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Koljonvirran sairaalan käyttökartoitus

1. Käyttökartoituksen lähtötilanne ja tavoite

Kuntayhtymän omistama Koljonvirran sairaala on valmistunut vuonna 1964.
Sairaalan pinta-ala on n. 5000 m2 (pohjakerros, ja 1 kerros), Tasakattoisessa
betonirakennuksessa tilat ovat E – muodossa kolmessa 2- kerroksisessa
siivessä. Porraskäytäviä on 5 eri osissa rakennusta ja hissejä on kolme.
Kiinteistössä on öljy-/ pellettilämmitys. Ilmanvaihto on koneellinen tulo/poisto.
Rakennuksesta laadittu kuntotutkimus on käytettävissä toukokuussa 2013.
Sairaalan ylläpitokustannukset olivat vuonna 2012 n.343.000 euroa sisältäen
kiinteistön kaikkien ylläpitokustannusten lisäksi keskitetysti hoidettujen
palvelujen vyörytetyt kustannukset, yhden huoltoasentajan
palkkakustannukset sekä poistot. Neliötä kohden ylläpitokustannukset olivat
5,72 €. Käyttämättä olevien tilojen ylläpitolämpöä on alennettu.
Rakennuksen tasearvo on 31.12.2012 tilanteessa 1.505.577,28 euroa.

Sairaalan tiloista on käytössä yhteensä n. 2000 neliötä. Tiloissa toimivat tällä
hetkellä psykiatrinen ja mielenterveys- ja päihdeosasto, akuuttityöryhmän
toiminta, yksittäisiä huoneita kotikuntoutuksen käytössä sekä mielenterveys-
ja päihdepalvelujen hallintohenkilöstöä.
Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on linjannut, että Koljonvirran sairaalan
toiminnot siirtyvät Iisalmen keskustaan ns. terveyskeskuksen ja sairaalan
kampusalueelle tai sen läheisyyteen. Tavoiteaikataulun mukaan
avohoitopainotteinen toimintamalli toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti
v. 2012- 2014. Psykiatrinen osasto 1 ja psykiatrinen osasto 2 sekä
selviämisasema siirretään, kun osastotilat ovat järjestyneet ns.
kampusalueelta tai sen läheisyydestä viimeistään vuonna 2014 (Yvalt
20.12.2011 ja Yhall 19.6.2012).

Käyttökartoituksessa on kartoitettu vapautuville Koljonvirran sairaalan tiloille
potentiaalisia käyttömahdollisuuksia tarpeiden pohjalta.  Luonteeltaan
kartoitusta on pidettävä toiminnallisena esikartoituksena käytettävissä olleen
lyhyen kartoitusajan vuoksi.  Mm. peruskorjaukseen/muutostöihin ja
rahoitukseen liittyvät näkökohdat on kartoituksessa sivuutettu.

2. Kartoituksen toteutus

Kuntayhtymän johtoryhmä on nimennyt tukipalvelupäällikkö Unto Maunun
vastuuhenkilöksi laatimaan käyttökartoituksen sairaalan tilojen käytöstä
ennakoiden edellä mainittujen toimintojen muuttoa keskusta-alueelle.
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Valmistelevaan työryhmään ovat kuuluneet Kauko Korolainen, Rauno
Pikkarainen Ulla Miettisen varahenkilönä, Pekka Taipale/ Anne Mikkonen,
Tarja Huttunen, Marja Kesti sekä Jarno Rieppo.
Valmisteluun liittyviä tilaisuuksia on ollut kolme:13.3 kuntayhtymän sisäinen
ideointitilaisuus, 3.4 Ylä-Savon Kehityksen kanssa pidetty tilaisuus hoito- ja
hoivapalveluja tuottaville Ylä-Savon yrityksille, näiden palveluja sivuaville
palveluntuottajille, jäsenkunnille, omais- ja potilasyhdistyksille sekä Sote-
alueen vanhusneuvostoille. Geriatrian professori Sirpa Hartikainen Itä-
Suomen yliostosta oli kutsuttuna 17.4 työkokoukseen. Tilaisuudessa käsiteltiin
tilojen käyttömahdollisuuksia lisääntyvän vanhusväestön ja sen mukanaan
tuomien muistisairauksien lisääntymisen näkökulmasta pitkällä aikajänteellä.

Pidettyjen tilaisuuksien lisäksi on käyty tilojen käyttömahdollisuuksiin ja
jatkotoimenpiteisiin liittyviä keskusteluja seuraavien tahojen kanssa: Ylä-
Savon Kehitys Oy, Iisalmen Teollisuuskylä Oy, TOIMI- säätiö, Ilvola- säätiö,
Vetrea Oy, OIVA Riihi Oy, Asumispalvelusäätiö ASPA, AVI, ARA.

