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Tiivistelmä

Tulevaisuuden senioriasuminen -tutkimuksessa on selvitetty nykyisen rakennuskannan ja rakennetun ympäristön 
soveltuvuutta ikääntyvälle väestölle sekä esitetty ratkaisumallien perusteet seniorien kotona asumiselle palvelujen tukemana. 
Tutkimushankkeen Oulu-kokonaisuuteen ovat osallistuneet Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston korjausrakentamisen ja 
yhdyskuntasuunnittelun laboratoriot, Tampereen yliopiston hoitotieteen laitos ja Taideteollisen korkeakoulun Future Home 
Institute. Monitieteiseen TSA-hankekokonaisuuteen ovat Oulu-kokonaisuuden lisäksi kuuluneet Teknillisen korkeakoulun 
automaatiotekniikan laboratorio, VTT sekä Rautakesko Oy tuotekehitysosiollaan yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. 
Hankkeen päärahoittaja on ollut Tekes. Hanke alkoi loppuvuodesta 2003 ja päättyi maaliskuussa 2006.

Suurin osa tulevaisuuden senioreista asuu nykyisessä jo rakennetussa asuntokannassa, koska asuntokanta uudistuu 1–2 % 
vuosivauhdilla ja uudistuotannostakin vain osa voi kohdistua erityisryhmille kuten senioreille. Tulevaisuuden senioriasuminen 
tulee muotoutumaan seniorikansalaisten omien yksilöllisten valintojen ja mieltymysten perusteella. Tulosten mukaan 
iso osa senioreista halusi muuttaa jossain vaiheessa tavallisessa kerrostalossa sijaitsevaan senioriasuntoon, joka olisi 
perusparannettu turvalliseksi ja esteettömäksi. Useat muuttaisivat senioritaloon, jonka kaikki asunnot olisi osoitettu yli 55-
vuotiaille, kolmanneksi suosituin muuton kohde oli palvelutalo. Vanhainkotiin halusi muuttaa vain 1 % vastaajista.

Senioreiden yksilöitä yhdistäviksi geneerisiksi tarpeiksi muodostuvat itsenäisyyteen, yhdessäoloon, aikaan sekä ympäristöön 
liittyvät tekijät. Nämä ilmenevät tarpeina irtiottoihin, omaan askartelupaikkaan, auttamiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 
rutiinien ja toimintatapojen ylläpitämiseen, jatkuvuuteen, osallistumiseen ja johonkin kuulumiseen sekä reviireihin.

Tutkimuksessa selvitettiin 1950–1980-lukujen asuinkerrostalojen asuntojen, porrashuoneiden ja yhteisten tilojen 
soveltuvuutta senioriasumiseen nykyisellään sekä perusparantamisen jälkeen. Samalla selvitettiin myös mahdollisia 
käyttämättömiä resursseja. Tutkimuksen kohteiden perusteella voitiin tehdä yleistyksiä talojen puutteista ja toisaalta hyvistä 
ominaisuuksista rakentamisajankohdan mukaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös toiminnallisten puutteiden ratkaisemisen 
yhdistämistä teknisen kunnon kohentamiseen liittyviin perusparannustoimenpiteisiin. Asuinkerrostalojen pihojen 
suunnittelussa ei seniorikansalaisten tarpeita yleensä ole otettu huomioon. Pihojen uudelleen järjestelyä suunniteltaessa 
pysäköinnin ohella nousivat esteettömyys ja ns. ei-mitattavat laatutekijät kuten visuaalisuus tärkeiksi tekijöiksi.

Pientaloasuinalueet koettiin miellyttävinä rauhallisuuden ja vehreyden vuoksi. Varsinkin oma piha oli oleellinen osa asumista. 
Omakotitalossa asuvat seniorit eivät halunneet ryhtyä suuriin perusparannus- ja muutostöihin asunnossaan. Muutoksen 
tuoma hyöty koettiin lyhytikäiseksi. 

Sekä kerrostalojen että pientalojen makuuhuoneiden ilmanlaatu todettiin yön aikana tehdyissä mittauksissa erittäin 
huonoksi.

Asuinympäristöstä seniorin kannalta todettiin, että positiivisina pidettiin paikkoja, jotka olivat hyvin hoidettuja, maisemallisesti 
tai historiallisesti arvokkaita rakennettuja ympäristöjä tai luonnonympäristöjä. Seniorien mukaan erityisesti vanhat 
rakennukset kaipaisivat arvoisensa kunnostuksen, eivät purkamista. Ympäristöltä toivottiin ajallista kerroksellisuutta. 
Negatiivisiksi koettiin rakennukset, jotka ovat paikallisperinteestä piittaamattomia, kuten esimerkiksi huoltoasemat 
ympäristöineen ja yksikerroksiset, tasakattoiset kaupparakennukset.

Senioreilla on tavallisesti hyvin suuria vaikeuksia itse hoitaa rakennuttamistehtäviä. Lisäksi tekijöiden saaminen pieniin 
korjauksiin on ongelma erityisesti kesäisin. Korjausrakentamisen kokonaispalveluille, joihin kuuluvat suunnittelun ja 
toteutuksen lisäksi myös tarvittavien lupien hankkiminen, olisi tarvetta.

Kotiautomaatiotoiminnoille, myös kotirobotiikalle, on olemassa kysyntää. Teknologia ja ikääntyminen sopivat yhteen, jos 
teknologia lähtee seniorien omista tarpeista ja parantaa kotona selviytymistä ja turvallisuutta sekä mahdollistaa yhteyksien 
pitämisen ja avun saannin. Nämä tarpeet odottavat toimivia ja riittävän edullisia ratkaisuja. 

Suomalaiselle hyvinvointiteknologialle mukaan lukien kehittyneet asuntojen perusparannuskonseptit on erittäin suuret 
markkinat Japanissa ja myös monissa Euroopan maissa.
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Abstract

The Senior Living of the Future study examined the suitability of the current housing stock and built environment for the aging 
population and presented the grounds for solutions in which seniors live at home with the support of services. The participants 
of the research project’s Oulu entity were the Laboratories of Planning and Urban Design and Building Renovation of the 
Department of Architecture at the University of Oulu, the Department of Nursing Science at the University of Tampere, and 
the Future Home Institute at the University of Art and Design Helsinki. In addition to the Oulu entity, the multidisciplinary 
Senior Living of the Future project entity also included the Laboratory of Automation Technology at the Helsinki University 
of Technology, the Technical Research Centre of Finland, and the R&D sector of Rautakesko Oy together with the Work 
Efficiency Institute. The National Technology Agency of Finland was the principal financier of the project. The project began 
at the end of 2003 and ended in March 2006.

Most seniors of the future will live in the currently existing housing stock, since the yearly rate of renewal of the housing 
stock is 1-2 % and only a portion of new construction can be directed toward special groups like seniors. Senior living of the 
future will be shaped on the basis of the individual choices and preferences of the senior citizens themselves. According to 
the results, a large share of seniors wanted to move at some stage into a senior apartment located in an ordinary multistory 
apartment building that has been renovated to make it safe and free of obstructions. Many would move into a home for 
seniors where all the apartments are intended for over-55-year-olds, and the third most desired alternative was an assisted 
living facility. Only 1 % of the respondents wanted to move into a nursing home.

Generic needs that unify individual seniors consist of factors related to independence, togetherness, time and environment. 
They are evident as the need for letting go, one’s own place to pursue hobbies, helping, social interaction, maintaining 
routines and habits, continuity, participation and belonging somewhere, and one’s own turf.

The study examined the suitability of the stairway halls and common facilities of multistory residential apartment buildings 
constructed in the 1950s to 1980s for senior living in their present state and after renovation. At the same time the study 
investigated possible unused resources. On the basis of the examined sites, it was possible to make generalizations 
regarding buildings’ deficiencies and on the other hand their good features based on when they were constructed. The study 
also assessed the possibility of combining solutions to functional deficiencies with renovation measures that improve the 
buildings’ technical condition. Planning of apartment building yards usually has not taken the needs of senior citizens into 
consideration. When planning rearrangement of yards, parking, elimination of obstructions and so-called non-measurable 
quality factors like visual esthetics emerged as important factors.

Neighborhoods with small housing units were considered pleasant because of their peacefulness and verdancy. One’s 
own yard, in particular, was an essential part of living. Seniors living in a single-family home did not want to start major 
renovations or modifications of their residence. The benefit of remodeling was considered short-lived.

Nighttime measurements indicated that the air quality of bedrooms in both apartment buildings and small housing units was 
very bad.

From the standpoint of seniors, positive living environments were well maintained, scenically or historically valuable built 
environments, or natural environments. According to seniors, old building need worthy renovation, not demolition. They 
desired to see the layers of time in the surroundings. Buildings that show no regard for the local heritage, such as service 
stations and their surroundings and single-story, flat-roofed commercial buildings, were considered negative.

Seniors usually have great difficulty handling development tasks themselves. It is also difficult to get someone to do 
minor repairs, especially in the summer. There is a need for comprehensive renovation service that includes planning, 
implementation and acquiring necessary permits.

There is a demand for home automation functions, including home robotics. Technology and aging fit together if the 
technology starts from seniors’ own needs, improves their capacity to cope at home, improves safety, and allows them to 
keep in contact and acquire help. These needs await functional, sufficiently inexpensive solutions.

There are very large markets for Finnish wellness technology, including advanced housing renovation concepts, in Japan 
and many European countries.
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Esipuhe

Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) -tutkimuksessa on selvitetty nykyisen rakennuskannan ja rakennetun ympäristön 
soveltuvuutta ikääntyvälle väestölle sekä esitetty ratkaisumallien perusteet seniorien kotona asumiselle palvelujen tukemana. 
Tutkimuksen kohdepaikkakunnat olivat Oulun ja Kajaanin kaupungit sekä Ristijärven kunta. Ulkomaisina vertailukohteina 
olivat Tanska, Hollanti, Italia ja Japani. iWell-teknologiaohjelmaan kuulunut tutkimus aloitettiin syksyllä 2003 ja se saatiin 
päätökseen keväällä 2006. 

Oulun yliopiston koordinoimaan TSA-hankkeen Oulu-kokonaisuuteen ovat osallistuneet Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osaston korjausrakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun laboratoriot, Taideteollisen korkeakoulun Future Home Institute 
sekä Tampereen yliopiston hoitotieteen laitos. Monitieteiseen TSA-hankekokonaisuuteen ovat Oulu-kokonaisuuden lisäksi 
kuuluneet Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio, VTT sekä Rautakesko Oy tuotekehitysosiollaan 
yhteistyössä Työtehoseuran kanssa.

Kuva:      TSA-hankkeen kokonaisrakenne      14.3.2006
    TSA-hankkeen raja                                                                                                                          Yrjö Tuppurainen

Oulun-kokonaisuuden rahoittajina ja tulosten hyödyntäjinä ovat olleet Tekesin lisäksi Oulun kaupunki (vanhustyön 
tulosyksikkö ja tekninen keskus), Kajaanin kaupunki ja Ristijärven kunta, Suomen Posti Oyj, Ympäristöministeriön asunto- ja 
rakennusosasto, Kajaanin puhelinosuuskunta, Osuuspankkikeskus OSK, YIT Rakennus Oy, Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiö PSOAS, Tempi Passati Oy, Hoitopalvelut Tarja ja Kaisa Ristijärveltä sekä Osuuskauppa Maakunta Kajaanista, 
FWBC Finland Oy ja Rakennustietosäätiö RTS.

VTT:n tutkimusosion rahoittajina ja tulosten hyödyntäjinä ovat olleet Tekesin lisäksi VVO-Yhtymä Oyj, Sato-Rakennuttajat 
Oy, Rakennustoimisto Palmberg Oy, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus / Casatino Oy, Tampereen kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimi, Tampereen Kotilinnasäätiö, Suomen Ensiapupalvelu Oy ja Estera Oy.
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TKK:n automatiikan laboratorion tutkimusosion rahoittajina ja hyödyntäjinä ovat olleet Tekesin lisäksi Helsingin kaupungin 
Toimiva Koti ja sosiaalivirasto, Vanhustyön keskusliitto, Invalidisäätiö, Kehitysvammaliitto, Asumispalvelusäätiö ASPA, 
Diakonisches Werk Minden, Esperi Oy, Idesco Oy, Stala Oy, Soneco Oy, Ailocom Oy ja Miratel Oy.

Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA)-tutkimuksen perustana oli TkT Heikki Piiraisen ajatus tutkimushankkeesta, jossa 
etsitään vastausta siihen, miten kehitetään olemassa olevia asuntoja sekä uusia asumisen muotoja ja niihin liittyviä 
palveluita siten, että ne tukevat nykyisten ja tulevien senioreiden aktiivista ja mielekästä elämää. Tavoitteena on tällöin 
yhdistää tekninen osaaminen, sosiaalinen ja henkinen näkökulma siten, että toimivien teknisten ratkaisujen ohella 
kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyvän väestön henkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. TkT Heikki Piiraisen työpanos 
tutkimushankkeessa on ollut erittäin suuri. Taideteollisesta korkeakoulusta prof. Ilkka Huovio ja VTT:ltä ryhmäpäällikkö Antti 
Lakka ovat merkittävästi vaikuttaneet tutkimushankkeen käynnistymiseen, hallinnointiin ja sisältöön.

Tutkimustulokset ovat TSA-tutkimuskokonaisuuteen osallistuneiden tutkijoiden osaraporteissa, jotka ovat saatavissa tämän 
loppuraportin liitteenä (liite 3) olevista www-osoitteista. Liitteessä 1 on luettelo loppuraportin kirjoittajista ja liitteessä 2 TSA-
tutkimushankkeen johtoryhmien jäsenistä.

Tähän loppuraporttiin on koottu tutkijoiden tekemät lyhennelmät tutkimuksistaan. Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
ovat allekirjoittaneen tekemiä.

Oulun kaupungilta tutkimukseen ovat aktiivisesti osallistuneet arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen, vanhustyön johtaja 
Pentti Koistinen ja yhteisötoimintakoordinaattori Maarit Alikoski, samoin Ristijärveltä kunnanjohtaja Reijo Fredriksson. 
Ympäristöministeriöstä asuntoneuvos Raija Hynysen ohjaus on ollut merkittävä.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastossa korjausrakentamisen laboratoriossa allekirjoittaneen lisäksi tutkimuksen 
hallinnointiin ja koordinointiin on osallistunut arkkitehti Tarja Pasma. Yhdyskuntasuunnittelun laboratoriossa vastaaviin 
tehtäviin on osallistunut professori Helka-Liisa Hentilä. Teknologia-asiantuntija Lasse Pöyhönen Tekesistä on aktiivisella 
työpanoksellaan tehnyt mahdolliseksi laajan tutkimushankkeen toteuttamisen. Raportin taiton on tehnyt arkk. yo Timo 
Tyynismaa.

Erityisesti heille, mutta myös kaikille tutkijoille ja työhön osallistuneille esitän parhaimmat kiitokseni.

Oulussa 14.3.2006

Yrjö Tuppurainen, professori
Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA)-hanke
Oulu-kokonaisuuden johtaja
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1. Seniori Suomessa – ennusteita tulevasta kehityksestä

Käsitys senioreista on yhteiskunnallisessa mielessä suurten muutosten kourissa. Suurten ikäluokkien siirtyminen pois 
työelämästä ja väestön parantunut terveys muuttaa käsitystämme koko väestönosasta. Samaan aikaan kun senioreita 
on yhtäkkiä paljon aiempaa enemmän, he myös elävät pidempään ja terveempinä kuin edeltäneet sukupolvet. 65 vuotta 
täyttäneiden odotettu elinikä on noussut muutamassa vuosikymmenessä neljällä vuodella ja parhaassa tapauksessa 
aktiivista ja laadukasta elämää on jäljellä vielä 15–20 vuotta, sukupuolesta riippuen.

Vanhempien ikäluokkien kasvu ei tarkoita, että koko senioriväestömme terveydentila heikkenisi samassa tahdissa 
kuin ennen. Tutkimukset osoittavat, että myös normaalit ikääntymisen mukanaan tuomat sairaudet alkavat aiempaa 
myöhemmin. Siten yhä useammalla on edessään monta tervettä vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Uuden käsityksen 
mukaan seniorikansalaisten elämänkaari on järkevä erottaa nk. kolmanteen ikään ja varsinaiseen vanhuuteen. Näiden 
elämänvaiheiden tarpeet ja sosiologiset vaikutukset poikkeavat toisistaan melkoisesti.

Suomalaisessa keskustelussa senioriväestö on nähty turhan usein rasitteena kansantaloudelle, terveydenhuoltojärjestel
mälle ja koko palvelujärjestelmälle yleensä. Mitäpä jos ajatellaan toisin ja senioriväestö aletaan nähdä mahdollisuutena? 
Kolmannen iän sukupolvi vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti ja on mahdollisuuksia täynnä.

Kolmas ikä on yhä useammalla suomalaisella aktiivinen ja vireä elämänvaihe. Terveyttä riittää toteuttamaan vielä paljon 
erilaisia tavoitteita ja monella on niihin myös taloudellisesti varaa. Tämä elämänvaihe on nykyisin itse asiassa pidempi kuin 
esimerkiksi lapsuus, nuoruus ja vanhuus sellaisina elämänvaiheina kuin ne yleensä ymmärretään. Vaikka palveluntarve ja 
varsinkin terveydenhuoltokustannukset kasvavat jo tässä vaiheessa elämää, niin yhteiskunta myös saa paljon. Kolmannen 
iän saavuttaneet ovat tulevaisuudessa myös kuluttajia, vielä työelämässä osittain mukana olevia sekä aktiivinen ja osaava 
yhteiskunnallinen vaikuttajajoukko.

Mikään tietty ikä ei ole pätevä mittari kertomaan, milloin pitäisi siirtyä aktiivisesta työelämästä kokonaan eläkkeelle. 
Työviihtyvyys, oma terveys ja motivaatio vaikuttavat jatkossa paljon siihen, miten pitkään kukin jatkaa varsinaisessa 
työelämässä. Yhteiskunnan ja yritysten on tehtävä kaikkensa, jotta nuo tekijät ovat mahdollisimman kunnossa. 
Ns. hiljainen tieto on kokemusta, jonka siirtyminen työelämässä ei ole helposti hallittavissa oleva prosessi. Tieto säilyy 
ja siirtyy vain, kun ihmiset pysyvät työssään tarpeeksi kauan ja kun organisaatioissa kehitetään keinot ”hiljaisen tiedon 
sukupolvenvaihdokseen”.

Aktiiviset seniorit tulevat kantamaan vastuuta myös yrittäjyyden ja kansalaistoiminnan kautta yhteiskuntamme kehittämisestä. 
Tehtävänämme on luoda yhteiskunta, jossa tämä on mahdollista. Kolmannen sektorin toimijoina tällä joukolla on paljon 
annettavaa. Meidän on osattava näiden kokeneiden kansalaisten taitoja hyödyntää useilla eri aloilla. Uudet kolmanteen 
ikään saapuvat sukupolvet ovat varakkaampia kuin koskaan ja he ovat myös tottuneet vaatimaan vaikkapa asumiseltaan 
paljon enemmän. Lähitulevaisuus tuo varmasti uusia näkemyksiä kasvavan senioriväestön kulutustottumuksiin ja 
kansantaloudellisiin vaikutuksiin. 

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Vuoden 2004 tulevaisuusselonteon valmistelutyössä teimme laajoja selvityksiä ja 
liiteraportteja ikääntyvän väestön sekä uusien, entistä terveempien seniorisukupolvien vaikutuksista yhteiskuntaan. 
Varautuminen tuohon yhteiskunnalliseen muutokseen ja uuteen tilanteeseen on otettava huomioon kaikessa 
yhteiskunnallisessa kehittämisessä. Huolellinen ennakointi on ainoa turvallinen tapa huolehtia yhteiskunnallisten muutosten, 
jopa murrosten, aiheuttamista vaikutuksista. 
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Senioriväestön toimintakyvystä ja terveydestä huolehtiminen on tärkeää. Palvelujen tulee lähteä ennakoivasta näkökulmasta, 
jolloin on keskityttävä elämäntavoista huolehtimiseen, kuntoutukseen ja kotona asumisen mahdollisuuksien parantamiseen. 
Arvokas vanhuus on jokaisen oikeus. Tämä vaatii paljon yhteiskunnalta. Ikärakenteen muuttuessa työtätekeviä on aiempaa 
vähemmän. Siksi mahdollisimman monen työikäisen on oltava mukana työelämässä. Seniori-ikäisetkin ovat osaltaan 
mukana yhteisissä talkoissamme.

Palvelujärjestelmäämme on kyettävä uudistamaan pian, jotta voimme vastata sitä odottaviin haasteisiin. Uusimman 
tutkimustuloksen muuttamat käsitykset tulevaisuuden seniori-ikäisistä auttavat ennakoimaan ikärakenteen muutoksen 
vaikutukset palvelujärjestelmäämme. Mitä paremmin osaamme kartoittaa vahvuutemme ja haasteemme, sitä paremmin 
myös tulevat ongelmat ovat ratkaistavissa. Senioriväestön näkeminen voimavarana on osa ratkaisua. Me suomalaiset 
olemme hyviä mukauttamaan yhteiskuntaamme tulevaa silmällä pitäen. Siksi uskon, että tulemme myös ikärakenteen 
muutoksen haasteet voittamaan. Näin olemme valmiit vastaamaan senioriväestömme aktiivisen kolmannen iän tarpeisiin 
sekä onnistumme turvaamaan jokaiselle arvokkaan vanhuuden.

Jyrki Katainen

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja
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2. Senioriasuminen Suomessa ja ulkomailla

2.1  Suomi
 Kati Mikkola ja Heidi Rasila

2.1.1 Tulevaisuuden seniorit muodostuvat suurista ikäluokista ja edustavat murroksen 
sukupolvea

Suomen väestö on ikääntymässä. Vuosina 1945–1950 syntyneet suuret ikäluokat ovat saavuttamassa eläkeiän näinä 
vuosina. Niiden työelämästä vapautuneiden ihmisten määrä, jotka voivat tehdä sitä mitä ovat aina haaveilleetkin, kasvaa. 
Nämä ihmiset ovat uusi kuluttajaryhmä, joilla on suuri vaikutusvalta niin kuluttajina kuin yhteiskunnallisina toimijoinakin. 
Heillä on ajallisia ja monilla myös taloudellisia resursseja toteuttaa elämässään juuri niitä asioita, joista työelämään 
sidottuina vain haaveiltiin.

Kieleemme on juurtunut uusi sana, seniori. Seniori käsitteenä on määritelty Tulevaisuuden senioriasuminen – projektissa 
tarkoittamaan 65 vuotta täyttänyttä, varsinaisen työuransa päättänyttä omatoimista ja omillaan toimeen tulevaa eläkeläistä. 

Myöhemmin seniorien askel lyhenee ja toimintakyky alenee. Ennemmin tai myöhemmin he muuttuvat senioreista vanhuksiksi. 
Tämä vanhusten aika koittaa vuosina 2020–2040. Vanhusten määrä on niin merkittävä, että siihen on varauduttava hyvissä 
ajoin. Vanhenevan väestön tarpeet on otettava huomioon jo tänä päivänä kaikessa palveluntuotannossa ja yhdyskuntasuun-
nittelussa, mutta erityisesti asuntotuotannossa ja olemassa olevan asuntokannan korjaamisessa. 

Kuva1. Yli 65-vuotiaan väestön määrän kehittyminen Suomessa vuoteen 2030. (Tilastokeskus 2004)
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Suomalaisia sukupolvia on tutkinut esim. J.P. Roos (1998). Hänen jaotteluaan mukaillen voidaan puhua seuraavista 
kolmesta laajasta sukupolvesta:

•   Pulan, sodan ja jälleenrakennuksen sukupolvi, johon kuuluvat 1910-, 20- ja osin 30-luvullakin syntyneet 
suomalaiset.

•    Suuren murroksen sukupolvi, johon kuuluvat 1940- ja 1950-luvuilla syntyneet suomalaiset.
•    Lähiöiden ja koulutuksen sukupolvi, johon kuuluvat 1960- ja 1970-luvuilla syntyneet suomalaiset.

Suuren murroksen sukupolvesta ja tulevaisuuden senioriasujista merkittävän osan muodostavat suuret ikäluokat. 
Huomattavan suuri osa tästä murroksen sukupolvesta syntyi maaseudulla tai maaseututaajamassa, mutta muutti 
myöhemmin kaupunkeihin tai koki asuinpaikkansa kaupungistumisen. Ammattirakenne muuttui ja koulutusta vaativat 
työpaikat lisääntyivät nopeaa tahtia samalla kun korkeakoulupaikkojen alueellinen saatavuus parani. Murroksen sukupolvi 
on kokenut teknologian huiman kehityksen: ensin yleistyivät televisiot, kodinkoneet ja autot. Myöhemmin tietokoneet ja 
kännykät mullistivat viestinnän ja työnteon käytäntöjä niin työpaikoilla kuin kotonakin. Murroksen sukupolven elinaikana 
myös aineellinen hyvinvointi ja elintaso ovat kohonneet huimasti.

Tulevaisuuden seniorit ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. He eroavat toisistaan niin fyysiseltä kuin psyykkiseltä kunnoltaan, 
elintavoiltaan, elämänkatsomukseltaan, sosioekonomiselta asemaltaan ja henkilöhistorialtaan. He ovat yksilöitä ja haluavat 
tulla kohdelluiksi yksilöinä. Juuri ryhmän heterogeenisuuden vuoksi heidän käyttäytymistään ja valintojaan tulevaisuuden 
seniorimarkkinoilla on vaikea ennakoida. Tulevaisuuden seniorien ennakoidaan kuitenkin eroavan edellisestä sukupolvesta 
etenkin suuremman keskimääräisen varallisuutensa, kouluttautuneisuutensa, liikkuvuutensa ja pienemmän perhekokonsa 
vuoksi. Tulevaisuuden seniorien ennakoidaan myös olevan aikaisempia sukupolvia valmiimpia sijoittamaan varallisuuttaan 
asumiseensa, lomailuun ja matkailuun ja erilaisten palveluiden hyödyntämiseen. 

2.1.2 Omassa kodissa mahdollisimman pitkälle vanhuuteen yksin tai yhdessä – niin nyt kuin 
tulevaisuudessakin

Tällä hetkellä valtaosa ikäihmisistä asuu itsenäisesti omassa kodissa, ja yhteisenä tavoitteena on että näin olisi myös 
tulevaisuudessa. Koti on tuttuihin esineisiin ja tiettyyn asuntoon liittyviä muistoja ja rutiineja. Tuttuus mahdollistaa rutiinien 
säilymisen myös muistin tai näön heiketessä. Asumisen kestolla on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia selviytymiseen 
ja mielialaan. Pysyvyys, ennustettavuus, järjestys ja jatkuvuus ovat turvallisuuden lisäksi myönteisiä pitkäkestoiseen 
asumiseen liitettäviä arvoja (Laukkanen 2001). Lisäksi omassa kodissa asuminen esimerkiksi kotihoidon palvelujen turvin 
on useimmiten yhteiskunnalle edullinen hoitotapa.

Taulukko 1.  65 vuotta täyttäneet asumismuodon ja palvelutarpeen mukaan vuonna 2000.  (Nissinen & Santalo 2001)

Merkittävä osa senioreista asuu yksin. Senioriasuntokunnan keskikoko on noin 1,2 henkilöä. Yksinasuminen lisääntyy 
ikääntymisen myötä. Koska naisten keskimääräinen eliniänodote on miehiä korkeampi ja naiset ovat parisuhteissa joitakin 
vuosia miehiä nuorempia, jäävät naiset miehiä useammin leskiksi. Keski-ikäisten avioerot lisäävät tulevaisuuden seniorien 
yksinasumista, mutta toisaalta miesten ja naisten eliniänodotteen lähentyessä toisiaan myös ikääntyneiden pariskuntien 
määrä kasvaa. 
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Kuva 2. Yksinasuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista ikäluokittain vuonna 2002. (Tilastokeskus 2002)

Suomi ei ole harmaantumassa tasaisesti. Pohjois- ja Itä-Suomen taantuvat kunnat tulevat kohtaamaan väestön ikääntymisen 
ja rajun huoltosuhteen heikkenemisen. Kasvuseuduilla taas haasteena on ikääntyneiden suuri määrä, ei niinkään väestön 
ikärakenne. Myös asumismuoto vaihtelee alueellisesti: pienessä kainuulaisessa kunnassa Ristijärvellä yli 80 prosenttia 
senioriasuntokunnista asuu erillisessä pientalossa, kun vastaava luku Helsingissä on kahdeksan, Tampereella 15 ja Oulussa 
noin 25 prosenttia. Pientaloasumisen yleisyyteen vaikuttaa myös senioriasuntokunnan rakenne. 

