa, jotka sijoittuvat 

näiden ääripäiden väliin, on tilojen tai toiminnan kannalta hyviä ratkaisuja, mutta myös vielä asioita, 

joita voisi tehdä toisin.

Kokonaispistemäärä yli 3 Kokonaispistemäärä 0-3 Kokonaispistemäärä alle 0

Heinäveden palveluskeskus Heinäveden tk-vuodeos.
Ilomantsin tk-vuodeos. ja Aho-

niitty

Heinäveden hoivakoti Enon tk-vuodeos.
Tuupovaaran tk-vuodeos. ja 

Kultaniitty

Ilomantsin palvelukeskus Yläpiha Enon Hopearannan hoivakoti Kiteen tk-vuodeos. ja Arppela

Enon palvelutalo Kotiranta
Hammaslahden tk-vuodeos. 

Kiteen Kesälahtitalo

Joensuun Sireenipihan hoivakoti Uimaharjun ryhmäkodit
Kontiolahden Rinnetien hoi-

vakoti

Tuupovaaran palv.kesk. Hopea-
rinne

Uimaharjun Hoitokoti Tuuletar Lieksan Kotipirtti

Juuan tk-vuodeos. ja Kielo Juuan Tetriaho ja Tetritupa
Liperin iltarusko, Sarastus, 

Hopeinen kuu

Juuan palvelukeskus Kotikallio Kiteen Harjulan alue Nurmeksen Kyrön tupa

Kiteen hoivakoti Kiteen Rantapiha Outokummun tk-vuodeos.

Lieksan Yrjönhovin palvelukoti Kontiolahden tk-vuodeos. ja Tähkäkoti
Polvijärven tk-vuodeos. ja Keh-

räkoti

Lieksan Partalanmäen palvelukoti Kontiolahden Varparannan hoivakoti Polvijärven pienryhmäkodit

Liperin tk-vuodeos. Kontiolahden Ilolan hoivakoti Rääkkylän palvelukoti Virsu

Liperin palv.kesk. Konttilanhovi Lieksan tk-vuodeos.
Tohmajärven tk-vuodeos. ja 

Takkunurmentupa

Nurmeksen Nurmeskoti 1 ja 2 Lieksan Iltaruskon asunnot Tohmajärven Marjattakoti

Nurmeksen Kyrölän palvelukeskus Liperin palvelutalo Penttilänpiha Valtimon tk-vuodeos.

Nurmeksen Kotiniemi Nurmeksen tk-vuodeos. Valtimon Valtimokoti

Polvijärven Saviranta Outokummun Hopeakuusi ja Iltarusko

Rääkkylän palvelukoti Viherpolku Outokummun ryhmäkoti Kuntola

Rääkkylän tk-vuodeos. ja Pihlajakoti

Rääkkylän Kotirinne

Valtimon Kotorannan palvelutalo

Valtimon Ylä-Karjalan hoitokoti

Taulukko 7. Inventoitujen kohteiden arviointitaulukon yhteenveto.

TULOKSET 17. 
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Inventoitavat kohteet edustavat koko vanhustenpalveluyksiköiden kirjoa. Mielenkiintoista on huo-

mata, ettei kunnallisten ja yksityisten kohteiden välillä ole merkittäviä laatueroja. Myös uudet ja vanhat 

rakennukset eivät lähtökohtaisesti ole asiakaskokemuksen näkökulmasta eriarvoisia.

Kohteissa, jotka sijoittuivat kokonaispisteytyksessä alle 0 tason, oli rakennuksen perusratkaisu usein 

ongelmallinen. Vanhat terveyskeskusten tai sairaaloiden vuodeosastot, jotka oli muutettu palveluasu-

miskäyttöön, eivät tilallisesti luoneet kodinomaista ilmapiiriä. Sama koski myös uudisrakennuksia, joissa 

oli käytetty keskikäytävämallista pohjaratkaisua. Kun tilat ryhmittyvät käytävän molemmin puolin, jää 

käytävä usein pimeäksi ja kolkoksi. Yhteistilat, jotka sijoittuvat pitkän käytävän päähän, ovat harvoin 

aktiivisessa käytössä. Rakennuksen kokonaisvaikutelma on laitosmainen, koska tilasarjaan ei muodostu 

riittävästi vaihtelua ja houkuttelevat, helposti saavutettavissa olevat yhteistilat puuttuvat.

