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1. Tilarakenne ja muunneltavuus 
Rakennuksen ulkomuoto on E-kirjain, jossa varsiosassa on yhden käytävän varrella olevia huonetiloja.  

 
 

 

Siipiosien (sakaroiden) runko perustuu ratkaisuun, jossa ulkoseinillä on huonelinjat ja niiden edessä käytävät. 

Käytävien väliin jää tekniikka- ja huoltovyöhyke (portaat, huuhteluhuoneet, talotekniikan vaakakanavat, wc;t 
jne). Rakennuksen kantava runko muodostuu pääasiassa teräsbetoniseinistä, aukkojen ylitykset on tehty 

teräskiskoilla.  Rakenneratkaisu asettaa rajoituksia tehtäville muutostöille. Kantavat seinät on purettavissa, 

mutta edellyttävät holvin tuentaa muilla ratkaisuilla. Lisäksi kantavat seinät toimivat rungon jäykisteenä ja näitä 

seiniä ei voida purkaa. 
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Ohessa on esitetty yhden siiven kantavat linjat punaisella. Sama periaate toistuu muualla rakennuksessa. 

Pääsääntöisesti kaksi huonetta on yhdistettävissä. Samoin huone voidaan avata käytävään. 

 

1.1. Käytävälinjan muuttaminen 
Kantavien rakenteiden purku ja muutokset edellyttävät rakennuksen koko kantavan järjestelmän tarkastelua, 

ennen kuin voidaan suoraan antaa lupaa muutoksiin. Tässä mainittuja muutoksia pitääkin tarkastella suuntaa 

antavina.   

 Yhdistämällä sivukäytävät huonetiloihin ja muuttamalla keskialueen huoltotilat käytävätilaksi, on mahdollista 

saada huonetiloihin lisää syvyyttä.  Tämä kuitenkin edellyttää keskivyöhykkeen kantavien seinien korvaamista 

palkein (merkitty alla olevaan kuvaan punaisella).  On myös mietittävä, voidaanko tilaohjelman kannalta 

kerrosten välinen sisäinen porras säilyttää ja miten järjestään talotekniikka (erityisesti ilmanvaihto), joka 

nousee keskivyöhykkeen kautta. Sivukäytävien poistaminen kuitenkin mahdollistaa huomattavasti 

joustavamman tilasuunnittelun. 
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2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä 
 

(Palvelu)asumiseen  tarkoitetun rakennuksen sijoitusta on mietittäessä sijainnin vaikutus. Koljonvirta sijaitsee 

erillään Iisalmen kaupunkikeskustasta, mikä toisaalta merkitsee rauhallista asuinympäristöä ja luontoyhteyttä, 

toisaalta etäisyyttä palveluihin. Mikäli palveluasuminen sijoittuu tiiviimmin taajamarakenteeseen, mahdollistaa 

se asukkaiden omatoimisen osallistumisen esim. asiointiin ja toisaalta palvelutalon palveluiden kaupallistamista 

talon ulkopuoliseen käyttöön.  Sijainnilla voi myös mahdollistaa yhteistyötä lähiympäristön kanssa, esim. 

yhteiset yöpäivystykset  tai vapaaehtoistoiminta.  Koljonvirta sijaitsee erillään, joten kontakti muuhun 

yhteiskuntarakenteeseen jää vähemmäksi, palvelut ja sosiaalinen verkosto on tuotava paikan päälle. Toisaalta 

asuinympäristönä Koljonvirta soveltuu sellaiseen käyttötarkoitukseen, jossa kontakti ympäröivään yhteisöön ei 
ole niin merkityksellinen tai voi jopa haitata asukasta.  (liki täysi liikuntakyvyttömyys, mielenterveydelliset 

ongelmat). 

 

2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen 
Suunniteltaessa Koljonvirran tilojen jatkokäyttöä hoitolaitostyyppisenä  rakennuksena, on erityisesti 

huomioitava esteettömyys ja paloturvallisuus. Rakennus on toiminut hoitolaitoksena ja tästä johtuen 

paloturvallisuuteen on jo lähtökohtaisesti kiinnitetty huomiota.  Jokaisesta osastosta on järjestettävissä suora 

uloskäynti ulos ja uloskäytäviä on riittävästi. Muut turvajärjestelmät kuten sprinklaus, riippuvat valitusta 

käyttötarkoituksesta. 

 

Esteettömyyden kannalta kulkuväylät ja yhteistilat ovat riittävän väljiä, mutta märkätilat ovat ahtaat.  