Kuva 3. Yli 65-vuotiaiden asuntokuntien asuntojen hallintamuotojakauma asuntokuntatyypin mukaan eriteltynä vuonna 
2002. (Tilastokeskus 2002)
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2.1.3 Eläkeläisyys saattaa innostaa uudenlaisiin asumisratkaisuihin

Ennen varsinaisen vanhuuden saapumista on eläkkeelle jääneellä väestöllä aikaa viettää liikkuvaa elämää ja toteuttaa niitä 
asumishaaveita, mitkä työelämään sidottuina eivät olleet mahdollisia. Seuraavassa on niistä lueteltu muutamia.

Suurten ikäluokkien maallemuutto

Tutkimusten mukaan useat tulevaisuuden seniorit tahtoisivat muuttaa kaupungista maaseudulle eläkevuosiaan viettämään. 
Nivalainen (2003) on tutkinut muuttovirtoja vuosina 1996–1999. Näinä vuosina maalle muutti vuosittain 33 200 henkeä joka 
vuosi. Merkittävä osa muuttajista oli Nivalaisen mukaan seniorikansalaisia. Tutkimuksen mukaan tyypillinen maallemuuttaja 
oli eläkkeellä ja keskimääräistä pienituloisempi. Koulutustasoltaan maallemuuttajat eivät eronneet muista muuttajista. 
Asuminen ja siihen liittyvät tekijät kuten itsensä toteuttamisen motiivit ja elämän hallinta ovat tärkeitä maallemuuton 
kannustimia (Virtanen 2003).

Hunnakko ja Palm (2002) tutkivat suurten ikäluokkien maallemuuttopotentiaalia kahdeksassa kaupungissa. Tutkimuksen 
tulosten mukaan eläköityvien suurten ikäluokkien maallemuuttopotentiaali olisi noin 60 000 hengen luokkaa. Tutkimuksen 
tulosten mukaan pääkaupunkiseudulla asuvat vastaajat suunnittelevat maaseudulle muuttoa selvästi yleisemmin kuin muissa 
suurissa kaupungeissa asuvat. Tulosten perusteella vaikuttaisi myös siltä, että suuren muuttoaallon vuosina kaupunkeihin 
muuttaneet ovat muita halukkaampia palaamaan takaisin maaseudulle. Kaupungin palveluineen pitäisi kuitenkin sijaita noin 
30–50 kilometrin säteellä, eikä kauppaan, postiin tai kirjastoon saisi olla viittä kilometriä pidempi matka. Ihannekoti olisi 
vanhassa omakotitalossa tai vapaa-ajan asunnossa. Merkittävää on, että vain joka kolmas muuttamista harkitseva ilmoitti 
muuttavansa synnyinseudulleen.

Monet kunnat ovat havainneet kaupunkilaisten maallemuuttohaaveet mahdollisuudeksi houkutella uusia asukkaita. 
Esimerkiksi Ristijärven kuntaan on nousemassa seniorikylä asuntoineen ja Töysään valmistui vuonna 2004 senioririvitalo, 
johon muutti asukkaita ympäri Suomen. Kemijärvellä taas markkinoidaan vanhoja vuokra-asuntoja etelän kaupunkilaisten 
osakeasunnoiksi.

Toisaalta Virtanen (2003) on omassa kaikkiin ikäluokkiin kohdentuneessa tutkimuksessaan havainnut, että vaikka moni 
kaupungeissa asuva haluaisi asua maaseudulla, vain murto-osa halukkaista uskoi oikeasti asuvansa maaseudulla 
kymmenen vuoden päästä nykyhetkestä. Tutkimuksen mukaan maallemuutossa oli parin sadan tuhannen hengen 
muuttopotentiaali olemassa, mutta siitä ei arvion mukaan toteudu kuin kymmenesosa. 

Osa-aika-asuminen kakkosasunnossa 

Onkin mahdollista, että osa suurten ikäluokkien maallemuuttohaaveista realisoituu kesämökin tai muun kakkosasunnon 
hankintana. Suuret ikäluokat omistavat jo nyt paljon kesäasuntoja, ja todennäköisesti osa-aikainen asuminen 
kesäasunnossa lisääntyy eläköitymisen myötä. Hunnakon ja Palmin (2002) tutkimuksessa 23 prosenttia vastaajista ilmoitti 
käyttävänsä selvästi enemmän loma- tai muuta vastaavaa asuntoa niin sanottuna kakkosasuntona eläkkeelle jäämisen 
jälkeen. Suhteellisesti eniten kakkosasumista suunnittelevia oli helsinkiläisissä vastaajissa, joista noin 35 prosenttia kuului 
ko. ryhmään.

Maassamme on lähes puoli miljoonaa kesämökkiä, joista noin puolet talviasuttavia. Niin sanottuja mökkeilijöitä on 1,7 
miljoonaa, joista ulkopaikkakuntalaisia 69 prosenttia (Hunnakko & Palm 2002). Jos mökkeilijöistä kolmannes edustaa suuria 
ikäluokkia, tarkoittaa se, että maassamme on noin 850 000 suuria ikäluokkia edustavaa mökkeilijää. Jos näistä kolmannes 
siirtyisi viettämään huomattavan osan vuodesta kesäasunnossaan, tarkoittaisi se lähes 300 000 seniori-ikäistä osa-aika-
asujaa. Kun oletetaan mökkeilijöiden olevan ensisijaisesti pariskuntia, puhutaan noin 150 000 asuntokunnasta. Tämän 
lisäksi tulevat lyhyempiä ajanjaksoja mökeillään viettävät asuntokunnat.

Osa senioreista tulee viettämään osan vuodesta myös ulkomailla. Tällä hetkellä suosituimpia suomalaisten eläkeläisten 
kohteita ovat Espanjan Fuengirola (tällä hetkellä noin 20 000 suomalaista) ja Portugalin Algarve. Jos tällä hetkellä noin 
30 000 suomalaista asuu osan vuodesta ulkomailla, saattaa luku suurten ikäluokkien eläköidyttyä lähes kaksinkertaistua. 
Osa aurinkorannoille suuntautuvasta muutosta on luonteeltaan pysyvää.

Suuret ikäluokat ovat myös ensimmäinen ns. perijäsukupolvi, jotka perivät vanhempiensa omaisuuden samalla kun ovat 
myös itse kasvattaneet varallisuuttaan elinikäisellä työssäkäynnillä. Uudenlaista osa-aika-asumista voikin muodostua myös 
perinnöksi jääneistä omakotitaloista tai kerrostalo-osakkeista, jotka kuuluivat suuria ikäluokkia edeltäneille sukupolville ja 
joita ei syystä tai toisesta myydä. 
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Asuminen omaisten läheisyydessä tai osana yhteisöä
Tulevaisuuden seniorit ovat aikaisempaa useammin tilanteessa, jossa myös heidän jälkipolvensa asuvat samalla seudulla tai 
paikkakunnalla kuin vanhempansa. Sukupolvien välinen fyysinen yhteys katkesi monilla 1970-luvun maassamuuttoliikkeen 
seurauksena, mutta monesti näiden 1970-luvun perheiden lapset ovatkin jääneet lapsuuden seudulleen asumaan. Tämä 
mahdollistaa läheisemmän kanssakäymisen ja yhteydenpidon eri sukupolvien välillä.

Yksi tulevaisuuden trendi saattaa olla, että tulevaisuuden seniorien halu asua omaistensa lähellä synnyttää uudenlaisia 
asumiskonsepteja. Esimerkiksi Heinolan asuntomessuilla (2004) esiteltiin rivitalokonsepti, jossa kahdella erikokoisella 
asunnolla on yhteinen sisääntuloterassi. Asuntoparit vuokrattiin samaan perhekuntaan kuuluville. Laajemmin ei käytännön 
kaupallisia esimerkkejä vielä ole toteutettu.  

Yhteisöasuminen on asumistapa, joka on vasta juurtumassa Suomeen. Yhteisöasuminen voi olla asukkaidensa suhteen 
täysin valikoitumatonta tai asukkaita voi yhdistää ikä, harrastukset tai elämänkatsomus.  Nuorten keskuudesta spontaaneja 
asuinyhteisöjä löytyy, mutta vanhempien joukossa yhteisöasuminen on harvinaisempaa. Seniori-ikäisten tunnetuin ja laajin 
hanke on Helsinkiin valmistumassa oleva 58 asunnon kokonaisuus Loppukiri. Seniorien yhteisöasuminen on huomattavasti 
yleisempää muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa, joten voidaan olettaa sen lisääntyvän Suomessakin. 

Muuttaminen senioriasuntoon tulevaisuutta ennakoiden

Edellä kuvatut asumisen trendit liittyvät aktiiviseen elämäntapaan. Samaan ryhmään voidaan osin liittää myös muuttaminen 
ns. senioriasuntoon. Senioriasumisella tarkoitetaan Suomessa yksityistä omistus- tai vuokrasuhteeseen perustuvaa 
asumista tavanomaisessa asunnossa, joka on tarkoitettu tietyn iän saavuttaneelle henkilölle. Suomessa ikärajana on usein 
ollut 55 vuotta. Senioriasunnoissa ajatuksena on ollut, että ikääntyvä muuttaa jo aktiivi-iässä senioriasuntoon ja ennakoi näin 
tulevaisuuden asumistarpeitaan. Asunnot ja yhteiset tilat on pyritty rakentamaan esteettömiksi.

Senioritalot ovat usein esimerkki yksityisestä palvelutuotannosta ja osin myös asumisen ja palveluiden yhdistämisestä 
kokonaisuudeksi. Senioritaloissa asuu yleensä itse asumisensa ja palvelunsa maksavia hyväkuntoisia ihmisiä. Palvelut, 
kuten ravintola, kampaamo tai hieroja, keskittyvät enemmän arkeen ja elämänlaatuun kuin terveyteen.

Senioriasumiseen suhtaudutaan hieman ristiriitaisesti. Toisaalta senioriasuminen mahdollistaa tietyn yhteisöllisyyden 
etenkin jos talon yhteistilat ovat aktiivisessa asukkaiden käytössä. Toisaalta senioriasuntotuotanto nähdään segrekaatiota 
lisäävänä negatiivisena ilmiönä. Senioritalot rakennetaan kuitenkin useimmiten keskelle yhdyskuntarakennetta palveluiden 
tuntumaan, mikä on asukkaan kannalta hyvä asia. Asukkaiden keski-ikä on noin 70 vuotta (Vanhusten palveluasuminen 
vuoteen 2010), mikä on melko korkea. Tämän päivän senioritalojen asukkaiden ikärakenne tuleekin vanhenemaan paikoin 
nopeasti, ja osa taloista muuttunee jo lähivuosina vanhusten asuttamiksi taloiksi.

Senioritalojen tuleva ongelma saattaa olla se, että niiden esteettömyyden toteutumisessa on puutteita jotka ilmenevät vasta 
kun asukkaalle muodostuu jokin toimintakykyä ratkaisevasti alentava fyysinen tai psyykkinen vamma tai sairaus. Asukkaiden 
vanhentuessa myös heidän palvelutarpeensa muuttuu ja kasvaa ja tilojen olisi mahdollistettava tämä muutos.

Senioritalojen uudistuotannon ohella voidaan pohtia vanhojen kerrostalojen tai niiden osien saneeraamista senioritaloiksi 
tai -asunnoiksi. Markkinoille kaivataan tuotteistettuja remonttipalveluja, jolloin työn teettäjänä voisivat toimia sekä 
kiinteistönomistajat että yksityiset asunnonomistajat.

Palveluasuminen ikäihmisen vaihtoehtona

Vanhusväestön asumismuodoksi on viimeisten vuosikymmenien kuluessa kehittynyt palveluasuminen. Palveluasunnossa 
asukas asuu omassa kodissaan ja maksaa siitä normaalia vuokraa tai vastiketta. Tämän lisäksi asukas käyttää asumisensa 
edellyttämiä palveluja ja maksaa niistä käytön mukaan. 

Palveluasumista voivat tuottaa sekä kunnat että sosiaali- ja terveyspalveluihin perehtyneet yhteisöt ja yksityiset yrittäjät. 
Raha-automaattiyhdistys tuki aikaisemmin vanhusten palveluasuntojen rakentamista, minkä seurauksena asuntoja 
rakennettiinkin maahamme runsaasti. 

Palveluasuntojen yhteydessä on laajat yhteistilat ja samassa rakennuskokonaisuudessa voi sijaita myös lähinnä 
muistihäiriöisille tarkoitettuja yleensä 6–10 hengen ryhmäkoteja. Talojen yhteydessä toimii usein kuntien, järjestöjen tai 
yksityisten palveluntarjoajien tuottamia päiväkeskuksia, joissa voi käydä myös muualla asuvia vanhuksia. Palveluasunnot 
ovat olleet itsenäisen kotona asumisen ja laitoshoidon eli vanhainkotiasumisen välimaastoon sijoittuva asumismuoto. 
Viimeaikainen trendi kuntien palvelutuotannossa on, että palveluasumisesta on muodostumassa vaihtoehto lähinnä 
vanhainkotiasumiselle. Palveluasumista suunnataan esimerkiksi Helsingissä kaikkein huonokuntoisimmalle väestölle 
samalla kun hoidon intensiivisyys kasvaa.
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2.1.4 Korjausrakentamisen merkitys korostuu 

Edellä kuvatuista esimerkeistä huolimatta suurin osa tulevaisuuden senioreista ja vanhuksista tulee pysymään vanhalla 
asuinpaikkakunnallaan, eikä välttämättä muuta perhevaiheen lakipisteasunnostaan mihinkään.

Suomessa oli vuonna 2005 noin 2,7 miljoonaa asuntoa, näistä omakotitaloissa sijaitsee noin 41, rivitaloissa 14 ja 
kerrostaloissa noin 45 prosenttia. Uudisasuntotuotannon vuotuinen määrä on vaihdellut voimakkaasti suhdanteiden 
mukaan, mutta on ollut viime vuosina suhteellisen vakaalla tasolla. Vuodessa on valmistunut 25 000–30 000 uutta asuntoa. 
Samanaikaisesti asuntokannasta poistuu vuosittain reilut 7 000 asuntoa. (Lehtinen et al. 2005)

Asuntokanta uudistuu siten 1–2 % vuodessa. Uudisasuntotuotannosta vain osa voi kohdentua erityisryhmille kuten 
senioreille. Siten on selvää, että suurin osa tulevaisuuden senioreista asuu nykyisessä, jo rakennetussa asuntokannassa. 
Kerrostaloasuntokannasta suuri osa soveltuu hyvin myös ikäihmisten asumiseen, mutta puutteitakin löytyy. Keskeisimpiä 
asumisen ongelmia ovat hissittömät kerrostalot, ahtaat ja toimimattomat wc- ja peseytymistilat sekä raskaat ovet ja 
säilytystilojen puute. Ongelmakenttä on samankaltainen sekä ikäihmisten, että heitä hoitavien palveluntuottajien kannalta, 
mikä selvisi VTT:n palveluntuottajille suuntaamasta kyselystä.

Omakotitalojen sisätiloissa on usein samoja ongelmia kuin kerrostaloasunnoissakin. Tarvittaviin korjauksiin on haettavissa 
avustusta, mikä on yleisimmin 40 prosenttia korjausten kustannuksista. Esteetön ja korjattu talokaan ei kuitenkaan 
mahdollista itsenäistä asumista, jos talon asukas ei pysty saavuttamaan tarvitsemiaan palveluja omatoimisesti, mikä 
on monesti ongelma etenkin haja-asutusalueilla. Lisäksi vaikeuksia voi aiheuttaa talon ja pihan kunnossapito. Tällöin 
vaihtoehdoiksi jää tukeutuminen läheisten ja kunnan apuun tai muutto lähemmäs palveluita.

Korjausrakentamista tarvitaan nykyistä esteettömämmän asuntokannan saavuttamiseksi. Valtaosa asuntokannastamme 
on muutenkin peruskorjausikäistä, joten olisi kokonaistaloudellisesti kannattavaa ottaa esteettömyysnäkökohdat myös 
peruskorjauksissa huomioon.  Lisäksi tekniset apuvälineet kuten turvapuhelinjärjestelmät, turvaliedet, lääkemuistuttajat, ja 
kotirobotiikan sovellukset ovat turvaamassa itsenäisen elämän jatkuvuutta. 

2.1.5 Johtopäätöksiä

Tulevaisuuden senioriasuminen Suomessa tulee muotoutumaan pitkälti seniorikansalaisten omien yksilöllisten valintojen 
perusteella. Tulevaisuuden seniorit ovat liikkuvaa ja aktiivista väkeä, ja valtaosa heistä ei tarvitse ensimmäisenä eläkeläis-
vuosikymmenenään asumiseensa erityisjärjestelyjä. Askeleen lyhentyessä on heidän kuitenkin aika miettiä kestäviä 
ratkaisuja asumisensa suhteen, myydäkö nykyinen omakotitalo ja muuttaa uuteen senioriasuntoon, korjauttaako nykyinen 
asunto sellaiseksi, että siinä voi asua raihnaisenakin vai odottaako rauhassa mitä tuleman pitää.

Yhteiskunta taas voi varautua tulevaan edistämällä hissien rakentamista, tukemalla ja kannustamalla esteettömyyttä 
lisäävien korjausten tekemistä ja tukemalla yksityisen palveluntuotannon kysyntää (mm. kotitalousvähennyksin) julkisen 
palvelutuotannon prosessien hiomisen ohella. Myös neuvonnalla ja oikeisiin ratkaisuihin kannustamisella voidaan vaikuttaa 
yhteiskunnankin kannalta järkeviin toimenpiteisiin.

Tekniikan ja fyysisten rakenteiden ohella ihminen tarvitsee myös sosiaalista kanssakäymistä, kuulumista johonkin, 
läheisyyttä ja lämpöä. Uuden tekniikan ja palveluiden kehittämisessä sekä tilasuunnittelussa on otettava huomioon myös 
nämä tekijät. Tulevaisuudenkin seniorit haluavat olla itsenäisiä, mutta eivät yksinäisiä. Siinä suhteessa me olemme hyvin 
homogeenista väestöä ikään katsomatta.
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2.2  Tanska
 Laura Sorri

2.2.1 Yleistä

Tanskassa on 5,4 miljoona asukasta ja se on tiheimmin asutettu Pohjoismaa. Kaupungeissa asuu 65 % väestöstä. Yli 
65-vuotiaita on 15,1 % tanskalaisista. Vuonna 2002 keskimääräinen elinajanodote oli miehillä 75,3 vuotta ja naisilla 80,0 
vuotta. Tanskassa keskimääräinen elinajanodote ei ole noussut samalla tavalla kuin muissa OECD-maissa. Erityisesti 
naisten elinajanodotteen kasvu on ollut pysähtynyttä. Naapurivaltioita matalamman elinajanodotteen oletetaan johtuvan 
raskaasta ruuasta, vähäisestä liikunnasta ja tupakoinnista. (http://denmark.dk/ http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
geos/da.html)

Vuonna 2004 bruttokansantuote oli 36 200 euroa asukasta kohden, mikä on EU-maiden toiseksi korkein. Tanskaa pidetään 
ns. hyvinvointivaltiona, jossa tuloeroja tasataan verotuksella ja suurin osa julkisista palveluista kustannetaan verovaroin. 
(http://denmark.dk/)

2.2.2 Asuminen

Tanskassa vuokralla asuminen on yleisempää kuin Suomessa. Tanskalaisista talouksista 59 % omisti asuntonsa, ja 11% 
omisti sen lisäksi myös kesäasunnon. (http://denmark.dk/) Tanskalaiset asuvat poikkeuksellisen väljästi, Euroopassa vain 
luxemburgilaiset asuvat väljemmin. Vanhojen asuntojen keskipinta-ala on 108,9 m2 ja uusien asuntojen keskipinta-ala 
on 137,0 m2. Asuntojen huoneet ovat pinta-alaltaan reiluja, koska vanhojen asuntojen keskimääräinen asuinhuoneiden 
lukumäärä on 3,7 ja uusien 3,5. Tanskassa kotitaloudet kuuluvat henkilöluvultaan Euroopan pienimpiin. Yleisimpiä ovat 
yhden tai kahden henkilön taloudet. Keskimääräinen talouden henkilöluku on 2,28. (http://international.vrom.nl/Docs/
international/housingStats2002.pdf)

Ihmisillä on oikeus asua sairaudesta tai ikääntymisestä huolimatta omissa kodeissa niin pitkään kuin mahdollista. 
Tarvittaessa he saavat kotiapua paikallisilta viranomaisilta. Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, heille tarjotaan 
joko suojattua asumista (usein palvelutalopäiväkeskuksen läheisyydessä sijaitseva esteetön erityisasunto) tai hoivakotipaikkaa. 
(http://denmark.dk/)

Sekä valtio että kunnat myöntävät avustuksia asuntojen muuttamiseen ikääntyneille soveltuviksi. Pienten toimenpiteiden 
maksajina ovat kunnat ja raskaiden asunnonmuutostöiden maksajana on valtio. Tavoitteena on rakennuskannan 
muuttaminen laajemmin ikääntyneille soveltuvaksi. Sen vuoksi hissittömään asuinkerrostaloon korjausavustusta haettaessa 
avustuksen myöntämiseksi edellytetään yleensä myös hissin rakentamista, vaikka avustusta olisi haettukin johonkin 
muuhun toimenpiteeseen. (BPS 1996) 
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2.2.3 Asuinrakennuskannan erityispiirteitä

      

Kuva 1 (vas.). 1950-luvulla rakennettu Boligforeningen Højstrupin vuokrakerrostalo Odensessa, jonka maantasokerroksessa 
on liikuntaesteisille suunniteltuja asuntoja.
Kuva 2 (oik.). Tyypillinen uusi pienkerrostalo Ballerupista, jossa maantasokerroksessa on esteetön asunto ja sen yläpuolella 
kaksikerroksinen perheasunto. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Asuntoarkkitehtuurille tyypillistä on pienimittakaavaisuus. Asuntokohteet ovat yleensä pienkerrostaloja, rivitaloja tai kytkettyjä 
pientaloja. Tyypillisiä ovat piilokolmikerroksiset kerrostalot, joiden maantasokerrokseen rakennetaan esteetön asunto ja sen 
yläpuolelle kaksikerroksinen asunto. Näihin taloihin ei tarvitse rakentaa hissiä, koska ylemmän asunnon sisäänkäynti on 
toisessa kerroksessa. 

      
Kuva 3 (vas.). Kuvassa oikealla taloyhtiön vuokrattava kokoontumistila lammen rannalla uudehkolla Egebjergin asunto-
alueella.
Kuva 4 (oik.). Toinen Kastaniegården-senioritalon vuokrattavista vierashuoneista. Kummassakin vierashuoneessa on oma 
kylpyhuone. 
(Kuvat: Laura Sorri)



22     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     23

Tanskalaisille asuntoryhmille tyypillistä on yhteisöllisyys. Taloyhtiöillä, olivatpa ne senioreille suunnattuja tai tavallista 
asuntotuotantoa, on yleensä ainakin talopesula ja yhteinen kokoontumistila. Kokoontumistilat on tarkoitettu asukkaiden 
vuokrattaviksi juhlien järjestämiseen tms. Senioritaloissa on usein myös asukkaiden vuokrattavissa oleva vierashuone. 
Koska senioritalojen asunnoissa ei yleensä ole ylimääräistä makuuhuonetta, katsotaan vuokrattava vierashuone 
helpoimmaksi tavaksi majoittaa vierailevat sukulaiset. 

Jo 1800-luvun puolivälissä vanhusten asuminen siirtyi yhteiskunnan huolehdittavaksi teollistumisen seurauksena. Kolme 
sukupolvea ei mahtunut asumaan kaupunkien ahtaisiin työläisasuntoihin. Vanhainkoteja rakennettiin kaupunkien ulkopuolelle 
luonnonkauniille alueille. Ajateltiin, että ikääntyneiden tuli saada lepoa, rauhaa ja mahdollisuus nauttia kauniista näkymistä ja 
puutarhoista. Nykyisen käsityksen mukaan nämä vanhainkodit ovat eristyksissä normaalista elämästä. (Jeppesen 1994)

Ensimmäiset ikääntyneille tarkoitetut vuokra-asunnot rakennettiin vuonna 1933 funktionalismin ajatusten mukaan. Ne 
olivat varsin suosittuja, vaikkei niitä oltukaan rakennettu erityisesti liikuntarajoitteisille saati pyörätuolinkäyttäjille. Tuolloin 
pyörätuolinkäyttäjien ajateltiin kuuluvan hoitokotiin. (BPS 1996) Vanhuksille suunnattujen vuokratalojen rakentaminen 
voimistui toisen maailmansodan jälkeen. Sosiaalisessa vuokra-asuntotuotannossa liikuntaesteiset on otettu paremmin 
huomioon 1950-luvulta lähtien. Vanhoissa vuokrakohteissa on tosin usein vain muutama maantasokerroksen asunto 
rakennettu liikuntaesteisille, eivätkä nämä asunnot vastaa enää nykyisiä suosituksia. (http://www.hoejstrup.dk/)

Senioreille suunnattuja asuntoja rakennetaan usein palvelutalojen yhteyteen. Tällöin kokonaisuuteen kuuluvat yleensä 
päiväkeskus, palvelutalo ryhmäkoteineen ja senioriasunnot. Esimerkiksi Middelfartissa kahden eri palvelutalon 
läheisyyteen on rakennettu muutamia senioreille tarkoitettuja pienkerrostaloja. Senioriasuntoja rakennetaan myös rivi- ja 
paritaloihin. Palvelutalojen yhteyteen saattaa syntyä myös täysin siitä riippumatonta senioriasumista kuten Grenåssa. 
Posthavenin palvelutalon, päiväkeskuksen ja niihin yhteydessä olevien senioriasuntojen läheisyyteen, on rakennettu täysin 
Posthavenista riippumattomia senioritaloja. Niiden asukkailla on toki mahdollisuus käyttää Posthavenin päiväkeskusta, 
kuten muillakin kuntalaisilla. Näiden senioritalojen syntyyn on vaikuttanut myös tonttien erittäin hyvä sijainti Posthavenin 
ja kävelykadun välissä. Tanskassa rakennetaan myös jonkin verran rajatulle ryhmälle suunnattuja senioritaloja. Juristien ja 
ekonomien eläkekassa on esimerkiksi rakennuttanut jäsenilleen korkealaatuisen seniorivuokratalon Kööpenhaminan sisällä 
sijaitsevaan Frederiksbergin kuntaan.

     

Kuva 5 (vas.). Palvelutalon yhteyteen rakennettuja senioreille tarkoitettuja pienkerrostaloja, Fænøsund, Middelfart.
Kuva 6 (oik.). Tyypillinen senioriasunnon keittiö. Posthaven, Grenå. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Nykyisten ikääntyneille suunnattujen asuntojen tulee täyttää pyörätuolinkäyttäjän vaatimukset. Pysäköinti tulee järjestää 
asunnon välittömään läheisyyteen. Lähietäisyydellä asunnosta tulee olla päivittäistavaraliike ja julkisen liikennevälineen 
pysäkki. (BPS 1996) Senioriasunnoille tyypillisiä yksityiskohtia ovat liikuntaesteiselle soveltuvan mitoituksen lisäksi mm. 
erittäin leveät vasikalliset ulko-ovet. Leveät ulko-ovet ovat ikääntyneiden oma toive. He halusivat, että tarpeen vaatiessa 
heidät pystytään kuljettamaan kunniallisesti ulos asunnosta joko paareilla tai arkussa. Keittiöille tyypillistä ovat kiskojen 
varassa korkeussäädettävät työtasot ja alakaappien puuttuminen työtasojen alta. Yleensä työtason alle kuuluu pyörillä oleva 
laatikosto. Työtason alareunaan on kiinnitetty valmiiksi verhokisko, ja useimmiten asukkailla onkin verho peittämässä työtason 
alla olevia liitäntöjä ja tavaroita. Asuntojen kylpyhuoneisiin on yleensä käynti sekä eteisestä että makuuhuoneesta. 
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2.2.4 Pihat

     

Kuva 7 (vas.). Keskuspihaa kiertävä pergola, Lillevang, Farum.
Kuva 8 (oik.). Päiväkeskuksen edustalla oleva petankkikenttä, Sophielund, Hørsholm. Takana vasemmalla seniorikerrostalo 
ja takana oikealla ryhmäkoti. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Yleensä palvelutalojen pihat ovat korkealaatuisia ja vehreitä. Pihoille on rakennettu suojaisia istuskelupaikkoja. Suotuisa 
ilmasto mahdollistaa runsaiden puutarhojen rakentamisen. Joihinkin palvelutaloihin on rakennettu ns. aistien puutarhoja. 
Niiden ajatuksena on tarjota elämyksiä kaikille aisteille ja niitä rakennetaan usein kohteisiin, joissa osa asukkaista on 
vähintään keskivaikeasti dementoituneita. Puutarhoissa on yleensä nähtävän lisäksi soliseva vesielementti ja sekä syötäviä 
että voimakkaasti tuoksuvia kasveja. Useasti palvelutaloissa taloryhmän keskellä on suuri piha, jota kiertää yhdistetty kulku- 
ja ulkoilureitti. Näiden keskuspihojen ongelma on huono orientoitavuus. Pahimmillaan ympyrämäisen reitin varrella ei pysty 
paikantamaan itseään muutoin kuin talojen numeroiden avulla. Tyypillistä tanskalaisille palvelutalojen pihoille on myös 
petankkikenttä, joka löytyy lähes jokaisesta kohteesta.