Myös kohteet, jotka edustivat vanhusten vuokra-asumista, osoittautuivat yllättäen hankaliksi. Yksi syy 

tähän oli rakennusten sijainti, joka oli syrjässä taajaman keskustasta ja palveluista. Samoin rakennus-

ten pohjaratkaisu ei välttämättä tukenut tavoiteltua yhteisöllisyyttä asukasryhmän sisällä. Rakennuksen 

yhteistilana tupakeittiö ei ole riittävä. Tämän lisäksi tarvitaan muitakin oleskelutiloja. Vuokra-asunnoista 

oli suorat yhteydet ulos, mutta itse piha-alue oli varsin pelkistetty. Myös harraste- ja kuntoutustiloja 

sekä kohtaamispaikkoja puuttui lähiympäristöstä.

Alle 0 tasoon kuului lisäksi vielä ne kohteet, joiden käyttötarkoitus on aiemmin ollut jokin muu, esi-

merkiksi virasto. Näissä rakennuksissa kantavat seinät, matala kerroskorkeus ja syvä runko tuovat 

haasteita tilajärjestelyissä. Väistämättä syntyy pimeitä käytäviä ja hieman sokkeloisia ratkaisuja. Tiloja 

ei saada optimoitua toiminnan mukaan.

Kohteet, jotka saivat erityisen paljon pisteitä, erottuivat joukosta omaperäisellä, innovatiivisella otteel-

laan. Näissä yhteys luontoon ja arjen askareiden merkitys korostuivat. Asukkaat pysyivät virkeinä ja 

aktiivisina. Näissä kohteissa lämminhenkinen ilmapiiri oli aistittavissa jo heti ulko-ovelta.

Keskitasoon sijoittuvissa kohteissa voidaan pienillä muutoksilla lisätä asiakasarvoa vielä merkittävästi. 

Tilojen käyttötarkoituksia voidaan muuttaa. Luopumalla esimerkiksi muutamasta asuinhuoneesta voi-

daan kuntoutuksen ja muiden yhteistilojen määrää lisätä. Poistamalla väliseiniä saadaan käytäville lisää 

valoa ja avaruutta. Piha-alueiden käyttöä voidaan lisätä vaikka marjapensaiden, katosten ja terassien 

avulla. Avaamalla toimintaa myös ulkopuolisille saadaan rakennuksesta aktiivinen osa taajaman kes-

kustaa, kohtaamispaikka lähiympäristön asukkaille.

Pohjois-Karjalassa on eritasoista vanhustenasumista tarjolla erittäin runsaasti, ja lisää on suunnitteilla. 

Kun laitospaikkoja on tarkoitus vähentää, tulisi alueen vanhuspalvelurakenteeseen kohdistuvia muutok-

sia tarkastella kokonaisuutena unohtaen kuntien väliset rajat. On syytä muistaa, että Pohjois-Karjalalle 

tyypillistä ovat pitkät etäisyydet, joka on varmaan aikoinaan ollut syy laitospaikkojen suurelle määrälle.

Laitoshoito ja ympärivuorokautinen hoiva muodostuvat kalliiksi yhteiskunnalle, ja niiden todel-

l inen tar ve on nykyistä pienempi. L isäämällä kotihoitoa ja kuntoutusta voidaan saavuttaa 

merkittäviä kustannussäästöjä. Tärkeää on kuitenkin punnita, mihin yhdyskuntarakenteen kannalta 

vanhustenpalveluyksikköjä on järkevä sijoittaa, ja minkä tyyppistä - minne tarvitaan 24/7 hoivaa, 

millaisia muistisairaiden vanhusten asumisratkaisuja tehdään ja missä normaali vanhusten asuminen 

saadaan liitettyä luontevaksi osaksi taajaman keskustaa.
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18.1 Tulevaisuuden visioita

Suomen terveyskeskukset ja vanhainkodit rakennettiin pääosin 1970–80-luvulla. Yleensä rakennuk-

set sijoitettiin taajaman keskustan ulkopuolelle, luonnonläheiseen ympäristöön, irralleen muusta 

yhdyskuntarakenteesta ja palveluista. Tulevaisuuden tavoitteena on integroida vanhusten asuminen ja 

palvelut yhä vahvemmin osaksi keskustan toimintoja, jolloin saavutetaan synergiahyötyjä esimerkiksi 

palveluiden käytössä.

