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Keskeisimpiä muutoksia päärakennuksen sisätiloissa
vuosi

korjaus- tai muutostyö

1948

Liittohallitus on päättänyt peruna- ja juurikaskellaria varten tilata piirustukset J. Lankiselta

1950

Ikkunapenkit potilaiden seurusteluhuoneissa on päätetty liittohallituksessa uusia mosaiikkibetonisiksi.
Ikkunoiden sisäpuoliset osat päätetty maalauttaa. Urakka annettu Einari Sotkun tehtäväksi.

1951

Tiuruniemen tuberkuloositoimiston piirustukset hyväksytty liittohallituksessa sekä rakennushallituksessa. Suunnittelijana J. Lankinen. Työjaostolle annettu valtuudet työn
teettämiseen.
Kuluneet ikkunapenkit päätetty uusia mosaiikkibetonisiin.

1952

Kovapuhujat, seinään kiinnitettävät, päätetty liittohallituksessa hankkia potilashuoneisiin.

1954

Vesisäiliöhuoneen seinien lämmöneristystyö on annettu Kaarlo Hämäläisen tehtäväksi.
Parantolan metsän puoleisen julkisivun, etelänpuoleisen päätyseinän ja katolla olevien vesisäiliö sekä hissikonehuoneiden ulkomaalausurakka annettu Kari & Lehto
Maalaamolle. Vuonna 1955 liittohallitus on käsitellyt ulkomaalaustöiden epäonnistumista ja pidättänyt takuusumman asioiden selvittelyn ajaksi.

1961

Lattiapäällysteitä on jatkuvasti uusittu ja suoritettu siellä täällä tavanomaisia vuosikorjauksia.

1965

Osasto I maalattu.

1968

Kellarikerroksessa pakastetilat uusittu koneistoineen
IV-kerroksessa käytävän ja huoneiden lattiapäällyste uusittu Kilpa-laatalla. Kaikki huoneet ja käytävä maalattu. Päärappu ja aula maalattu. Pesualtaat uusittu.
V-kerroksen päärappu ja aula maalattu, myös muuta maalausremonttia.
VI-kerroksessa asuntolan puolella käytävän lattia uusittu Kilpa-laatalla. Päärappu ja aula maalattu.
VII-kerroksessa asuntolan puolella käytävän lattia uusittu Kilpa-laatalla. Päärappu ja aula maalattu.
VIII-kerroksen asuntolan puolella käytävän lattia sekä osan potilashuoneitten lattiat uusittu Kilpa-laatalla. Päärappu ja aula maalattu.

1969

I-kerroksen hoitaja-lääkärisiivessä tehty pintaremonttia
nk. ”Kivirappu” on maalattu.
II-kerroksessa maalattu pääportaan ja aulan seinät ja katto, uusittu lattiapinnoitteita potilashuoneissa. Ruokasalin parvekkeen alusta ja etuosa on maalattu. Muutoinkin tehty
pintaremonttia keittiösiivessä.
III-kerroksessa maalattu pääportaan ja aulan seinät ja katto, myös muuta maalausremonttia tehty
IV-kerroksessa huuhteluhuoneesta osa muutettu kylpyhuoneeksi, puolikova –kuitulevystä väliseinä, huuhteluhuoneeseen pesupöydät, käytävälle johtava ovi levennetty 10 cm.
V-kerroksen asuntolan käytävän lattia uusittu Kilpa-laatalla.
VI-kerroksessa useiden huonetilojen lattiat uusittu
VII-kerroksessa useiden huonetilojen lattiat uusittu
VIII-kerroksessa maalausremonttia useissa huoneissa, osaan huonetiloista uusittu lattiaan Kilpa-laatta.