2.2.5 Päiväkeskukset

Palvelutalojen yhteydessä on usein kaikille alueen asukkaille avoin päiväkeskus. Päiväkeskusten ohjelmatarjonta perustuu 
pitkälle vapaaehtoistyöhön ja käyttäjien toiveisiin. Ohjelmatarjontaa muokataan kysynnän mukaan. Uusia aktiviteetteja 
aloitetaan, mikäli sellaisia toivotaan, ja vanhat lopetetaan, kun niille ei enää ole kysyntää. Ohjelmatarjonta on hyvin vaihtelevaa. 
Tarjolla on mm. laulua, korttipelejä, erilaisia käsitöitä, ATK-kursseja, liikuntaa, keilausta jne. Useilla päiväkeskuksilla tai 
palvelutaloilla on omat linja-autonsa tai minibussinsa, joilla niiden asiakkaat tekevät retkiä. Päiväkeskusten ohjelmatarjonnan 
käytännön toteutus perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Aktiviteetit organisoidaan yhdessä päiväkeskuksen työntekijöiden 
kanssa, mutta sen jälkeen päiväkeskuksen työntekijät toimivat lähinnä yhteyshenkilöinä. Huomiotani kiinnittää myös 
hoitohenkilökunnan epämuodollinen ja osallistuva asenne sekä rento tunnelma. Henkilökunta johtajia myöten pukeutuu 
hyvin tavanomaisesti ja lähes jokaisessa palvelukeskuksessa on ainakin perjantaisin baari avoinna. 
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2.3  Alankomaat
 Laura Sorri

2.3.1 Yleistä

Alankomaiden asukasluku on 16,3 miljoona, ja se on Euroopan tiheimmin asuttu maa. Yli 65-vuotiaita on 14,1 % väestöstä. 
Vuonna 2003 keskimääräinen elinajanodote oli naisilla 81,5 vuotta ja miehillä 76,3 vuotta. Bruttokansantuote on 30 500 USD 
asukasta kohden. (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nl.html)

Maan pinta-alasta reilu neljännes sijaitsee meren pinnan alapuolella eli alueet on valloitettu merestä patoamalla. Tulviminen 
tai patojen pettäminen ovat mahdollisia uhkia infrastruktuurille. (http://www.ceja.educagri.fr/fin/pays/payb.htm)

2.3.2 Asuminen

Alankomaille on tyypillistä vuokra-asumisen suuri osuus. Sosiaaliseen asuntotuotantoon perustuvan vuokra-asumisen 
osuus on Euroopan suurin ja vastaavasti omistusasumisen osuus on Euroopan pienimpiä. Sosiaalisten vuokra-asuntojen 
osuus koko asuntokannasta on 35 % ja omistusasuntojen osuus on 53 %. Alankomaalaiset asuvat suomalaisia väljemmin. 
Vanhojen asuntojen keskipinta-ala on Alankomaissa 98,0 m2 ja Suomessa 76,5 m2. Uusien asuntojen keskipinta-ala on 
Alankomaissa 115,5 m2 ja Suomessa 87,1 m2. Alankomaalaisissa vanhoissa asunnoissa on keskimäärin 4,2 huonetta ja 
uusissa 4,1. Alankomaalaisissa tilastoissa myös keittiö on laskettu huoneeksi. Alankomaalaiset kotitaloudet ovat pieniä. 
Alankomaissa yleisimpiä ovat yhden tai kahden henkilön taloudet. Keskimääräinen kotitalouden henkilöluku on 2,28.
(http://www.cbs.nl/en-GB/menu/cijfers/default.htm, http://international.vrom.nl/Docs/internationaal/housingStats2002.pdf,
http://international.vrom.nl/Docs/internationaal/Factown.pdf).

Alankomaiden väestö on hieman EU-maiden keskiarvoa nuorempaa, mutta ikääntyy nopeasti. Ikääntyneiden määrän 
kasvuun pyritään varautumaan myös asuntopolitiikan keinoin. Hallitus on kehottanut paikallisviranomaisia rakentamaan 
mahdollisimman paljon ikääntyneille soveltuvia asuntoja. Meneillään on useita ohjelmia, joissa pyritään muuttamaan 
olemassa olevaa rakennuskantaa paremmin ikääntyneille soveltuvaksi esimerkiksi rakentamalla hissejä vanhoihin 
kerrostaloihin. Yksityishenkilöt voivat anoa avustusta asuntonsa muuttamiseen paremmin heille soveltuvaksi. Vuodesta 
1997 Alankomaiden rakennusmääräykset ovat edellyttäneet, että uusien asuntojen tulee olla muunnettavissa 
liikuntaesteisille soveltuviksi. Yli 65-vuotiaiden saama vuokratuki on ehdoiltaan edullisempaa kuin tätä ikää nuorempien. 
(http://international.vrom.nl/pagina.html?id=7571, http://international.vrom.nl/ Docs/internationaal/ factouder.pdf) 

Ikääntyneillä on mahdollisuus teettää asuntoonsa tarvittavat muutokset joko omalla kustannuksellaan tai hakea korvausta 
vakuutusyhtiöltä. Alankomaissa kerätään verotuksen yhteydessä pakollinen sosiaalivakuutusmaksu. Päätöksen korvauksen 
maksamisesta tekee kunta. Omalla kustannuksella toteutettaviin asunnon muutostöihin on mahdollista saada suunnitteluapua 
vanhusten neuvontapisteistä tai kotihoitojärjestöiltä. Jos ikääntynyt on oikeutettu saamaan korvausta vakuutusyhtiöltä, 
kunnan valtuuttama toimintaterapeutti tutkii asunnon ja tekee sen perusteella korjaussuunnitelman. (Tarma 1996)
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Lähes 92 % ikääntyneistä asuu itsenäisesti omissa kodeissaan ja laitosasumisen osuus on pienenemässä. 
Alankomaalaisvanhuksista joka kymmenes asui 1990-luvulla erityisesti ikääntyneille suunnitelluissa asunnoissa. Useat 
tavallisissa pientaloissa asuvat yli 75-vuotiaat haluaisivat muuttaa erityisesti ikääntyneille suunniteltuihin asuntoihin. 
Kerrostaloasukkaat eivät ole yhtä innokkaita vaihtamaan asuntoaan. Ongelma ovat tyypilliset hollantilaiset pientalot, jotka ovat 
useampikerroksisia ja joiden liikennetilat ovat hyvin ahtaita. Uuteen asuntoon kohdistuvat toiveet ovat hyvä saavutettavuus, 
ei sisäisiä portaita, hälytysjärjestelmä ja pienempi huoneluku muttei nykyistä vähemmän pinta-alaa. Alankomaissa ovat 
myös erityisenä ongelmana ikääntyvät etniset vähemmistöt. Heidän sosiaalinen asemansa on heikompi kuin valtaväestön ja 
heidän asumisensa vaatii erityisiä ratkaisuja.  (Tarma 1996, http://international.vrom.nl/Docs/internationaal/factouder.pdf) 

2.3.3 Asuinrakennuskannan erityispiirteitä

Kuva 1. Vanhan kaupunkitalon porraskäytävä Haagista.
Porraskäytävä on vain ulko-oven levyinen. (Kuva: Laura Sorri)
Kuvat 2a (oik.ylh.) ja 2b (oik.alh.). Uuden senioritalon keittotila. Asuntoon kuuluvat oikealla näkyvät allas ja allaskaapit, muut 
kalusteet ja laitteet ovat asukkaan omia. Oikealla oleva jääkaappi on sijoitettu liedelle varattuun tilaan.
(Kuvat: Laura Sorri)

Tyypillinen alankomaalainen asunto on omakotitalossa tai rivitalossa, ja siinä on keittiön lisäksi neljä tai useampia huoneita. 
Perinteiset alankomaalaiset kaupunkitalot on rakennettu erittäin kapeille tonteille kylki kylkeen kiinni. Kapeiden tonttien 
aiheuttamia ongelmia ovat asuntojen jakautuminen useaan tasoon, asunnot voivat olla jopa nelikerroksisia, ja asunnon 
sisäisten porrashuoneiden ahtaus. Portaat on tehty tilan säästämiseksi usein erittäin jyrkiksi. Keittiöt ovat mitoitukseltaan 
niukkoja, sillä ne ovat ruuan valmistusta, eivät ruokailua varten. Erona Pohjoismaihin on, että keittiön kalusteet ja varusteet 
eivät yleensä kuulu asuntoon. Tavallisesti keittiöön kuuluu vain pieni allaskaappi, koska siinä on vesi- ja viemäriliitännät.
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Kuva 3 (vas.). 1950-luvulla rakennettuun luhtikäytävätaloon on jälkeenpäin rakennettu hissi.
Kuva 4 (oik.). Luhtikäytävän lattiaa on korotettu tarkoitusta varten kehitetyillä laatoilla.
(Kuvat: Laura Sorri)

Tiilen käyttäminen rakennusmateriaalina on erittäin yleistä. Asuinkerrostalotyyppinä luhtitalot ovat varsin yleisiä. Luhtitaloja 
on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen alkaneen rakentamisen noususuhdanteen aikana. Vanhempien luhtitalojen 
ongelma on niiden hissittömyys. Niihin on kuitenkin ollut melko yksinkertaista rakentaa hissi jälkeenpäin. Toinen 
luhtitaloille tyypillinen ongelma on luhtikäytävän lattian sijainti asuntojen lattiapintaa alempana. Tähän on kehitetty erilaisia 
ratkaisuja: joko luhtikäytävä korotetaan tarkoitusta varten suunnitelluilla laatoilla tai luhtikäytävän lattia korotetaan kovilla 
polyuretaanilevyillä ja pinnoitetaan raepintaisella epoksimassalla.

Kuva 5. Asuntolaivan sisäänkäynti Zeeburgin uudella asuntoalueella Amsterdamissa. Metallisessa kaapissa on 
postilaatikkojen lisäksi kunnallistekniikan liitännät. (Kuva: Laura Sorri)

Alankomaalainen matkailuesitteistäkin tuttu asumiserikoisuus ovat asuntolaivat. Näille rakennetaan edelleen paikkoja 
uusille asunto-alueille, joiden laitureille rakennetaan kaappeja, joissa on tarvittavat kunnallistekniset liittymät.   
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Sopivana senioriasuntona pidetään yleisesti kahden makuuhuoneen ja olohuoneen asuntoa, joka on pinta-alaltaan noin 70 m2. 
Vanhusjärjestöt suosittelevat asunnon kooksi vähintään 65 m2:ä, jotta asuntoon on mahdollista rakentaa kaksi makuuhuonetta. 
(van der Voordt 1998) Kahden makuuhuoneen asunnossa yleensä toinen makuuhuone on pariovien kautta yhteydessä 
olohuoneeseen. Tällöin myös sänkypotilaan on mahdollista olla yhteydessä terveemmän puolisonsa ja vieraiden kanssa.

Kuva 6. SIR-55 rakennuttama senioritalokohde Geldropista. (Kuva: Laura Sorri)

SIR-55 (Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw) on senioritaloja rakennuttava yhdistys. Sen rakennuttamat kohteet ovat 
usein noin kymmenen asunnon kokonaisuuksia, jotka muodostuvat kytketyistä pientaloista. Asunnot ovat yleensä ns. bungalow-
asuntoja. Tällaiset asunnot ovat yhdessä tasossa, niillä oma pieni puutarha takapihalla ja autotalli liittyy asuntoon. Asunnoissa on 
yleensä alankomaalaisen suosituksen mukaisesti olohuone, kaksi makuuhuonetta ja keittokomero. (http://www.sir55.nl/) 

2.3.4 Sertifiointi

Alankomaissa on useita erilaisia asuntojen sertifiointijärjestelmiä. Useiden järjestelmien olemassaolo on aiheuttanut 
ongelmia. Useat päällekkäiset järjestelmät vähentävät toistensa tunnettavuutta ja sekoittuvat kuluttajien mielissä toisiinsa. 
Järjestelmiä on tehty erilaisten tahojen tarpeisiin ja lopputuloksena niiden vaatimukset ovat olleet keskenään ristiriitaisia. 
Esimerkiksi poliisien mielestä hyvään turvallisuuteen on kuulunut se, ettei rakennukseen saa ulkopuolinen päästä sisälle, 
mikä puolestaan pelastuslaitoksen mielestä on ollut mahdoton ajatus. 

WoonKeur 

WoonKeur on SKW Certificatie B.V:n kokoama uudisrakennuksille tarkoitettu sertifiointijärjestelmä, joka on syntynyt usean 
tahon yhteistyönä vaatimusten ristiriitaisuuden poistamiseksi. Sertifikaatin laatineessa työryhmässä on ollut mukana mm. 
useita vanhustenjärjestöjä, vammaisjärjestö, asumisen kuluttajajärjestö, kuntien yhdistys ja poliisi. (Haastattelu Willem 
Englebert, SKWCertificatie B.V. 2004)

Sertifiointijärjestelmä koostuu perustasosta ja pluspaketeista. Perustaso koostuu kolmesta eri osa-alueesta: asunnon 
ympäristöstä, asuinrakennuksesta ja itse asunnosta. Kullakin osa-alueella eri rakennusosille on annettu kriteerit, jotka 
niiden tulee täyttää. Esimerkiksi portaille ja käsijohteille on tarkat mitoitusohjeet. Vapaaehtoiset pluspaketit koskevat 
käytettävyyttä, turvallisuutta ja perustasoa parempaa esteettömyyttä/muunneltavuutta. Sertifikaatin saamisen edellyttämiä 
kriteerejä päivitetään vuosittain. (Haastattelu Willem Englebert, SKWCertificatie B.V. 2004)

WoonKeur-sertifikaatin myöntää SKW Certificatie B.V. Haettaessa sertifikaattia uudisrakennuskohteelle alkaa yhteistyö 
SKW Certificatie B.V:n kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Sekä suunnitelmat että valmis rakennus tarkastetaan ennen 
sertifikaatin myöntämistä. WoonKeur-sertifikaatin saa 3 000–5 000 asuntoa vuodessa. (Haastattelu Willem Englebert, 
SKWCertificatie B.V. 2004)

Haastattelun aikaan lokakuussa 2005 SKW Certificatie B.V:lla oli työn alla sertifikaatti korjausrakentamiskohteisiin. Siinä 
oli erilaiset vaatimukset erityyppisille rakennuksille. Tyypillisten vanhojen pientalojen, jotka ovat useampikerroksisia, 
vaatimukset poikkeavat esimerkiksi kerrostaloasuntojen vaatimuksista. (Haastattelu Willem Englebert)
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OpplusLabel 

Stichting KennisCentrum Opplussen on korjausrakentamisen neuvontakeskus, joka on erikoistunut olemassa olevan 
rakennuskannan korjaamiseen ikääntyneille soveltuvaksi. Keskuksella on yhteisiä hankkeita useiden rakennusalan 
yritysten kanssa. Keskus myöntää myös omaa OpplusLabel-sertifikaattia. (http://www.opplussen.nl/, http://www.vrom.nl/
pagina.html?id=10734)

OpplusLabel-sertifikaatti myönnetään vanhoille vuokra- tai omistusasunnoille, jotka on muutettu ikääntyneille tai lievästi 
toimintarajoitteisille soveltuviksi. Sertifikaatin vaatimukset jakautuvat kahteen osa-alueeseen: asuinrakennukseen ja itse 
asuntoon. (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10734)
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2.4  Italia
 Johanna Nummelin

2.4.1 Italia on yksi Euroopan ikääntyneimmistä maista

Pinta-alaltaan Italia on lähes Suomen kokoinen. Väestö on keskittynyt suuriin kaupunkeihin sekä maan pohjoisosaan. 
Pääkaupunki Rooma on asukasluvultaan maan suurin kaupunki, sitä seuraavat Milano, Torino, Napoli ja Palermo. Näin 
tiheästi asutussa maassa hallinto on jakautunut kahteenkymmeneen hallinnollisesti suhteellisen itsenäiseen maakuntaan, 
joilla on mm. oikeus säätää lakeja (kuva 1). Poliittinen kehitys tällä hetkellä on johtamassa verovarojen keräämiseen ja 

käyttämiseen enemmän maakuntatasolla pois valtiontasolta.

Kuva 1. Italian 20 maakuntaa.

Italiassa on 57,3 miljoonaa asukasta, joista yli 65-vuotiaita on 18,7 prosenttia eli 10,7 miljoonaa. Vastaavat luvut Suomessa 
ovat 15 prosenttia ja 0,8 miljoonaa. Italian senioritilannetta kärjistää lisäksi se, että maan syntyvyysluvut ovat Euroopan 
alhaisimpia. Ilman maahanmuuttoa asukasluku vähenisi jo nyt yhden prosentin vuosivauhtia (Suomessa tilanne sama 
vuonna 2030). Yli 65-vuotiaiden määrän suhde koko väestöön on ja tulee olemaan Italiassa Euroopan korkeimpia. Erona 
Suomeen on se, että suuret ikäluokat ovat syntyneet vasta 60- ja 70-lukujen vaihteessa (kuva 2).
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Työtä arvostetaan Italiassa paljon ja myös sen kautta saadut edut ovat hyviä. Lakisääteiselle eläkkeelle jäädään suhteellisen 
aikaisessa vaiheessa (jopa 50-vuotiaina) ja eläkkeet ovat korkeita suhteessa ansiotyöstä saatuun palkkaan. Palkkataso 
Italiassa on muutoin alhaisempi kuin Suomessa. Erilaiset yhdistykset ajavat eläkeläisten asioita voimakkaasti, esim. SPI 
Sindicato Pensionati Italiani. Tämän hetkinen tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa, koska Italiassa on 
selkeästi paineita eläkeiän nostamiselle sekä eläkkeiden pienentämiselle (Mäkinen 2002).

Toisaalta työelämästä jossain vaiheessa pudonneet vanhukset ja etenkin naiset ovat hyvin heikossa asemassa juuri työn 
kautta saatujen eläke-etujen puuttuessa. Köyhyys onkin eräs keskeisimmistä senioreita koskettavista ongelmista, joten 
lapsilla ja muilla sukulaisilla on vahva rooli vanhusväestön elättäjinä. Italialaisten naisten määrä työelämässä on vähäinen 
verrattuna Pohjoismaihin. Tosin lukumäärä lisääntyy koko ajan. Syntyvyyden vähentyessä yhä useampi vanhus on 
tulevaisuudessa yksin. Palvelutalojen, tuetun asumisen sekä teknologioiden kysyntä lisääntyy, mutta ennemmin kunnallisten 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta kuin yksityiseltä sektorilta suoraan kuluttajille.

Kuva 2. Senioriväestö Italiassa, miehet ja naiset ikäryhmittäin. (Euroopan neuvosto 2003)

Vuonna 2002 syntyneiden italialaisten miesten odotettavissa oleva elinikä oli 76,8 (suomalaisten miesten 74,9) vuotta ja 
naisten 82,9 vuotta, suomalaisten naisten vastaavasti 81,5 vuotta (EUROSTAT 2004). Myös Italiassa muistin menettäminen 
joko osittain tai kokonaan on eräs yleisimmistä vanhusväestön kotona asumista estävistä tekijöistä. Hoitopaikkoja on vähän, 
joten useimmiten hoidettavat ovat kotonaan iäkkään puolisonsa hoidettavana (Grumbach et al. 2002).

Sosiaalimenoista, jotka ovat eurooppalaisittain katsottuna pienet, käytetään Italiassa kuitenkin keskimääräistä suurempi 
osa eläkkeisiin. Italialaiset eläkeläiset ovat suhteellisen nuoria ja hyvinvoivia, joten he ovat olleet huomattava voimavara 
kolmannelle sektorille. Moni on pysynyt työelämässä eläkkeiden pienuuden vuoksi. (Grumbach et al. 2002)

2.4.2 Senioriasumisen nykytila Italiassa

Italialaisista vanhuksista noin 98 prosenttia asuu itsenäisesti ja vain kaksi prosenttia erilaisissa instituutioissa. Perheen rooli 
käytännön avun järjestämisessä on tärkeä. Eri sukupolvet asuvat usein lähekkäin tai jopa samassa taloudessa. Italiassa ei 
ole koettu voimakkaita muuttoaaltoja niin kuin meillä Suomessa ja lapsuudesta asti jatkuneet ystävyyssuhteet ovat yleisiä. 
Nuoretkaan eivät ole halukkaita muuttamaan pois, tosin osasyynä tähän ovat asuntojen korkeat hinnat verrattuna tulotasoon 
sekä vuokra-asuntojen vähyys. Myös työttömyysluvut ovat pysytelleet Italiassa suhteellisen korkealla tasolla eikä Italian 
taloudellinen kasvu ole toivottavalla tasolla.

Omistusasuminen on Italiassa hyvin yleistä (yli 70 prosenttia asuntokannasta). Rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa ja 
suurin huippu rakennusalalla on ollut 60-luvulla (kts. taulukko 1). Olemassa olevasta rakennuskannasta ei ole olemassa 
kovin paljon julkista tilastotietoa ja maakunnasta riippuen olemassa olevankin tiedon taso vaihtelee. Yleisesti ottaen 
italialaiset eivät halua asua samanlaisissa taloissa tai asunnoissa kuin muut, joten jokainen asunto on myös erilainen. 
Suurimmat samankaltaisuudet lienevät sosiaalisen asuntotuotannon kautta vapaille markkinoille tulleissa taloissa.
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Taulukko 1. Italian asuntokanta vuoteen 1991 asti rakentamisvuoden mukaan. (Della Puppa 2001)

Rakennuskannan puutteita ja esteitä itsenäiselle asumiselle ovat portaat sekä kapeat ja ahtaat tilat. Julkiset rakennukset 
ovat usein historiallisia rakennuksia, jolloin esimerkiksi esteettömyyttä koskevien muutosten tekeminen on haasteellista. 
Korjausten tekemistä joudutaan miettimään yhdessä museoviranomaisen kanssa. Asuinkerrostalon asuntojen omistajien 
vastuulla on enemmän asuntoon kuuluvia rakennusosia kuin Suomessa, esimerkiksi ikkunat. Toisaalta esimerkiksi hissien 
rakentaminen kerrostaloihin on hallinnollisesti helpompaa ja siksi useassa vanhassa talossa onkin hissi. Kerrostalot ovat 
usein viisi- tai useampikerroksisia ja asuntoja on kerrosta kohden 4–5. Eräs syy, miksi seniori-ikäiset joissain tapauksissa 
haluavat muuttaa palvelutalo-tyyppiseen ratkaisuun, on halu muuttaa huolettomampaan asumisvaihtoehtoon.

Perheellä tarkoitetaan lasten ja lastenlasten lisäksi myös muuta lähisukua: enoja, setiä, tätejä ja serkkuja. Perheen sisällä 
toimii sosiaalinen huoltoverkosto, jossa hoidetaan niin vanhukset kuin lapsetkin. Suuri osa italialaisista vanhuksista asuu 
yksin omassa kodissaan, ja siinä tapauksessa jos ketään sukulaista ei ole lähettyvillä hoitamassa, vanhus itse tai omaiset 
palkkaavat hoitajan. Ainoastaan silloin kun vanhuksella ei ole lapsia tai rahaa, kyseeseen tulevat muut vaihtoehdot (joita ei 
ole paljon). Kunta tarjoaa muutaman kerran viikossa kotikäyntejä, jonka lisäksi maakunnissa on vaihteleva määrä erilaisia 
hoitolaitoksia. Seuraava kuva 3 esittää karkeasti itsenäisen asumisen ja laitoshoidon välistä kenttää, mutta kuten sanottu 
lukumääräisesti kohteita ei ole paljon suhteessa väkilukuun.

Kuva 3. Itsenäinen asuminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut Italiassa. (Malfer ja Zotta 2004)
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Italialaiset nuoret asuvat pitkään kotona, naimisiin menoon asti, jolloin he ovat usein jo 30-vuotiaita. Sittenkään ei 
muuteta kovin kauaksi. Arvioiden mukaan yksi kolmasosa italialaisista asuu alle kilometrin päässä vanhemmistaan. Siinä 
tapauksessa, että asutaan kauempana sukulaisista, laitoshoito ei useinkaan tule kysymykseen. Perhe järjestää vanhuksen 
hoidon jollain muulla tavoin. Perheen läheisyys merkitsee yhtä elämän laadun tekijöistä. Leskeksi tultaessa naiset saattavat 
jäädä asumaan yksin, mutta miehet muuttavat lastensa luokse. (Grumbach et al. 2002)

2.4.3 Palveluiden kysyntä ja tarjonta

Tällä hetkellä yksityisten henkilöiden kaupallisten palveluiden kysyntä on vähäistä. Tilanne ei kuitenkaan juuri eroa muista 
maista. Hetki, jolloin henkilön pitää tunnustaa itselleen, että ei enää selviä itse kaikista päivittäisistä toimista, on myös 
henkisesti iso muutos. Tarvittaessa apua on helpoin pyytää joltain läheiseltä henkilöltä, perheenjäseneltä tai ystävältä. 
Julkiset, kunnan kautta saatavat palvelut on tarkoitettu Italiassa lähinnä vain varattomille.

Perhesuhteet ja muut sosiaaliset verkostot ovat Italiassa hyvin kiinteitä ja usein suku asuu lähellä ja ystävät ovat 
tuttuja lapsuudesta asti. Itsenäiseen elämiseen pystyville senioreille ei juuri palveluita ole tarjolla. Jos esimerkiksi kodin 
hoitamiseen halutaan saada apua, palkataan avuksi henkilö, badante, jolle saatetaan palkan osittaisena korvauksena tarjota 
myös asuminen ja ruokailu. Nämä avustajat eivät useinkaan kuulu normaalin työvoiman piiriin työstä saatavine etuineen, 
vaan he ovat usein maahanmuuttajia esimerkiksi Itä-Euroopan maista. Useimmiten heillä ei myöskään ole alan koulutusta, 
mutta joukossa saattaa olla yliopistotutkinnon suorittaneita lääkäreitäkin. Italian hallitus onkin huomannut näiden henkilöiden 
tarpeellisuuden vanhuskysymyksen ratkaisussa ja joitakin toimia työn laillistamiseksi on tehty.

Toisenlaisia vaihtoehtoja on jonkin verran olemassa: ns. retirement houses, joissa jokaisella asukkaalla on oma huone, mutta 
ruokailu tapahtuu yhteistiloissa. Eräät cooperativet (kts. edellä) tarjoavat myös tuettua asumista palvelutalo-omaisessa 
ympäristössä. Näissä tosin yhteistilat ovat ennemminkin ”olohuoneita”, joissa voi tavata ihmisiä ja viettää vapaa-aikaa. 
Tällaiset palvelutalot eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä ja niiden tarjoamat palvelut vaihtelevat suuresti.

Cooperative ovat italialainen erikoisuus ja ne ovat lähinnä osuuskuntatyyppisiä toimijoita, jotka toimivat vapaiden 
markkinoiden sekä julkisten palveluiden välimaastossa. Hyvin yleisiä ovat asuntotuotantoon ja asumisen palveluihin 
erikoistuneet cooperativet. Ihmiset pystyvät liittymään cooperatiiveihin täyttäessään erinäisiä kriteereitä. Jonotuslistalla 
oleville tarjotaan järjestyksessä asuntoa sekä avustetaan mahdollisissa rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä. Cooperativen 
hallinnoimien asuntojen välillä voi asuntoa vaihtaa kätevästi ja siirtyä esimerkiksi erityiseen senioritaloon.