Käyttökartoitusta laadittaessa ei ole ollut käytettävissä Instaro Oy:n
laadittavana oleva sairaalan kuntotutkimus.

3. Sairaalan tilojen käyttömahdollisuudet

Arkkitehti Katja Lintunen Insinööritoimisto Savolainen Oy:stä on kartoittanut
tilojen käyttömahdollisuuksia.
Rakennuksessa on monipuolisesti eri käyttötarkoituksessa olevia/olleita tiloja,
varsinaisten toimisto/ hoitoasuinhuoneiden lisäksi on runsaasti yhteistiloja,
varsinaista toimintoa palvelevia aputiloja ja henkilökunnan sosiaalitiloja.
Lisäksi rakennukseen kuuluu harrastetiloja ja käyttötarkoitukseltaan tyhjäksi
jääneitä teknisiä tiloja kuten pesulan tilat.
Rakennuksen ulkomuoto on E-kirjain, jossa varsiosassa on yhden käytävän
varrella olevia huonetiloja. Siipiosien (sakaroiden) tilaohjelma perustuu
ratkaisuun, jossa ulkoseinillä on huonelinjat ja niiden edessä käytävät.
Käytävien väliin jää tekniikka- ja huoltovyöhyke (portaat, huuhteluhuoneet,
talotekniikan vaakakanavat, wc;t jne)  Keskellä olevan huoltovyöhykkeen
seiniä voi osin purkaa, samoin  huoneiden välisiä seiniä .  Samoin huoneiden
ja käytävän välistä seinää on mahdollista purkaa, mutta tämä edellyttää
raskaita rakenteellisia muutoksia. Rakenneratkaisu asettaa rajoituksia
tehtäville muutostöille.
Rakennuksen käytävien mitoitus on nykymääräyksiin soveltuva, mutta
rakennuksessa ei toteudu esteettömyys huonetilojen osalta. Erityisesti kosteat
tilat eivät ole nykyisellään esteettömiä.
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Mahdollisia vaihtoehtoja rakennuksen uudelle käytölle ja niissä huomioitavia
asioita:

- asumispalvelut/ryhmäasuminen
Kohtuullisilla muutostöillä rakennuksesta löytyy 4 kpl 9-10 henkilön
moduuleita, joista saadaan ryhmäasuntoja. Esteettömiksi näitä ei
kuitenkaan ilman laajoja muutostöitä saada. Myös pääkäytävän
toimistotilat olisi mahdollista muuttaa pienasunnoiksi.

- esteettömät vanhusten asunnot
Asunnon kokonaispituus pitäisi olla 6 -7 m, josta 2x2 m märkätilaa.
Koljonvirralla huoneen kokonaispituus on vain noin 5 m, eli yhteen
asuntoon pitäisi yhdistää kaksi huonetta. Tämä ei onnistu ilman laajoja
muutostöitä.  Huoneiden yhdistäminen taas vähentää paikkalukumäärää/
siipi. Koljonvirran sairaala ei siis sovellu helposti esteettömään asumiseen.

Sairaalan tilojen soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin on käsitelty tarkemmin
Katja Lintusen laatimassa yhteenvedossa ” Koljonvirran
käyttömahdollisuudet”, joka on kartoituksen liitteenä.

Muita huomioitavia näkökohtia:

- korjaustarve ja muuntojoustavuus
Vaikka rakennukselle on tehty säännöllisiä ylläpitokunnostuksia,
talotekniikka on uusittava joka tapauksessa. Tästä syystä talotekniikan
uusimisen yhteydessä on ennakoitava rakennuksen käyttötapa pitkälle
tulevaisuuteen. Tilojen suunnittelussa ja korjauksessa olisi hyvä huomioida
niiden muunneltavuus jatkoa ajatellen, koska tilojen muutostarve tulee
yleensä nopeammin kuin (talotekninen) peruskorjaustarve.. Asumiskäytön
kannalta tämä merkitsisi ratkaisua, jossa esim. erilliset asukashuoneet on
yhdistettävissä huoneistoksi ilman laajoja muutoksia.

- rakennuksen edut
Käytön suunnittelussa olisi huomioitava rakennuksen ja ympäristön edut:
paloturvallisuus (kaksi maantasaista kerrosta ja useita uloskäyntejä),
maisemallisuus ja muut ympäristölliset tekijät

4. Esityksiä sairaalan tilojen jatkokäytöksi

Laaditussa käyttökartoituksessa on tullut esille seuraavia tilojen potentiaalisia
käyttömahdollisuuksia, joita tulisi selvittää ja valmistella jatkossa
yksityiskohtaisesti:
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- Koljonvirran kiinteistöllä on hyvät lähtökohdat ympäristönsä, tilojen
käytettävyyden ja muunneltavuuden ansiosta monenlaiseen käyttöön

- klusterimallista vanhusväestön asumis- ja hoivapalvelua eri
asiakasryhmille: esim. muistisairaat, haasteellisesti käyttäytyvät
muistisairaat, jatkossa myös lisääntyvän intervallihoidon tarpeet
vanhusväestön lisääntyessä.

