
Ikäystävällinen asuinympäristö: 
kokemuksia kunnista 
Tampereen ja Hervannan opit 
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Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen, 27.9.2018

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Kiinteistöt, tila ja asuntopolitiikka
Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä  



Tampereen kuulumiset

• Ikäystävällinen Hervannan palvelualue – IkäAsken pilotti

• Käräjätörmän palvelukortteli – IkäAsken pilotti

• käynnissä olevat toimenpiteet  
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Ikäystävällinen 
Hervanta

 yhdessä asukkaiden,3. sektorin 
toimijoiden sekä yksityisten ja 
julkisten palveluntuottajien kanssa

 kokeillaan ratkaisuja: 
asuinympäristöä, asumisen 
ratkaisuja, asukkaiden toiminta- ja 
osallistumismahdollisuuksia 
kehitetään ikäystävälliseksi

 mm. esteettömiä ja turvallisia 
asiointireittejä, monenlaisia 
asumisratkaisuja, yhteisöllisyyden 
tukea



Ikääntyneille 
estettömiä ja 
uudistaviakin 
asuntoja
 Hervannan pohjoisakselin 
kortteleiden luovutuskilpailu: 
ratkennut, asemakaavoitus etenee

Keinupuiston palvelukortteli: 
asemakaavoitus etenee

asumisen monimuotoisuus 
varmistetaan, eri-ikäisten 
monenlaisia asumisratkaisuja, monia 
hallintamuotoja, mukana 
yhteisöllistä asumista



Esteetön 
asiointireitti

 Hervannan esteetön palvelureitti 
ja virkistysreitti: toteutus 
ohjelmoitu ja osin jo toteutettu

 koko kaupungin alueelle 
määritelty esteettömyyden 
erikoistason reitit, 
osallistaminen, päätöksentekoon  



Toiminta- ja osallistumis-
mahdollisuudet

 asukkaiden tulee päästä kulkemaan 
paikkoihin ja palveluihin kuten 
ennenkin: mahdollisuus osallistua

 edistetään asukkaiden omaehtoista 
hyvinvoinnin parantamista ja 
osallistumista palvelujen 
suunnitteluun

 tuetaan alueen toimijoiden 
verkostoitumista ja yhteistyötä 
julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin välillä

27.9.2018 8



 kaikenikäisten 
kohtaamispaikkoja

 tukee arjessa,  neuvoo arjen 
ongelmatilanteissa

 kannustaa harrastamaan, 
ryhmätoimintaa, tapahtumia,  
tuttujen tapaamista, ovi arjen 
elämyksiin 

Alueelliset 
lähitorit

27.9.2018 9



Ikäystävällinen Hervannan palvelualue
Ikäystävällinen 
asuinympäristö

Ikäystävällinen
asuminen

Toiminta- ja 
osallistumismahdollisuudet

1. Hyvinvointikeskuksen toimitiloja  yhdistää 
esteetön asiointireitti

7. Rakennetaan yhteisöllisen asumisen 
vaihtoehtoja

15. Asukkaiden osallistaminen palvelualueen ja 
hyvinvointikeskuksen mallin kehittämiseen

2. Virkistysalueiden ja -reittien esteettömyyttä 
parannetaan

8. Rakennetaan esteettömiä asuntoja lähelle 
palvelutiloja

16. Aluetoimijaverkosto yhteissuunnittelun ja viestinnän 
foorumiksi

3. Keskeiset päätöksentekijät ja työntekijät 
tunnistavat esteettömien ratkaisujen tarpeen

9. Vuokra- ja palveluasuntoja ikääntyneille 
aistivammaisille

17. Kirjaston ikäystävällisten palvelujen käytön
yleistyminen

4. Hyvinvointikeskus – Lähitori –malli on 
rakennettu ja toiminnassa

10. Jaetaan esteettömyys- ja korjaustietoa 
asukkaille, korjaustarpeen ennakointi

18. Tuki ja koulutus järjestöjen vertaisohjaajille

5. Kolmannen sektorin toimijat, järjestöt ja 
yhdistykset toteuttavat hyvinvointineuvontaa

11. Kartoitetaan sisäänkäyntien ja porraskäytävien 
esteelliset kohteet 

19. Kulttuuri osallisuuden vahvistamisessa

6. Koordinoidaan ja järjestetään tilaisuuksia eri 
ikäisten kohtaamiseen

12. Asuntojen korjaustarpeen arviointi osana 
kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen 
selvittämistä

20. Toimintamalli, jolla vastataan yhdistysten
tilatarpeisiin

13. Neuvontaa sähköisten palvelujen ja 
hyvinvointiteknologian käyttöönottoon

14. Palveluneuvonta kattaa myös yritysten ja 
kolmannen sektorin palvelut
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Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän ja 
Kotipirtin palvelukorttelin suunnittelukilpailu