Hoitolaitoksen tiloista wc- ja peseytymistilat, makuutilat sekä näiden tilojen väliset kulkuyhteydet ovat 

keskeisiä hoidon onnistumisen kannalta, sillä niissä tehdään pääosa avustamistehtävistä. Wc- ja 

peseytymistiloissa avustetaan useammassa tehtävässä kuin muissa asunnon tiloissa. Ongelmana on usein 

tilojen ahtaus, kapeat oviaukot ja korkeat kynnykset, ahdas suihkutila ja wc-istuimen ympäristö, jotka estävät 

apuvälineiden avulla liikkumisen. Ongelmallisia ovat myös makuutilat, joissa vuoteen vieressä ei ole riittävästi 

tilaa avustamiseen ja joissa matalat vuoteet aiheuttavat kumaria työasentoja.  Liikkumisessa avustamista 
vaikeuttavat puolestaan makuu- ja wc- ja peseytymistilojen väliset kapeat kulkureitit, ahtaat oviaukot ja 

mahdolliset kynnykset. Toimintaan huonosti soveltuvat tilat estävät käyttäjän omatoimisuutta ja voivat 

viivästyttää kuntoutumista.  Hankalat tilat myös lisäävät henkilökunnan työmäärää. 

 

Tarvittava väljyys riippuu käytettävistä liikkumisen apuvälineistä, avustajista sekä muiden siirto- ja 

nostoapuvälineiden käytön vaatimasta tilasta. Avustettavien henkilöiden ulottumisvaatimukset ovat 

samankaltaiset, mutta tilatarpeet ovat riippuvaisia apuvälineistä ja avustettavuuden laajuudesta. Tästä syystä  
Koljonvirran soveltuvuutta hoitolaitostyyppiseen asumiseen ei voi tarkastella kattavasti ilman tarkempaa 

käsitystä mahdollisista käyttäjistä vaikka perusmitoitustarpeet  on esitetty mm. RT-kortistossa. Toisaalta hyvin 

suunniteltu, muuntojoustava tila mahdollistaa laajan käyttäjäkunnan asumisen.  

 

2.1.1. Solutyyppinen asuminen 
Koljonvirran siivissä on yhteensä viisi osastoa ( 2 kpl  pohjakerroksessa, 3 kpl  ensimmäisessä kerroksessa),  

jotka ovat perusrakenteeltaan samanlaisia  kahden käytävän ryhmittämiä huoneistoja.  Osa tiloista on jo 

muutettu muuhun käyttöön, mutta tilaohjelman perusrakenne vastaa alla esitettyä.  Käytävien varrella on   1- 

ja 2- hengen huoneita  ja kahdella huoneella on yhteinen kylpyhuonetila.  Osastoonsa kuuluu myös 

keskialueella olevat huoltotilat, kuten siivous, pesu- ja vaatekäsittelytilat. Osaston eteläpäädyssä on koko 
päädyn levyinen oleskelutila keittiötiloineen. Tilaratkaisun ansiosta tiloissa on kiertomahdollisuus.  

Pääkulkureitti on joko pääaulan (1. kerros) tai suoran uloskäynnin (pohjakerros) kautta.   

 



5 

 

Nykyinen tilaohjelma soveltuu hoitolaitokseen, jossa asukkaat toimivat pääsääntöisesti ilman apuvälineitä ja 

avustaa.  Toiminnan luonteesta riippuen huoneet voivat olla 1- tai 2-hengen huoneita.  

 
 

2.1.2. Palvelutalotyyppinen asuminen 
 

Palvelutalotyyppisessä asumisessa korostuu tilojen esteettömyys, tilojen selkeä jakaantuminen yksityisiin ja 
yhteisiin tiloihin ja tilarakenteen selkeys. Tässä palvelutaloasumista on tarkasteltu mitoitukseltaan sellaisena, 

että se mahdollistaa apuvälineiden käytön ja kahden puolen avustettavuuden.  Avustettavuus on rajattu siten, 

että tiloissa ei ole tarvetta jatkuvaan potilassänkyjen liikuttamiseen ja ns. paarikylvetykseen.  Huoneisiin on 

kuitenkin pystyttävä tuomaan sairaalasänky.  
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Ohessa on esitetty muutama erilainen palvelutalon huonetilamalli ja vertailuna Koljonvirran nykyinen 

huonekoko. Näitä vertaamalla on huomattavissa, että Koljonvirran nykymitoitus soveltuu huonosti 

palveluasumisen tilamitoitukseen.  Keskikäytäväratkaisu mahdollistaa tilojen muuttamisen palveluasumisen 

tilamitoitukseen soveltuvaksi.  Tämä kuitenkin edellyttää kohdassa 1.1 mainittuja mittavia rakenteellisia 

muutoksia.  Porrashuoneen poistolla tiloihin on mahdollista saada 10…11 yhden hengen huonetta, joissa 

kussakin on oma wc-tila. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Luonnoksessa kaksi käytävää on yhdistetty huoneisiin ja keskellä oleva huoltovyöhyke on otettu käytävätilaksi. 

