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Sotera-instituutti

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisen instituutti, 

Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

Painopistealueet
Asuinympäristöt

• Ikääntyneiden asuin- ja toimintaympäristöt

• Asuntojen, palveluiden ja asuinympäristön saavutettavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset

• Sote-uudistus, palvelurakennukset

• Sairaalasuunnittelu

Palveluiden, ympäristön ja teknologian yhdistäminen
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Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhteistyökumppanit:

• Kaupungit ja kunnat, sairaanhoitopiirit, järjestöt sekä

yksityiset yritykset

• Ympäristöministeriö, STM ja ARA  

• Pohjoismaiset tutkijaverkostot (ikääntyneiden asuminen, 

design for all), eurooppalaiset tutkimushankkeet

Toiminta:

• Tutkimus ja kehitystyö yhteistyössä paikallisten toimijoiden 

kanssa, käyttäjälähtöisesti

• Osallistuminen opetukseen: studiokurssit, diplomityöt
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Esityksen lähdeaineisto

Täydentäen toimivaa –hanke (2017 – 2018) 

• Hallituksen Kärkihanke: asumisen ja palveluiden

yhdistäminen

Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut (2015 – 2017)

• Konsortiohanke, 20 eri osapuolta: ikääntyneiden

palveluiden ja asumisen kehittäminen

Lauttasaaren palveluverkko –hanke (2014 – 2015)

• Itsenäinen asumisen tukeminen omassa kodissa
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Houkuttelevaa 

asumista ja 

hyvinvointia 

kaikenikäisille

• Myös ikääntyneille soveltuva 
asuntokantaa

• Asukaslähtöiset, helposti saavutettavat 
palvelut

• Julkinen ja puolijulkinen tila 
täydentämään asumisen tiloja (kahvilat, 
kirjastot, liikuntatilat jne.)

• Jalankulkuystävällisyys, esteettömyys

• Viheralueiden saavutettavuus
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Lähtökohdat

• Rakennukset ja asukkaat vanhenevat samanaikaisesti

• Yli 90% ikäluokasta +75 asuu omassa kodissaan  

• Asuinalueet ovat hyvin erilaisia

Lähde: Lauttasaari, Helsinki 

alueittain, 2014
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Väestön ikärakenne ja asuinympäristö

Laura Nenonen, arkkitehti-yo



Palveluiden saavutettavuus

27.09.2018
Laura Nenonen, arkkitehti-yo



Palvelukeskeinen taajamaratkaisu

Suominen, J. 2017.

Resurssien verkosto

• Tukee yhteisöllisyyttä
• Pystyy tyydyttämään kysynnän 

joustavammin ja kestävämmin kuin 
investointikeskeiset ja vaikeasti 
muutettavat kiinteistöratkaisut.
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Tiivistäminen

Lindberg, L. 2017. 
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Tilojen yhteiskäyttö
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Simonkylä, Vantaa, 

(Ryhänen, H.)
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Verkostomainen 

rakenne

Hulvelan palvelukeskus, 

Raisio, (Tarkkanen, A.)



Jalankulkuystävällisyys
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Tenkanen, N. 

diplomityö, 2017



Palveluiden verkottuminen

• Olemassa olevien

rakennusten

peruskorjaus, 

käyttötarkoituksen

muutos tai 

purkaminen

• Palveluntuottajien

verkottuminen ja 

tilojen yhteiskäytön

edistäminen

Ikäystävällinen palvelualue
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Olemassa olevien resurssien 

hyödyntäminen taajamassa

• Olemassa olevien 

rakennusten 

peruskorjaus, 

käyttötarkoituksen 

muutos tai 

purkaminen

• Yhteiskäytön  

edistäminen

Ikäystävällinen palvelualue
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Uudisrakentaminen
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• Poikkihallinnollinen 

yhteistyö

• Kytkeytyminen 

kaupungin 

olemassa olevaan 

palveluverkostoon

• Verkostomainen 

yhteistyö yritysten 

ja järjestöjen 

kanssa



Rakennettu ympäristö on palveluiden 

alusta

Tilojen ja resurssien yhteiskäyttöisyys

• Julkinen- ja yksityinen tila, asunnot, teknologia jne.

• Omistus, vuokraus, käyttöoikeus

Osaamisen verkottuminen

• Palveluiden tuottajat

• Julkinen, yksitynen ja kolmassektori

• Koordinointi
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Huomioitavaa

• Mihin yhdyskuntarakenteen kannalta ikääntyneiden 

asuminen on järkevä sijoittaa? 

• Minkä tyyppistä asumispalvelutarjontaa ja kuinka paljon 

tarvitaan? 

• Kaikessa suunnittelussa tavoitteena arjentoiminnan 

mahdollistaminen ja osallisuus
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Muistisairaiden asumista keskustassa, 

Het Gebow, Hollanti
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Muistisairaiden asumisyksikkö, Oslo, 

Norja

27.09.2018



Senioriasumista, 

Nantes, Ranska
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Aiheeseen liittyviä julkaisuja:
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Täydentäen toimivaa –kärkihankkeen 

loppuseminaari 

22.11.2018, Espoo

tervetuloa!

Ira Verma

ira.verma@aalto.fi