1970

I-kerroksen röntgenhuoneessa tehty täysremontti; uudet pukeutumistilat, seinät ja ovet lyijytetty ja tehty wc, lattia päällystetty Kilpa-laatoilla.
II-kerroksessa emännän toimistokoppi maalattu ja ruokasalin ikkunapenkit päällystetty Kimara-laatoilla.
III-kerroksessa emännän asunnon täysremontti; lattiat uusittu ja maalattu. Potilashuoneet ja tupakkahuone maalattu, myös kalustus maalattu, lattiat päällystetty Kilpa-laatalla.
IV-kerroksessa Parantolaopiston ompeluhuoneen lattia uusittu Kilpa-laatalla. Potilashuoneiden kalustus maalattu.
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1971

Pääportaiden kaide lakattu koko matkalta
Kellarikerroksessa puhelinrelehuone laajennettu uusia relelaitteita varten ja tiloja kunnostettu miesten pukuhuoneeksi.
I-kerroksessa uudet röntgenlaitteet ja filmin kehityskone asennettu, odotusaulan ikkunaseinä ja ikkunat maalattu. Aula maalattu ja kerroksessa uusittu lattioita, maalattu seiniä ja
kattoja.
II-kerroksessa ylihoitajan kansliassa huoneesta osa erotettu väliseinällä toimistoapulaiselle.
III-kerroksessa osaston käytävä maalattu.
VII-kerroksessa potilashuoneet maalattu ja lattiat päällystetty Kilpa-laatalla, siiven huonetilojen maalaus. Huuhteluhuoneesta osa muutettu kylpyhuoneeksi, väliseinä puolikovasta
kuitulevystä, käytävälle johtava ovi levennetty. Myös muuta maalausremonttia. Seurusteluhuoneen lattiaan Kilpa-laatta.

1972

Kellarikerroksen talonmiehen asunto muutettu laitoskirjaston tiloiksi, lämmittäjien tila muutettu laboratorion käyttöön ja matkalaukkuvarasto muutettu keskusvarastoksi. Myös
muita huonetilojen käyttötarkoitusmuutoksia.
III-kerroksessa huuhteluhuoneesta osa muutettu kylpyhuoneeksi.
IV-kerroksessa hallikoppi maalattu ja lattiaan laitettu Kilpa-laatta.
V-kerroksessa maalausremonttia ja lattia uusittu asuinhuoneessa nk. asuntolasiivessä
VIII-kerroksessa kaikki vanhat lattiat potilashuoneissa ja käytävässä uusittu Kilpa-laatalla.

1973

Kellarikerroksessa asuinhuoneisto muutettu provokaatiohuoneeksi, arkistohyllyt muutettu kiskoilla kulkeviksi.
II-kerroksessa huuhteluhuoneesta osa muutettu kylpyhuoneeksi, jossa suihkukoppi. Osaston käytävä, tupakkahuone ja seurusteluhuone maalattu. Seurusteluhuoneen ja
tupakkahuoneen lattiat uusittu. Loput potilashuoneiden lattiat uusittu Kilpa-laatalla.
III-kerroksessa osastonhoitajan huoneeseen rakennettu väliseinä , maalattu ja uusittu lattia. Tila henkilökunnan terveydenhoitajan käyttöön. Henkilökunnan seurusteluhuoneessa
maalausremontti ja kattoon asennettu akustiikkalevyt ja lattiaan ”muoviparketti”.
VI-kerroksessa entinen osastonhoitajan huone kunnostettu siivoustyönohjaajalle; maalattu ja lattiaan Pehmo-matto, ikkunatiivisteet. Osaston käytävä maalattu ja uusittu lattia
Kilpa-laatalla. Huuhteluhuoneesta osa muutettu kylpyhuoneeksi. Myös muita tiloja maalattu. Kaikkien potilashuoneiden ja seurusteluhuoneen lattiat uusittu Kilpa-laatalla.
VII-kerroksessa asuinsiivessä yhden huoneen lattia uusittu Pehmo-matolla.

