
30 Maankäyttö 3|2012

vitAPOlis –
tuberkuloosisairaala-alueesta 
 hoivapalveluliikekeskus 

vanhoja saIraala-alueIta on jäämässä tyhjilleen ja 
uusien toimintojen miettiminen erityistoimintaan suunniteltuihin 
vanhoihin kiinteistömassoihin tulee olemaan haasteellista. Hoiva-
alan tulevaisuus tulee olemaan kasvusuuntaista väestörakenteen 
muutoksen takia. Ikäihmisten asumisesta ja hoivasta käydään jat-
kuvasti keskustelua. Miten asiat tulevaisuudessa tullaan hoitamaan?

Vitapolis perustettiin kehittämään vanhan tuberkuloosisairaa-
lan aluetta. Kehittämistyössä on edetty ja alueelle on jo tulossa 
mm. hoivakotirakentamista. Vanhaan pääsairaalaan on suunni-
teltu hoiva-asumista, tavalliseen rinnastettavaa asumista sekä 
hyvinvointipalveluita. Kokonaiskonseptin luominen ja tuottajien 
valintaprosessi on juuri nyt meneillään.

hIstorIaa 1920-luvulta lähtIen
Tämä tarina alkaa 1920-luvulta, jolloin Kinkomaan mäntykan-
kaille suunniteltiin nykyaikaista ja edistyksellistä keuhkoparan-
tolaa. 1900-luvun alkupuolella tuberkuloosi oli vakava sairaus, 
ja parantoloita perustettiin 1930-luvulla ympäri Suomea taudin 
taltuttamiseksi. 

paula hartman

vanhan sairaala-alueen 
uusi  tuleminen on alkanut 
 Muuramessa Keski-suomessa.  
35 hehtaarin maa-alueelle 
 Päijänteen rantaan  sijoittuu 
 tulevaisuudessa erilaisia 
 asumismuotoja ja hyvinvointi-
palveluja.

vitapolis-alueen ja rakennukset 
omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan 

vitapolis, jonka osakkaina ovat 
Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-

suomen sairaanhoitopiiri ja 
Muuramen kunta. Alueen koko-

naisvaltaisesta kehittämistyöstä 
ja hallinnoinnista vastaa Jykes 

Kiinteistöt Oy.
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Kinkomaan parantolarakennuksesta pyydettiin suunnitelmat 
kolmelta merkittävältä arkkitehdilta: alvar aallolta, W. G. Palm-
qvistilta sekä Jussi ja toivo Paatelalta. Paateloiden ehdotus 
valittiin, ja valmis rakennus vihittiin käyttöön 16. syyskuuta 1930. 
Vuonna 2010 Kinkomaan sairaalan päärakennus täytti 80 vuotta.

Parantolassa oli alun perin 150 potilaspaikkaa, kolmessa kerrok-
sessa. Vuosina 1937–1938 rakennusta laajennettiin Jussi Paatelan 
suunnitelmien mukaan, ja rakennus sai kaksi uutta kerrosta, joista 
ylimmässä 6. kerroksessa oli katettu ulkotila, niin sanottu makuu-
halli. Se oli tärkeä osa ajan keuhkosairauksien hoitoa.

Alkuperäistä päärakennusta on remontoitu vuosien saatossa 
useasti, mutta vanhasta klassismin tyylistä ovat jäljellä muun muas-
sa pääsisäänkäynnin upeat Gunnar Finnen suunnittelemat reliefit.

Päijänteen rantaan mäntykankaalle sijoittunut Keski-Suomen 
parantola oli maamme ensimmäinen kuntien omistamaa tuberku-
loosiparantola. Se on toiminut monessa eri käytössä. Sota-aikoina 
paikalla oli kirurginen sotasairaala ja vuodesta 1971 lähtien Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin yleissairaala, jossa hoidettiin muun 
muassa keuhko- ja ihosairauksia.

kIInteIstökehItYsYhtIön taustaa
2000-luvulla sairaala-alueen käyttötarpeet muuttuivat Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin muutosten myötä ja alueen tulevaa 
käyttötarkoitusta mietittiin aktiivisesti mm. sairaanhoitopiirin 
organisaatiossa. Pitkän pohdinnan ja hankesuunnittelun tulokse-
na perustettiin Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis vuonna 2008. 
Omistajina yhtiössä ovat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. 

Yhtiön perustamisen yhteydessä sovittiin, että sen toimintaa ja 
kehittämistä tulee hoitamaan Jyväskylän seudun kuntien omistama 
Jykes Kiinteistöt Oy.