Portaikko on poistettu ja ylempään kerrokseen on yhteys vain yhteiskäytävän portaikon kautta. Talotekniset 

nousut on järjestettävä keskikäytävän varrelle ja keskikäytävän kantavat seinät on korvattava palkkirakentein.  

Ratkaisu edellyttää erittäin laajaa korjausastetta, mutta on toteutettavissa.  Molemmissa huoneriveissä 
vasempaan laitaan jää tyhjä tila.  Tämä johtuu siitä, että asuinhuonemoduulit on sijoitettu pohjaan siten, että 

kaikki huoneiden väliset kantavat seinät on säilytetty.  

 

 

2.2. Huoneistoasuminen 
Koljonvirran huoneita yhdistelemällä on mahdollista tehdä itsenäisempään asumiseen soveltuvia pieniä 

huoneistoja, joissa on oma peseytymis- ja keittiötila.  Selkeimmin tämä on järjestettävissä ns. pääkäytävän 

varrelle, jossa huoneet sijaitsevat toisella reunalla ja niitä yhdistävä lasitettu käytävä toisella. 
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Huoneiston pinta-ala on n. 28 m2 ja se sisältää makuuhuoneen ja tupakeittön sekä pienen peseytymistilan. 

Vastaavat tilat saa myös osastojen puolelle, mutta tällöin on ratkaistava, mikä olisi keskialueen ja päädyn 

lyhteistilan käyttötapa. 

3. Toimisto- ja kokoontumistilakäyttö 
 

3.1. Toimistotilat 
Osastoilla ja keskikäytävälle on sijoitettu toimistotiloja.  Pohjakerroksessa oleva ns. akuuttityöryhmän tilat on 

nykyisellään pääasiassa toimistokäytössä.  
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3.2. Kokoontumistilat 
Koljonvirran kiinteistöön kuuluu osastojen päädyissä olevien oleskelutilojen lisäksi ruokala, 45-paikkainen 

auditorio, juhlasali ja salin jatkeena oleva kuntosali.  Tiloihin on pääsy suoraan ulkoa sisäpihan kautta sekä 

pääaulasta portaikon kautta. Tilat soveltuvat hyvin kokous- ja koulutustiloiksi.  

 

 
 

 

4. Työskentely- ja työpajatilat 
 

4.1. Pesulan tilat 
Suurin työpajatoiminnalle 

soveltuva tila on entinen pesula, 

jonka pinta-ala on n. 290 m2. 

Tilaan kuuluu wc-tila ja taukotila. 
Tilaan on suora sisäänkäynti 

maantasosta, tilan edessä on 

huoltopiha. Pesula sijoittuu 1-

kerroksiseen osaan, jolloin esim. 

kohdepoistot on helposti 

järjestettävissä yläpohjan läpi. 

 

 

 

4.2. Sosiaalitilat 
Osastot yhdistävällä keskikäytävällä sekä pohjakerroksen auditoriosiivessä on runsaasti  sosiaalitiloja, jotka 

käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä voidaan ottaa muuhun käyttöön esim. harraste- ja työpajatiloiksi tai 

varastoiksi. Tilat ovat pääosin ikkunattomia, joten niitä ei voida muuttaa asuin- tai toimistokäyttöön. 
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4.3. Entiset tekniset tilat 
Rakennuksen lämmitys tulee viereisestä lämpökeskuksesta. Tällöin osa entisistä teknisistä tiloista on 

otettavissa muuhun käyttöön.  Kattilahuoneessa on edelleen 4  kpl öljylämmityskattiloita, jotka eivät ole 

käytössä.  Kattilat poistamalla tilalle saadaan korkea työskentelytila, johon haalaus onnistuu esim. autotallin ja 

kattilasalin välisen seinän kautta 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.4. Mielenterveyspuolen nykyiset työpajatilat 
 

Osastosiipiin on sijoitettu työpaja- ja terapiatiloja kuten musiikkiterapia, kudonta- ja askartelutila.  Tiloja on 

tehty yhdistämällä huoneita toisiinsa ja käytävään, mutta pääasiassa hyödyntämällä koko päädyn levyisiä 

oleskelualueita.  
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