1974

Kellarikerroksessa Tuberkuloositoimiston tiloissa täysremontti.
II-kerroksessa tupakkahuone otettu reumapotilaiden hoitotoimenpide-käyttöön, Hallikopista (tarkoittaa makuuhallien johtavaa aulatilaa, jota alkuperäisissä kuvissa kutsutaan
hallivaate-tilaksi) osa erotettu tupakkahuoneeksi ja muu osa kuntoutustilaksi. Hallikopin tilat maalattu ja lattiaan vaihdettu laatat. Ikkunat maalattu potilashuoneissa ja
toimitiloissa. Pikkukeittiö, kanslia ja liinavaatevarasto maalattu. Entiseen osastonhoitajan asunnon, potilashuoneiden ja toimitilojen ikkunoihin uudet tiivisteet.
III-kerroksessa maalausremonttia, ikkunatiivisteitä, osin lattiapäällysteitä uusittu.
IV-kerroksessa askartelun teorialuokan lattia uusittu Kilpa-laatalla.
V-kerroksen potilassiiven käytävä maalattu, osa huuhteluhuoneesta muutettu kylpyhuoneeksi. Potilashuoneiden ja käytävän lattia päällystetty Flexa-laatoilla. Myös
maalausremonttia tehty useissa tiloissa. Entinen osastonhoitajan asunto muutettu ylihoitajan toimistoksi, uudet ikkunatiivisteet.
VII-kerroksessa entisessä osastonhoitajan huoneessa osa erotettu väliseinällä ylihoitajan konekirjoittajalle, muutoin huone kunnostettu apulaisylihoitajan toimistoksi.
VIII-kerroksessa osa huuhteluhuoneesta muutettu kylpyhuoneeksi. Maalausremonttia useissa huonetiloissa, mm. potilasosaston käytävä. Potilashuoneiden ikkunat maalattu.

1975

V-kerroksen entiseen osastonhoitajan asuntoon lattiaan neulahuopamatto, maalausremontti. Hallikopin maalaus ja lattiaan Flexa-laatta.
VI-kerroksessa asuntolasiiven yhdessä huoneessa maalausremontti ja lattia uusittu.

1976

IV-kerrokseen suunniteltu laboratoriotiloja asuntosiipeen.
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1977

IV-kerroksessa osastonhoitajan asunto kunnostettu apulaisylilääkärin kansliaksi. Koko osasto maalattu ja kunnostettu. Asuntolaosaan rakennettu laboratorio
VI-kerroksessa osastonhoitajan huone kunnostettu sosiaalitoimistoksi
VII-kerroksessa asuntosiivessä lääkäreiden päivystyshuone maalattu ja tehty WC- ja suihkutila. Maalausremonttia asuntosiivessä.
VIII-kerroksen asuntosiivessä entinen papin kanslia muutettu apulaisylilääkärin työhuoneeksi.
Uusittu kylmävesijohdot osastoille Huber Oy:n toimesta. Samassa yhteydessä asennettu happikeskus, runkoputkisto ja happipisteet potilashuoneisiin.

1978

Aloitettu röntgenosaston saneeraus tuberkuloositoimiston tiloihin. Lisäksi tehtiin joitakin pienehköjä kiinteistökorjauksia ja vuosihuoltoja.
VII-kerroksessa asuntosiivessä kattoon asennettu styrox -levyt ja lattiat uusittu.
VIII-kerroksen asuntosiivessä vanha asunto muutettu konekirjoituskeskukseksi, maalattu, levytetty seiniä, kattoon styrox-levyä ja loisteputkivalaisimet. Toiseen asuinhuoneeseen
myös remontti. Yhteen asuinhuonetilaan tehty laboratoriotilat.

1979

Kellarikerroksessa kylpyosastosta ja tuberkuloositoimistosta tehty tilat röntgenosastolle ja entisestä akkuhuoneesta tehty tekninen toimisto. Röntgenosaston yhteyteen tehty hoitajien
sosiaalitilat sekä kone- ja kiinteistöhuollon sosiaalitilat. Lisäksi saunan ja pukuhuoneen tiloihin tehty verstas ja miesten taukohuone.
I-kerroksessa on röntgenhuoneet muutettu tuberkuloositoimiston tiloiksi. Nk. Poliklinikan muutos. Lisäksi tehtiin peruskorjauksia ja vuosihuoltoja.