• arkkitehtuurikutsukilpailu SAFA v. 2016-2017

• järjestäjinä ARA, Kotipirtti ry, Tampereen Vuokratalosäätiö sr ja Tampereen kaupunki 

• Kotipirtti toi lähtökohdaksi kunnianhimoiset tavoitteet uudistaa muistisairaiden 
asumista

• IkäAsken valtakunnallinen palvelukorttelipilotti

• työryhmillä tuli olla ikääntyneiden asumisen referenssejä ja työryhmissä arkkitehtien 
lisäksi ikääntyneiden asumisen asiantuntijoita

• ensiksi tuli visioida tulevaisuuden monisukupolvinen yhteisökylä ja erilaisten 
asukkaiden arki
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Muistisairaiden asuminen, yhteisöllisyys, 
monisukupolvisuus

• palvelukortteli Kotipirtin palvelutalon yhteyteen, esteetön ja aidaton korttelipiha

• myös ympärivuorokautista hoivaa vaativia muistisairaita asukkaita - yhteisöllinen 
elämäntapa kaikkien kesken - muistisairaiden kodit  korttelissa hajautetusti tai 
pieninä ryhminä 

• monipuoliset yhteistilat ovat kaikkien käytössä 

• kulunvalvonta- ja paikannusteknologia: muistisairaat asukkaat voivat liikkua 
vapaasti korttelissa, yhteistiloissa, palveluissa

• muutamia vierasasuntoja, monenlaisia asuntoja eri-ikäisille, erilaisille 
perhemuodoille, kimppakämppiä, eri hallintamuotoisia asuntoja, asumisen 
uudistamista ja innovaatioita, maahanmuuttajat huomioon, asukkaina voi olla 
myös mm. hoitoalan opiskelijoita: harjoittelut, opintojen ohessa työskentely
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• Optiplan Oy/”Sydän” ja UKI Arkkitehdit Oy/”Punos” 
jatkosuunnittelussa yhdistettiin

• palkintolautakunta: 
• tulee irtaantua perinteisestä ryhmäkotiajattelusta ja kehittää uusia 

ikääntyneiden asumisen ratkaisuja

• rakennuskustannusten suhteen tavallisen asumisen joukkoon sijoittuva 
tehostettu palveluasuminen on edullisempaa kuin  irralleen 
rakentaminen

• lähtökohdaksi tulee ottaa ikääntyneiden asukkaiden turvallinen ja 
elämyksellinen asuminen sekä kohtaamiset mahdollistava asuinympäristö

• palvelukorttelin hankesuunnittelu etenee ja asemakaavoitus 
käynnissä kumppanuuskaavoituksena
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Palvelukorttelin suunnittelu etenee 



Erityisryhmien asumisen työryhmä 02/2018

”Alueilla, joilla ikääntyneitä asuu eniten, tulee kehittää esteettömiä asuin- ja palvelualueita 

sekä ikääntyville soveltuvia monimuotoisia asumisratkaisuja muun asumisen joukossa ja 

samalla mahdollistaa ikääntyneiden yksilöllisten elämäntapojen ja identiteetin säilyminen... 

Tehtävänä soveltaa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa ja sen piloteissa 

kehitettyjä malleja paikallisiin tarpeisiin, koordinoida erityisryhmien asumisen ja 

rakentamisen kokonaisuutta ja vastata yhteistyön toteuttamisesta. (…) Työryhmä tekee 

yhteistyötä maakunnan kanssa erityisryhmien asumisen ja rakentamisen kehittämiseen 

liittyvissä asioissa. Työryhmä tekee esityksiä toimenpiteistä ja seuraa niiden toteutumista.”
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Erityisryhmien asumisen työryhmä: ikäihmisten, 
kehitysvammaisten, päihde- ja 
mielenterveysasiakkaiden asuminen

• Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, pj.

• Auli Heinävä, asunto- ja kehityspäällikkö, vpj.

• Jenni Mäki, kehittämiskoordinaattori, siht.