Kotipalvelut on jaettu Italiassa sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin, joista jälkimmäisiä tarjoaa National Health Service 
(N.H.S.). Sairaanhoitohenkilökunnan sekä esimerkiksi kuntoutusterapeutin vierailut kuuluvat tähän kategoriaan. Nämä 
palvelut ovat ilmaisia, kun taas sosiaalipalveluista (avustaminen peseytymisessä, ruuan laitto jne.) henkilö maksaa 
tulotasonsa mukaan. Kunnat ovat näiden sosiaalipalveluiden pääasiallinen tarjoaja, mutta tällä sektorilla toimii myös paljon 
muita järjestöjä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen organisatorisesti on ollut iso haaste myös Italiassa. Udinen alueella Koillis-
Italiassa, jossa senioriväestön (yli 65-vuotiaat) osuus väestöstä on 21 prosenttia, on kehitetty malli, jossa pyritään 
yhdistämään nämä kaksi erilaista palvelurakennetta. Palveluiden erillisyys aiheuttaa sekaannusta ja päällekkäisyyksiä 
sekä asiakkaiden että palveluntarjoajien puolella. Udinen alue koostuu itse Udine-nimisestä kaupungista, jossa on 
95 000 asukasta, sekä kahdeksasta kaupunkia ympäröivästä kunnasta, joissa on yhteensä 55 000 asukasta. Tällä hetkellä 
38,5 prosenttia yli 65-vuotiaista on tarvinnut jonkinasteista sairaalahoitoa, ja alueella onkin tavoitteena pitää ihmiset 
mahdollisimman pitkään kotona. Viimeisimpien vuosien aikana Udinen alueella on otettu käyttöön mm. seuraavanlaisia 
sosiaali- ja terveyspalveluita (Casini et al. 2000):

 -   kotiapu, henkilöiden päivittäisistä tarpeista huolehtiminen (esim. auttaminen henkilökohtaisen hygienian        
    hoitamisessa, ruuan valmistus, siivous jne.)

 -   yleislääkärin vierailut (esimerkiksi säännöllinen terveydentilan monitorointi)
 -   koulutetun sairaanhoitajan vierailut (esimerkiksi erilaisten hoitotoimenpiteiden suorittaminen tai kuntoutus)
 -   yhdistetyt palvelut (henkilön tarpeiden mukaan tehdyn hoitosuunnitelman mukaiset vierailut).
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Erityisesti viimeisenä mainitut palvelut ovat olleet laajamittaisen kehitystyön kohteena, koska sen tapaisen palvelun 
voidaan olettaa siirtävän vanhuksen laitoshoitoon joutumista, ehkäisevän henkilön itsemääräämisoikeuden menettämistä, 
vähentävän sairaalahoidon tarvetta sekä mahdollistavan aikaisen paluun sairaalasta kotiin ja suosivan kokonaisuudessa 
henkilön kotona asumista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisen nähdään myös helpottavan palvelupyyntöihin 
vastaamisessa, yhteistyössä sairaalan ja kotipalveluhenkilökunnan välillä, palveluiden suunnittelussa, sosiaali- ja 
terveyshenkilöstön kouluttamisessa ja palveluiden verkottamisessa sekä tiedottamisessa. Uuden mallin mukaiset palvelut 
on jaettu neljän erityyppisen palveluprofiilin mukaan (Casini et al. 2000):

  1.   Aikaistettu kotiuttaminen, joka tarkoittaa lyhytaikaista hoitoa sairaalasta kotiin tulon jälkeen.
  2.   Joustava hoitomalli, maksimissaan viitenä päivänä viikossa yksinkertaiset terveyteen liittyvät palvelut 
        yhdistettynä kotipalveluihin.
  3.   Pitkäaikainen hoito terveydenhoitopalveluja tarvitseville, joka sisältää tehostetut terveys- ja sosiaalipalvelut  
        vakavista sekä kroonisista taudeista kärsivien henkilöiden hoitoon.
  4.   Pitkäaikainen hoito pääasiassa sosiaalipalveluita tarvitseville, jolloin terveydellisten palveluiden tarve on vähäinen, 
               mutta intensiiviset sosiaalipalvelut ehkäisevät henkilön laitoshoitoon joutumisen tarvetta.

Henkilöiden palveluntarve on arvioitu monitavoitteisen CTMSP tekniikan avulla (Classification per types en mieleu de 
soins et services prolongés, Italiaan sovellettu versio). CTMSP tekniikan tavoitteena on yhdistää henkilöiden biologiset, 
psykologiset sekä sosiaaliset tarpeet ottaen huomioon myös omaisten sekä yhteiskunnan näkemykset. Tekniikka on 
kuitenkin huomattavan tarkka ja sen läpivieminen on työlästä, joten esimerkiksi Udinen alueella tekniikkaa sovelletaan vain 
kaikkein monimutkaisimmissa tapauksissa. Palvelun tarjoaja voidaan valita myös yksityiseltä sektorilta.

Italian maakunnilla on suhteellisen itsenäinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita järjestettäessä. Terveydenhoidon 
perusyksiköitä ovat Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), joita on noin 200 kappaletta. Kukin niistä vastaa noin 250 000 - 300 000 
henkilön terveyspalveluiden tarpeeseen. Palveluita tarjotaan joko julkisten tai akkreditoitujen yksityisten palveluntarjoajien 
kautta; sairaalat akuuttien ja pitkäaikaissairaiden hoitoon, laboratoriot, hoitokodit ja yleislääkärit. Terveyspalvelut rahoitetaan 
osin sosiaalivakuutusmaksujen ja osin verotuksen kautta. Italiassa käytetään suoria etuisuuksia enemmän kuin muissa 
Euroopan maissa, mutta julkiset palvelut ovat vähemmän kehittyneitä. (Grumbach et al. 2002)

Taloudelliset ja sosiaaliset erot Italian eri maakuntien välillä, pohjois-etelä–suunnassa, ovat huomattavia. Myös alueiden 
suhteellinen itsenäisyys on johtanut siihen, että hallintokäytännöt ovat erilaiset, eikä etelässä kansallisen tason määräyksiä 
aina pystytä toteuttamaan. Nykyinen rahoitusjärjestelmä tukee voimakkaasti päiväsairaala-toimintaa. Aikaisemmin 
akuuttipotilaille varatut vuodesijat olivat usein kroonikkopotilaiden käytössä, jotka olisi pystytty hoitamaan myös kotona. 
Päiväsairaalatoiminta edesauttaa tilannetta, jossa akuuteille sairastapauksille varatut paikat todella ovat näiden potilaiden 
käytössä. (Grumbach et al. 2002)

Yleislääkärit (general practitioners, GPs), jotka Italiassa toimivat usein perhelääkäreinä, ovat tärkeä osa terveydenhuollon 
järjestelmää. GP:t toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai useamman lääkärin vastaanotoilla. GP:llä on suuri päätösvalta 
siinä, minkälaiseen hoitoon kukin potilas ohjataan. Yksityiset palveluntarjoajat (esim. akkreditoidut yksityissairaalat) tuottavat 
noin puolet terveydenhuollon palveluista (myös kolmas sektori sisältyy tähän). Italiassa ollaan yhä enemmän menossa siihen 
suuntaan, että yksityinen sektori tuottaa palvelut ja julkinen sektori toimii vain niiden ohjaajana. (Grumbach et al. 2002)

Erityisesti sosiaalipalveluiden puolella yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut ovat kysytyimpiä. Nämä tuottavat 
85 prosenttia sosiaalipalveluista, joista 64 prosenttia on julkisin varoin rahoitettuja. Kolmas sektori tuottaa suurimman 
osan näistä palveluista. Kolmannen sektorin yhteisöt ovat uskonnollisia tai muita yleishyödyllisiä tai tiettyyn tarkoitukseen 
perustettuja yhteisöjä kuten säätiöitä. Yli 10 000 vapaaehtoisjärjestön rinnalla toimii erilaisia osuuskuntatyyppisiä 
palveluyrityksiä (cooperatiivejä). Niitä on noin 5 400 kappaletta, joista 60 prosenttia toimii yleisemmin sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä vanhuspalveluiden parissa. Täytyy muistaa, että Italiassa perheen ja pimeän työvoiman rooli 
sosiaalipalveluiden tuottajina on keskeinen. (Grumbach et al. 2002)

Voittoa tavoittelematon sektori muodostuu vapaaehtoisista sekä osuuskuntatyyppisistä cooperatiiveistä. 
Vapaaehtoisjärjestöjä on noin 10 000 ja niiden varoista 80 prosenttia tulee yksityisistä lähteistä. Kolmasosa näistä järjestöistä 
on uskonnollisperustaisia. 60 prosenttia cooperatiiveistä ja noin 45 prosenttia vapaaehtoisjärjestöistä toimii sosiaalisen 
palveluntuotannon alalla. Italialaisen tutkimuksen mukaan tärkeimmät palvelut, joita vapaaehtoisjärjestöt tarjoavat ovat 
kuunteleminen, viihdyttäminen, opettaminen ja konkreettinen apu. Pääasiallinen kohderyhmä palveluille ovat vanhukset 
(30 prosenttia). Vapaaehtoisista työntekijöistä puolet on naisia ja puolet miehiä, 20 prosenttia on eläkeläisiä. Senioreilla on 
ja he käyttävät paljon vaikutusvaltaa jälkeläistensä kulutukseen (vaatteet, lomailu, ruoka, liikkuminen, terveydenhuolto). He 
hoitavat myös paljon lastensa perheiden asioita kuten kaupassa käyntiä, lastenhoitoa jne. (Grumbach et al. 2002)
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Erilaiset teletekniikan avulla toteutetut palvelut ovat vähitellen yleistymässä Italiassa, mutta tällä hetkellä puhutaan 
lähinnä vain sosiaali- ja terveyspalveluiden perustarpeiden täyttämisestä. Siihenkään eivät julkiset varat aina riitä. Italian 
pohjoisimmissa maakunnissa tilanne on joiltain osin parempi ja käytettävissä olevia varoja on jonkin verran enemmän. 
Uusien ratkaisujen löytyminen itsenäisen asumisen ja laitosmaisen asumisen välille on Italiassa, niin kuin meillä 
Suomessakin, suuri haaste.

2.4.4 Yhteenveto

Italiaa ovat jo syvemmin kohdanneet samat ikääntyvän väestön haasteet kuin meillä täällä Suomessa. Syntyvyys on 
alhaisella tasolla, kun samaan aikaan kansalaiset elävät pisimpään koko Euroopassa. Maahanmuutto ja sitä seurannut 
edullisen työvoiman saanti on osaltaan ratkaissut monia ongelmia palvelujen saantiin liittyen. Osaavasta työvoimasta 
on kuitenkin pula ja Italian taloudellisen tilanteen paraneminen edellyttää isoja rakenteellisia muutoksia myös julkisella 
sektorilla. Suomeen verrattuna omaisilla ja kolmannen sektorin toimijoilla on isompi rooli verrattuna julkiseen sektoriin. 
Vapaaehtoistoiminta on laajaa ja italialaiset ovat aina olleet anteliaita lahjoittaessaan rahaa erilaisille järjestöille (usein 
uskonnollisille).

”Nonnat ja nonnot” ovat arvostettuja perheenjäseniä, joista halutaan pitää huolta perheen kesken, jos se vain on mahdollista. 
Tämä onnistuukin helposti, kun eri sukupolvet asuvat lähekkäin. Isovanhemmilla on myös määräysvaltaa nuorempien 
sukupolvien kulutustottumuksia ohjatessaan. Muistiin liittyvät ongelmat ovat lisääntymässä, mutta toisaalta naisten rooli 
työelämässä ei ole vielä yleistä. Kotona on aina joku pitämässä huolta myös vanhuksesta. Mielenkiinto erilaisiin erityisesti 
teletekniikkaan liittyviin ratkaisuihin (esim. turvarannekkeet) on kuitenkin kasvamassa. Italian eri maakunnat ovatkin 
varteenotettavia vientikohteita Suomen kannalta niin teknologioiden kuin palveluiden osalta.

Italiaa koskevat tiedot on kerätty syyskuun 2004 ja helmikuun 2005 välisenä aikana. Tutkija vietti tämän ajan 
vierailevana tutkijana Roomassa Instituto per le Technologie della Construzionessa (ITC), joka on yksi Italian kansallisen 
tutkimuslaitoksen, CNR:n instituuteista. Vierailun aikana TSA-hankkeen tutkijat sekä yritysosapuolen edustajat kirjoittivat 
Abitare e Anziani-lehden numeroon 5/6, 2004, artikkeleita suomalaisesta senioriasumisesta. International Journal of Strategic 
Property Management-lehdessä (9/2005) on julkaistu artikkeli ”Business Potential in Senior Services” sekä vierailusta on 
olemassa TSA-hankkeen sisäinen raportti ”Kansainvälinen näkökulma senioriasumisen liiketoimintaan – Uusien asumis- ja 
palvelumallien kehittäminen”.
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2.5  Japani
       Hilkka Tervaskari

2.5.1 Johdanto

Japanin 127 miljoonasta asukkaasta melkein viidennes oli vuonna 2004 yli 65-vuotiaita (Mitchell & muut 2004). 
Väestönkehitys on johtamassa superikääntyneeseen yhteiskuntaan, jossa vuonna 2050 joka kolmas kansalainen on yli 
65-vuotias. Syntyvyys on alhainen, sillä työelämän ja kodinhoidon yhdistäminen on japanilaisessa työkulttuurissa vaikeaa. 
Nuoret naiset haluavat kuitenkin yhä enenevässä määrin luoda uraa kodin ulkopuolella eikä jäädä kotiin hoitamaan 
lapsia ja vanhuksia. Perinteinen vanhusten hoivakulttuuri siis on väistymässä ja on muutoksen aika (Salo 2006). 

Kansallinen tavoite Japanissa on taata kaiken ikäisille terveellinen ja hyvinvoiva elämä (JMHLW 2003). Valtion hallinto ja 
kaikki alueelliset julkiset organisaatiot ovat laatineet suunnitelmat ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Ikäihmisten odotetaan osallistuvan aktiivisesti yhteiskunnan ylläpitämiseen sekä työskentelemällä että siirtämällä tieto-
taitoansa ja elämänviisautta nuoremmille ikäpolville (Salo 2006).

’Kaigo-Hoken’ -vanhusten pitkäaikaishoitovakuutus otettiin käyttöön vuonna 2000. Siinä tavoitteina on siirtää vastuuta 
ikääntyneiden hoidosta lasten perheiden hartioilta yhteiskunnalle, luoda läpinäkyvä järjestelmä ennakkoon maksettujen 
maksujen ja niiden perusteella saavutettujen palveluiden suhteen, edistää moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen välillä sekä vähentää sosiaalisin perustein, terveyden tilaansa nähden tarpeettomasti sairaaloihin 
sijoitettujen vanhusten määrää. (Mitchell ja muut, 2004)

Pitkäaikaishoitovakuutus korvaa enimmillään 90 % hoitoa tarvitsevan ikääntyneen todellisista kustannuksista. 
Sairauden hoitoa korvataan sairausvakuutusjärjestelmän kautta. Hoiva- ja terveyspalvelut tuotetaan pääosin yksityisten 
palvelujen tarjoajien toimesta (Salo 2006). Vuonna 2006 Japanin vanhusten pitkäaikaishoitovakuutusta uudistetaan 
lisäämällä siihen elementtejä ennaltaehkäisevän hoidon ja kuntouttavan toiminnan kustannusten korvaamiseksi. Tämä 
vanhuspalvelujen kansallisen strategian muutos on huomattava. Se on tuonut uusia mahdollisuuksia myös ikääntyneiden 
asumisolojen parantamiseen. Vakuutusjärjestelmä on luonut mahdollisuudet saada monimuotoista tukea asumiseen, 
kuten kotiin suunnattuja palveluja, kodin muutostöitä, ikäihmisille suunniteltuja esteettömiä asuntoja ja palvelutaloja. 

Japanilaiset seniorit ovat perinteisesti asuneet samassa taloudessa seuraavien sukupolvien kanssa, useimmiten vanhimman 
pojan perheen kanssa. Tämä kulttuuri on vähitellen väistymässä. Yhä suurempi joukko ikäihmisiä asuu yksin ja kaukana 
lapsistaan. Ympäristö ja palvelut eivät kuitenkaan ole siihen valmistautuneet. Se on luonut suuria paineita löytää nopeasti 
uudenlaisia ratkaisuja senioreiden asumiseen ja heidän arkielämästä selviämiseensä.
    

2.5.2 Japanin ikääntyvä kansa

Japanin 127-miljoonainen väestö on maailman nopeimmin vanheneva kansakunta. Vuonna 2004 melkein viidesosa 
kansasta oli yli 65 -vuotiaita ja vuonna 2015 heitä arvioidaan olevan 26 % väestöstä (UMDP Human Development Report 
2003). Tuoreimman ennusteen mukaan vuonna 2050 joka kolmas on yli 65-vuotias (JMHLW 2005). 
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Syntyvyys on alhainen (1,31), sillä työelämän ja kodinhoidon yhdistäminen Japanissa on vaikeaa. Nuoret naiset haluavat 
yhä enenevässä määrin luoda uraa kodin ulkopuolella eikä jäädä kotiin hoitamaan lapsia ja vanhuksia. Japanissa ikääntyvät 
ovat asuneet perinteisesti lastensa kanssa. 

Nykypäivänä on kuitenkin tapahtumassa suuri kulttuurimuutos, kun aikuiset lapset muuttavat työn ja lasten kouluttamisen 
perässä taajamiin ja naiset palaavat lasten kasvatuksen jälkeen työelämään. Myös työpaikkauskollisuus on muuttumassa 
väljemmäksi. Enää ei välttämättä olla saman työnantajan palveluksessa koko työuraa. Työtä voidaan hakea kauempaakin.

Perinteisesti on ollut perheen vanhimman pojan, tai käytännössä hänen vaimonsa, velvollisuus huolehtia vanhemmista. 
Nyt mahdollisuudet tähän ovat muuttuneet. Ikääntyvät jäävät yhä enenevässä määrin yksin. Kun lapset muuttavat työn ja 
koulutuksen perässä usein kauaskin kotoa, muodostuu arkipäivästä selviytyminen seniorille ongelmalliseksi. Japanissa ei ole 
toistaiseksi järjestelmällisesti kehitetty kotiin suuntautuvia palveluja, eikä koulutettua henkilökuntaa tähän tarkoitukseen vielä ole.  

Kuva 1. Japanin väestöosuus ikäryhmittäin (%) vuosina 1950–2030. (mukaeltu Kojima 1997)

Japanilaiset elävät suomalaisia pidempään. Japanilaisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt ollen nyt 81,6 vuotta, kun 
se vielä 1970 -luvun alussa oli 73,3 vuotta.  Miesten keskimääräinen elinikä on 78,1 vuotta ja naisten 85,2 vuotta (JMLJW 
2005).

Vuonna 2005 Japanin väkiluku kääntyi ensimmäisen kerran laskuun, johtuen alhaisesta syntyvyydestä ja ikäihmisten 
poistumasta. Työikäisten määrä on jyrkässä laskussa. Tilastojen mukaan väestön lukumäärä tulee laskemaan nykyisestä 
127 miljoonasta 100:an miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. 

Ikääntyneiden hoito on Japanissa sekä sosiaalinen että poliittinen ongelma. Niiden ikäihmisten osuus, jotka luokitellaan 
vuodepotilaiksi tai sairastavat dementiaa tai ovat muuten hoidon tarpeessa, on jo yli 2,8 miljoonaa (Yamasaki 2002). 

2.5.3 Senioreiden hyvinvointipalvelut Japanissa

2.5.3.1 Japanin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja rahoitus

Japanin terveydenhuollon rahoitus on vakuutuspohjainen ja kattaa lakisääteisesti koko väestön. Perustana on vanha 
Bismarck-tyyppinen rakenne: perheenjäsenet on vakuutettu perheenpään (isän) työsuhteen pohjalta. Vähitellen, yli sadan 
vuoden mittaan, monet vakuutusmallit ovat eriytyneet: merimiehillä, opettajilla, valtion virkamiehillä, maanviljelijöillä, 
yksinäisillä opiskelijoilla yms. erityisryhmillä on omat vakuutusmallinsa, joita lienee parisenkymmentä. 

Japanin sosiaali- ja terveydenhuoltoa säätelee ainakin viisi (5) lakia:
 • Community Health Law (public health)
 • Medical Service Law (työikäisten ja heidän perheenjäsentensä sairausvakuutus)
 • Law for Health Services for the Elderly (eläkeläisten sairausvakuutus)
 • Law on Long-term Care, vuonna 2000, (“Kaigo-Hoken”, Pitkäaikaishoidon vakuutusjärjestelmä)
 • Occupational Safety and Health Act.
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Väestön vanhetessa vanhustenhuollon osuus sosiaalimenoista kasvaa, sekä vanhusten kasvavan määrän vuoksi että myös 
sen takia, että vanhusten hoitotarpeet lisääntyvät iän myötä. Sosiaaliturvamenot ovat nousseet yli kaksinkertaisiksi vuosina 
1985–2000, mutta niiden sisällä eläkkeiden osuus on kasvanut muita menoja nopeammin: yli 2,4-kertaiseksi (UM TOK0003-
84 2003). 

Japanin lakisääteinen eläketurva koostuu kaikille tietyn ikäisille pakollisesta kansaneläkejärjestelmästä (eläkeikä 65 vuotta) 
ja työeläkejärjestelmästä (eläkeikä 60 vuotta). Kansaneläke maksetaan maksettujen eläkemaksujen perusteella. Työeläke 
riippuu ansioista. Erilaiset eläkejärjestelmät ovat yleisiä (UM TOK0003-84 2003).

Perinteinen vanhusten hoivakulttuuri on väistymässä ja on muutoksen aika. Kansallinen tavoite Japanissa on taata kaiken 
ikäisille terveellinen ja hyvinvoiva elämä (JMHLW, 2003). Valtion hallinto ja kaikki alueelliset julkiset organisaatiot ovat 
laatineet suunnitelmat ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Ensimmäinen 1990-luvulla laadittu kymmenen vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon strategia ikäihmisille, ”The Golden 
Plan”, toi käännekohdan Japanin hyvinvointihistoriaan. ”The Golden Plan’in” tavoitteet ovat pitkäaikaishoidon sosiaalisen 
tuen parantaminen sekä siirtyminen pois suositusta sairaalahoidosta enemmän kotihoidon suuntaan. Strategian pääalueet 
ovat:

 •  Palvelujen yleisyys. Tulotasosta riippumatta palvelut on tarkoitettu kaikille niitä tarvitseville ikäihmisille.  
 •  Vapaus valita. Palvelut perustuvat ikääntyneiden itsenäisyyteen ja omaan päätöksentekoon.
 •  Palvelujen avoimuus. Palveluntuottajana voi olla yksityinen, yhteisö tai julkinen sektori. Palvelujen saatavuus 
     myös harvaanasutuilla seuduilla tulee mahdollistaa.
 •  Palvelujen kokonaisvaltaisuus. Palvelujen tulee perustua jokaisen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita tukevaan 
     palvelukokonaisuuteen.
 •  Kuntien vastuu palvelujen tuottamisesta.  

 
2.5.3.2 Ikäihmisten pitkäaikaishoito Japanissa 

Pitkäaikaishoidon vakuutusjärjestelmä, ”Kaigo-Hoken”, astui voimaan huhtikuussa 2000, mistä alkaen on lain piiriin 
tulleiden määrä kasvanut dramaattisesti. Niiden ikäihmisten lukumäärä, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan 
heikentyneen toimintakyvyn vuoksi, oli vuonna 2000 kaikkiaan 2,2 miljoonaa. Vuonna 2003 luku oli jo 3,5 miljoonaa. 
Vakuutusjärjestelmän voimaantulon lisäksi on jyrkkään palvelutarpeen kasvuun vaikuttanut yksinasumisen lisääntyminen.

Kuva 2. LTCI (=Long Term Care Insurance) vakuutusjärjestelmän palvelujen käyttäjien lukumäärän kasvu Japanissa. 
(Kimura 2004)
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Taulukko 1. LTCI-vakuutusjärjestelmän käyttäjät.

Taulukko 1 osoittaa hyvin sen todellisen tilanteen, minkä edessä japanilaiset ovat. Ikääntyvien tarvitsemat ja 
vakuutusjärjestelmästä korvattavat palvelut lisääntyvät niin voimakkaasti, että tilanteelle on tehtävä jotain. On löydettävä 
uusia ratkaisuja, kuten esimerkiksi senioritaloja, palvelutaloja, palvelukeskuksia jne.  Niiden rinnalla on myös kehitettävä 
ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintakykyä tukevia palveluja. 

Kaigo-Hoken -vakuutusjärjestelmä

Kaigo-Hoken -vakuutusjärjestelmässä asiakkaat jakaantuvat kahteen tyyppiin:
 1)  64-vuotiaat
 2)  40–64-vuotiaat henkilöt, jotka sairastavat 15 erikseen mainittua sairautta.

65 vuotta täyttäneistä ne, jotka tarvitsevat toistuvaa tai jatkuvaa päivittäistä apua, vuodepotilaat ja dementiaa sairastavat 
ovat oikeutettuja vakuutuksen etuihin.  Vakuutusjärjestelmän käyttäjät maksavat 10 % palveluista. Jos asiakas on 
pitkäaikaishoidossa, hän maksaa lisäksi ruoasta 10 %:n palvelumaksun. Asiakkaan tulojen mukaan voidaan osuutta 
kuitenkin muuttaa siten, etteivät maksut nouse kohtuuttomiksi suhteessa asiakkaan tuloihin. Kaigo-Hoken vakuutusmaksut 
vähennetään vanhuus- tai työeläkkeestä.

Kaigo-Hoken-palvelujen saantiin tarvitaan kunnan virallinen hyväksyntä, joka perustuu kotikäynnillä tehtyyn palvelutarve-
kartoitukseen ja lääkärin lausuntoon.

Kaigo-Hoken -järjestelmässä ikäihmisten toimintakyky luokitellaan viiteen eri toimintakykyluokkaan päivittäisistä toiminnoista 
selviytymisen perusteella: 

 Kaigo 1. Erityyppinen päivittäinen kotiapu.  
 Kaigo 2.  Erityyppinen päivittäinen kotiapu sisältäen päivähoidon kolme kertaa viikossa.
 Kaigo 3.  Kotipalvelu kahdesti päivässä ja sen lisäksi yöpäivystys tai
  -lääketieteellisen avun ja sairaanhoidon tarve kolme kertaa viikossa tai
  -tarvitsee dementian vuoksi päivittäisiä palveluita ja päivähoitoa neljä kertaa viikossa. 
 Kaigo 4.  Kotipalvelu kahdesta kolmeen kertaan päivässä ja sen lisäksi yöpäivystys tai 
  -lääketieteellisen avun ja sairaanhoidon tarve kolme kertaa viikossa tai
  -tarvitsee dementian vuoksi päivittäisiä palveluita ja päivähoitoa viisi kertaa viikossa.
 Kaigo 5.  Kotipalvelu kolme tai neljä kertaa päivässä sisältäen yöpäivystyksen tai
  -lääketieteellisen avun ja sairaanhoidon tarve kolme kertaa viikossa

Kaigo-luokkiin 4 ja 5 kuuluu yli 840 000 ikääntynyttä. Tänä päivänä niin sanottujen ”vuodepotilaiden” pääasiallisia hoitajia 
kotona ovat heidän miniänsä tai puolisonsa.  Tulevaisuudessa kuitenkin myös Japanissa yhä harvemmat ikääntyneet asuvat 
yhdessä lastensa kanssa.  Vuonna 2003 oli Japanissa kahden tai kolmen sukupolven talouksia 40 % kotitalouksista ja yli 65 
-vuotiaista asui yksin 19 % (JMHLW 2005).
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Kuva 3. Ikääntyvien japanilaisten asumismuoto vuosina 1985, 2001 ja 2003. (Kimura 2004)

Apuvälineiden saanti kotiin on ollut jo aikaisemminkin mahdollista veroperusteisen sosiaalijärjestelmän puitteissa, mutta 
se on tarjonnut mahdollisuuksia vain kaikkein köyhimmille ja yksinasuville (Yamasaki 2002). Nykyinen järjestelmä tarjoaa 
paremman mahdollisuuden saada apuvälineitä niin sanotuista Kaigo-shopeista.  

2.5.3.3 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulevaisuudennäkymät Japanissa

Japanin terveydenhuolto on tähän mennessä suosinut laitoshoitoa enemmän, kuin ennaltaehkäiseviä tai kuntouttavia 
toimenpiteitä. Tulevaisuuden senioripalveluista selvitäkseen Japani on alkanut etsiä uusia keinoja pitääkseen ikäihmiset 
mahdollisimman pitkään omatoimisina. Hyvänä esimerkkinä tästä on ministeriön valmistelema uudistettu vanhuspolitiikka. 

Uusi ”New Golden Plan” -suunnitelma on laadittu vuosille 2006–2015. Siinä tavoitteina tulevat olemaan
 •  ennaltaehkäisy,
 •  kuntoutus,
 •  jatkuva (24 h/vrk) kotihoito ja
 •  saumattomat palvelut.

Ikäihmisten itsenäisyyden ja kotona asumisen tukeminen on melko uusi asia japanilaisille. Tällä hetkellä kotiin annettavat 
palvelut ja apuvälineiden käyttö on vähäistä, koska koulutettua kotihoitohenkilöstöä ei toistaiseksi ole ja apuvälinekeskuksia 
on harvassa. Kotona sattuneista kuolemista 70 % johtuu yli 65-vuotiaiden henkilöiden kaatumisesta tai kylpyammeessa 
liukastumisesta. 