1980

Kellarikerroksessa pikkuautotalli muutettu ruumiskappeliksi, jossa elementtivalmisteinen kylmiö ja vieressä pieni hartaustila, jonka seinät mäntylautaa. Arkiston hyllyt muutettu
metallihyllyköiksi.
II-kerroksessa keittiön katto ja seinät maalattu. Ruokasaliin asennettu pimennysverhot.
IV-, V-, VI- kerroksissa osaston seurusteluhuoneeseen asennettu pimennysverhot.
VI-, VII- ja VIII-kerrosten potilassiipien ikkunat uusittu.
Vaihdettu vanhat höyrypatterit vesipattereiksi sekä asennettu henkilökunnan asuntoihin ja sairaalan käytäviin termostaatteja

1981

Kellarikerroksessa pieniä huonetilamuutoksia
V-kerroksessa potilasosaston ikkunat uusittu 3-lasisiksi.
Sosiaalitilojen saneeraus viidennen ja kuudennen kerroksen asuinsiipeen aloitettiin.
Toinen hissi uusittu.
Osasto 8 korjattiin Imatran terveyskeskuksen käyttöön.
Rakennettiin paineenkorotuslaitos vesijohtoverkostoon 5.-8. kerrosten käyttöveden paineen korottamiseksi. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.

1982

I kerroksen ikkunat uusittiin kolminkertaisiksi.
Aloitettiin kliinisen fysiologian osaston saneeraus kolmanteen kerrokseen entisten sosiaalitilojen paikalle.
V-kerroksessa entinen asuntosiipi muutettu henkilökunnan sosiaalitiloiksi.
VI-kerroksessa asuntosiipi muutettu sosiaalitiloiksi.
VIII-kerroksessa osasto siirtynyt Imatran kaupungin terveyskeskuksen käyttöön, saneerattu ja maalattu tarpeellisin osin. Käytävän ikkunanpuoleinen seinä ja katto maalattu,
potilashuoneista maalattu ikkuna- ja oviseinät, osaan katoista liimattu 15mm:n akustokarhu -levy (kaikkiaan 150m2). Pesu- ja huuhteluhuone erotettu toisistaan tiiliseinällä ja
molemmat huoneet kaakeloitu, kattoihin eristelevyä. Potilashuoneiden ovien lukot ja painikkeet uusittu.
Uusittiin ruoankuljetushissi.
Juhlasaliin asennettiin koneellinen ilmanvaihto.
Viemäriverkosto saneerattiin erottamalla lika- ja sadevedet eri viemäreihin ja rakentamalla Tiurun ja Rauhan rajalle jäteveden mittauskaivo.
Osastojen saniteettitiloja korjattiin uusimalla suihkusekoittimet, poistamalla kylvetysammeet sekä uusimalla seinä- ja kattopinnoitteet. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.
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1983

Rakennettiin uusi vedenottamo
Uusittiin hissi
IV-kerroksen ja johtavan lääkärin talon ikkunat vaihdettiin kolminkertaisiksi.
35 sijan vuodeosasto peruskorjattiin ja avattiin 1984 Etelä-Saimaan keskussairaalan kuntoutusosastona.
Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.

1984

Uusittiin pääaulan hissi.
Sikalaan tehtiin puusepänverstas. Rakennettiin puistotyöntekijöiden varasto ja sosiaalitilat, samalla uusittiin em. rakennuksen vesikatto ja puinen ulkovuoraus.
Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.

1985

Uusittiin yksi hissi ja yhden osaston ikkunat.
Kahden osaston pesualtaat uusittiin.

1986

Saneerattiin ihotautien osasto ja poliklinikka.
Kahden osaston lavuaarit ja lämpöpatterit uusittiin.

1987

Saneerattiin osasto 7:llä kaksi potilashuonetta, joihin tuli yhteiset saniteettitilat.
Rakennettiin savukaasujen lämmön talteenotto. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.

1988

Saneerattiin osastojen 3 ja 4 saniteettitilat.
Uusittiin puhelinvaihde ja rakennettiin ATK-konehuone. ATK-linjat rakennettiin työpisteisiin.

Päärakennuksen julkisivuun ja piha-alueisiin kohdistuneet korjaus- ja muutostyöt
vuosi

korjaus- tai muutostyö

1947

Tasakattokorjauksista ruokasalin, IV-kerroksen ja autotallin katoilla päätetty liittohallituksen kokouksessa 26.4.1947.