- vanhusten ryhmäasumistarpeen/mahdollisuuden kartoitus; esim. kaksi 5
asukkaan yksikköä (solutyyppinen asuminen)

- vaikeasti hoidettavat Alzheimer- potilaat. Alueellinen yksikkö, joka tuottaisi
palveluja tarvittaessa Soten ulkopuollekin

- n.10 hengen yksikkö muistisairaiden diagnoosien tekoa, lääkityksen
tarkistamisia ja kuntoutustarpeen kartoitusta varten (monialainen
psykogeriatrinen yksikkö).

- Yhteistoiminnan kartoitus Vetrean kanssa, joka toimii varsinaisena
geriatrisena kuntoutusyksikkönä Iisalmessa

- tehostetun palveluasumisen yksikkö kuntayhtymän tarpeisiin.
ympärivuorokautisessa hoivassa tulee huomioida arkkitehti Katja Lintusen
esittämät näkökohdat tiloista (hoitolaitostyyppinen asuminen)

- kuntoutuskoti - tyyppinen yksikkö seuraaville asiakasryhmille:
 1. Kevyesti tuettua asumispalvelua yli 50 – vuotiaille
mielenterveyskuntoutujille
 2. Nuorille aikuisille mt- kuntoutujille; kuntoutuminen itsenäiseen elämään
vie pitkänkin ajan
 3. Nuoret n. 18 -vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
päihderiippuvuuksien ja mielenterveysongelmien vuoksi

    Toteutus voisi olla kumppanuushankkeena yrittäjä – Sote kuntayhtymä.

 -   vuokra- asuntoja nuorille ja keski-ikäisille mielenterveyskuntoutujille.
Yhteen siipeen voisi toteuttaa 5- 10 n. 28 neliön yksiötä toteutuksesta
riippuen. Asuntotarpeen määrä tulee kartoittaa erikseen

 -   muiden erityisryhmien asumispalvelujen tarpeen kartoitus on syytä myös
suorittaa

 -   teknisten ja entisen pesula tilojen hyötykäyttö esim. kuntouttavan
työtoiminnan käyttöön, jossa palveluntuottajana voisi olla TOIMI – säätiö
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-   toimistotilojen yms. tilojen käyttöä pienyritystoiminnan tarpeisiin

-   nykyisten eri harrastetilojen hyödyntäminen palvelemaan koko kiinteistöä
(musiikkiterapia, kudonta- ja askartelutila, kuntosali)

-   rakennuksen kokoontumistilojen käyttö/hyödyntäminen tai
käyttötarkoituksen muutos tulee myös selvittää

5. Jatkotoimenpiteet

Käyttökartoituksen perusteella esitetään seuraavia jatkotoimenpiteitä.
Jatkotoimenpiteissä tulee huomioida laaditun kuntotutkimuksen tulokset ja
toimenpidesuositukset:

-    Koljonvirran sairaalan tilojen jatkokäytöstä perustetaan hankeprojekti
yhteistyössä Ylä-Savon Kehitys Oy:n kanssa. Projektille laaditaan sisältö
kuntayhtymän projektiohjeen mukaisesti. Projektin hankerahoitus haetaan
Tekesiltä

-    Aluehallintovirasto kutsutaan tutustumaan Koljonvirran sairaalaan tiloihin
sijoittuvien toimintojen sisältöjä varten ennen kesälomakautta

-    kuntayhtymä käyttää tarvittavassa esisuunnittelussa kustannusarvioiden
määrittelyä varten puitesuunnittelusopimuksia v.2012- 2013 rakenne- ja
rakennussuunnittelussa sekä sähkö- ja lvia – suunnittelussa

-   sairaalan toimitilojen käytön jatkosuunnittelusta ovat olleet kiinnostuneita
seuraavat tahot: Ylä-Savon Kehitys Oy, Ilvola- säätiö, OIVA Riihi Oy, Vetrea
Oy, TOIMI- säätiö, Asumispalvelusäätiö Aspa, Iisalmen Teollisuuskylä Oy

- tarvittavat hallinnolliset päätökset jatkotoimenpiteistä tulisi tehdä
kuntayhtymässä 30.6.2013 mennessä

Iisalmi 24.4.2013

Unto Maunu
tukipalvelupäällikkö
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