Toinen tiloja koskeva muutos liittyy palvelurakennusten ja laitosten sisäisiin tilajärjestelyihin. Inven-

taarion yhteydessä nousi esille puute kuntoutukselle suunnatuista tiloista ja aidosti tavoitteellisesta 

kuntoutuksesta. Tavoitteena tulisi olla vanhuksen kuntouttaminen kriisin jälkeen toimintakykyiseksi 

siten, että hän voisi palata laitoshoitojakson jälkeen taas omaan kotiinsa tai senioriasuntoon taajaman 

palvelukortteliin. Kuntoutuksen avulla on esimerkiksi Eksotessa voitu laitospaikkoja vähentää niin, että 

94 % yli 75-vuotiaista asuu tuettuna kotona.

Kolmas tiloja koskeva havainto liittyi palvelurakennusten asuinhuoneiden kokoon. Monet asunnoista 

olivat pieniä ja hankalasti kalustettavissa. Valviran tekemän selvityksen mukaan (2010) vanhusten 

ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palveluissa asuinhuoneiden tulisi olla yhden hengen asukas-

huoneita, joiden tyydyttävä koko on 15–20 m2, luku ei sisällä saniteettitilaa. Todellinen asuin tilan 

koko saattoi inventoitavissa kohteissa olla kuitenkin tätäkin pienempi, kun leveä eteistila vei ison osan 

huoneen pinta-alasta. Uusissa palvelurakennuksissa näkyy jo ARA:n suositus 25 m2 asuintilasta, joka 

sisältää saniteettitilan.

NÄKÖKULMIA JATKOKEHITYKSEEN 18. 

Piha

Kuntoutus

Oleskelu

Ruokailu

Käytävät

Asunnot

Sisäänkäynti

Sijainti

Arkkitehtuuri

Taulukko 8. Pohjois-Karjalan vanhustenpalveluyksiköiden inventoinnissa rakennusten yleisimmiksi ongelma-
kohdiksi muodostuivat kuntoutustilojen puute, kolkot tai laitosmaiset käytävät sekä ahtaus asuinhuoneiden 

ja sisääntuloaulan tilajärjestelyissä. Myös rakennuksen sijainti saattoi olla syrjäinen.
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18.2 Muutos on edessä

Vanhuspalvelulain tavoitetason, 91–92 % yli 75-vuotiasta asuu omassa kodissaan, saavuttaminen mer-

kitsee Siun sote alueella noin 1200–1500 laitospaikan ylimäärää. Laitoshoidon purkaminen edellyttää 

muutosta vanhusten asumismuodoissa ja palveluiden järjestämisessä.

Ikäihmisten asuminen ja palvelut voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 

1. Terve, itsenäinen, omatoiminen vanhus: oma koti, jonne tuodaan tarvittaessa palveluja 

2. Hauras, pärjäämätön vanhus: palvelukorttelissa oleva asunto 

3. Muistisairas vanhus: asunto keskitetyssä palvelukeskuksessa, jossa suljettu ulkoilupiha 

4. Ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva vanhus: sairaanhoitajavetoinen 24/7 hoivakoti

Yleensä vanhus tarvitsee 24/7 hoivaa ja hoitoa vain elämänsä loppuvaiheessa, muutaman viimeisen 

elinkuukauden aikana. Nykyisin Suomessa asutaan ennen kuolemaa kodin ulkopuolisissa palveluissa 

keskimäärin kaksi vuotta, joka on pitkä aika. Vanhus pärjäisi kotona tai palvelukorttelissa olevassa 

asunnossa, mikäli hän saisi sinne tarvittavia palveluja.  Ennaltaehkäisevällä kuntoutuksella, niin 

sosiaalisella, psyykkisellä kuin fyysisellä, on merkittävä rooli vanhuksen hyvinvoinnin edistäjänä ja toi-

mintakyvyn ylläpitäjänä. Etenkin hauraan vanhuksen sosiaalinen tukeminen pidentää itsenäistä elämää.

