
Altro TimbersafeTM II 

Hoivakoti Kolmisoinnun vuoden vanhan Hoivaranta- ja upouuden 
Hoivapuisto-yksiköiden pienryhmäkotien suunnittelussa katsottiin 
kokonaisuutta asiakkaiden, henkilöstön ja omaisten näkökulmasta. 
Punaisena lankana oli hoivakodin toimintaa tukeva tilasuunnittelu, 
kodinomaisen ja positiivisen tunnelman luominen sekä turvallisen 
asumisen tukeminen. Niin puukuvioinen kuin perinteinenkin Altro-
turvalattia oli omiaan tukemaan näitä lähtökohtia.

Haminassa sijaitsevat pienryhmäkodit tarjoavat tehostettua 
palveluasumista muistisairaille ja fyysisiä vajavuuksia sairastaville 
vanhuksille vuorokauden ympäri. Niin Hoivaranta- kuin 
Hoivapuisto-yksikkö käsittävät kaksi pienryhmäkotia, jotka 
tarjoavat oman huoneen 52 asukkaalle. Hoivarannassa asukkaat 
ovat kuntien palveluseteliasiakkaita eli he ovat vuokralla omissa 
pienkodeissaan. Hoivapuisto vastaanotti ensimmäiset asukkaansa 
heinäkuussa. Kolmas yksikkö valmistuu vuonna 2015.
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Huolella suunniteltu tilojen toiminnallisuus tekee arjesta helpompaa 
ja tarkkaan harkitut materiaalit, valo ja värit luovat viihtyisän 
tunnelman. Suunnittelun perustana oli mahdollisemman tarkka arjen 
toimintojen havainnointi sekä asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeiden 
ymmärtäminen. Tietoa peilattiin muun muassa hoiva-alan yleiseen 
kehitykseen.

– Kehitimme uuden hoivamallin, terapeuttisen hoivaympäristön. 
Muistisairaiden henkilöiden mielikuvat liittyvät voimakkaasti 
värimaailmaan. Sisustuksessa on käytetty värejä, jotka tuovat 
mukavia muistoja eletystä elämästä. Puukuvioinen Altro Timbersafe-
turvalattia on yksi elementti muistuttamassa entisajan kotien 
puulattioista. Ja onhan se keskeinen elementti kodinomaisen 
tunnelman luomisessa heti ulko-ovelta, kertoo yksikön johtaja Eija 
Tulikoura Rakennuslinja Vuori Oy/Hoivakoti Kolmisoinnusta, jonka 
omistaa toimitusjohtaja Jussi Vuori. 

Puukuvioinen turvalattia luo positiivisen fiiliksen
KOLMISOINNUSSA KODIN TUNTU ALKAA  
HETI OVELTA  



Hoivarannan ja uuden Hoivapuiston tilat on suunnitellut Studio 
Lillehammer Oy. 

– Vierailimme heti suunnittelutehtävän alkuvaiheessa esteetöntä 
ja turvallista asumista esittelevässä Toimiva koti -näyttelyssä 
Helsingissä. Siellä näimme käytössä molemmat Altro-turvalattiat, 
niin kuviottoman Walkway VM20:n kuin puukuosisen 
Timbersafen. Tarkoituksenamme oli löytää kohteen käyttäjät 
huomioon ottava ratkaisu, joka samaan aikaan oli kodinomainen 
materiaali. Halusimme välttää laitosmaisuutta, sanoo luova 
suunnitteluja ja toimitusjohtaja Johanna Paloviita Studio 
Lillehammerista.

Ei hiirenharmaita ja kolkkoja materiaaleja

Jokaisella asukkaalla on oma pienkoti: 22 neliömetrinen huone, 
jossa on invamitoitettu wc/suihkutila. Ruoka valmistetaan 
yksiköissä itse yhteisissä avokeittiöissä asukkaiden nähden ja 
syödään yhdessä, kuten oikeassakin kodissa. Yhteistä ovat myös 
oleskelu- ja saunatilat. 

– Emme halunneet lähteä hiirenharmaalle linjalle, vaan tiloissa 
on käytetty raikkaita värejä ja tapeteissa isoja selkeitä kuvia 
luonnosta, kuten lintuja tai kukkia. Huoneissa toistuvat yleisten 
tilojen värilinjat, mutta tehosteseinän tapetti on pienikuvioisempi. 
Viihtyisä ympäristö tukee myös henkilökuntamme viihtymistä ja 
jaksamista, Eija Tulikoura mainitsee. 

Yksiköiden kaikki lattiapinnat ovat Altro-turvalattiaa. 
Puukuvioista Timbersafea on käytetty kaikissa kuivissa tiloissa 
eli asukashuoneiden ja yhteisten ruoka- oleskelu- ja ryhmätilojen 
lisäksi väestösuojassa sekä henkilökunnan taukotiloissa, 
pukuhuoneissa, toimistotiloissa ja sairaanhoitajan työtilassa. 
Altro Walkway VM20 on puolestaan asennettu wc-, pesu- ja 
saunatiloihin sekä talon omaan pesulaan ja sen puhtaan ja 
likaisen pyykin huoltotiloihin.

– Olemme olleet tyytyväisiä koko kokonaisuuteen ja myös 
turvalattiaan, joka ei ole liukas mistään kohtaa ja samalla 
sopivan pehmeä jaloille ja selälle. Kodin arkeen kuuluu myös 
siivous päiväsaikaan. Kun lattia on pesty, voimme huoletta antaa 
asukkaiden liikkua kostealla lattialla ilman pelkoa liukastumisista 
taikka siitä, että pestyyn lattiaan jäisi jälkiä. Kosteat tilat ovat 
erittäin hyvät siivota ja puhdistus helppoa. Altro Timbersafen 
puhdistuksessa yhdistelmäkone on paras, sillä käsikäyttöiset 
siivousvälineet tuntuvat kuluvan nopeammin kuin tavallisen lattian 
puhdistuksessa. 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto teetti alkuvuodesta 2012 
ikääntyneiden hoitolaitoksissa Valmeri-työntekijäkyselyn, 
ja Kolmisointu oli yksi parhaista. Tutkimus koski työpaikan 
yhteistoimintaa, työn kuormittavuutta sekä yleistä työsuojelua. 

– Sekä fyysinen työympäristö, tuki- ja liikuntaelinten kuormitus 
sekä psykososiaalinen kuormitus saivat yksikössämme 
huipputulokset. Meille tärkeät arvot siis toteutuvat arjessa, iloitsee 
Eija Tulikoura.
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