• Maritta Närhi, sosiaalipalvelupäällikkö

• Anne-Mari Ahonen, projektijohtaja, Tampere-Senior-

ohjelma

• Maippi Kiiski, palvelupäällikkö

• Monika Sola, kehittämiskoordinaattori/palveluverkko

• Kirsti Hankela, hankearkkitehti

• Marjaana Räsänen, palvelupäällikkö
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• Kaisu Kammonen, erityisasiantuntija, asuminen

• Aila Taura, tonttipäällikkö, asunnot

• Pasi Kamppari, tonttipäällikkö, elinkeinot

• Hanna Montonen, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

• Ella Suojalehto, ikäihmisten palvelujen päällikkö

• Hanna Karojärvi, esteettömyysasiamies

• kutsuttuna muutosagentti Anu Kallio, Pirkanmaan Liitto

• kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijoita



Ikäihmisten asumisen kehittäminen 
asuinaluetasolla ohjelmoinnissa

• Hervannan ja Käräjätörmän innovaatioiden ja käytäntöjen vieminen ja soveltaminen 
muilla asuinalueilla: ohjelmointi parhaillaan käynnissä

• ikäihmisten väestöosuuden seuraaminen alueellisesti: alueelliset toimenpiteet, 
mittaristotyön hyödyntäminen laajasti

• tonttitarpeiden mukaisesti asemakaavat

• asumispalvelun rakennushankkeiden koordinointi

• esteettömyyden erikoistason reitit
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Tuotettu Ikäihmisten asumisen opas 

• koostettu ”palveluohjausmuotoinen” ikäihmisten asumisen opas

• jaettu: terveysasemat, kirjastot, lähitorit, hyvinvointikeskukset, 
kotihoitoon jne. 
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Ikäihmisten asumisen seminaarisarja ikäihmisten 
parissa toimiville

1)Hyvä elämä omassa kodissa, 2.5.2018: Minkälaista on hyvä elämä ja vanhuus: erilaiset kotiin 
tuotavat palvelut ja tuki, osallisuus, yksilölliset tarpeet, yhteisöllisyys ja yksinäisyys 

2)IkäAske ja SOTE-uudistus, 7.11.2018: IkäAsken tuloksia, suosituksia ja kokemuksia asumisen 
ja asuinympäristöjen kannalta. Mitä muutoksia SOTE-uudistus tuo palvelujärjestelmään? 
Valinnanvapaus ikäihmisten asumisessa?

3)Kotona asumiseen liittyvä ennakointi, kevät 2019: Ikäystävällisyyttä ja ikäihmisen elinpiiriä 
kodin, rakennusten, esteettömyyden ja asuinalueiden näkökulmista. Kuinka ikääntyneiden 
kotona asumista voidaan turvata ja mahdollistaa, kuka ennakoinnista vastaa ja mitä kunkin on 
hyvä tehdä ajoissa?

4)Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa, syksy 2019: Erilaisia asumisen muotoja, kuten 
yhteisöllistä asumista, monisukupolvista asumista, palvelukorttelissa asumista. Kuinka 
teknologiaa voidaan hyödyntää ikäihmisten asumisessa. Millaisia asumisratkaisuja tarvitaan ja 
miten niitä saadaan aikaan? 
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Syksyllä 2018 kysely sidosryhmille ikäihmisten 
kotona asumisesta

• omassa kodissa asumisen mahdollisuudet: tieto nykytilanteesta

• suunnataan kotihoidolle ja sen asiakasohjaukselle, palvelutalojen kotihoidolle, 
kotikuntoutukselle,  gerontologiselle sosiaalityölle, järjestöille ja muille 
kolmannen sektorin toimijoille, vuokranantajille, päiväkeskuksille, ikäihmisten 
palvelukeskuksille, lähitoreille ja isännöitsijöille

• tavoitteena korostaa asumiseen liittyvää ennakointia ja asumisen 
esteellisyyteen puuttumista ajoissa

• haetaan myös hyviä käytäntöjä, kehittämisideoita 

• aihekokonaisuuksia: ikäihmisten asuminen, toimintakyky, toimeentulo, 
sosiaaliset verkostot ja osallistuminen, ikäihmisten palveluiden kehittäminen

• vuokranantajat: kiinnostus osoittaa esim. yksi kerros kiinteistöistä ikäihmisten 
asumiseen? 
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Kiitos!
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