Periaatteessa japanilaisilla on mahdollisuus saada tarvittavat apuvälineet ilmaiseksi kotiin Kaigo-Hoken vakuutusjärjestelmään 
perustuen, ”Kaigo-Shop’it” lainaavat ja vuokraavat kyllä välineitä, mutta shoppeja on vain todella harvoilla alueilla (Kimura 
2004). Niitä on nykyisin noin 3000 maan laajuisesti. 

Kuvissa 4 ja 5 Kaigo-Shopit jakavat tarvittavia apuvälineitä.  
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Kuva 6. Japanin uuden ikäihmispolitiikan pääsuunnat. (Kimura 2004)

Kodin ja laitoshoidon välissä oleva palveluasuminen on vähäistä Japanissa. Tavoitteena on nyt suurten sairaalamaisten 
laitosten tilalle rakentaa pieniä kodinomaisia yksiköitä dementiaa sairastaville ja monitoimisia palvelukeskuksia ikääntyneille, 
jotka eivät enää pärjää kotona. Yksilöllistä hoitoa ja palvelua tullaan toteuttamaan ikäihmisten omaa elämänrytmiä arvostaen. 
Uudistuksen myötä pitkäaikaishoitovakuutukseen lisätään elementtejä ennaltaehkäisevän hoidon ja kuntouttavan toiminnan 
kustannusten korvaamiseksi. 

Uutta ikäihmisten palvelupolitiikkaa valmistelleen asiantuntijaryhmän raportti, ”Raportti 2015”, painottaa jatkuvaa 
kotihoitoa ja saumattomia palveluita. Lähitulevaisuudessa tulisi varmistaa ikääntyvien elämä kodinomaisessa ilmapiirissä 
ja perhepiirissä. Laitoshoitoa tulisi pitää viimeisenä valintana. Kotihoidon rinnalle tulee kehittää 24 tunnin turvallinen 
hoitovaihtoehto. Saumaton hoito kotoa laitoshoitoon tulee myös kehittää. 

Japanissa tarvitaan uudenlaista mallia:
 •  Ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen teknologiaa.
 •  Saumattomien palvelujen ja tilojen tuntemusta. 
 •  Monitoimintamalli palvelutiloille, jotka toimivat yhteistyössä ympäristön kanssa.
 •  Uudenlaista kotiteknologiaa, joka mahdollistaa turvallisen kotona asumisen.

Japanissa on pitkät jonot hoitolaitoksiin. On vaikea päästä vakuutusjärjestelmän alaiseen laitokseen. Erilaisten keskituloisille 
tarkoitettujen vuokra senioritalojen tarve on kasvanut valtavasti (Kuukausimaksu 100 000–50 000 JPY = 740  – 1000 €). 
Yksityisen sektorin palveluntuottajat ovat siirtymässä näille markkinoille.

2.5.4 Senioriasuminen Japanissa 

2.5.4.1 Yleistä

Japanissa on noin 45 800 000 (2003) kotitaloutta, joista 15,8 % on seniorikotitalouksia. Seniorikotitaloudella tarkoitetaan 
kotitaloutta, jossa kaikki ovat täyttäneet 65 vuotta (MHLW 2004).  Kasvavan seniorikotitalouksien määrän myötä on myös 
rakennusten suunnitteluun ruvettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota.

Taulukko 2. Kotitaloudet ja seniorikotitaloudet Japanissa. (MHLW) (ilmoitettu 1 000:na)
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Kuva 7. Japanin seniorikotitaloudet 1980–2003. (MHLW 2004)

Suurena ongelmana Japanissa pidetään sitä, ettei tiedetä, millaisia asuntoja ja millaisia palveluja seniorit tarvitsevat.
Ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Yksi Japanin suurimmista rakennusliikkeistä on vuonna 2004 tehnyt kyselytutkimuksen 
45–64-vuotiaille selvittääkseen heidän asumistarpeitaan (Yoshitake 2004). Kyselyyn vastasi 751 henkilöä, joista 94 oli naisia 
ja 643 miehiä. Lähes 60 % asui omistusasunnossa omakotitalossa, 30 % asui omistusasunnossa kerrostalossa, 7 % vuokra-
asunnossa ja 3 % jonkin muun tyyppisessä asunnossa.

Kyselyyn vastanneista 30 % arveli muuttavansa tulevaisuudessa uuteen asuntoon. Suurimpana syynä muuttamiselle pidettiin 
hoidon tarvetta tai ikääntymistä. Muita syitä oli lasten itsenäisyys tai eläkkeelle jääminen. Suurin osa (65 %) aikoi muuttaa 
omakotitaloon tai kerrostalo-osakkeeseen. 20 % aikoi valita palvelutalo-osakkeen tai yksityisen hoitokodin (Kuva 8).   

Kuva 8. Millaiseen asuntoon nykyiset 45–64-vuotiaat japanilaiset haluaisivat muuttaa tulevaisuudessa. (Yoshitake 2004)

Suurimpina uuden asunnon valintakriteerinä kyselyyn vastanneiden kesken pidettiin asunnon turvallisuutta, sijaintia, 
esteettömyyttä, hintaa, rakennuksen turvallisuutta (maanjäristykset) ja palveluntuottajan laatua.

Vuonna 1998 rakennetuista asunnoista noin 3 % oli esteettömiä nk. barrier-free-asuntoja, nykyisin (2005) luku on 10 %. 
Tukikahvojen määrää on lisätty ja käytäviä levennetty. Kylpyammeet kuuluvat japanilaiseen kulttuuriin, joten niistä ei voida 
luopua, vaikka ne aiheuttavat paljon onnettomuuksia. Niiden suunnittelussa on kuitenkin kiinnitetty huomiota esimerkiksi 
reunojen korkeuteen.
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Kuva 9.  Valintaperusteet uuden asunnon valinnassa 45–64-vuotiailla japanilaisilla. (Yoshitake 2004)

2.5.4.2 Japanilaisen asunnon ominaispiirteitä 

Asuntojen länsimaistuminen on menossa Japanissa, mutta etenkin ikääntyneiden asunnoissa on kulttuuriin liittyviä 
ominaispiirteitä. Japanilainen asunto on yleensä jaettu pieniin huoneisiin, joita seinäkkeet ja kynnykset erottavat toisistaan.

Sisäänkäynti

Itse asunto on sisäänkäyntiä (eteisalue) korkeammalla Pääsääntönä on riisua kengät eteisalueella ja siirtyä tossut 
(”pistokkaat”) jalassa sisätiloihin. 

Japanilainen huone

Asunnossa on yleensä ainakin yksi japanilainen huone, jonne on levitetty tatami eli oljesta ja langasta valmistettuja mattoja 
paksuudeltaan 5,5 cm. Yhden tatamin koko on 90 x 180 cm. Tatamihuoneen mitoitus perustuu tatamin mattoihin. Tyypillinen 
tatamihuone on neljän tatamin levyinen ja pituinen (3.60 x 3.60). 

Huoneen yhden seinän takana on liukuovikaappi, missä säilytetään vuodevaatteet, jotka yöksi levitetään lattialle. Samassa 
tatamihuoneessa voi nukkua koko perhe. Tatamihuoneessa kävellään sukkasillaan. Tossut jätetään huoneen ulkopuolelle. 

Kylpyhuone

Japanilainen kylpee ammeessa. Kylpy ei ole vain puhdistautumista, vaan myös rentoutumista varten suomalaisen saunan 
tapaan. Traditionaalinen kylpyhuone on eri tila kuin wc. Kylpyhuone on ”puhdas” ja wc ”likainen”. Kylpyammeessa ei käytetä 
saippuaa. Saippuointi ja huuhtelu tapahtuvat kylpyammeen ulkopuolella. 

Yli 65-vuotiaiden onnettomuuksista noin 70 % sattuu kotona ja näistä suurin osa kaatumisina tai hukkumisina 
kylpyammeessa.  

 
2.5.4.3 Tulevaisuuden senioriasuminen Japanissa

Japanissa on ryhdytty monella tasolla pohtimaan ikääntyvien ihmisten asumista, koska asunto-olosuhteet on usein se 
tekijä, joka estää kotona asumisen jatkamisen. Senioreille tarkoitetut korkealaatuiset vuokra-asunnot ja ”Silver Housing” 
ovat esimerkkejä nykyisin kehitettävistä asumismalleista, jotka ovat nopeasti laajenemassa Japanissa. Niissä toteutuvat 
esteettömyys, turvahälytys ja palvelujärjestelmä. 

Japanin sosiaali- ja terveysministeriö järjesti kesäkuussa 2003 asiantuntijakeskustelun, jonne osallistui 15 Japanin 
merkittävimmistä ikääntyvien asioiden asiantuntijoista.  Tavoitteena oli vanhuspolitiikan uudistaminen vuoteen 2015. 
Keskustelusta syntyi raportti, jossa esitetyt asiat ovat toimineet kehittämistyö perustana Japanissa. Asumiseen liittyen on 
raportissa tiivistetysti mainittu: 
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 -  Ikäihmisten osallistuminen yhteiskuntaan on varmistettava ja pyrittävä saamaan laitoshoitovaihe niin lyhyeksi kuin
      mahdollista lisäämällä itsehoitoon, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen liittyviä mahdollisuuksia.
 -  Ikäihmisten aktiivisuutta sosiaaliseen osallistumiseen, oman panoksen antamiseen, työllistymiseen ja
      tarkoituksenmukaiseen elämään on lisättävä.
 -  Ikäihmiset tulee saada löytämään piilevät kykynsä ja elämään tuottavaa elämää.
 -  Ikäihmisten mahdollisuuksia asua omassa kodissaan on parannettava kotiin suunnattujen palveluiden (24 tuntia/vrk) ja
      turvajärjestelmien avulla.
 -  Kotona-asumisen ja laitoshoidon väliin on kehitettävä monipuolisia, vaihtoehtoisia asumismuotoja, pieniä yksiköitä 
    lähelle kotia, jolloin on mahdollista olla sidoksissa tuttuun yhteisöön ja omaisiin.  
 -  Dementiaa sairastavat tarvitsevat ryhmäkoteja, joissa on riittävät turvajärjestelmät ja palvelut.
 -  Uusissa rakentamismalleissa tulee huomioida ikääntyvien asukkaiden omien resurssien hyödyntäminen ja sosiaalisen
      pääoman lisääminen. 
 -  Valtion tulee tukea uudentyyppisten pienimuotoisten, monipuolisten palvelukeskusten rakentamista, joissa 
    useat pienet palvelukeskukset (satelliitit) ovat yhteydessä suurempaan. 

Kuvassa 10 on esitetty yleistymässä olevat yksinomaan ikääntyville tarkoitetut rakennustyypit. Näiden lisäksi on Japanissa 
menossa erilaisia kyläyhteisöprojekteja, joissa on tavoitteena yhteisöllisyyden ja järjestetyn toisista huolehtimisen lisääminen. 
Kyläyhteisöissä ovat toimivat korttelitalot, joissa on tehokkaasti organisoitu vapaaehtoistyö ja vertaistuki. Yhteisön jäsenet 
tukevat toinen toisiaan, järjestävät päiväkerho- ja päiväkotitoimintaa ja käyvät auttamassa tarvittaessa.  

Esimerkiksi Aichin maakunnassa on menossa projekti, jossa tavoitteena on vanhanajan monisukupolvisen yhteisön 
kehittäminen. Alueella on kaikenikäisille suunnattuja monimuotoisia vuokra- ja omistusasuntoja, kotihoitoa tukeva 
palvelukeskus, kahvila, ravintola, kotihoidon keskus, lastentarha ja hoitoalan oppilaitos. Alueella on myös muutama 
yhteisöllisen asumisen pientalokokeilu, missä saman katon alla asuu vanhuksia, nuoria opiskelijoita ja lapsiperheitä, 
mutta he ovat sitoutuneet yhteisölliseen elämään ja ylläpitävät muun muassa talossa asuvien vanhusten ja lasten yhteistä 
päivähoitoa. 

Niigatan maakunnassa, Aganon kaupungissa on alkanut suomalais-japanilainen projekti, missä tavoitteena on toteuttaa 
hyvinvointikaupunginosa kaikenikäisille. Kaupunginosan palveluja ovat terveyskeskus, kotipalvelu, kuntoutuskeskus, 
japanilainen kylpylä, ikäihmisten pitkäaikais- ja lyhytaikaishoito sekä ryhmäkodit, ostoskeskus ja yli 200 asunnon 
pientaloalue. Asunnoista on 60 % esteettömiä. Pientaloalue toteutetaan vanhanajan kyläyhteisöperiaattella, missä 6–12 
taloa muodostavat oman tuetun kyläyhteisön.          

 

Kuva 10. Ikääntyville tarkoitettuja rakennustyyppejä. (Kimura 2004)
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2.5.5 Suomen ja Japanin yhteistyö ikääntyvien asumisen ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi

Vaikka Suomi ja Japani sijaitsevat maailmankartalla etäällä toisistaan, ovat maiden väliset suhteet olleet läheiset siitä 
lähtien, kun diplomaattiset suhteet solmittiin 23. toukokuuta 1919. Japanilaiset ja suomalaiset tuntevat keskinäistä vetoa 
toisiinsa. Kansanluonteiden yhtymäkohtia löytyy muun muassa musiikista, kirjallisuudesta, taiteesta ja suhteesta luontoon.

Viime vuosina maiden väliset suhteet ovat kehittyneet niin kaupan, kulttuurin kuin tieteellisen yhteistyön saroilla. Vuonna 1978 
Suomi ja Japani solmivat keskinäisen kulttuurivaihtosopimuksen, joka ratifioitiin vuonna 1980. Se on ainoa kulttuurisopimus, 
jonka Japani on solminut minkään Pohjoismaan kanssa.

Suomella ja Japanilla on paljon muutakin yhteistä. Maat ovat pinta-aloiltaan lähes samansuuruiset. Suomen pinta ala on 338 145 
km² ja Japanin 372 391 km². Huolimatta suuresta väestömäärästä, on vain osa Japanin pinta-alasta asuttua, johtuen saarten 
itärantojen vuoristoista. Molemmissa maissa on lähes samankaltaisena ongelmana väestön vanheneminen (kuvat 11 ja 
12), kun puhutaan suhteellisesta vanhenemisesta. Väestömääriä tarkasteltaessa puhutaan kuitenkin mittasuhteiltaan melko 
erilaisesta ongelmasta. 

Kuva 11. Suomen ja Japanin ikääntyvä väestö.

Kuva 12. Suomen ja Japanin väestötietoja 2004. (JMHLW 2005)

Pohjoismaiden ja Japanin välinen yhteistyö ikääntyneiden hoidon ja palvelujen parantamiseksi käynnistyi vuonna 1997, 
jolloin Japanin silloinen pääministeri Hashimoto ehdotti yhteistyötä Pohjoismaisille virkaveljilleen.  Ehdotusta kannatettiin ja 
vuonna 1998 japanilainen korkean tason virkamiesdelegaatio vieraili kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 1999 pohjoismaiset 
delegaatiot vierailivat puolestaan Japanissa ja näin vierailuja on jatkettu vuoroin Pohjoismaissa, vuoroin Japanissa 
ikääntyneille suunnattujen palveluiden kehittämiseen liittyviä teemoja käsitellen. Näiden tapaamisten yhteydessä on pidetty 
sekä suljettuja asiantuntija-/virkamieskokouksia että koko päivän mittaisia seminaareja, joissa tieto-taitoa on vaihdettu 
innokkaasti.



46     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     47

Finnish Wellbeing Center – Suomalainen senioreiden hyvinvointikeskus Japanissa

1990-luvun loppupuolella suomalaiset asiantuntijat totesivat, että suomalaisella vanhustenhuollon osaamisella ja 
hyvinvointiteknologialla voisi olla sijansa Japanin hyvinvointimarkkinoilla. Vuosien 1999–2002 aikana käytiin laaja 
neuvottelu- ja suunnitteluvaihe “Finnish Wellbeing Center (FWBC)” -hankkeen toteuttamiseksi Japanissa. Finpro ryhtyi 
koordinoimaan hanketta ja yhteistyökumppaneiksi lähtivät mm. Stakes, Tekes, Oulun kaupunki sekä 16 suomalaista 
hyvinvointialan yritystä. Sopivimmaksi kohdekaupungiksi osoittautui noin miljoonan asukkaan Sendain kaupunki 330 km 
Tokiosta koilliseen. Tavoitteena oli rakentaa ikääntyvän väestön palveluihin erikoistuva hyvinvointipalvelukeskus, joka toimisi 
suomalaisen ikäihmisten hoitokonseptin malliyksikkönä Japanissa (Salo 2006). 

Hyvinvointikeskus valmistui joulukuussa 2004 Sendain kaupunkiin. Finnish Wellbeing Center-konsepti perustuu 
suomalaiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, suomalaiseen hyvinvointiteknologiaan ja arkkitehtuuriin. Ydinajatuksena 
suomalaisessa hoitokonseptissa on seniorikansalaisten itsenäisen asumisen tukeminen monipuolisten toimintakykyä 
ylläpitävien ja edistävien kuntoutus- ja hoitopalveluiden avulla. Hyvinvointipalvelukeskuksen viereen rakennettiin tutkimus- 
ja kehittämiskeskus ikääntymisen tutkimuksen ja ikääntymiseen liittyvän japanilais-suomalaisen hyvinvointiteknologian 
tutkimus- ja tuotekehityksen edistämiseksi.  

Suomalaisen ikäihmisten hoidon periaatteet on hyväksytty Japanissa, mutta hyvinvointiteknologian hyödyntäminen on vasta 
alkuvaiheessa. Sendain Finnish Wellbeing Center toimii kansainvälisenä ikääntymiseen ja hyvinvointiteknologiaan liittyvän 
tiedon keskuksena, ja toimii siten myös arvostetun suomalaisen vanhustenhuollon mallin edustajana maailmanlaajuisesti 
(Salo 2006).

Kuva 13. Finnish Wellbeing Center – Suomalainen hyvinvointikeskus Japanissa.

Kuvat 14 ja 15. Finnish Wellbeing Center mahdollistaa senioreiden kuntoutuksen sekä sisä- että ulkotiloissa.

Kuva 16. Finnish Wellbeing Centerin suomalainen lounasravintola ja kahvila ”Cafe MOI”.



48     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     49

Lähteet

Hotta T, Tanaka S & al. 2003. Long term care for Older Persons 2015. Toward the establishment of Long-term Care to 
Sustain Dignity of older Persons. Studymeeting on Long-Term care for older Persons. June 1003.

Japan Ministry of Health Labor and Welfare (JMHLW). 2003a. Elderly Care in 2015: Establishing Elderly Care to Support 
Dignity of the Elderly (in Japanese), Tokyo.

Japan Ministry of Health Labor and Welfare (JMHLW). 2005. Statistical Abstracts on Health and Welfare in Japan 2004, 
Tokyo.

Kaigo-Hoken. 2000. Insurance for care and assistance for the elderly.

Kimura M. 2004. Survey for FWBC’s future opportunities. Embassy of Finland, Tokyo.

Kimura M. 2000. Caring market in Japan. Finpro. Finland Trade Center, Embassy of Finland. Tokyo.

Kojima H. 1995. Basic Principle of Family Policy. Overseas Social Security News. 109:16-26. 

Kojima H. 1997. Population Aging and its Family Context in Japan. National institute of Population and Social Security 
Research, Tokyo.

Ministry of Posts and Telecommunications. MPT’s Measures to Bridge the digital divide for the elderly and people with 
disabilities.

Mitchell O, Piggot J & Shimizutani S. 2004. Aged-Care Support in Japan: Perspectives and Challenges. Economic and 
Social Research Institute, Cabinet Office, Japan

Nakamura M & Wada R. 2001. Setting Social Policies for Japan’s Declining Birth-rate and Growing Elderly Population. 
Nomura Research Institute NRI Papers No 32. September 1 2001.

Salo S. 2006. Finnish Wellbeing: vanhusten hyvinvointi-palvelukeskuksen hoitokonsepti japanissa. Toteutuksen 
ensiarviointi ja tulevaisuuden haasteet. Sendai 24.1.2006 (Vielä julkaisematon lähde).  

Yamasaki S. 2002. The challenge ot the aging Japanese Society. Public Long-term care Insurance. Planning Division of 
Welfare for elderly ministry of health and welfare. Japan.

Yoshitake H. 2004. Architectural view for living in Japanese aged society with few children. Luentomoniste 26.10.2004 
Tokio 



48     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     49

3. Senioreiden hyvinvointi ja sosiaalinen ympäristö

3.1  Elämäntapapohjaista senioriasumista
 Susanne Jacobson

3.1.1 Johdanto

Asuinympäristöjen suunnittelussa fyysinen ympäristö painottuu usein sosiaalista ja henkistä ympäristöä voimakkaammin. 
Fyysisen ympäristön suunnitteluun liittyviä ohjeita on lukuisia, mutta henkistä ympäristöä tai sen mahdollisuuksia on 
tarkasteltu vähemmän, jos lainkaan.

Tämän Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) –tutkimushankkeen Taideteollisen korkeakoulun osaprojektin näkökulmana 
on ollut yksilön subjektiivinen hyvinvointi ja siihen liittyvien tekijöiden mahdollisuudet tulevaisuuden asumisratkaisuja 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Osaprojektin tavoitteena on ollut luodata seniorien yksilölliseen elämäntapaan liittyviä 
tekijöitä, jotka muodostaisivat myös geneerisiä tarpeita ja toiveita. 

Osaprojekti toteutettiin Taideteollisen korkeakoulun Future Home Institutessa ja siitä on valmistunut sähköisessä muodossa 
erillinen kokonaisraportti, josta tässä on tiivistelmä.

3.1.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen alussa toteutetussa nykytilan kartoituksessa löydettiin aiheita, jotka määrittivät lähtötason tälle tutkimukselle. 
Seuraava vaihe käsitti käyttäjätutkimuksen (itsedokumentaatio ja käyttäjähaastattelut). Käyttäjätutkimuksessa tutkimukseen 
osallistuneille senioreille lähetettiin räätälöidyt tutkimuspaketit (luotain, engl. probe), joiden tarkoituksena oli luodata 
kohderyhmän elämäntapaa ja arkea eläkkeellä ollessa. Tutkimuspaketti sisälsi päiväkirjan seitsemälle vuorokaudelle, 
seitsemän kysymyskorttia sekä kertakäyttökameran. Tutkimuspaketin pohjalta seniorit haastateltiin yksilöittäin. Saadun 
aineiston pohjalta muodostettiin käyttäjäskenaariot, jotka toimivat monitieteellisten tulkintaworkshopien aineistoina. Näiden 
pohjalta löydettiin teemat, joista rakennettiin elämäntapamatriisi. Design driverit muodostettiin yleisiksi suunnitteluohjeiksi 
elämäntapamatriisin yksilöllisille tarpeille ja toiveille. Skenaariot ovat esimerkkejä design drivereista.

Kuva 1. Elämäntapapohjaista senioriasumista -tutkimuksen vaiheet.
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3.1.3 Tutkimuksen tuloksia - yksilöllisistä tarpeista ja toiveista yleisiin

Tutkimusmateriaalin pohjalta löydettiin neljä geneeristä teemaa, jotka ulottuvat yleiselle tasolle, mutta ilmenevät yksilöllisesti. 
Teemat ovat: yksilö, yhteisö, jaksottaminen ja ympäristö. 

   Yksilö – itsenäisesti: irtiottoja ja oma askartelupaikka

Yksilöön liittyy yksin tekeminen ja omaehtoinen yksin oleminen, joka eroaa yksinäisyyden kokemuksesta. Irtiotot liittyvät 
tarpeeseen olla yksin, itsenäinen ja riippumaton muista – ottaa omaa aikaa itselle ja sulkea ympäröivä maailma pois. Toinen 
yksilöön liittyvä tekijä on ns. oma askartelupaikka, joka tyydyttää tarpeet tehdä käsin, puuhata, saada aikaan, luoda uutta 
ja nähdä seurauksia ja saavutuksia. Tähän liittyy myös itsensä toteuttaminen. Omaan askartelupaikkaankin liittyy usein 
nimenomaan yksin oleminen. Yksinoloon liittyy oleellisesti tuntemus oman elämän hallinnasta sekä mahdollisuudesta 
vaikuttaa omiin asioihin ja päättää niistä.

   Yhteisö – yhdessä: auttaminen ja sosiaalinen vuorovaikutus

Yhdessä oloon ja yhteisöön liittyvät sosiaaliset suhteet ja halu auttaa ja vaikuttaa. Auttaminen ja vaikuttaminen luovat yksilölle 
hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden tunteen ja tuo arvostusta. Sosiaaliset suhteet voivat olla hyvin erilaisia ja perinteisestä 
perhekäsityksestä poikkeavia, kun perheitä muodostuu ja ystävyyssuhteita rakennetaan uusilla tavoilla. Perheen lisäksi 
myös ns. vertaistuki eli ”samassa jamassa oleminen” seniorina muiden senioreiden kanssa on tärkeää ja merkityksellistä 
arjen jakamisessa, samoin toisaalta myös ns. hiljaisen tiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle. Uusia ihmissuhteita voidaan 
solmia useiden eri kanavien kautta, kuten esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla.

   Jaksottaminen – toimintatapa: rutiineja ja toimintatapoja, mutta myös jatkuvuutta 

Aikaan ja toimintatapoihin eli ns. jaksottamiseen liittyvät rutiinit ja yksilölliset rytmit, jotka jaksottavat arkea. Usein nämä 
rutiinit tapahtuvat kodin sisällä ja niihin liittyy moniaikaisuus. Eri yksilöillä on eri ajat rutiineille, esimerkkinä pyykin pesu kello 
4 aamulla yösähköä ja aamuvirkkuutta hyödyntäen. Mahdollisuus yksilöllisten rytmien ja rutiinien noudattamiseen lisää 
riippumattomuuden, itsenäisyyden ja oman elämän hallinnan tunnetta.

Jatkuvuudella tarkoitetaan nykyhetkessä elämistä. Tulevaan ei välttämättä varauduta, vaikka ikääntyminen toisi muutoksia 
tullessaan. Eletään hetkessä ja muutostarpeisiin reagoidaan vasta sitten, kun se on ajankohtaista. Tämä asettaa vaatimuksia 
asuntojen ja asuinympäristöjen muunneltavuudelle.

   Ympäristö: osallistuminen ja kuuluminen sekä omat reviirit

Ympäristöön liittyy osana ympäröivää maailmaa oleminen sekä oma reviiri. Erilaiset kohtauspaikat ovat merkityksellisiä ja 
niihin hakeudutaan ehkä jollakin tekosyyllä, jotta tavattaisiin tuttuja. Yksinäisyys voidaan kokea nolona tai häpeällisenä. 
Luontevia kohtauspaikkoja ovat esimerkiksi tutut lenkkireitit tai vaikkapa terveyskeskuksen lähiympäristö. Reviiri on 
yksilöllinen ja voi olla hyvin pieni, vain oman pihapiirin tai tontin kokoinen, tai ulottua ulkomaille asti. Oleellista on tunne 
oman elämän hallinnasta ja kuulumisesta ja osallisuudesta suurempaan yhteisöön. 

Elämäntapamatriisi

Elämäntapamatriisissa edellä mainitut geneeriset tarpeet ja toiveet on koottu yhteen taulukoksi, johon tähän tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden elämäntavat on sijoitettu. Koska on kyse yksilöllisistä tarpeista ja toiveista, niiden 
ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöittäin. Kaikilla ei myöskään ole kaikkia tarpeita.

Vaikka kyse on yksilöistä, matriisi esittää kuitenkin laajemmat, yleisemmällä tasolla olevat tarpeet ja toiveet, joiden 
tyydyttämisessä yksilöillä on yksilölliset keinot ja mieltymykset. Oleellista onkin tunnistaa esimerkiksi tarve yksinoloon ja 
rauhoittumiseen ja sen merkitys kuin sen eri ilmenemismuodot. Siinä vaiheessa, kun ryhdytään suunnittelemaan yksilöllisiä 
ratkaisuja, eri ilmenemismuodoista tulee kuitenkin ensiarvoisia. Matriisi löytyy osaprojektin raportista.
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Design driverit

Fyysinen ympäristö Sosiaalinen ympäristö Psyykkinen ympäristö
Irtiotot Tila tai ympäristö sisällä tai 

ulkona, joka mahdollistaa nopean, 
vaivattoman, esteettömän ja 
turvallisen siirtymisen. Tila tai 
ympäristö tukee mahdollisuutta 
hiljentyä, olla yksin ja rajata muu 
fyysinen tila tai ympäristö pois.

Mahdollisuus irtaantua kokonaan 
ympäröivistä sosiaalisista kontakteista 
tai luoda vapaaehtoisia itselle 
mieleisiä sosiaalisia kontakteja.