1948

Liittohallitus päättänyt parantolarakennuksen ikkunoiden ja ovien sekä parveke- ja kattokaiteiden maalauksesta. Urakka on annettu Maalausliike W. Suvanteelle. Urakkasumma 330 000
markkaa.

1949

Liittohallitus päättänyt idän puoleisen julkisivun ikkunoiden ja ovien maalauttamisesta ulkopuolelta. Urakka on annettu Maalausliike Lemolan tehtäväksi.

1954

Etupiha asfaltoitu, työn suorittajaksi valittu Viarecta Oy

1959

Päärakennuksen vesikaton korjaus suoritettiin suuremmassa laajuudessa, kuin oli aikaisemmin ajateltu. Kuparipellin hinnan nousulla vaikutti osaltaan siihen, että työ tuli arvioitua
kalliimmaksi. Peltityöt suoritti Peltisepänliike Veikko Nyström Oy.

1960

Vesikattotyö saatettiin loppuun

1961

Päärakennuksen julkisivu maalattiin Ulko-Jokeri-maalilla. Ennen maalausta suoritettiin entisen kalkkipinnan perusteellinen harjaus ja sen jälkeen pohjalakkaus. Rakennus maalattiin sen
jälkeen kahteen kertaan. Asiantuntijalausuntojen mukaan pitäisi maalauspinnan olla nyt kestävä, joskin alkuperäinen heikko rappauspinta saattaa myöhemmin aiheuttaa osittaista maalin
irtoamista. Urakka annettu Maalausliike Eero Heiskaselle.

1962

Sairaala-alueen asfaltointi

1963

Maalattiin päärakennuksen järven puoleinen sivu. Suoritettiin piha- ja sairaala-alueen kunnostamista.

1964

18.9.1964 Patsaan paljastus

1968

Vesisäiliön Saimaan puoleinen julkisivu vuorattu Minerit –levyillä.
Irronnut kuparikate kiinnitetty

1969

Hissin konehuoneen Saimaan puoleinen julkisivu vuorattu Minerit –levyillä.
Osittainen ulkomaalaus; pihan puolella sekä keittiöpäädyssä maalattu valkeat osat. ( Ruokasalin parvekkeen alusta ja etuosa on maalattu).
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Makuuhallien seinä maalattu pihan puolelta.
1970

Liittohallitus on käsitellyt järvenpuoleisten makuuhallien ulkomaalausta ja parantolan saneerausssuunnitelmia.

1971

Aulan katto uusittu. Entisen päälle laitettu koolaus 2”x5” ja raakaponttilauta, joka päällystetty huovalla. Tämän päälle piki ja kiveys.
Myös leikkaussalin katto uusittu samalla periaatteella.
Makuuhallien kaiteisiin laitettu pelti
Kaikki ikkunat maalattu ulkopuolelta
Tiskinurkkauksen ikkuna uusittu metallikarmiseksi, metallipuittein
Makuuhallien lohkeilleen rappaukset korjattu

19701975

Liittohallitus ja –valtuusto on useissa kokouksissa käsitellyt arkkitehti Paatelan tekemiä sairaalan peruskorjaussuunnitelmia

1974

Kattotasanteen ralli uusittu
Kattotasanteella olevien konehuoneiden ym. ulokkeiden julkisivut päällystetty Minerit –levyllä.

1977

7.9.1977 myrsky kaatoi noin 1000 runkoa piha-alueella ja metsissä.

1979

Ulkopuolinen maalaus. Ulkoseinät käsiteltiin Kenitex -pinnoitteella.

1980

VI-kerroksen ikkunat uusittu
VII-kerroksen potilassiiven ikkunat uusittu.
VIII-kerroksessa potilassiiven ikkunat uusittu

1981

V-kerroksen potilassiiven ikkunat uusittu

1987

Pääviemäri Tiurusta Rauhaan uusittiin, piha-alueita asfaltoitiin

1988

Asfaltoitiin tie ruokahuoltoa varten.
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