Erityisesti taajamien keskustoihin sijoittuvaa ikäihmisten asumista on tarkoitus kehittää palvelukort-

telityyppisillä ratkaisuilla, joissa vanhuksilla on omat normaalikokoiset asunnot ja korttelissa, tai sen 

välittömässä läheisyydessä, ovat välttämättömät palvelut, joihin kuuluvat ruoka, siivous, kuntosali 

ja tilat sosiaalista yhteydenpitoa ja harrastusta varten. Tässä rakenteessa palvelut annetaan tarpeen 

mukaan. Jos vanhus pitää asuntonsa siistinä, ei tarvita päivittäistä siivousta. Myös vanhuksen luona 

tarvittavien käyntien määrä voi olla useita kertoja päivässä sairaskohtauksen aikana. Kun vanhus on 

tervehtynyt, tarvitaan vain normaalia seurantaa siitä, että päivittäin syödään ja toimitaan normaalisti. 

Palvelukorttelin harrastustilat ovat avoimia myös taajaman muille asukkaille. Näin tilojen käyttöaste 

nousee ja taajamiin syntyy uudenlaisia kohtaamispaikkoja.

Oman ryhmän asumisratkaisuissa muodostavat muistisairaat vanhukset, jotka eivät enää voi asua 

omassa kodissaan, mutta eivät toisaalta tarvitse myöskään ympärivuorokautista hoivaa. Suomessa 

muistisairaiden asumisratkaisut painottuvat tällä hetkellä vielä laitosmaisiin ympäristöihin. Tulevaisuu-

dessa muistisairaille suunnatuissa kodeissa tulee korostumaan entistä enemmän liikkumisen vapaus, 

ulkoilutilat ja viihtyisyys. Näille asunnoille on kuitenkin varattava oma suljettu piha, jossa on mah-

dollisuus käydä itsenäisesti sekä tarvittaessa hoitaa kukkapenkkejä tai kävellä. Hyviä esimerkkejä 

muistisairaille suunnatuista asumiskonsepteista ovat mm. Hollannissa ja Tanskassa.

Lisäksi tarvitaan hoivakoti vaikeahoitoisille vanhuksille tai sairaille. Järjestelmä on tulevaisuudessa avoi-

mempi ja tilavampi kuin nykyiset laitokset. Ympärivuorokautisen hoivan tarve tulee pienentymään 

merkittävästi. Etenkin uudet päiväkeskukset vähentävät laitosjärjestelmän tarvetta.Siun Soten muo-

dostamiseen kuuluu keskeisenä osana vanhuspalvelujen palvelurakenteen uudelleenarviointi. Tämän 

raportti on tehty sitä tarvetta silmälläpitäen. Uudistuminen, palvelujen verkottuminen ja rakenteen 

keventäminen ovat edessä.
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 Pohjois-Karjalan väestöennuste kunnittain ja ikäryhmittäin

Heinävesi 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 140 86 80 76 74 74 71%

5- 64 2 237 1 909 1 658 1 503 1 439 1 422 64%

65 - 74 642 674 637 576 489 415 65%

75 - 84 408 423 478 514 499 469 115%

yli 84 vuotiaat 174 175 189 208 253 278 160%

ikäluokat yht. 3 565 3 267 3 042 2 877 2 754 2 658 75%

kuolleet 68 65 62 61 60 59 87%

syntyneet 19 16 16 15 14 14 74%

yli 75 vuotiaita 582 598 667 722 752 747 128%

paikkatarve 91% kotona 52 54 60 65 68 67

paikkatarve 92% kotona 47 48 53 58 60 60

paikkoja nyt 80

Ilomantsi 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 162 137 127 121 117 116 72%

5- 64 3 354 2 813 2 374 2 145 2 027 2 002 60%

65 - 74 980 1 102 1 079 926 723 590 60%

75 - 84 614 600 742 846 851 749 122%

yli 84 vuotiaat 286 299 295 311 407 469 164%

ikäluokat yht. 5 396 4 951 5 617 4 349 4 125 3 926 73%

kuolleet 101 98 94 91 90 92 73%

syntyneet 27 24 22 21 20 20 74%

yli 75 vuotiaita 900 899 1 037 1 157 1 258 1 218 135%

paikkatarve 91% kotona 81 81 93 104 113 110

paikkatarve 92% kotona 72 72 83 93 101 97

paikkoja nyt 132

Joensuu 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 3 729 3 839 3 883 3 787 3 722 3 706 99%

