Palvelukeskus Jokisimpukassa

Jokisimpukassa ikääntyneiden arki kulkee
sujuvasti ja turvallisesti
Altro AquariusTM
Palvelukeskus Jokisimpukassa toimii Eurajoen terveysasema,
ikääntyneille suunnattu neuvontakeskus, palveluasumisyksikköjä,
tehostetun palveluasumisen yksikköjä, vanhainkoti sekä
terveyskeskuksen vuodeosasto. Keväällä valmistui keskuksen
laajennusosa. Sen suunnittelussa otettiin huomioon niin
asiakastarpeet ja -turvallisuus kuin työntekijöiden työergonomiakin.
Jokisimpukka tarjoaa monipuoliset perusterveydenhuollon ja
sosiaalitoimen palvelut kuntalaisille ja ikääntyneille. Ikääntyneiden
neuvontakeskuksessa Ikäkeskus Helmessä on päiväkeskus,
seniorikuntosali, erilaista ryhmä- ja virkistystoimintaa sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjausta ja
neuvontaa.
– Jokisimpukassa on tilat 101 ikääntyneelle henkilölle kunkin
oman kunnon mukaiseen asumiseen. Jokaisessa yksikössä on
yhteisten tilojen lisäksi asukkailla oma huone, jossa on tilava WC
ja suihkutila, kertoo vanhustyön johtaja Marjo Hamilas Eurajoen
kunnasta.
Jokisimpukan laajennusosaan sijoitettiin muun muassa 37
asukkaan palveluasumisyksikkö ja uudet tilat neuvolalle.
– Koko suunnittelu on tehty yhteistyössä käyttäjän edustajien
kanssa lähtökohtana iäkkäiden asukkaiden turvallinen, mutta
mahdollisimman omatoiminen ja aktiivinen asuminen sekä
henkilökunnan työn sujuvuus, sanoo arkkitehti Seppo Järvenpää.
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Hän ja rakennusarkkitehti Anna-Maija Aalto Vahtera Arkkitehdeista
vastasivat kohteen arkkitehtisuunnittelusta.
Neuvolalta vapautuneisiin terveysaseman tiloihin tehtiin kevyt
peruskorjaus, ja niihin sijoitettiin muita vastaanottotiloja.
Palvelukeskuksen keittiö peruskorjattiin ja laajennettiin.
– Keittiön toiminnallisuutta muutettiin vastaamaan henkilökunnan
ja asukkaiden tarpeita paremmin palveleviksi. Työergonomisiin
asioihin on kiinnitetty huomiota mietittäessä esimerkiksi kone- ja
laitehankintoja, kertoo ruokapalvelu- ja toimitilapäällikkö Anja
Hakamaa Eurajoen kunnasta.
Laajennusosan asuntojen wc- ja suihkutiloihin sekä muihinkin
kosteisiin tiloihin asennettiin Altro Aquarius -turvalattiaa.
– Turvalattiat ovat yleisesti käytössä kosteissa tiloissa, joissa
liukastumisvaaraan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vanhainkodin
vastaavissa aikaisemmin rakennetuissa tiloissa on turvalattia, joten
uusiinkin tiloihin haluttiin turvalattiaa. Verrattuna laatoitettuun
lattiaan turvalattia on myös miellyttävämpi käytettäessä
pienipyöräisiä pyörätuoleja ja rollaattoreja, koska siinä ei ole saumoja.
Aquarius-tuote tuli kohteeseen korvaamaan suunnitteluvaiheessa
valittua hieman paksumpaa Altron turvalattiatuotetta. Pienissä
tiloissa, joissa mekaaninen kulutus on kuitenkin vain kohtalainen,
paksuuden vähenemisestä ja taivutettavuuden lisääntymisestä oli
myös etua, sanoo Seppo Järvenpää.
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