Mahdollisuus olla itsekseen, 
hiljentyä ja ottaa omaa aikaa itselle. 
Mahdollisuus sulkea muu fyysinen 
ja sosiaalinen ympäristö pois. 
Mahdollisuus tarvittaessa luoda itselle 
mieleisiä sosiaalisia kontakteja.

Oma 
askartelupaikka

Lämmitetty oma sisä- tai ulkotila, 
fyysinen erityispaikka, jossa 
voi askaroida käsin. Tila tukee 
erilaisia harrastuksia ja on helposti 
muunneltavissa käyttötarkoituksen 
mukaan. Tila sulkee muun 
fyysisen ympäristön pois. Tila on 
mahdollista varata yksityiskäyttöön.

Mahdollisuus itsekseen olemiseen 
ja muun sosiaalisen ympäristön 
poissulkemiseen.

Mahdollisuus olla itsekseen ja sulkea 
muu sekä fyysinen että sosiaalinen 
ympäristö pois. Mahdollisuus keskittyä 
häiriöittä pitkäjänteisesti itselle 
tärkeään henkilökohtaiseen asiaan tai 
tehtävään.

Auttaminen Ennalta varattava, monipuoliset 
tietoliikenneyhteydet mahdollistava 
fyysinen työ- tai toimitila, jossa 
useampi henkilö voi kasvotusten 
kokoontua ja/tai virtuaalinen 
kohtauspaikka esimerkiksi 
internetin chatroomeissa. 

Mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin 
ja konteksteihin. Tietopankki, joka 
välittää tietoa avusta ja avuntarpeesta. 
”Vertaistuki” senioreiden kesken.

Mahdollisuus kanavoida omaa 
tietotaitoa ja tuntea tarpeellisuuden ja 
arvostuksen tunteita.

Sosiaalinen 
vuorovaikutus

Yhteisiä, ympärivuotisen käytön 
mahdollistavia esteettömiä, 
saavutettavia ja turvallisia tiloja 
ja ympäristöjä sekä taloyhtiössä 
että sen ympäristössä. Tiloissa tai 
niiden välittömässä läheisyydessä 
wc- ja keittiötilat, lisäksi esim. 
sauna ja suihkutilat, uima-allas 
tms.

Mahdollisuus olla haluttaessa helposti 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
yhteisissä tiloissa ja ympäristöissä. 
Mahdollisuus viettää tilassa 
pidempiäkin aikoja (wc, keittiö).

Mahdollisuus sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja yksinäisyyden 
ehkäisemiseen. Mahdollisuus 
kuuluvuuden tunteeseen.

Rutiinit ja 
toimintatavat

Esteetön, saavutettava ja 
turvallinen toimiminen ja 
liikkuminen vuodenajasta ja 
vuorokauden ajasta riippumatta. 
Moniaistillisesti opastetut kulkureitit 
ja pysähdyspaikat.

Mahdollisuus omaan yksilölliseen 
vuorokausirytmiin. 

Mahdollisuus tuntea riippumattomuutta 
ja itsenäisyyttä sekä oman elämän 
hallintaa.

Jatkuvuus Ei pysyviä erityisratkaisuja. 
Asunnon muunneltavuus 
muuttuvien tarpeiden ja toiveiden 
mukaan, mutta mahdollisuus myös 
palauttaa ennalleen.

Elämänsykliasuminen. Mahdollisuus 
tyydyttää usean eri elämäntilanteessa 
olevan sukupolven tarpeet ja toiveet 
muunneltavuuteen perustuen. Ei 
lopullisia tai poissulkevia ratkaisuja.

Oman toimintakyvyn puutteista 
muistuttamisen minimoiminen, ei 
myöskään muistutusta mahdollisista 
toimintakyvyn tulevista puutteista.

Osallistuminen ja 
kuuluminen

Esteetön, saavutettava ja 
turvallinen tila tai ympäristö 
freelance-toimintaan, osa-aika- tai 
vapaaehtoistyöhön. Mahdollisuus 
monipuoliseen tiedonkäsittelyyn ja 
–siirtoon.

Mahdollisuus palata työelämään 
ja vuorovaikutukseen oman 
alan ammattilaisten kanssa. 
Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti.

Mahdollisuus tuntea 
vaikutusmahdollisuuksia ja 
tarpeellisuuden tunnetta. 
Eläkkeellesiirtymisen aiheuttaman 
muutoksen lieventäminen.

Reviirit Monipuolinen lähiympäristö, joka 
mahdollistaa erilaisten yksilöllisten 
reittien ja kohtauspaikkojen 
syntymisen. Etappeja, joissa 
”hyväksytty syy” pysähtyä.

Mahdollisuus ”sattumalta törmätä” 
muihin sosiaalisesti hyväksytyin syin.

Mahdollisuus ratkaista yksinäisyyden 
aiheuttamia ongelmia ilman nolouden 
tai häpeän tunnetta.

Kuva 2. Design driverit.
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Elämäntapamatriisista muodostetussa kuvassa 2 on esitetty subjektiivisen ja henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta design 
drivereita, jotka ohjaavat sellaisen ympäristön suunnittelua, joka pyrkii fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti tyydyttämään 
edellä mainittuja yksilöllisiä tarpeita. Design driverit ovat ohjenuoria, jotka antavat monipuoliset toteutusmahdollisuudet 
riippuen tapauksesta, johon niitä sovelletaan. Jokainen asunto tai taloyhtiö, sen yksilöllisistä asukkaista puhumattakaan, 
tarvitsee omat yksilölliset ratkaisumallinsa, joiden suunnittelua oheiset design driverit voivat ohjata. Design driverit eivät 
anna valmiita toteutusmalleja ja –ratkaisuja, vaan määrittelevät ne tekijät, jotka on huomioitava ja joiden on täytyttävä 
loppuratkaisuissa.

3.1.4 Tulevaisuuden elämäntapapohjaisia ratkaisuja kuvaavat skenaariot

Tulevaisuuden elämäntapapohjaisia ratkaisuja kuvaavat skenaariot esittävät esimerkkimäisesti, miten tulevaisuudessa on 
tyydytetty joitakin Elämäntapamatriisissa esitettyjä senioreiden henkiseen ja subjektiiviseen hyvinvointiin liittyviä tarpeita. 

Senioripankki

Peter on sinkku ja lapseton eläkeläinen 
keskikokoisesta rannikkokaupungista. Peter 
jäi eläkkeelle mekaanikon toimestaan, 
mutta toivoi kykenevänsä pitämään yllä 
ammattitaitoaan ja kehittämäänkin sitä. 
Tärkeänä tavoitteenaan hän piti myös 
mahdollisuutta välittää vuosikymmenten 
aikana hankittua tietotaitoaan nuoremmille 
sukupolville. Ammattitaitoisista mekaani-
koista on pulaa ja Peterillä taas kokemusta 
jaettavanaan.

Kuva 3. Peter.

Peter kuuli eläkkeelle jäätyään oman asuinalueensa alueportaalin kautta senioreille tarkoitetusta palvelujen vaihtokeskuksesta 
- Senioripankista. Pankki sijaitsee alueportaalissa ja sitä koordinoi taloyhtiöiden yhteinen virtuaalitalonmies. Pankkiin 
kerätään jatkuvasti uusia senioreita, jotka ovat innokkaita välittämään tietotaitoaan pientä korvausta vastaan. 

Peter vastaa alueen huoltotöistä ja pienistä korjausaskareista. Alueen taloyhtiöissä asuu paljon nuoria pyöräileviä aikuisia, 
jotka eivät ehdi tai osaa korjata jatkuvasti oikkuilevia pyöriään, joten Peterin palvelukset ovat toivottuja. Joinakin päivinä 
Peterin huolto- ja korjauskalenteri on niin täynnä, ettei lounastaukoa meinaa ehtiä pitää! Peterille tulee välillä mieleen 
työteliäs mekaanikon uransa, paitsi ettei nyt tarvitse leimata kellokorttia. Peter kyllä pitää siitä kun on puuhaa ja saa olla 
tekemisissä ihmisten kanssa. Lapsettomana Peter kokee toisinaan olevansa jonkinlainen sijaisisä taloyhtiön avioerolapsille, 
joilta puuttuu miehen malli arjessa. Lapset myös mielellään seuraavat Peterin työskentelyä.

Tänään Peterin kännykkä piippasi kello 7.00, kun kalenteri ilmoitti kello 8.00 tuotavasta pyörästä. Naapurin Elias oli ajanut 
pyörän vaihteet rikki ja varannut hetimiten alueportaalista korjausajan Peteriltä. Peter ehtii syödä tukevan aamiaisen ja lukea 
päivän lehden ennen Eliaksen pyörän korjausta.

Pyörän vaihteisto tuottaa kokeneellekin mekaanikolle päänvaivaa ja Peterin on katsottava internetistä vaihteiston 
maahantuojan räjäytyskuvia, joista selviää, missä vika voisi piillä. Ja sehän selviääkin hetkessä, mutta ikävä takaisku on se, 
että Peterin pitää tilata varaosia. Peter soittaa Eliakselle kysyäkseen, tuottaako ongelmia, jos vaihteisto saadaan ajokuntoon 
vasta seuraavan päivän iltana. Onni onnettomuudessa, että Elias on ostanut kahdeksi päiväksi bussilippuja ja olisi joka 
tapauksessa kulkenut seuraavankin päivän bussilla. 

Seuraavaksi Peter ottaa yhteyttä vaihteiston maahantuojaan, johon hän saa yhteyden suoraan portaalin kautta. Sopiva 
varaosa on varastossa ja Peter saa lähes välittömästi tiedon sähköpostiinsa, että tilaus on vastaanotettu, ja että alueella 
päivittäin asioiva pyörälähetti tuo sen Peterille vielä samana päivänä.
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Reviiriexpress

Sanna ja Aleksi ovat jääneet kumpikin joitakin 
vuosia sitten varhaiseläkkeelle ja asuvat 
kahdessa eri kodissa vuodenajasta riippuen. 
Talvisin he suuntaavat suurkaupungin 
ydinkeskustaan, jossa he asuvat kompak-
tissa kolmiossa omien sanojensa mukaan 
”keskellä kaikkea”. Tarvitsee vain astua ulos 
kadulle aivan uuteen maailmaan, joka on 
täynnä erilaisia aktiviteetteja.

Kuva 4. Sanna ja Aleksi.

Kesäkaudeksi he kuitenkin hakevat vastapainoa kulttuurin ja seuraelämän täyttämälle kaupunkikaudelle ja suuntaavat 
maaseudulle pohjoiseen. Heillä on pienessä muutaman tuhannen asukkaan kunnassa alun perin vaatimattomista 
mökkiolosuhteista ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaksi kunnostettu ja varusteltu maaseutukoti.

Kunnassa on vain yksi markettia vastaava kauppa, josta saa niin elintarvikkeita kuin päivittäistavaroitakin. Kaupassa on 
huomioitu kesäkausina erityisesti mökkeilijöiden tarpeet. Mielenkiintoisen ja erityisen asiakaslähtöisen kaupasta tekee se, 
että sen sijaan, että se veisi ostokset asiakkaiden luo, se tuo asiakkaat ostosten luo!

Sannalla ja Aleksilla ei ole lainkaan omaa henkilöautoa, koska kaupungissa he eivät kerta kaikkiaan tarvitse sitä. Kesäksi 
he matkustavat bussilla kesäkuntaan ja talveksi palaavat samalla välineellä kaupunkiin. Ongelmia aiheutui kuitenkin siinä, 
että kesäkunnassa liikkuminen ilman autoa on haastavaa. Pieniä matkoja he kulkevat polkupyörillä ja tekevätkin usein 
päiväreissuja lähimaastossa, mutta kaupassa käyntiin polkupyörä ei sovellu, sillä ostettavaa on viikoittain iso lasti.

Kauppa-autoa kokeiltiin kunnassa joskus, mutta sitä pidettiin liian rajallisena vaativille asiakkaille. Myöskään tilaaminen 
internetistä ja kaupan kuljetus ei houkutellut, sillä joka tapauksessa kunnan keskustaan oli viikoittain asiaa ja ajatus kaiken 
keskittämisestä tuntui miellyttävältä. Lisäksi oman ”arkireviirin” laajentaminen kerran viikossa tuntui virkistävältä. Näistä 
tarpeista ja toiveista kauppias keksikin synnyttää Reviiriexpressin.

Reviiriexpress käynnistyy jokaisena keskiviikkoaamuna, jolloin kauppias lähtee kiertämään tietyn reviirin, jonka varrella 
kuljetus- ja muista palvelusta kiinnostuneet asukkaat asuvat. Kauppias on kunnostanut vanhan tarpeettomana lojuneen 
kauppa-autonsa henkilökuljetuksiin sopivaksi autoksi, jossa on tilaa tarvittavalle määrälle henkilöitä sekä suurillekin 
ostosmäärille paluumatkalla. 

Autossa on matkan aikana käytettävissä erilaisia viihdykkeitä, kuten langaton internet, joka onkin suosittu. Myös 
kirjastotyöntekijä on paikalla ja hänelle voi palauttaa tai uusia lainattuja kirjoja ja lainata etukäteen tilattua materiaalia, ellei 
halua päivän aikana pistäytyä kirjastossakin. Joskus autossa on terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvä teema, jolloin 
esimerkiksi sairaanhoitaja on mittaamassa verenpaineita, ottamassa veren rasva-arvoja tai tekemässä luuntiheysmittauksia 
jne.

Kuljetuspalvelu kiertää kaupan lisäksi myös muissa kohteissa, kuten puutarhaliikkeessä, postissa, pankeissa, 
terveyskeskuksessa, kunnantalolla, kirjastossa jne. Kuljetuspalvelu palaa samaa reittiä takaisin, joten oman mielenkiintonsa 
mukaan kukin voi jäädä pois mieleisellään pysäkillä tai paikassa, jossa haluaa viettää pidemmin aikaansa.

Sanna ja Aleksi pitävät keskiviikkopäiviä pieninä matkoina, jolloin lähdetään reissuun ja samalla kun hoidetaan asioita, 
tavataan tuttuja ja tutustutaan uusiinkin ihmisiin, vaihdetaan kuulumisia ja kokeillaan uusia ajanvietteitä. Sannan mukaan 
tämä on hyvä vastine talvikauden päiväristeilyille, joilla he käyvät melko usein.
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Virtuaalimatkat

Aaro puhuu sujuvasti viittä eri kieltä ja 
on kiinnostunut vieraista kulttuureista. 
Aaro kiinnostui virtuaalimaailmaan ja 
hybridiarkkitehtuuriin liittyvistä asioista 
jouduttuaan vuosia sitten sairaseläkkeelle. 
Aaro on kuitenkin huolehtimalla itsestään 
perusteellisesti säilyttänyt hyvän 
peruskunnon, mutta matkustelu, joka on ollut 
Aaron lempiharrastus, on käynyt harmittavan 
työlääksi. Aaro tekee silloin tällöin, muutaman 
vuoden välein, perinteisiä matkoja, mutta 
hyödyntää jopa päivittäin virtuaalimatkailun 
mahdollisuuksia.

Kuva 5. Aaro.

Virtuaalimatkailussa on hyödynnetty alun perin fantasia- ja roolipeleihin kehitettyä kollektiivista sähköistä tilaa (MUD, Multi-
User Dungeon), jossa ihmiset viettävät aikaansa luominaan hahmoina (avatar), jotka voivat kokea asioita. Virtuaalimatkailussa 
Aaroa miellyttää sen esteettömyys ja saavutettavuus, helppous ja edullisuus sekä räätälöinnin mahdollisuus täysin omien 
tarpeiden ja toiveiden mukaan. Aaro voi päättää milloin ja millaisen elämyksen haluaa ja kenen tai keiden kanssa vaiko 
yksin. Lisäksi virtuaalimatkailu on fyysisesti miellyttävää ja kuormittamatonta, joten Aaron ajoittainen sairastelu ei ole este 
elämyksille. Yhtälailla myöskään ympäristön olosuhteet, kuten esimerkiksi säätila tai aika, eivät ole esteitä.

Virtuaalimatkailu vaatii Aarolta vain asianmukaiset tietotekniset valmiudet, kuten silmikkonäytön (HMD, Head Mounted 
Display), datakäsineet, tietokoneen internet-yhteydellä, web-kameran jne. Aarolla on usein mukanaan tuttu matkakumppani, 
uusiseelantilainen Alex, jonka hän tapaa virtuaalimaailmassa ja yhdessä he päättävät, mihin kohteeseen tutustuvat. Erityisesti 
kulttuurikohteet kiinnostavat kumpaakin ja he vierailevatkin tottuneesti eri museoissa ympäri maailmaa. Nyttemmin Aaro on 
harkinnut myös web-kameroiden avulla oman olohuoneensa ulottamista osaksi virtuaalimaailmaa. Tällöin hän voisi kutsua 
sinne haluamiaan henkilöitä istumaan iltaa ja keskustelemaan.

3.1.5 Johtopäätöksiä ja ehdotuksia

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut löytää sellaisia psyykkiseen ja subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, 
jotka pätisivät yleiselläkin tasolla ja toimisivat ohjenuorina uusia asuntoja rakennettaessa sekä vanhoja korjatessa ja 
perusparannettaessa. Kovin yksityiskohtaiselle tasolle ei voida mennä ilman että rajataan yksilöllisiä mahdollisuuksia. 
Tavoitteena onkin ollut löytää ratkaisuja, jotka perustasolla antavat mahdollisuuden muunnella ja toteuttaa yksilökohtaisia 
ratkaisuja. Massakustomoidut lähtötasot vastaavat perustarpeisiin, jolloin yksilöidyillä lisäratkaisuilla ja modulaarisuudella 
voidaan tyydyttää monenlaisia vaativia erityistarpeitakin. 

Ei iän, vaan elämäntavan mukaan

Yksilöitä on nykyään – tulevaisuudesta puhumattakaan – ellei mahdotonta niin ainakin sopimatonta kategorisoida iän 
mukaan, vaan aikuisikä voidaan nähdä tietyllä tapaa iättömänä. Näin on ollut varmasti aina, jos ihmisen ikää tarkastellaan 
kalenteri-ikänä, joka edelleen määrittää ja rajaa yhteiskunnassa yksilön etuja ja velvollisuuksia. Kalenteri-iällä ei kuitenkaan 
ole juurikaan muuta merkitystä yksilön elämässä. 

Esimerkiksi lääketieteen ja teknologian kehittyessä ihmisen elinikä sekä siitä terveenä ja hyväkuntoisena eletyn elämän 
osuus pitenevät, jolloin ihmisen biologisen iän laatu kasvaa. Tällöin ihminen voi viettää entistä pidempään täysipainoista, 
jopa täysin tervettä elämää, jota fyysiset ja biologiset esteet eivät rajoita. Sen myötä myös sosiaalisen, psykologisen ja 
subjektiivisen iän laatu kasvaa, jolloin ihmisellä on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään.

Sosiaalinen, psykologinen sekä etenkin subjektiivinen ikä tuntuisivatkin määräävän, miten ihminen haluaa viettää elämänsä, 
millaisen elämäntavan hän valitsee ja mitkä ovat ne toiveet ja tarpeet, joita hyvä elämänlaatu vaatii. Jos taloudelliset ja ajalliset 
mahdollisuudetkin kohenevat, ei ikä, päinvastoin kuin ehkä ennen, enää rajaa mahdollisuuksia, vaan ennemminkin avaa 
uusia mahdollisuuksia toteuttaa erilaisiin elämäntapoihin liittyviä ominaisuuksia, kuten harrastuksia ja kulutuskäyttäytymistä. 
Aikuisuudessa tietty ikä ei siis ilmene tietynlaisena elämäntapana tai edellytä sitä. Elämäntapa määrääkin ikää enemmän 
sen, mihin yksilö kuuluu, jos yksilöitä halutaan ylipäänsä kategorisoida.
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Kaksi käännekohtaa

Vaikka ihmisen aikuisikä voidaan nähdä tavallaan iättömänä, osuu siihen kuitenkin kaksi suurta käännekohtaa, joissa elämä 
mullistuu. Ensimmäinen on eläkkeelle jääminen. Käytännössä tämä tarkoittaa huomattavan suurta vapaa-ajan lisääntymistä 
sekä tärkeän elämän osa-alueen, työuran, päättymistä tai ainakin vähenemistä. Tähän liittyy myös voimakkaita muutoksia 
sosiaalisissa suhteissa sekä yksilöllisen ammatti-identiteetin kokemisessa ja toteuttamisessa. Myös taloudellinen tila 
muuttuu, mutta muutoksen suuruus riippuu yksilöstä ja hänen elämänaikaisista ratkaisuistaan koskien eläkkeelle jäännin 
taloudellista tilannetta.

Todennäköisesti yksilö haluaa ylläpitää valitsemaansa elämäntapaa myös eläkkeellä tai ainakin olla tinkimättä siihen liittyvistä 
tekijöistä. Valittu elämäntapa voi jopa voimistua ja tietyt piirteet korostua, kun elämäntavan vaalimiseen ja ylläpitämiseen on 
enemmän aikaa. Eläkkeelle siirtyminen voi myös poikia irtiottoja, jolloin yksilö haluaakin valita kokonaan uuden elämäntavan 
tai piirteitä siitä ja ryhtyä kokeilijaksi tai seikkailijaksi.

Toinen muutoksen paikka ihmisellä on siinä vaiheessa, kun biologisen iän laatu väistämättä alkaa laskea ja tavalla tai 
toisella muodostaa joko fyysiselle tai psyykkiselle toimintakyvylle esteitä. Vaikka ihmisten biologinen ikä pitenisikin, on 
väistämätöntä, että toimintakyky jossakin alkaa laskea. Siinä vaiheessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tulisi olla niin 
muunneltava, että esteetön, saavutettava ja valitun, yksilöllisen elämäntavan jatkumista ylläpitävä arki on mahdollinen. 
Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön olisi mahdollistettava psyykkisen ja subjektiivisen ympäristön toiminta. Kaiken ei 
kuitenkaan tarvitse eikä ainakaan asiakkaan suunnalta halutakaan olevan heti valmiina, vaan ainoastaan mahdollisuus 
muunnella ympäristöä muuttuvan toimintakyvyn mukaan.

Yksilön kannalta on tärkeää, että vaikka hänen toimintakykynsä muuttuu, hän ei joudu tinkimään elämäntapaansa liittyvistä 
tekijöistä, vaan fyysinen ja sosiaalinen ympäristö pystyvät kompensoimaan näitä muutoksia.

Mielikuvien merkitys: erityisasunto vai erityisen hyvä asunto?

Kukaan ei yleensä halua tulla muistutetuksi epäkohdistaan tai puutteistaan, joita kuitenkin kohtaa kaikissa elämänvaiheissaan, 
tai tulla huomioiduksi niiden kautta,. Tämä pätee myös siinä vaiheessa, kun puutteita alkaa tulla vanhuuden myötä. Esimerkiksi 
markkinoinnissa onkin tärkeää, mainostetaanko senioriasuntoa vai luksus-asuntoa ja mitä piirteitä korostetaan ja miten. 
Hissitalossa sijaitseva, muuttuvien tarpeiden mukaan muuntuva, palvelujen ytimessä oleva senioriasunto on fyysisesti ja 
sosiaalisesti esteetön ja saavutettava, mutta voidaan nähdä myös vaativan, laatutietoisen asiakkaan eksklusiivisena luksus-
asuntona, jossa yksilölliset toiveet ja tarpeet on huomioitu. Itse asiassa tällaisessa asunnossa on huomioitu kenen tahansa 
toiveet ja tarpeet, sillä kukapa ei haluaisi avaraa ja tilavaa kylpyhuonetta ja keittiötä, läpi huoneiston kantavaa kynnyksetöntä 
kaunista puu- tai parkettilattiaa tai kattavalla valikoima- ja palvelupaletilla varustettua lähikauppaa kivijalassa.

Tietyn määrän elämänkokemusta omaavia ihmisiä yhdistääkin se, että he tietävät jo elämänkokemuksensa perusteella, mitä 
haluavat eivätkä arkaile tavoitella sitä. Tällaiset tietoiset ja itsevarmat yksilöt ovat vaativia, mikä on huomioitava markkinoilla. 
Oleellista on selvittää, mitä nämä yksilöt arvostavat, haluavat ja toivovat ja mistä he ovat valmiita maksamaan usein suuriakin 
rahasummia. Vaativille asiakkaille harvoin kelpaavat jonkun toisen aiemmin hylkäämät vaihtoehdot tai vaihtoehdot, joiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole kuunneltu tulevien asiakkaiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita.

Sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja vertaistukea ’ samassa veneessä’ olijoilta

Sosiaalisessa ympäristössä kaikille sopivuus on merkittävää. Kukaan ei halua eristäytyä, ellei se ole varta vasten 
haluttu elämäntapa, kuten vaikkapa Floridan eläkeläisparatiiseissa. Erakoituminen voidaan nähdä valittuna, haluttuna 
elämäntapana, mutta syrjäytyminen on usein omasta tahdosta riippumatonta ja pakotettua. 

Eri sukupolvet ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset haluavat kuitenkin pääsääntöisesti olla vuorovaikutuksessa keskenään. 
Toisaalta tärkeää on myös, että lähellä on ”samassa veneessä” olevaa vertaistukea, jonka kanssa jakaa arjen kuulumisia 
ja jolta saada ymmärrystä. Myös ammatillisen tai elämänkatsomuksellisen hiljaisen tiedon siirtymisessä sukupolvien 
välinen arjen yhteys on tärkeää. Uudet asuinympäristöt ja -yhteisöt on suunniteltava ja toteutettava houkuttelemaan eri 
elämäntilanteissa olevia yksilöitä.
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Käyttäjälähtöisyydellä tyytyväisiä asiakkaita ja kannattavia rakennusprojekteja

Asuinympäristöjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on hyvä myös muistaa, että yksilöt haluavat olla mukana ainakin 
prosessissa. On tärkeää saada tulevat asiakkaat mukaan jo alkuvaiheessa - muutenkin kuin valitsemaan valmiisiin 
ratkaisuihin mieleisiä pintamateriaaleja. Käyttäjälähtöisyyden merkitys korostuu prosessin jokaisessa vaiheessa. 

Käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti kannattava. Muunneltavuudella on 
mahdollista tyydyttää hyvin erilaisia tarpeita ja toiveita, mikä on tärkeää, kun mietitään esimerkiksi, miten monenlaisia 
asukkaita yhdessä asunnossa voi asua sen koko elinkaaren aikana. Julkisin varoin tuotettavien palveluiden ja lisävarustuksen 
ohella on hyvä kuitenkin muistaa, että osa ihmisistä on halukkaita itse kustantamaan arvokkaitakin ylimääräisiä eksklusiivisia 
palveluita ja lisävarusteita, joita eivät ehkä edes tarvitse, mutta haluavat. Tärkeää on taata toimiva perusratkaisu, jota 
voidaan tarpeiden ja halujen mukaan mutkattomasti täydentää jatkossa.

Asunnosta koti

Mikä tekee asunnosta kodin? Mitkä ovat tekijöitä, jotka ovat siirrettävissä uuteen asuntoon, jos vanhasta kodista on 
luovuttava, jotta uudesta asunnosta tulisi uusi koti? Yksilölliset tarpeet ja toiveet ovat tekijöitä, jotka tunnistamalla ja 
huomioimalla voidaan vaikuttaa siihen, miten yksilö omaksuu asunnon ja sen lähiympäristön, jossa elää. Yksilölliset tarpeet 
ovat kuitenkin yksilöllisiä ja sellaisenaan vaihtelevat suuresti. Näiden taustalta on kuitenkin löydettävissä geneerisiä tarpeita, 
jotka vain saavat eri ilmiasun yksilöstä riippuen.

Tämän tutkimuksen perusteella yksilöitä yhdistäviksi geneerisiksi tarpeiksi muodostuivat itsenäisyyteen, yhdessäoloon, 
aikaan sekä ympäristöön liittyvät tekijät, jotka ilmenevät tarpeina

 •  irtiottoihin
 •  omaan askartelupaikkaan
 •  auttamiseen
 •  sosiaaliseen vuorovaikutukseen
 •  rutiineiden ja toimintatapojen ylläpitämiseen
 •  jatkuvuuteen
 •  osallistumiseen ja johonkin kuulumiseen
 •  reviireihin.

Miten yllä olevat tarpeet liittyvät tulevaisuuden senioriasumiseen? Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perustana on yksilö ja 
hänen toiveensa ja tarpeensa. Ihannetilanne olisikin, että esimerkiksi asuntorakentamisessa kukin tuleva asukas saisi olla 
mukana vaikuttamassa tulevaan kotiinsa ja sen lähiympäristöön jo heti sen suunnitteluvaiheesta aina asunnon luovutukseen 
asti. Käytännössä tämä kuitenkin on haasteellista monestakin syystä.