5- 64 56 787 56 081 55 473 55 482 55 984 56 635 100%

65 - 74 8 468 9 818 9 766 9 272 8 344 7 418 88%

75 - 84 4 603 5 294 6 993 8 220 8 348 8 089 176%

yli 84 vuotiaat 1 898 2 191 2 435 2 998 4 145 4 907 262%

ikäluokat yht. 75 480 77 223 78 550 79 759 80 543 80 818 107%

kuolleet 701 741 770 810 870 931 133%

syntyneet 764 809 802 780 771 769 101%

yli 75 vuotiaita 6 501 7 485 9 428 11 218 12 493 13 059 201%

paikkatarve 91% kotona 585 674 849 1 010 1 124 1 175

paikkatarve 92% kotona 520 599 754 897 999 1 045

paikkoja nyt 865

LIITTEET  
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Juuka 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 122 110 100 94 89 88 72%

5- 64 3 226 2 697 2 226 1 913 1 755 1 734 53%

65 - 74 883 965 937 865 692 529 60%

75 - 84 526 552 680 756 758 718 137%

yli 84 vuotiaat 231 233 250 276 366 415 180%

ikäluokat yht. 5 028 4 557 4 193 3 904 3 680 3 484 69%

kuolleet 91 87 84 83 83 84 92%

syntyneet 24 20 18 17 16 16 67%

yli 75 vuotiaita 757 785 930 1 032 1 124 1 133 150%

paikkatarve 91% kotona 68 71 84 93 101 102

paikkatarve 92% kotona 61 63 74 83 90 91

paikkoja nyt 137

Kitee 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 399 348 321 302 292 290 73%

5- 64 7 125 6 016 5 218 4 685 4 391 4 293 60%

65 - 74 1 732 1 952 1 899 1 676 1 402 1 119 65%

75 - 84 1 100 1 181 1 385 1 586 1 577 1 434 130%

yli 84 vuotiaat 429 490 557 634 791 930 217%

ikäluokat yht. 10 785 9 987 9 380 8 883 8 453 8 066 75%

kuolleet 155 159 159 161 164 168 108%

syntyneet 77 68 82 59 57 57 74%

yli 75 vuotiaita 1 529 1 671 1 942 2 220 2 368 2 364 155%

paikkatarve 91% kotona 138 150 175 200 213 213

paikkatarve 92% kotona 122 134 155 178 189 189

paikkoja nyt 257

Kontiolahti 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 1 098 1 065 1 059 1 027 1 003 995 91%

5- 64 11 623 12 021 12 228 12 269 12 298 12 307 106%

65 - 74 1 393 1 730 1 817 1 845 1 777 1 792 122%

75 - 84 570 768 1 134 1 419 1 511 1 551 272%

yli 84 vuotiaat 215 254 306 429 656 837 389%

ikäluokat yht. 14 899 15 838 16 544 16 989 17 245 71 392 117%

kuolleet 91 102 113 127 144 161 177%

syntyneet 189 189 186 180 177 176 93%

yli 75 vuotiaita 785 1 022 1 440 1 848 2 167 2 388 304%

paikkatarve 91% kotona 71 92 130 166 195 215

paikkatarve 92% kotona 63 82 115 148 173 191

paikkoja nyt 92
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Lieksa 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 462 415 394 378 369 367 79%

5- 64 7 672 6 770 6 078 5 681 5 502 5 462 71%

65 - 74 2 092 2 348 2 247 1 947 1 530 1 232 59%

75 - 84 1 258 1 301 1 598 1 819 1 789 1 595 127%

yli 84 vuotiaat 478 529 576 640 847 977 204%

ikäluokat yht. 11 962 11 363 10 893 10 465 10 037 9 633 81%

kuolleet 201 200 195 193 194 196 98%

syntyneet 84 78 73 70 69 69 82%

yli 75 vuotiaita 1 736 1 830 2 174 2 459 2 636 2 572 148%

paikkatarve 91% kotona 156 165 196 221 237 231

paikkatarve 92% kotona 139 146 174 197 211 206

paikkoja nyt 219

Liperi 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 758 733 721 697 680 675 89%