Ensimmäinen merkittävä tapahtuma yhtiön historiassa oli kiin-
teistökauppa, jolla Vitapolis osti Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä 
vanhan sairaala-alueen rakennuksineen. Yhteensä kaupan kohtee-
na oli 35 ha maa-aluetta ja noin 23 500 k-m2 vanhoja rakennuksia, 
joista suurin osa kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäris-
tössä sijaitsevia suojeltuja rakennuksia. Alueelta löytyvät vanhan 
sairaalamiljöön luonteen mukaisesti päärakennuksen lisäksi mm. 
lastensairaala, ylilääkärin talo, alilääkärin ja taloudenhoitajan talo, 

kIInteIstö oY kInkomaan 
 vItapolIs – omIstussuhteet

• Jykes kiinteistöt Oy 40 %
• keski-Suomen sairaanhoitopiiri 40 %
• Muuramen kunta 20 %

© Keijo Penttinen
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hoitajien asuinrakennus (Impilinna), talousrakennus, lämpökeskus 
ja konehenkilökunnan rivitalo. 

tYtärYhtIö perustetaan
Yhtiö perusti tytäryhtiön huolehtimaan Vitapolis-alueen yleishyö-
dyllisistä hankkeista. Vitapolis Asunnot Oy huolehtii alueen hoiva-
kotihankkeista. Ensimmäinen 60-paikkainen hoivakoti valmistui 
vuoden 2012 alussa ja toista vastaavanlaista rakennetaan parhail-
laan. Vanha lastenparantola peruskorjataan hoivakotikäyttöön ja 
päärakennukseen suunnitellaan sijoittuvan kahteen kerrokseen 
hoivakotitiloja.

maankäYtön suunnIttelua
Vuonna 2008 alueella oli voimassaoleva asemakaava, jossa lähes 
koko alue oli merkitty kaavamerkinnällä YS (Sosiaalitointa ja ter-
veydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue) ja vanha 
päärakennus oli suojeltu merkinnällä sr-1 (rakennustaiteellisesti 
arvokas rakennus). Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin 
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, on luonto-olosuhteiltaan 
arvokas ja kuuluu pohjavesialueeseen. Päijänteen rantaa sillä 
on noin 1,5 km. Erityispiirteitä ja monimuotoisuutta alueella on 
hyvinkin paljon.

Kaavoitustyö aloitettiin, ja tavoitteena oli saada koko aluetta 
kattava suunnitelma, joka mahdollistaa ikääntyvän väestön 
kuntouttamiseen, hoitamiseen, palvelemiseen ja asumiseen eri-
koistuneen laadukkaan hyvinvointi- ja osaamiskeskus Vitapoliksen 
rakentamisen. 

Kaavatyön edetessä alueesta laadittiin mm. luontoselvitys ja 
rakennushistoriallinen selvitys. Ensimmäisessä löytyi mm. harvi-
naisia kasveja ja liito-oravia sekä muinaisrantaa. Jälkimmäinen taas 
toi esiin useita rakennusten suojeluun liittyviä erityispiirteitä, jotka 
ovat olleet varsin merkittävässä asemassa jatkossa. Useiden viran-
omaisneuvottelujen myötä kaavoitustyötä vaikeuttavista asioista 
päästiin yksimielisyyteen ja kaava vahvistui 2010 kesällä. Samassa 
yhteydessä vahvistettiin maankäyttösopimus, jonka mukaan Vita-
polis huolehtii kunnallistekniikan rakentamisesta alueelle. Valmis 
kunnallistekniikka luovutetaan Muuramen kunnalle korvauksetta.

Asemakaava mahdollistaa nyt alueelle lisärakentamista noin 
100 000 k-m2. Tästä lisärakennusoikeudesta noin kaksi kolmasosaa 
on varattu palvelurakennusten korttelialueeksi ja loput asumiseen. 

aluesuunnIttelua ja  
kehIttämIstYötä jatketaan
Kaavoitustyössä palvelurakennusten korttelialueelle varattiin 
rakennusoikeutta runsaasti ja tarkemmat suunnitelmat rakennus-
massojen sijoittelusta tehtiin vain hyvin karkealla tasolla. Samoin 
tarkemmat suunnitelmat mm. lähiympäristösuunnittelusta jätettiin 
myöhempään ajankohtaan. 

Alue- ja kehittämissuunnittelua jatkettiin syksyllä 2011. Täsmen-
netyn vision pohjalta laadittiin alueelle maankäytön suunnitelma 
ja lähiympäristösuunnitelma. Lisäksi tarkasteltiin sataman kehit-
tämismahdollisuuksia ja ranta-alueen rakentamisesta laadittiin 
konseptisuunnitelmatasoinen tarkastelu. 