Kun tiedetään tulevien asukkaiden geneeriset tarpeet, tässä tapauksessa seniorien tarpeet, voidaan suunnitella niin, että 
lopputulos sallii yksilöllisten tarpeiden variaation geneeristen tarpeiden rajoissa. Esimerkiksi yksi tulevaisuuden geneeriseen 
irtiottojen tarpeeseen liittyvä yksilöllinen tarve voisi tyydyttyä mahdollisuutena tilaan, joka tukee virtuaalimatkailua. 
Auttamisen ja hiljaisen tiedon kanavointiin taas yhtenä vaihtoehtona voisi olla skenaarioissa kuvattu Senioripankki. Oleellista 
on, että geneerisen tarpeen tyydyttävä ratkaisu on muunneltava ja sallii yksilöllisen soveltamisen.
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3.2  Senioreiden sosiaalinen ympäristö ja itsenäisyyttä tukevat
  palvelut
  Hilkka Tervaskari

3.2.1 Aluksi

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tulevaisuuden senioreille sopivia asumisen malleja ja niille asetettavia toiminnallisia 
vaatimuksia ja saada aikaan eri tilanteisiin, palveluihin ja ympäristöihin soveltuvia ratkaisuja. Näitä oli tavoite tarkastella 
yksilön, perheen, yrityselämän ja yhteiskunnan näkökulmasta ottaen huomioon fyysinen, psyykkinen ja henkinen 
toimintaympäristö.

Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen toteuttamassa tutkimushankeosassa kuvataan senioreiden sosiaalista 
ympäristöä ja sen esteettömyyttä sekä senioreiden keinoja selviytyä itsenäisesti. Ratkaisuna esitetään palvelumalli, jonka 
avulla seniorien itsenäistä selviytymistä voidaan tukea. Tutkimus toteutettiin tekemällä kirjallisuuteen pohjautuva nykytilan 
kartoitus, haastattelemalla tämän päivän senioreita sekä asiantuntijoita, joilla oletettiin olevan kokemukseen pohjautuvaa 
tietoa senioreiden tulevaisuuden tarpeista. 

Tutkimukseen haluttiin myös kansainvälisempää ulottuvuutta. Kohdemaaksi valittiin Japani, koska Japani on 
väestörakenteeltaan maailman nopeimmin vanheneva maa ja koska Suomen ja Japani välille on jo kehittynyt yhteistyötä 
ikääntyvien hoidon kehittämiseksi. Tutkimuksen kohdekaupunkeina olivat Kajaani ja Tampere Suomessa sekä Sapporo ja 
Sendai Japanissa. Tutkimusaineisto kerättiin senioreilta (n = 18) teemahaastatteluin ja vanhustyön asiantuntijoilta (n = 26) 
ryhmähaastatteluin. Japanin haastatteluissa käytettiin tulkkia apuna.  

3.2.2 Yleistä

Valtakunnallinen palvelurakenteen kehittämisohjelma Suomessa lähtee siitä, että palvelulla tuetaan kaikkien ikääntyvien 
elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista heidän toimintakyvystään, asuinpaikastaan tai varalli-
suudestaan riippumatta. Useat seniorit ovat nyt ja vielä enemmän lähitulevaisuudessa aktiivisia, itsestään huolta pitäviä 
toimijoita. Tiedon lisääntyessä myös vastuunotto ja osallistuminen omaa hyvinvointiaan koskevaan päätöksentekoon 
lisääntyvät. Tulevaisuuden ikäihmisten voidaan olettaa olevan nykysenioreita aktiivisempia, osallistuvampia ja osaavampia. 
Toiminnassaan ikäihmiset pitävät tärkeänä itsemääräämisoikeutta, elämänlaatua, henkistä hyvinvointia, hyviä ihmissuhteita 
ja helposti saatavilla olevia palveluja.

Kansallinen tavoite Japanissa on taata kaiken ikäisille terveellinen ja hyvinvoiva elämä (JMHLW 2003). Valtion hallinto ja 
kaikki alueelliset julkiset organisaatiot ovat laatineet suunnitelmat ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Ikäihmisten odotetaan osallistuvan aktiivisesti yhteiskunnan ylläpitämiseen sekä työskentelemällä että siirtämällä tieto-
taitoansa ja elämänviisautta nuoremmille ikäpolville (Mitchell ym. 2004). 

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä kansa. Yli 65-vuotiaita on Suomessa nyt 16 % väestöstä ja vuonna 2030 noin 26 %. 
Väestöllinen ikääntyminen koskettaa eri tavalla eri alueita. Vuonna 2004 Suomessa oli jo 48 kuntaa, joissa yli 65-vuotiaita oli 



58     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     59

jo noin 25 % eli joka neljäs. Vuonna 2003 naisten elinajanodote oli 81,1 % ja miesten 75,1 %. Nykyinen vajaan seitsemän 
vuoden ero saattaa vuoteen 2030 kaventua 4–5 vuoteen ja elinajan odote kasvaa muutamalla vuodella. Tällä tulee olemaan 
suuri merkitys esimerkiksi palvelujen tarpeeseen (Koskinen 2004). Suuri osa ikääntyneistä tulee asumaan omatoimisesti ja 
olemaan merkittävä kuluttaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Suomessa on EU:n vanhin työvoima. Vanhimpaan työntekijäryhmään eli 50–60 vuotiaisiin kuului vuonna 2005 31 % 
työvoimasta. Vielä 1995 Suomi oli viidenneksi nuorimman työvoiman maa (Koskinen 2004). Niin sanotut suuret ikäluokat 
ovat tulossa eläkeikään vuoden 2010 tienoilla. Tämä demografinen muutos merkitsee huomattavaa eläkeläisten lukumäärän 
kasvua. Uusiin eläkeläisiin liitetään mielikuva aktiivisesta ja kuluttamaan tottuneesta kansanosasta, jotka ovat terveempiä ja 
varakkaampia kuin aikaisemmat eläkeläissukupolvet (Kiander 2004).

Japani on maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta. Väestönkehitys on johtamassa superikääntyneeseen yhteiskuntaan, 
jossa vuonna 2050 joka kolmas kansalainen on yli 65-vuotias. Syntyvyys on alhainen, sillä työelämän ja kodinhoidon 
yhdistäminen on japanilaisessa työkulttuurissa vaikeaa. Nuoret naiset haluavat kuitenkin yhä enenevässä määrin luoda uraa 
kodin ulkopuolella eikä jäädä kotiin hoitamaan lapsia ja vanhuksia. Perinteinen vanhusten hoivakulttuuri siis on väistymässä 
ja on muutoksen aika.

Terveys ja toimintakyky tulevat olemaan paremmat tulevien senioreiden keskuudessa. Toisaalta pitkän iän oloissa, korkeassa 
iässä olevien määrän lisääntyessä, myös sairauksien määrä lisääntyy. Kuitenkin tulevaisuudessa on myös oletettavissa 
omaehtoisen selviytymisen lisääntymistä ikääntyneiden keskuudessa (Koskinen 2004).

Senioreiden itsenäisyyden tukeminen edellyttää senioreiden fyysisen ympäristön lisäksi myös henkisen ja sosiaalisen ympäristön 
sopeuttamista tulevien ikäihmisten tarpeisiin ja toimintakykyyn. Sosiaalisen ympäristön tulee omalta osaltaan ennaltaehkäistä 
toimintakyvyn heikkenemistä sekä edesauttaa kuntoutumista. Tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän kiinnittämään huomiota 
myös palvelujen laatuun ja sisältöön. Jokainen ihminen haluaa toteuttaa itseään ja kokea mielihyvää tekemisestä ja 
onnistumisesta. Seniorin arkipäivän tulisi sisältää mahdollisuuksia toimintaan, tekemiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Senioripalvelujen kehittämisen painopiste on ollut kotona asumisen tukemisen ohella viime vuosina myös voimakkaasti 
palveluasumisen laajentamisessa. Eritasoisiin palvelutaloihin hakeudutaan alentuneen toimintakyvyn, yksinäisyyden, 
tarvittavien palvelujen tai teknologian puutteen ja niistä syntyvän turvattomuuden vuoksi. Oikeanlaatuiset ja -aikaiset, hyvin 
organisoidut, saumattomat palvelut lisäävät ikäihmisen turvallisuutta ja suovat hänelle mahdollisuuden tasavertaiseen 
asumiseen muiden kanssa. 

Nykyisin ikäihmisten kotona tai palveluasunnossa asumista ja turvallisuutta tuetaan jo monin keinoin eri organisaatioiden 
toimesta. Palvelujen monipuolisuus ja runsaus aiheuttaa sen, että kotona/palvelutalossa asuvan ikäihmisen voi olla 
vaikea hallita turvaverkoston, teknologian ja palveluiden kokonaisuutta. Kuitenkin selviytyäkseen hänen tulisi saada kaikki 
tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti, viivytyksettä ja saumattomasti. Palvelujen hankinnan, koordinoinnin ja välittämisen 
keskittäminen voi tuoda helpotusta ja turvallisuutta monen seniorin arkipäivään. Se saattaa tukea myös ongelmien 
ennaltaehkäisyä ja sosiaalisen ympäristön esteettömyyttä sekä vähentää yksinäisyyttä ja niiden myötä lisätä turvallisuutta. 
Ikäihmisen itsenäisen suoriutumisen kulmakivi on joustavasti saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Niiden lisäksi 
tulee itsenäisen selviytymisen tueksi olla tarjolla myös muita monipuolisia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 
tukevia palveluita, jotka on sopeutettu ikäihmisen tarpeisiin ja toimintakykyyn. Palvelujen joustavuus ja monipuolisuus tuovat 
ikäihmiselle myös valinnan vapautta.

Tässä tutkimuksessa selvitetään ensin tutkimukseen liittyvät käsitteet ja nykyiset senioreille tarjolla olevat palvelut. Palvelut 
kuvataan yhtenä seniorilähtöisenä ratkaisumallina. Tutkimuksen tulososassa kuvataan tämän päivän senioreiden mielipiteitä 
selviytymisestään ja asiantuntijoiden näkemyksiä senioreiden selviytymismahdollisuuksista ja siitä millaisia palveluita heille 
tulisi tulevaisuudessa olla tarjolla.

3.2.3 Seniorien sosiaalinen ympäristö ja itsenäisyyttä tukevat palvelut

3.2.3.1 Seniorikansalaiset

Biologinen vanheneminen ilmenee asteittain kehon fyysisenä rappeutumisena. Psyykkiset rappeutumismuutokset liittyvät 
älykkyydessä, muistissa, ja oppimiskyvyssä ikääntymisen myötä tapahtuviin muutoksiin. Sosiaalisella vanhenemisella 
ymmärretään kaikkia niitä yksilön ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa esiintyviä muutoksia, joita vanhenemisen 
myötä ilmaantuu (Backman 2001).
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Eläketurvapolitiikassa vanhuus määrittyy yleisesti kansaneläkelain perusteella alkavaksi 65 vuoden iässä, jolloin ryhdytään 
maksamaan vanhuuseläkettä. Ihmisen eliniän pidentymisen myötä käytetään laajasti myös käsitteitä ”kolmas” ja ”neljäs” 
ikä. Kolmannella iällä tarkoitetaan työelämän jälkeistä, aktiivista elämän vaihetta ja niin sanotulla neljännellä iällä varsinaista 
vanhuusiän vaihetta, jolloin koetaan jo ulkopuolisen avun tarvetta (Näränen ym. 2003). Kolmannesta iästä käytetään yleisesti 
myös seniori -käsitettä, ja se viittaa työelämän jälkeiseen aktiiviseen elämänvaiheeseen, jolloin ikääntymisen mukanaan 
tuomat muutokset alkavat vähitellen ja hyvin yksilöllisesti ilmaantua. Lähiajan tulevaisuuden seniorit Suomessa ovat heti 
sodan jälkeen syntynyt sukupolvi. On oletettavaa, että heidän tarpeensa ovat erilaisia kuin aikaisempien sukupolvien, mikä 
johtunee erilaisista odotuksista ja eliniän pidentymisestä. Vanheneminen voi sen mukaan merkitä monessa suhteessa 
kasvua ja kehitystä eikä vain alenevaa suuntaa (Koskinen 2004).  

Ikääntyminen on myös mahdollisuus ja voimavara. Ikääntyneistä kolme neljäsosaa pitää vanhenemista rikkautena ja 
runsas viidennes menetyksenä. Kahdella kolmasosalla on varsin vahva minä -identiteetti (Koskinen 2004). Vapaa-ajan 
lisääntyminen on yksi eläkeikään liittyvä yleinen piirre. Se tuo tullessaan kaikenlaisia unelmia ja suunnitelmia. 

3.2.3.2 Sosiaalinen ympäristö

Sosiaalisella ympäristöllä tarkoitetaan tässä koko sitä ympäristöä ja niitä palveluja, jotka tukevat seniorin osallistumista, 
omien asioiden hoitoa, mahdollisuuksia olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä sukupolvien 
välistä yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Fyysisen ympäristön esteettömyys tukee sosiaalisen ympäristön toimivuutta. 

Yksilötasolla on kyse siitä, että ihminen tuntee omat mahdollisuutensa ja hahmottaa itsensä suhteessa ympäristöön 
Yksilötasolla toimii ihmisen sisäinen vuorovaikutusjärjestelmä. Ryhmätasolla yksilöiden väliset tekijät tarkoittavat ihmisten 
välisiä suhteita, perhettä, sukulaisia, ystäviä. Yhteiskuntatasolla olevilla tekijöillä tarkoitetaan ihmistä sosiaalisissa 
organisaatioissa (Rissanen 1999).

Usein ympäristössä kiinnitetään huomiota vain siihen, miten se vastaa fyysisesti ikääntyneen ihmisen toimintakykyä 
ja itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen ympäristö tarkoittaa paljon muutakin. Kylä tai kaupunki on seniorille keskeinen 
yhteisöllinen resurssi. Asuinalueeseen liittyvät aina myös tunne- ja henkinen puoli sekä elämähistoriallisuus, jotka lisäävät 
elämän ennustettavuutta ja turvallisuutta sekä vaikuttavat tuntemuksiin. Kodilla on suurin merkitys juuri senioreille. 
Seuraavassa on luettelo ikäihmisten kodille antamista merkityksistä. Seniorit perustelevat kotona asumisen ensisijaisuutta 
kokemuksella

 •  vapaudesta, itsemääräämisestä, autonomiasta ja omasta päätösvallasta
 •  itsenäisestä elämästä ja elämänhallinnasta sekä omatoimisuudesta
 •  sosiaalisten suhteiden säilymisestä
 •  asuinympäristöstä ja luonnosta
 •  arvokkaasta elämästä ja arvostetuksi tulemisesta
 •  tasavertaisuudesta avunantajien kanssa
 •  turvallisuudesta oman minuuden vahvistumisesta
 •  mahdollisuudesta ilmaista tunteita.

Kodin merkityksiin sisältyvät keskeiset inhimilliset piirteet ja arvot. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia asua omassa 
kodissa. Tällöin on tärkeää, että nämä kodin merkitykset voitaisiin siirtää myös palveluasumiseen sekä laitosasumiseen 
(Koskinen 2004).

Sosiaalinen ympäristö ja mahdollisuudet sosiaaliseen vuorovaikutukseen lisäävät elämän tarkoituksellisuuden kokemista. 
Elämän tarkoituksellisuuden kokemista pidetään tärkeänä hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. Iäkkäiden 
ihmisten elämän tarkoituksellisuuden kannalta merkittäviä tekijöitä ovat kestävien ja antoisien ihmissuhteiden löytäminen 
ja ylläpitäminen sekä sellaiset aktiviteetit, jotka ylläpitävät terveyttä, sosiaalisia suhteita sekä mielen vireyttä (Takkinen 
2002). Enemmistöllä (65 %) suomalaisista senioreista on melko tiivis sosiaalinen verkosto.  Perhe on keskeinen elementti ja 
nimenomaan lasten merkitys on suuri (Koskinen 2004). Useiden tutkimusten mukaan seniorit, joiden elämään tyytyväisyys 
on korkea, kokevat itsensä terveiksi ja sitoutuvat terveyttä edistävään itsehoitoon. Tämä viittaa siihen, että tyytyväisyys 
elämään edistää halua huolehtia itsestään ja itsehoito kohottaa elämään tyytyväisyyttä.

3.2.3.3 Toimintakyky

Fyysinen toimintakyky vaikuttaa merkittävästi seniorin mahdollisuuksiin olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa tai 
hoitaa omia asioitaan. Fyysinen toimintakyky voidaan määritellä kyvyksi suoriutua päivittäisistä toiminnoista (ADL-toiminnot) 
ja kyvyksi suoriutua asioiden hoitamisesta (IADL-toiminnot) tai se voidaan määritellä kyvyksi selviytyä perustarpeiden 
tyydyttämisestä (Heikkinen 1986, Orem 1991, Roper-Logan-Tierney 1992).
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Ihmisen olemisen eri perustat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen eivät ole erillisiä, vaan niiden suhde on luonteeltaan 
dynaaminen siten, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. Näin ollen toimintakykyä ei voida tarkastella irrallisena, vaan on tärkeää 
tavoittaa ihminen toimintakykyisenä kokonaisuutena (Rauhala 1998). Tutkimuksessa painotetaan psyykkisen ja henkisen 
toimintakyvyn niitä puolia, joilla on vaikutusta sosiaaliseen omatoimisuuteen. 

Ikääntymisestä huolimatta useimmat ihmiset kokevat olevansa samanlaisia kuin nuorempana. Vanheneminen ei muuta 
persoonallisuutta samassa määrin kuin se muuttaa biologisia ja fyysisiä ominaisuuksia (Uutela ym. 1994, Sosiaali- 
ja terveysministeriö 1998). Ikääntyminen on elämänvaihe, jolloin erilaisia rasitustekijöitä on runsaasti. Menetykset, 
yksinäistyminen ja sosiaalisen tuen väheneminen ovat tärkeimpiä vanhuuden mielenterveyshäiriöihin altistavia tekijöitä 
(Kivelä 1996). 

Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen edellytyksiä suoriutua elämästä toisten ihmisten kanssa, perheessä, työ- ja 
muissa yhteisöissä sekä koko yhteiskunnassa (Heikkinen 1987). Sosiaalinen toimintakyky ilmaisee yksilön kykyä selviytyä 
sosiaalisista rooleista sekä kykyä toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä (Rissanen 1999) ja edellyttää toteutuakseen 
fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluvat kontaktit, ajankäyttö ja harrastukset (Heikkinen 
& Suuntama 1992). Sosiaalisen tuen tunne edellyttää luottamusta siitä, että tukea on tarvittaessa saatavissa. Sillä on 
tutkimusten mukaan merkitystä terveyden kannalta.  Lähiomaisilta saatavaan tukeen vaikuttaa huomattavasti se, missä 
lähiomaiset asuvat.  

Päijät-Hämeen Ikihyvä-hankkeen raportin mukaan on yli 55-vuotiailla lapsia yhdeksällä kymmenestä ja lapsenlapsia 
kahdella kolmesta. Yleensä heihin ollaan ahkerasti yhteydessä. Emotionaalisen tuen puute lisääntyy ikääntymisen myötä. 
Leskien ilmoittama emotionaalisen tuen puute on selvästi muita ryhmiä suurempi. 94 prosenttia oli tyytyväisiä läheisiltään 
saamaansa tukeen ja apuun, Yksinäisyyden merkitys näyttäytyy myös sosiaalisen tuen saannin vaikutuksena elämänlaatuun. 
Erityisesti naisilla on sosiaalisen tuen havaittu olevan elämänlaadun peruspilari (Aalto ym. 1995). Tärkeimpiä ”sosiaalisen 
elämän kohtaamispaikkoja” kodin ulkopuolella ovat kahvilat, ravintolat, kerhot ja erilaiset harrastustoiminnan paikat. 

Suosikkipaikoissa on selvä ero sukupuolten välillä. Myös ikääntyminen vaikuttaa paikan valintaan (Karisto 2004).

3.2.3.4 Seniorien sosiaalista itsenäisyyttä tukevat palvelut 

Eläkeläisten kulutuksesta valtaosa muodostuu erilaisista palveluista. Eläkeläiskotitalouksien kulutustaso on alhaisempi kuin 
työssäkäyvillä. Toisaalta eläkeläiset käyttävät muita ryhmiä suuremman osan erilaisten palvelujen ostamiseen. Aktiiviset 
seniorit käyttävät todennäköisesti tulevaisuudessa runsaasti rahaa matkailuun ja siihen liittyviin palveluihin (Karisto 2004). 

Nykyisin suomalaisilla on eläkkeelle jäädessään – sukupuolesta riippuen – keskimäärin 20–25 vuotta elinaikaa ja niistä 
vuosista on melko vähän sellaisia, jolloin he ovat täysin autettavia. Vähitellen kunnat ja palveluntuottajat ovat heränneet 
huomaamaan tulevien senioreiden tuomat markkinamahdollisuudet, mutta myös välttämättömyyden tarjota monipuolisia 
palveluita ennenaikaisen toimintakyvyn laskun ehkäisemiseen. On myös oivallettu, ettei julkisella sektorilla yksinään ole 
keinoja vastata tuleviin tarpeisiin, vaan kaikki tahot ja voimat pitää löytää kehittämään uusia tuki- ja palvelumuotoja.

3.2.3.5 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikääntyville tarkoitettujen terveydenhuoltopalvelujen tavoitteena on vanhusten terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisyyden 
ylläpitäminen sekä osallistumisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja itsehoidon tukeminen. Kansanterveyslain 
mukaisia ikääntyviin kohdistuvia palveluja terveyskeskuksella ovat mm. terveysneuvonnan, terveystarkastusten ja 
erilaisten seulontatutkimusten järjestäminen. Lisäksi palveluihin kuuluu sairaanhoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen, 
mielenterveyspalvelujen ja sairaankuljetuksen järjestäminen (Terveydenhuolto Suomessa 1996). 

Ikääntyville tarkoitettujen sosiaalipalvelujen tavoitteena on tukea vanhusten suoriutumista päivittäisistä toiminnoistaan, 
edistää heidän sosiaalista turvallisuuttaan ja viihtyvyyttään sekä mahdollisimman täysipainoista osallistumistaan 
yhteiskunnan toimintaan (Vaarama & Hurskainen 1993, Rissanen 1999). Kunnan järjestämiin sosiaalipalveluihin 
kuuluvat kotipalvelut, kotihoito, kotiavustaminen ja saattopalvelu. Lisäksi niihin sisältyvät ateriapalvelut, asumispalvelut, 
palveluasuminen ja tukiasuminen. Laitoshuoltoon liittyvät vanhainkoti ja kuntouttamistoimenpiteet laitoksessa.
 
Tutkimuksen mukaan (Kolstela 2003) 65-vuotiaat haluavat olla ikääntyessään mahdollisimman omatoimisia. He haluavat 
saada apua vain niihin toimintoihin, joihin he eivät kykene itsenäisesti. Terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa vastaajat 
toivoivat saavansa määräaikaisia terveystarkastuksia ja ohjattua liikuntaa. Kolme neljäsosaa halusi saada ohjeita ja 
tukea terveytensä hoitamisessa ja toimintakykynsä ylläpitämisessä. Vastaajista lähes kaksi kolmasosaa halusi päästä 

kuntoutukseen. 
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3.2.3.6 Sosiaalista toimintakykyä tukeva palvelukokonaisuus

Ikääntyvien kuntalaisten omatoimiseen selviytymiseen vaikuttaa palvelukokonaisuus, joka koostuu kotihoidosta ja siihen 
liittyvistä tukipalveluista, palveluasumisesta, akuuttisairaanhoidosta, laitoshoidosta ja erikoissairaanhoidosta. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut kunnat voivat tuottaa itse tai ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus ovat keskeisiä asioita arkipäivässä pärjäämiselle. Palveluista räätälöidään kullekin ikääntyvälle hänen 
tarpeisiinsa soveltuva kokonaisuus. Saumattoman palvelun tavoitteena on, että kaikki palveluntuottajat, yksityiset tai julkiset, 
hyödyntävät samaa palvelusuunnitelmaa (Voutilainen ym. 2002). 

Kuva 1. Senioripalvelujen tarjoajat.   

Monet järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamat palvelut senioreille kattavat kaikki samat toiminnat, mitä 
kunnillakin on tarjonnassaan. Lisäksi ne tarjoavat monipuolisesti muita hyvinvointipalveluja. Näiden lisäksi myös seurakunnat 
ja vapaaehtoistyöntekijät järjestävät monipuolisia palveluja senioreille sekä seurakunnan tiloissa että hoitolaitoksiin, 
palvelukeskuksiin ja kotiin suunnattuina.

Kulttuuri- ja koulutuspalvelut tukevat monin tavoin seniorien sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakykyä. Teatterit, konsertit 
ja näyttelyt ovat paikkoja, minne seniorit menevät läheisten ja ystävien kanssa. Työväenopistot, aikuiskoulutuskeskukset ja 
kansalaisopistot järjestävät kaikille avoimia kursseja, mutta myös senioreille suunnattua koulutusta. Ikäihmisten yliopistot 
ovat syntyneet puhtaasti senioreiden tarpeista ja saavuttaneet toiminnallaan suurta suosiota. Kirjastot tuottavat tieto- ja 
kulttuuripalveluja sekä toimivat sosiaalisina tiloina ja kohtaamispaikkoina, jotka edistävät ikäihmisten henkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia sekä ehkäisevät syrjäytymistä (Kolstela 2003). 

Vapaaehtoistyöllä pyritään pääasiassa vaikuttamaan senioreiden yksinäisyyden helpottamiseen. Viime aikoina on nostettu 
esiin vertaistuen merkitys ja se, että nuoremmat seniorit voisivat avustaa vanhempia senioreita. Useat senioreista ovat 
varsin hyväkuntoisia ja voivat käydä ulkoiluttamassa, lukemassa, asioinneilla mukana tai avustaa siivouksessa. Senioreiden 
omat kerhot ja kahvilat tarjoavat sosiaalisesti virikkeellisen ympäristön erilaiselle yhdessäololle ja harrastuksille.

Tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän kiinnittämään huomiota palvelujen laatuun ja sisältöön. Jokainen ihminen haluaa 
toteuttaa itseään ja kokea mielihyvää tekemisestä ja onnistumisesta. Ikäihmisen arkipäivän tulisi sisältää mahdollisuuksia 
toimintaan, tekemiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Osallistuminen mielekkääseen, aikuisen minäkuvaa tukevaan 
toimintaan tukee elämän normaaliutta. Toimintakyvyn eri osa-alueiden heikentyminen ei saa olla osallistumista ja 
osallistumismahdollisuuksia rajoittava tekijä. 

Liikkumisympäristön turvallisuus ja esteettömyys tukee senioreiden liikkumista ja mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
sosiaalisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Esteettömyyttä parantavat elämänkaariasunnot, rampit, suuret opasteet, hyvä valaistus, 
teiden kunnossapidosta ja siisteydestä huolehtiminen, levähdyspaikat sekä turvalliset mahdollisuudet jalankulku-, 
rollaattori-, pyörätuoli- ja polkupyöräliikkumiseen. Apuvälineet helpottavat monen ikääntyneen mahdollisuuksia saada 
sosiaalisia kontakteja ja auttavat heitä osallistumaan. Tarvittavat apuvälineet tulee olla kunnan toimesta jokaisen seniorin 
saavutettavissa.
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3.2.3.7 Seniorin sosiaalista itsenäisyyttä tukeva toimintamalli

Nykytilakartoitukseen ja tutkimuksiin perustuen on keskeinen merkitys sillä, miten esteettömästi ja helposti tarvittavat 
palvelut ovat seniorin ulottuvilla. Palvelukokonaisuus ja miten seniori ja hänen perheensä osaavat käyttää palveluja, 
vaikuttaa seniorin mahdollisuuksiin asua kotona ja olla mahdollisimman itsenäinen (kuva 2). 

Tutkimuksen (Vaarama 2003) mukaan, joka kolmas ikäihminen ei tiennyt, mitä palveluja kunnalla oli tarjolla ja joka neljäs 
ei tiennyt miten niitä saisi. Oletuksen mukaan voi olla, että tiedottamatta jättämistä käytetään keinona hillitä palvelujen 
kysyntää. Viidennes uskoi, että palvelujen hankkiminen kunnalta on liian monimutkaista tai liian kallista. Myös Kuopiossa 
1996–1997 tehdyn tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia (Kolstela 2001). 

Kuva 2. Tutkimuksen viitekehitys. 