5- 64 9 184 9 007 8 755 8 535 8 430 8 425 92%

65 - 74 1 416 1 621 1 654 1 647 1 506 1 335 94%

75 - 84 722 815 1 074 1 243 1 298 1 316 182%

yli 84 vuotiaat 279 304 345 414 578 678 243%

ikäluokat yht. 12 359 12 480 12 549 12 536 12 492 12 429 101%

kuolleet 123 125 127 131 139 146 119%

syntyneet 137 137 133 129 127 126 92%

yli 75 vuotiaita 1 001 1 119 1 419 1 657 1 876 1 994 199%

paikkatarve 91% kotona 90 101 128 149 169 179

paikkatarve 92% kotona 80 90 114 133 150 160

paikkoja nyt 174

Nurmes 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 301 268 248 232 225 223 74%

5- 64 5 165 4 525 4 053 3 739 3 590 3 543 69%

65 - 74 1 329 1 466 1 372 1 225 1 019 826 62%

75 - 84 811 862 1 065 1 200 1 154 1 062 131%

yli 84 vuotiaat 353 379 401 453 600 687 195%

ikäluokat yht. 7 959 7 500 7 139 6 849 6 588 6 341 80%

kuolleet 130 129 126 125 129 131 101%

syntyneet 57 51 47 43 43 43 75%

yli 75 vuotiaita 1 164 1 241 1 466 1 653 1 754 1 749 150%

paikkatarve 91% kotona 105 112 132 149 158 157

paikkatarve 92% kotona 93 99 117 132 140 140

paikkoja nyt 187
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Outokumpu 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 355 317 303 291 285 283 80%

5- 64 4 790 4 310 3 985 3 825 3 731 3 712 77%

65 - 74 1 094 1 225 1 139 939 774 676 62%

75 - 84 618 651 812 929 889 761 123%

yli 84 vuotiaat 243 266 282 316 421 491 202%

ikäluokat yht. 7 100 6 769 6 521 6 300 6 100 5 923 83%

kuolleet 103 100 99 98 98 99 96%

syntyneet 63 59 57 55 54 53 84%

yli 75 vuotiaita 861 917 1 094 1 245 1 310 1 252 145%

paikkatarve 91% kotona 77 83 98 112 118 113

paikkatarve 92% kotona 69 73 88 100 105 100

paikkoja nyt 118

Polvijärvi 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 198 188 182 172 168 166 84%

5- 64 3 134 2 809 2 617 2 486 2 423 2 410 77%

65 - 74 713 850 792 699 603 512 72%

75 - 84 370 390 528 636 607 553 149%

yli 84 vuotiaat 152 158 166 186 271 328 216%

ikäluokat yht. 4 567 4 395 4 285 4 179 4 072 3 969 87%

kuolleet 68 67 66 66 68 70 103%

syntyneet 37 35 33 32 31 31 84%

yli 75 vuotiaita 522 548 694 822 878 881 169%

paikkatarve 91% kotona 47 49 62 74 79 79

paikkatarve 92% kotona 42 44 56 66 70 70

paikkoja nyt 82

Rääkkylä 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 78 63 60 58 56 56 72%

5- 64 1 516 1 301 1 147 1 053 1 021 1 019 67%

65 - 74 445 501 477 430 363 300 67%

75 - 84 241 273 352 405 396 370 154%

yli 84 vuotiaat 115 117 122 147 199 234 203%

ikäluokat yht. 2 395 2 255 2 158 2 093 2 035 1 979 83%

kuolleet 44 42 41 42 43 44 100%

syntyneet 13 12 12 11 11 10 77%

yli 75 vuotiaita 356 390 474 522 595 604 170%

paikkatarve 91% kotona 32 35 43 50 54 54

paikkatarve 92% kotona 28 31 38 44 48 48

paikkoja nyt 53
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Tohmajärvi 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 201 183 177 170 164 164 82%