Aluesuunnittelutyön yhteydessä pohdittiin erilaisia asumis-
muotoja, selvitettiin alueen markkinoita ja visioitiin tulevaisuuden 
tarpeita. Suunnitelmien mukaan alueella tulee olemaan eri alueita, 
joilla asuu aktiivisia senioreita, yhteisöllisesti asuvia, hoivapalveluja 
tarvitsevia sekä tavallisia perheitä.

vitapoliksesta on rakentumassa uudenlainen 
 hyvinvointialue, joka tarjoaa edistyksellisiä palveluja  
ja virikkeellistä elämää ainutlaatuisessa ympäristössä 
kaikenikäisille ihmisille.
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aikaisosasto sekä sairaanhoitopiirin kun-
toutusyksikkö ja apuvälinekeskus. Lisäksi 
rakennukseen sijoittuu pienempiä yrit-
täjiä sekä mm. parturi ja jalkojenhoitaja. 

Päärakennuksen peruskorjaus on 
suunniteltu alkavaksi vuonna 2014. Ra-
kennuksen konseptikehitystä viedään 
eteenpäin ja suunnitelmat vanhan pa-
rantola- ja sairaalarakennuksen tulevasta 
käytöstä alkavat hahmottua.

Kohdetta voi kuvata myös moni-
puoliseksi ja uusimuotoiseksi SOTE-alan 
liikekeskukseksi. Se koostuu liiketilojen 
lisäksi vanhusten hoivakotiasumisesta 
ja tavalliseen rinnastettavasta asumi-
sesta. Kohteen kehittäminen on erittäin 
haasteellista ja sen käyttötarkoituksen 
muutosta on tutkittu laajasti. Nykyiset 
tilat ovat muunnettavissa useisiin erilai-
siin pohjaratkaisuihin. Tiloihin voidaan 
sijoittaa yleis- ja terveyspalveluita, joiden 
käyttäjinä voi olla kuka tahansa, interval-

lihuoneita kuntoutujille, hoivakotiasumista tai vaikka itsenäistä 
senioriasumista.

Päärakennukseen on suunnitteilla 60-paikkainen hoivakoti, 
pieniä asumisoikeusasuntoja sekä alimpiin kerroksiin liiketiloja 
aluetta palvelevalle pienyritystoiminnalle, esimerkiksi hyvinvoin-
tialan yrittäjille. Lisäksi tavoitteena on saada päärakennukseen 
pieni kuntoutuskylpylä. 

tulevaIsuuden palvelevaa asumIsta 
Vitapoliksesta kehittyy palveleva asuinalue. Vitapoliksen asukkaat ja 
omakotirakentajat voivat jo nyt tilata erilaisia arkipalveluja suoraan 
Vitapoliksen internet-sivuilta. Palveluja on tarjolla monenlaisiin 
tarpeisiin, kuten siivoukseen, ruohonleikkuuseen ja puutarhatöihin. 
Rakentajien avuksi palveluvalikoimassa on tarjolla järeämpääkin 
kalustoa, kuten jätelavoja, kuorma-autoja ja traktoreita.

Arkipalvelujen kehittäminen hyödyttää myös yrityksiä, sillä 
palvelutarve tuottaa Vitapolikseen uusia työpaikkoja. Tulevaisuu-
den tavoitteena on, että Vitapoliksessa asukkaita palvelee laaja 
yritysverkosto kauneuden- ja terveydenhoidon ammattilaisista 
siivous- ja kiinteistönhoitoammattilaisiin.

Visioiden mukaan Vitapoliksessa työskentelee tulevaisuudessa 
satoja eri alojen ammattilaisia. Arvioiden mukaan alueella on sen 
valmistuttua 600 työpaikkaa. Asukkaita tulevaisuuden Vitapolik-
sessa on arviolta 700 – lapsiperheistä aktiivisiin tai hoivapalveluja 
tarvitseviin senioreihin. Tavoitteena on saada alueelle kaikkiaan 
400 hoivapaikkaa.

Vitapolis on merkittävä työpaikkakeskittymä ja kehityskohde, 
jonka kehittymistä voi seurata internetistä (www.vitapolis.fi) tai käy-
mällä paikanpäällä tutustumassa alueeseen ja sen kehitystyöhön.

Omakotialue sijoittuu alueen pohjoisosaan ja osa tonteista 
rajoittuu rantaan. Tontit myydään osa kerrallaan tarjouskilpailulla 
ja alueen rakentuminen on alkanut. Tonttimyynneillä rahoitetaan 
alueen kehittämistä ja vanhojen rakennusten korjaustöitä.  

päärakennus – alueen sYdän 
Alueen ytimenä oleva päärakennus on museoviraston suojelema 
noin 16 000 k-m2 käsittävä kuusikerroksinen entinen sairaala. 
Nykyisin rakennuksessa toimii mm. Jyväskylän kaupungin pitkä-

kirjoittaja on di ja kiinteistöinsinööri jykes kiinteistöt oy:ssä. 
Sähköposti paula.hartman jykes.fi.

Kuva ja kartta: KSSHP sairaalamuseo


