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Veera valittiin jatkoon ja suunnittelu etenee
Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen toinen vaihe on päättynyt ja kolmas on kovaa
vauhtia käynnissä. Kehitimme toisessa vaiheessa kolmea rakennusvaihtoehtoa, Hilmaa, Onnia ja Veeraa
yhteistyössä käyttäjien kanssa. Samaan aikaan tyyppihuoneita suunniteltiin virtuaalisesti myös yhdessä
käyttäjien kanssa. Miltä hanke nyt näyttää ja mitä tapahtuu seuraavaksi?
Suurin päätös toisen vaiheen päätteeksi oli se, mikä rakennusvaihtoehdoista jatkaa ja mitä parannellaan
edelleen niin, että lopputuloksesta tulee mahdollisimman toimiva. Tilaaja, käyttäjä ja suunnitteluryhmä
suosittelivat hankkeen jatkosuunnitteluun Veera-vaihtoehtoa. Lopullinen päätös asiassa tehdään 21.3.2014
KOY Järvenpään terveystalon hallituksessa.
Keskustelua käytiin kovasti Veera- ja Hilma-vaihtoehtojen välillä. Ne olivat lähes tasavertaiset
toiminnallisesti ja logistisesti. Myös rakentamisen, ylläpidon ja käytön kustannukset olivat samalla tasolla.
Toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti paras Veera
Vuodeosasto ja vuodeosaston yöajan valvonta, yhteydet ambulanssisisäänkäynnille toimivat Veerassa
kaikkein parhaiten. Kattopihalla oleva mahdollisuus kuntoutukseen ja infektiopotilaiden eristys ja kuljetus
saivat Veerassa kiitoksia. Kaupunkikuvallinen näkökulma oli hyvin ratkaiseva tekijä – miltä rakennus
näyttää.
Millainen Veerasta tulee?
1. kerros: sisäänkäynti, päivystys,
näytteenotto, kuvantaminen, ravintola- ja
keittiötilat, kokoustiloja sekä tavaran
lastaus- ja vastaanottotilat ja vainajien
tilat.
2. kerros: avosairaanhoidon, työterveyden,
mielenterveys- ja päihdeyksikön
vastaanotot sekä kokoustiloja ja
aikuissosiaalityö.

Terveyskeskuksen alustava julkisivututkielma Helsingintieltä nähtynä

3. kerros: suun terveydenhuollon ja sosiaaliturvatyön vastaanotot, kuntoutus, välinehuolto sekä hallinto- ja
kokoustilat.
4. kerros: vuodeosasto, kotisairaala ja kattoterassi.
Kellarikerroksessa sijaitsevat henkilökunnan pukutilat ja tekniset tilat.
Toimintojen sijoittumisen lisäksi vastaanotto-, potilas- ja hammaslääkärin tyyppihuoneiden suunnittelu on
ollut toinen painopisteistä hankkeen toisessa vaiheessa. Tyyppihuoneita on tutkittu käyttäjien ja
suunnittelijoiden kesken virtuaalimaailmassa. Käyttäjät ovat olleet korvaamattomia kommentoidessaan ja
siten kehittäessään huoneiden toiminnallisuutta. Tilaisuuksissa, ns. virtuaalisissa VALO-sessioissa, on ollut
mukana myös rakennuksen tulevia asiakkaita.
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Suunnittelun kolmas vaihe on käynnissä, mitä sen aikana tapahtuu?
Tila-alueet suunnitellaan nyt tarkemmin, väliseinät, käytävät ja huoneet asettuvat omille paikoilleen.
Suunnittelua jatketaan käyttäjien kanssa virtuaalitilassa keskusteluin ja kyselyin. Jokaisesta uuteen
keskukseen siirtyvästä yksiköstä tulee työntekijöiden edustajia mukaan suunnitteluun. Myös rakennuksen
tulevia asiakkaita halutaan osallistaa suunnitteluun.
Nyt on tullut aika paneutua tarkemmin myös talotekniikkaan, rakenteisiin, julkisivuun ja materiaaleihin.
Rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää ennen juhannusta.
Tilaaja käynnistää neuvottelut tarjoajien kanssa ja päätös rakentajasta tehtäneen lokakuun alussa 2014.
Rakentaminen alkaa tavoitteen mukaan viimeistään vuoden 2015 alussa, ja rakennuksen on määrä
valmistua vuoden 2016 lopussa.
Lisätietoja:
Lisätietoja hankkeesta antavat käyttäjien edustajina hankkeen johtoryhmän jäsen Tiina Salminen, projektija suunnitteluryhmän jäsenet Virva Juurikkala, Kristiina Kariniemi-Örmälä ja Eeva Ketola sekä oman yksikön
esimies. Kysymyksiä hankkeesta voi esittää myös tilaajan edustajalle, toimitusjohtaja Jari Toivolle
(jari.toivo@jarvenpaa.fi), arkkitehti Raija-Liisa Miesmaalle (raija-liisa.miesmaa@ukiark.fi) sekä hankkeen
projektipäällikkö Maarit Vilanderille (maarit.vilander@ains.fi).

Yhteistyöterveisin,
Jari Toivo
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