5- 64 3 189 2 825 2 566 2 396 2 316 2 284 72%

65 - 74 754 820 779 710 601 505 67%

75 - 84 406 450 545 606 593 558 137%

yli 84 vuotiaat 175 168 185 213 279 317 181%

ikäluokat yht. 4 725 4 446 4 252 4 095 3 953 3 828 81%

kuolleet 74 70 67 67 67 67 91%

syntyneet 35 35 33 31 31 31 89%

yli 75 vuotiaita 581 618 730 819 872 875 151%

paikkatarve 91% kotona 52 56 66 74 78 79

paikkatarve 92% kotona 46 49 58 66 70 70

paikkoja nyt 105

Valtimo 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Muutos 2040 / 2015

alle 5 vuotiaat 98 84 81 77 75 75 77%

5- 64 1 497 1 328 1 206 1 142 1 117 1 108 74%

65 - 74 395 467 446 380 303 259 66%

75 - 84 220 232 293 354 345 302 137%

yli 84 vuotiaat 127 111 114 120 165 198 156%

ikäluokat yht. 2 337 2 222 2 140 2 073 2 005 1 942 83%

kuolleet 40 37 35 34 35 36 90%

syntyneet 16 15 14 14 14 13 81%

yli 75 vuotiaita 347 343 407 474 510 500 144%

paikkatarve 91% kotona 31 31 37 43 460 45

paikkatarve 92% kotona 28 27 33 38 41 40

paikkoja nyt 58
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Kohteiden esitietolomake

Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -hanke 

Vanhustenpaveluyksiköiden inventointi Pohjois-Karjalassa kevät 2016

Rakennuksen tiedot:

Nimi ja osoite: 

Rakennusvuosi: 

Rakennuksen omistaja: 

Rakennuksen suunnittelija: 

Rakennuksen pinta-ala: 

Viimeisimmät korjaukset:

Pohjaratkaisu (asemapiirustus1:500, pohjapiirus-

tukset 1:100 tai 1:20, tilaluettelo: tilanimike ja 

pinta-ala)

Ulkoarkkitehtuuri ( julkisivupiirustukset, julkisivu-

materiaalit)

Tämänhetkinen käyttötarkoitus:

Asuintalo / Palvelutalo / Laitos 

Asukasluku: 

Henkilökunnan määrä: 

Asukkaiden keski-ikä: 

Työntekijöiden keski-ikä: 

Keskimääräinen asumisaika:

Rakennuksen sijainti ja ympäristö:

Ydinkeskusta / Osakeskusta / Taajama / Muu, 

mikä? 

Lähipalvelut:

Kauppa:  

Kioski: 

Posti: 

Pankki: 

Kirjasto: 

Apteekki: 

Sairaala, terveyskeskus: 

Kahvila: 

Ravintola: 

Muu (fysioterapia, uimahalli jne.), mikä: 

 

Julkiset kulkuyhteydet / pysäkin etäisyys: 

Linja-auto: 

Raitiovaunu: 

Juna: 

Palvelulinja: 

Muu, mikä:

 

Liikuntamahdollisuudet:

Kävely / Juoksu: 

Uinti: 

Ryhmäliikunta: 

Muu, mikä: 

 

Muu harrastustoiminta, mikä:
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 Kohteiden arviointitaulukko

Arkkitehtuuri Sijainti Sisäänkäynti Asunnot Käytävät Ruokailu Oleskelu Kuntoutus Piha Yht.

HEINÄVESI

Terveyskeskuksen vuodeosasto +1 -1 -1 0 +1 +1 +1 +1 -1 +2

Heinäveden palvelukeskus +1 -1 0 +1 0 +1 +1 +2 -1 +4

Heinäveden hoivakoti +2 -1 0 0 +1 +1 0 -1 +2 +4

ILOMANTSI

TK Vuodeosasto ja Ahoniitty -2 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -2 -9

Palvelukeskus Yläpiha +1 0 0 0 0 +1 +1 0 +1 +4

JOENSUU

TK vuodeosasto (Eno) 0 +1 0 -1 -1 0 0 +1 0 0

Hopearanna hoivakoti +1 +1 0 0 0 +1 +1 -2 +1 +3

Palvelutalo Kotiranta +1 +1 0 +2 0 +2 +1 -1 +1 +7

TK Vuodeosasto (Pyhänselkä) +1 -1 0 0 0 -1 -1 +1 +1 0

Sireenipihan hoivakoti +1 +1 -1 0 +1 +1 0 -1 +2 +4

TK Vuodeosasto ja Kultaniitty 0 -1 0 0 0 +1 +1 -2 0 -1

Palvelukeskus Hopearinne +1 -1 +1 +2 0 +1 0 +1 0 +5

Uimaharjun ryhmäkodit 0 +1 +1 +1 0 +1 0 -2 +1 +1

Hoitkokoti Tuuletar +1 +1 0 +1 -1 0 +1 -2 +1 +2

JUUKA

TK Vuodeosasto ja Kielo +2 +1 0 0 -1 +1 +1 +1 0 +5

Palvelukeskus Kotikallio +1 +1 +2 0 0 +2 +2 -2 0 +6

Tetriaho ja Tetritupa +1 0 0 0 0 -1 0 0 +2 +2

KITEE

TK Vuodeosasto ja Arppela +1 0 -1 0 -1 -1 0 +1 0 -1

Kiteen hoivakoti +1 0 0 +1 +1 +2 +1 -1 +2 +7

Harjulan Alue -1 -1 0 +1 0 +1 +1 -1 0 0

Kesälahtitalo -1 +1 0 0 0 +1 0 -1 -1 -1

Rantapiha 0 0 0 +1 0 +1 +1 -2 0 +1

KONTIOLAHTI

TK Vuodeosasto ja Tähkäkoti 0 +1 0 0 0 -1 +1 0 0 +1

Varparannan hoivakoti +1 -1 0 +1 0 0 0 +1 0 +2

Rinnetien hoivakoti +1 +1 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -4

Ilolan hoivakoti +1 +1 0 0 0 +1 -1 -1 +1 +2

LIEKSA

TK Vuodeosasto +1 +1 0 -1 +1 -1 -1 +1 0 +1

Yrjönhovin palvelukoti +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +2 0 +7

Iltaruskon Asunnot 0 +1 0 +2 -1 +1 -1 +1 -1 +2

Partalanmäen palvelukoti +1 0 +1 0 +1 +2 +1 +1 +1 +8

Kotipirtti 0 +1 -1 -1 -1 0 0 -2 -1 -5

Kohteiden arviointitaulukko
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Arkkitehtuuri Sijainti Sisäänkäynti Asunnot Käytävät Ruokailu Oleskelu Kuntoutus Piha Yht.

LIPERI

TK Vuodeosasto +2 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +4

Iltarusko, Sarastus, Hopeinen kuu 0 0 0 -1 -1 0 +1 0 0 -1

Palvelukoti Konttilanhovi 0 0 0 0 +1 +1 +1 0 +1 +4

Palvelutalo Penttilänpiha 0 0 +1 0 0 0 0 -1 +2 +2

NURMES

TK Vuodeosasto +1 +1 0 -1 -1 0 +1 +2 -2 +1

Nurmeskoti 1 ja 2 +1 +1 0 0 -1 +1 +1 +2 +1 +6

Kyrölän palvelukeskus +1 0 0 0 -1 +1 +1 +1 +1 +4

Kyrön tupa -1 0 +1 -1 -1 0 +1 -1 0 -2

Kotiniemi +1 +1 +2 0 0 +1 +1 -1 +2 +7

OUTOKUMPU

TK Vuodeosasto 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -5

Hopeakuusi ja Iltarusko +1 -1 0 0 0 +1 +1 -2 +2 +2

Ryhmäkoti Kuntola 0  -1 -1 +1 0 +1 0 -2 +2 0

POLVIJÄRVI

TK Vuodeosasto ja Kehräkoti 0 +2 0 0 -1 0 0 -1 0 -1

Polvijärven pienryhmäkodit 0 -1 0 0 0 +1 0 -1 0 -1

Saviranta +1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +2 +7

RÄÄKKYLÄ

TK Vuodeosasto ja Pihlajakoti +1 +2 0 0 0 0 0 +1 0 +3

Kotirinne -1 +2 0 +1 0 0 +1 -1 0 +2

Palvelukoti Virsu 0 +2 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -2

Palvelukoti Viherpolku +1 +2 +1 +2 0 +1 +1 -1 +1 +8

TOHMAJÄRVI

TK Vuodeosasto ja Takkunurmentupa 0 0 0 -1 -1 0 0 0 +1 -1

Marjattakoti 0 -1 0 0 +1 0 0 -2 +1 -1

VALTIMO

TK Vuodeosasto 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 -3

Kotorannan palvelutalo +1 +1 0 0 -1 0 0 -1 +2 +2

Valtimokoti -1 -1 0 +1 -1 0 0 -1 0 -3

Ylä-Karjalan hoitokoti 0 -2 +1 0 -1 +1 +1 -1 +1 0

Kohteiden arviointitaulukko
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