Ratkaisuna esitetään palvelumalli (kuva 3), joka perustuu ajatukseen koordinointi- ja logistiikkakeskuksesta, josta seniori 
voi monipuolisesti ja keskitetysti saada kaikki tarvitsemansa palvelut. Koordinointi- ja logistiikkakeskus jakaantuu kolmeen 
osaan: puhelinneuvonta ja ohjauspalvelut, huoltopalvelut ja kuljetuspalvelut. Palvelut voivat kohdistua erilaisiin kuljetus-, 
huolto- tai saattajapalveluihin, kirjastoon, matkailuun, kulttuuritapahtumiin, kauppapalveluihin, apteekkipalveluihin jne.  
Keskus pitää yllä myös nettisivujen seniorikanavaa, missä tiedotetaan senioripalveluista. Keskus voi järjestää myös 
koordinoituja palveluita alueensa senioreille, kuten kirjasto tai teatteriretkiä. Koordinointi ja logistiikkakeskus varmistavat 
sen, että seniori saa useimmat tarvitsemansa palvelut samasta numerosta.  Koordinointikeskus edellyttää julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyötä, verkottumista ja teknologian kehittämistä.

Kuva 3.  Seniorien palvelukokonaisuuden malli.
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3.2.4 Tutkimuksen suorittaminen

Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus. Lähestymistavaksi valittiin teemahaastattelu, joka toteutettiin sekä yksilö- 
että ryhmähaastatteluina. Tavoitteena oli kuvata senioreiden sosiaalista ympäristöä ja sen esteettömyyttä ja senioreiden 
sosiaalista itsenäisyyttä tukevia palveluita sekä kuvata niitä yhdistävä palvelumalli. Tutkimuksen lähtökohtana oli 
nykytilakartoitus. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen ja Japanin seniorit sekä kaupunkien vanhustyön asiantuntijat. 
Kohdekaupunkeina olivat Kajaani, Tampere, Sapporo ja Sendai.

Japani valittiin tutkimuksen kansainväliseksi kohteeksi, koska Japani ja Suomi ovat molemmat väestörakenteeltaan 
nopeasti vanhenevia maita ja toisaalta suomalaisilla ja japanilaisilla on jo yhteistyötä ikäihmisten palvelujen kehittämisessä. 
Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2004–2005 haastattelemalla 65 vuotta täyttäneitä (vaihteluväli 63–91 vuotta) senioreita 
(n = 18) sekä vanhustyön asiantuntijoita (n = 28). Tutkimukseen osallistuneet seniorit olivat kaikki omatoimisia ja melko 
hyväkuntoisia toimintakyvyltään ja tarvitsivat apuvälineitä varsin vähän.  He asuivat omakotitalossa, kerrostalossa tai 
palvelutalossa. Seitsemän heistä asui yksin, kahdeksan aviopuolison kanssa ja kolme jonkun muun kanssa. 

Tutkimustulosten luotettavuuden arviointikriteereistä (Lincoln & Cuba 1985, Tynjälä 1991) tämän tutkimuksen tulosten 
arvioinnissa ovat keskeisiä uskottavuus ja todeksi vahvistettavuus. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin 
tutkimustulokset vastaavat tutkimuskohteena ollutta todellisuutta. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt omasivat tutkimuksen 
kannalta olennaista kokemusta ja tietoa. Todeksi vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset perustuvat aineistoon 
eivätkä tutkijan käsityksiin. Tutkimukseen osallistuvilla senioreilla oli kaikilla hyvä kommunikaatiokyky ja haastattelut 
nauhoitettiin. Tutkimuksen luotettavuutta saattaa heikentää se, että japanilaisten seniorien haastatteluissa jouduttiin 
käyttämään tulkkausta ja näissä haastatteluissa oli myös hoitaja läsnä. Haastattelunauhoja ei purettu sanasta sanaan 
paperille, vaan asiat kirjattiin lyhyesti teemojen alle. Se oli mahdollista, koska teemahaastattelurunko oli jaettu selkeisiin 
osiin. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysin luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan kyky osoittaa yhteys aineiston ja 
tuloksen välillä (Kyngäs & Vanhanen 1999). Tämän tutkimuksen analyysissä edettiin induktiivisesti, aineiston ehdoilla. 

3.2.5 Tutkimustuloksia

3.2.5.1 Senioreiden yhteydenpitomahdollisuudet

Tutkimus vahvisti sen, että nykypäivän seniorit sekä Suomessa että Japanissa ovat varsin vähään tyytyväisiä ja kuluttavat 
myös palveluja vähän. Jokainen piti tärkeimpänä asiana mahdollisuuksia asua omassa kodissaan. Yhteydenpito omaisiin 
ja ystäviin on kantava voima. Omaiset, oma koti, ystävät ja pitkäaikaiset kodinhoitajasuhteet koettiin tärkeiksi ja turvallisiksi. 
Yhteydenpidossa haastateltavat jakaantuivat selvästi kahteen joukkoon, niihin, jotka viihtyivät kotona eivätkä kaivanneet 
lisää ohjelmaa ja niihin, jotka aktiivisesti osallistuivat kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Suomalaiset olivat japanilaisia 
aktiivisempia osallistumaan aktiviteetteihin. 

Asiantuntijoiden mielestä asuinalueen ilmapiiri ja palvelut tulisi järjestää niin houkutteleviksi, että ne omalta osaltaan 
tukisivat seniorien halua ja mahdollisuuksia pitää yhteyttä toisiinsa. Tärkeänä pidettiin tulevaisuudessa myös sukupolvien 
välisien yhteyksien ja vuorovaikutuksen tukemista. Yhteisöllisyys koulujen oppiaineena voisi synnyttää hedelmällisen 
ja kauaskantoisen vuorovaikutuksen nuorten ja senioreiden välille: senioripäivät, kulttuuria, kansanperinteitä, 
sanomalehtitunteja, yhteislaulua, ulkoilua jne. 

Asiantuntijoiden esille nostama eläkkeelle siirtyminen ja sen myötä työtovereiden jääminen, on myös huomionarvoinen asia. 
Monille senioreille juuri työtoverit ovat olleet tärkeimmät kontaktit. Kun työelämä jää, tulee tilalle iso tyhjiö. Lähiomaisten 
ja ystävien kuolema on myös yksinäisyyttä ja eristäytymistä helposti lisäävä tekijä. Tällaisiin hetkiin pitäisi keskittää myös 
suurempaa tuensaantimahdollisuutta.  Vaikka valtaosa senioreista Japanissa asuu perheiden kanssa, kokevat monet heistä 
silti yksinäisyyttä. Perheillä on omat menonsa, harrastuksensa ja ystävänsä, eikä seniorin yhteydenpitotarpeista huolehdi 
kukaan. Ikätovereiden seura jää helposti puuttumaan

Senioreille tarjottujen vaihtoehtojen tulisi olla positiivisia ja arvostavia eikä ikääntyväksi leimaavia. Vapaaehtoistyön ja 
vertaispalveluiden merkitys on suuri ja sitä tulisi entisestään vahvistaa.

3.2.5.2 Kodin ja ympäristön esteettömyys

Kotona asumista tukee esteettömyys ja tutut, turvalliseksi koetut asiat. IT-teknologia ei kuulu niihin. Se on tulevien 
senioreiden hallussa. Niin kauan, kun fyysinen kunto on hyvä, ei kotoa ulospäin liikkuminen tuota vaikeuksia ja silloin 
liikutaankin ulkona ja osallistutaan kodin ulkopuolisiin liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteihin monipuolisesti. 
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Kotien ja ympäristön esteettömyys on tärkeä perusasia. Usein ikääntyvien asunnot ovat niin täynnä tavaraa, että liikkuminen 
siellä on vaikeaa ja kaatumisvaara on suuri.  Kenestäkään ei saisi tulla oman kodin vankia. Kodin muutostyöt olisi voitava 
toteuttaa mahdollisimman helposti ja varhain. Ennalta ehkäisevän kotikäynnin yhteydessä tulisi kartoittaa myös tarvittavat 
muutostyöt ja niiden toteuttamisaikataulu ja -mahdollisuudet pitäisi selvittää ja kertoa seniorille. Jokaisella seniorilla tulisi olla 
mahdollisuus käyttää talonmiespalveluja helpottamaan arkipäivää.  

Portaat, korokkeet ja hissittömyys ovat molemmissa maissa suuri este sosiaalisille kontakteille. Huonomminkin liikkuvat 
seniorit uskaltautuisivat ulos, mikäli olisi varmuus riittävistä levähdyspaikoista ja tukikaiteista sekä niiden sijainnista. Pieniä, 
hyvin ideoituja, senioreille ja kaikenikäisille sopivia puistoalueita lähelle asuntoja tarvitaan lisää. Ulkona liikkuminen on 
hyötyliikuntaa, kuten roskien vientiä ja kauppa-asioiden hoitamista, mutta myös pidemmälle omiin harrastuksiin kävelemistä. 
Mikäli fyysinen kunto laskee niin, ettei seniori uskaltanut enää yksin lähteä ulos, tapahtuu selvästi suuri muutos ulkoilu- ja 
yhteydenpitomahdollisuuksissa. Lumi ja lumityöt ovat monen seniorin kotoa pois muuton syy. 

Kuljetuspalvelut tulisi tehdä ikääntyville helposti tavoitettaviksi. Matalalattiabussit ja junat ovat suuri edistys, mutta niitä ei 
ole vielä riittävästi.

     
Kuvat 4 ja 5.  Japanin Sendain katuja ilman jalkakäytävää.

3.2.5.3 Sosiaalista itsenäisyyttä tukevat palvelut

Seniorit olivat sitä mieltä, että saavat sosiaali- ja terveyspalveluja silloin kun se on tarpeen ja ovat niihin tyytyväisiä. Useimmat eivät 
kaivanneet mitään lisäpalveluja. Aktiiviset seniorit käyttivät myös kulttuuri-, liikunta- ja muita harrastuspalveluja monipuolisesti. 

Asiantuntijoiden mielestä Suomessa oli ikääntyville tarjolla monipuolisia palveluja. Palvelukeskusten palveluntuottajat 
voisivat tarjota entistä enemmän yksityisille yrittäjille mahdollisuuksia ylläpitää tiloissaan yritystoimintaa ja tarjota senioreille 
erilaisia hoito-, kuntoilu- ja virkistyspalveluja tai kauppapalveluja. Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien verkottuminen 
ja palvelujen koordinointi senioreille sopiviksi on tärkeää. Senioreiden ympärillä on melkoinen viidakko palveluja ja 
palveluntuottajia. Moni on palvelujaan tarjoamassa, mutta silti voi monet tarpeelliset tai välttämättömätkin palvelut jäädä 
löytymättä. Myös kontakti palveluntuottajaan tai palvelun tarpeenmukainen tilaaminen voi olla vaikeaa. Siksi tarvittaisiin yksi 
palveluja koordinoiva taho joka paikkakunnalla, joka huolehtisi yhteyksien löytymisen, yhteyksien saamisen ja organisoinnin.  
Ennaltaehkäiseviin palveluihin tulisi voida panostaa entistä enemmän. Liian vähän oli mahdollisuuksia kuntouttavaan työhön 
ja ulkoiluttamiseen.

3.2.5.4 Sosiaalista itsenäisyyttä tukeva teknologia

Senioreiden ja asiantuntijoiden mielestä teknologia ja ikääntyminen sopivat yhteen, jos teknologia lähtee seniorin 
omista tarpeista ja parantaa kotona selviytymistä ja turvallisuutta. Parhaimmillaan teknologia pidentää kotona asumisen 
mahdollisuuksia ja mahdollistaa seniorille yhteyksien pitämisen ja avun saannin. Teknologia ei kuitenkaan välttämättä poista 
yksinäisyyttä tai sen tunnetta. 

Sähköistä verkkoa tulisi kehittää ikääntyviä palvelemaan. Tänä päivänä ikäihmiset käyttävät vielä varsin vähän tietokonetta, 
mutta tulevat seniori-ikäiset Suomessa jo sen taidon hallitsevat. Teknologian avulla on voitava myös kunnioittaa seniorin 
yksityisyyttä. Tiettyjen laitteiden tulisi olla myös huomaamattomia, etteivät ne leimaa käyttäjäänsä (esim. rannekkeet). 
Turvapuhelin oli käytössä viidellä seniorilla ja viidellä oli kännykkä. Ne, joilla oli kännykkä, eivät kuitenkaan aina kuljettaneet 
sitä mukanaan. Se roikkui keittiön naulassa ja otettiin mukaan ehkä sieni- ja marjametsään.
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Turvapuhelin on tärkein kotihoidon käyttämä tekninen apuväline asiakkaan henkilökohtaisten vammaispalvelun tai 
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden lisäksi. Turvapuhelimiin on joissain paikoin liitetty pienessä mitassa myös ns. 
passiivihälyttimiä, kaatumisvahteja, liesi- ja savuhälyttimiä, ovivahteja tai postilaatikkovahteja, jotka hälyttävät apua ilman 
asiakkaan myötävaikutusta.  Näillä voidaan huomattavasti lisätä mm. muistamattomien asiakkaiden turvallisuutta. 
Keskeisimmät tutkimustulokset on esitetty yhteenvetotaulukossa 1 teema-alueittain.

Taulukko 1. Yhteenveto tutkimustuloksista
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3.2.6 Pohdinta

3.2.6.1 Yleistä

Senioreiden ja asiatuntijoiden mielipiteet olivat monin osin yhteneväiset. Seniorit elivät kuitenkin enemmän tätä päivää, 
eivätkä osanneet kuvitella vaihtoehtoja tai eivät kokeneet mitään uusia muotoja tarpeellisiksi. Seniorit halusivat asua 
kotona tai niissä oloissa, missä haastatteluhetkellä olivat niin pitkään kuin mahdollista ja saada palvelut ja neuvonnan 
yksinkertaisesti ja yhdestä paikasta. Palveluja saadakseen he kuormittavat jopa hälytyskeskusta puheluillaan. Omaiset, oma 
koti, ystävät ja pitkäaikaiset kodinhoitajasuhteet koettiin tärkeiksi ja turvallisiksi. Koskisen esittämät kodin ensisijaisuuden 
perusteet tulivat esiin myös tässä tutkimuksessa (Koskinen 2004).

Asiantuntijat katsoivat mielipiteissään enemmän tulevaisuuteen ja pohtivat parannusvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. 
Tulevaisuuden seniorit nähtiin aktiivisina palvelunkäyttäjinä, joiden kuitenkin tulee saada palvelut järjestettyä helposti ja 
vaivattomasti samasta paikasta. Hyvä kotipalvelukeskus edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, verkottumista 
ja teknologian kehittämistä. 

3.2.6.2 Seniorien yhteydenpitomahdollisuudet

Sosiaalinen ympäristö ja mahdollisuudet sosiaaliseen vuorovaikutukseen lisäävät elämän tarkoituksellisuuden kokemista. 
Elämän tarkoituksellisuuden kokemista pidetään tärkeänä hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. Iäkkäiden 
ihmisten elämän tarkoituksellisuuden kannalta merkittäviä tekijöitä ovat kestävien ja antoisien ihmissuhteiden löytäminen ja 
ylläpitäminen sekä sellaiset aktiviteetit, jotka ylläpitävät terveyttä, sosiaalisia suhteita sekä mielen vireyttä (Takkinen 2002).

Kaikille haastateltaville senioreille yhteydenpito läheisiin oli tärkeä kantava voima. Pääasiallisin keino pitää yhteyttä oli 
lankapuhelin. Puhelinyhteyksiä ja lähisukulaisten vierailuja oli viikoittain tai jopa päivittäin. Tärkeitä olivat myös puhelut muille 
omaisille ja ystäville. Joillakin oli päivittäinen puhelinyhteys naapurin kanssa. Naapuri toimi vertaistukena ja huolenpitäjänä. 
Samansuuntaisia tuloksia on esitetty myös vanhusbarometrissa (Vaarama 1999). Sen mukaan 60-vuotiaista 85 % on 
yhteydessä perheeseen tai lähisukulaisiin ja lähes puolet jopa päivittäin. Vastaavasti ystäviin tai lähisukulaisiin piti yhteyttä 
74 % ja päivittäin lähes kolmannes. Yllättävää oli kännyköiden vähyys. Sosiaalinen verkosto tukiverkostoineen muodostaa 
elämän perustan ikäihmisille (Koskinen 2004).  Tilastojen mukaan naapuriapu on korvaamaton voimavara maalaiskylissä 
ja kerrostaloissa. Suuri osa vanhuksien kotona selviytymisestä on nykyisin iäkkäiden antaman naapuriavun varassa (Niemi 
2002).

Varsin huomionarvoista on, että pitkäaikainen kodinhoitaja koettiin hyvin tärkeäksi, läheiseksi ja turvallisuutta lisääväksi. 
Saman kodinhoitajan säilyminen onkin seikka, jota tulisi voida myös julkisen sosiaalitoimen puolelta tukea. 

Asiantuntijat katsoivat yhteydenpitomahdollisuuksia laajempana ja kehitettävänä kokonaisuutena, jolloin luodaan sellainen 
alueellinen ilmapiiri ja fyysinen ympäristö kohtauspaikkoineen, jotka osaltaan tukevat seniorien mahdollisuuksia pitää 
yhteyksiä toisiinsa. Ratkaisuna nähtiin muun muassa korttelipihat, -tuvat ja -olohuoneet. ”Vanhanajan talkkari” voi olla 
korttelin yhteyksien luoja ja ylläpitäjä. Korttelitupia vastaavina paikkoina voisivat toimia myös lähistön palvelukeskukset. 
Palvelukeskusten toiminnan hyvinvointivaikutuksesta on jo olemassa tutkittua tietoa (Karisto 2002b), miten ne parantavat 
elämänlaatua ja kohdentuvat oikein. 

Laajempana kokonaisuutena asiantuntijat näkivät myös sukupolvien välisien yhteyksien tukemisen ja molemminpuolisen 
vuorovaikutuksen syntymisen. Kouluissa ja oppilaitoksissa voisi olla nimetyt senioripäivät tai yhteisöllisyys oppiaineena, 
jolloin syntyisi hedelmällistä ja kauaskantoista yhteistoimintaa nuorten ja senioreiden välille. Yhteisinä toimintamuotoina 
voisi olla kulttuuri, kansanperinteet, sanomalehtitunnit, yhteislaulua, ulkoilua jne. 

Asiantuntijoiden esille nostama eläkkeelle siirtyminen ja sen myötä työtovereiden jääminen, on myös huomionarvoinen asia. 
Monille senioreille juuri työtoverit ovat olleet tärkeimmät kontaktit. Työtovereiden kanssa on yhdessä harrastettu ja juhlittu. 
Kun työelämä jää, tulee tilalle iso tyhjiö. Eläkkeelle valmentautumiseen ja valmistautumiseen tulee antaa aikaa ja tarjota 
vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen tulisi olla positiivisia ja arvostavia, eikä ikääntyväksi leimaavia.

3.2.6.3 Kodin ja ympäristön esteet sosiaaliselle itsenäisyydelle  

Suomalainen ja japanilainen asunto poikkeavat toisistaan merkittävästi. Japanissa asuntojen mitoitukset ovat suomalaisia 
pienempiä. Japanilaisetkin ovat suomalaisia pienempiä, joten myös huonekalut ovat pienempiä ja matalampia. Japanilainen 
asunto vaikuttaa ahtaammalta myös siksi, että niissä on enemmän tavaraa lattialla ja korkeuseroja tatamin vuoksi. 
Japanilaiseen asuntoon kuuluu myös kylpyamme, joka ei voi olla samassa tilassa wc-kalustuksen kanssa. Wc on ”likainen” 
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tila ja kylpyhuone on "puhdas" tila.

Maasta ja kulttuurista riippumatta kaikki seniorit kuitenkin poikkeuksetta pitivät omaa kotia turvallisimpana ja parhaana 
paikkana asua niin kauan, kun se on mahdollista.  Ne seniorit, jotka olivat toimintakyvyn heikkenemisen myötä muuttaneet 
palvelutaloon, pitivät palvelutaloa kotinaan ja olivat nykytilanteeseen tyytyväisiä.

Asuntojen turvallisuudessa oli monilta osin parantamisen varaa. Tutkimusten mukaan joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu 
vähintään kerran vuodessa. Usein syynä on kotitapaturma. Osa näistä voidaan estää riittävillä tukikahvoilla, oikeilla 
lattiamateriaaleilla, kynnysten ja kylpyammeen poistamisella, lankapuhelimen vaihtamisella kännykäksi jne. Asiantuntijat 
painottivat lisäksi säilytystilojen tavoitettavuutta, ovien leveyttä ja avustajan mahtumista wc:hen. 

Suomessa on vähitellen opittu arvostamaan pihoja kohtaamispaikkoina. Myös tämän tutkimuksen seniorit kohtasivat 
naapureita ja ystäviään pihoilla ja postilaatikoilla. Lähiympäristön esteettömyydessä ja senioriystävällisyydessä on 
kuitenkin paljon vielä tehtävää ja parannettavaa. Pieniä, hyvin ideoituja, senioreille ja kaikenikäisille sopivia puistoalueita 
lähelle asuntoja tarvitaan lisää Portaikot ja hissittömyys ovat suuri este sosiaalisille kontakteille.  Asunnosta kadulle tulisi 
päästä ilman korkeuseroja katukäytävälle ja samoin katujen ylitys tulisi voida tehdä ilman korokkeita. Jalkakäytävien tulisi 
olla vailla mainoskylttejä tai muita esteitä. Levähdyspaikkoja siellä sen sijaan tarvitaan. Huonomminkin liikkuvat seniorit 
uskaltautuisivat ulos, mikäli olisi varmuus pysähdyspaikkojen sijainnista.

3.2.6.4 Sosiaalista itsenäisyyttä tukevat palvelut

Palveluiden kattavuudella, laadulla ja kustannuksilla on suuri merkitys, kun puhutaan senioreiden itsenäisestä asumisesta. 
Itsensä toteuttaminen ja mielekäs vapaa ajan tekeminen ovat tärkeitä hyvinvoinnin osatekijöitä. Myös tuottavan ikääntymisen 
keskeinen ydin on ikääntyneiden toiminnassa ja tekemisessä. 

Tutkimuksen seniorit saivat palveluja tarpeidensa mukaisesti. He olivat tyytyväisiä myös saamiinsa sosiaali- ja 
terveyspalveluihin. Harva osti ylimääräisiä ulkopuolisia palveluja. Tuleva sukupolvi tulee olemaan suurempi palvelujen 
kuluttaja. Yhä useampi tämän päivän seniori asuu itsenäisesti ilman sosiaalipalveluja, joskin 75. ikävuoden jälkeen alkaa 
ilmetä avun tarvetta (Vaarama 2004). 

Asiantuntijoiden mukaan palvelujen saatavuus vaihtelee kunnittain, jolloin seniorit ovat eriarvoisessa asemassa. Palvelujen 
tulisi perustua ennaltaehkäisevän kotikäynnin laajennettuun palvelukartoitukseen. Palvelukeskusten monimuotoisia 
kuntouttavia palveluja tulisi olla kaikkien niitä tarvitsevien senioreiden saatavilla. Palveluista osa voi olla maksullisia. Se 
edellyttäisi julkisten ja yksityisten palveluntuottajien verkottumista ja palvelujen koordinointia senioreille sopiviksi.

Suomalaiset seniorit käyttivät toimintakykyä ylläpitäviä palveluita, kuten matkailu- ja kulttuuripalveluita innokkaasti. Ulkoilun 
lisäksi hyödynnettiin liikuntaryhmiä. Kaksi senioreista veti myös itse eläkeläisten liikuntakerhoa. Myös eläkeläiskerhojen 
ja kansalaisopistojen erilaiset kirjallisuuspiirit ja muistia tukevat ryhmät olivat suosittuja. Seniorimatkailu kotimaassa 
ja esimerkiksi Tallinnan-matkailu oli suosittua. Pidemmät matkat vähenivät iän myötä. Seniorit ovat kulttuuripalvelujen 
käyttäjinä aktiivisia ja heitä kannattaisi edelleen aktivoida. Monet tutkimukset osoittavat, että kulttuuriharrastusten täyttämä 
elämä on myös terveellistä elämää. 

Pitkä elämä mahdollistaa kyvyn muistella ja sen, että on muisteltavaa. Jokaisella seniorilla on oma tarinansa. Heitä tulisikin 
yhä enemmän kannustaa kertomiseen ja muisteluun. Muistot ja tarinat ovat tärkeitä vanhuuden voimavaroja (Heikkinen 
2002). Ikääntyneiden merkitystä ei ainoastaan kulttuurin kuluttajana, vaan myös tuottajana ja välittäjänä tulisi kannustaa, 
Siitä olisi hyötyä myös sosiaalisten suhteiden ylläpitäjänä.

3.2.6.5 Sosiaalista itsenäisyyttä tukeva kotiteknologia

Asiantuntijoiden mielestä teknologia ja ikääntyminen sopivat hyvin yhteen, jos se lähtee seniorin omista tarpeista ja parantaa 
kotona selviytymistä ja turvallisuutta. Samansuuntaisia olivat myös senioreiden omat vastaukset. Jos he hyväksyivät tuotteen 
ja pitivät sitä tarpeellisena, he myös käyttivät sitä. Esimerkiksi kännykkää ei vielä tänä päivänä pidetty riittävän tarpeellisena. 
27 % senioreista omisti kännykän, mutta niistäkin vain osa käytti sitä. Turvapuhelimen oli hankkinut 16 %. Seniorit pitivät 
tärkeinä perinteisiä apuvälineitä: tukikahvoja, suihkutuolia, wc-korokkeita, kävelykeppiä, rollaattoria, liukuesteitä jne. 
Turvapuhelintakin pidettiin tärkeänä, mutta itseään ei pidetty niin huonokuntoisena, että olisi tarvinnut sitä.

Teknologian kehittämisessä senioreille sopivaksi tarvitaan senioreiden sekä teknologiaosaajien että sosiaali- ja 
terveystoimen yhteistyötä. Teknologian avulla on voitava myös kunnioittaa seniorin yksityisyyttä. Tiettyjen laitteiden tulisi olla 
myös huomaamattomia, etteivät ne leimaisi käyttäjäänsä. Laitteet voivat olla myös esteettisesti kauniita.
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On oletettavaa, että teknologiaa käyttävät seniorit ovat vain muutamien vuosien päässä ja siihen on syytä varautua. 
Suomalaisista 60-vuotiaista miehistä ja naisista jo yli puolet käyttää tietokonetta ja noin 90 % käyttää kännykkää. 
Vaikka japanilaiset seniorit käyttävät tänä päivänä suomalaisia vähemmän teknologiaa, on kehitys samansuuntainen 
kuin Suomessa. Tärkeänä pidettiin koordinointikeskuksen perustamista, joka keskitetysti organisoisi kaikki ikääntyvien 
tarvitsemat palvelut ja toimisi neuvovana ja opastavana avustajana. 

3.2.7 Johtopäätökset

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyiset seniorit ovat melko tyytyväisiä elämäänsä. Heille riittää, että he saavat asua 
kotonaan mahdollisimman pitkään tukipalvelujen avulla. Heidän selviytymisensä kantavana voimana on turvallisuuden 
tunne, jonka luovat omat lapset tai läheiset omaiset, pitkäaikainen kodinhoitaja, turvalliseksi koettu koti ja saatavilla olevat 
palvelut. Paljon oli toki toiveita, mutta niin kauan kuin elämä sujuu nykyisellään, ei toivottu mitään muutoksia. Nykyseniorit 
käyttävät varsin vähän teknologiaa ja apuvälineitä. He ovat kuitenkin valmiita hyväksymään teknologian, joka pohjautuu 
heidän tarpeisiinsa. Teknologian tulee olla huomaamatonta. Teknologian käyttö tulee lähivuosina lisääntymään myös 
senioreiden keskuudessa.  

Yksinäisyys on asia, johon tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Suomessa 40 % 65 vuotta täyttäneistä asuu yksin. 
Palveluista huolimatta jotkut haastatelluista senioreista eivät olleet päässeet useampaan viikkoon ulos. Yksinäisyys on 
myös todettu ongelma palvelutaloissa. Japanissa noin 20 % yli 65 vuotiaista asuu tänä päivänä yksin ja 40 % asuu yhden 
tai kahden sukupolven kesken, mutta silti monet heistä tuntevat itsensä yksinäisiksi. Yksinäisyyteen vastauksena voivat 
olla riittävän varhaiset ennaltaehkäisevät kotikäynnit, vapaaehtoistyö ja vertaistuki. Näitä kaikkia pidettiin tarpeellisina ja 
lisättävinä palveluina.  

Asuinalueen tulisi olla suvaitsevainen ja kaikenikäisiä arvostava. Tulevaisuuden asuntoja suunniteltaessa, tulisi yhä 
enemmän kiinnittää huomiota esteettömyyteen ja sallia vain sellaisten asuntojen rakentaminen, jotka mahdollistavat 
myös asunnon turvallisen käytön myöhäisemmällä iällä. Asunnot tulisi tehdä helposti muunneltaviksi ikääntyneille 
sopiviksi. Kodin ja lähiympäristön esteettömyys on sosiaalisen pärjäämisen kulmakivi. Kuntien tulisi tarjota senioreille 
turvallinen ja esteetön liikkuminen ulkona. Kenestäkään ei saisi tulla oman kodin vankia. Asuinalueen ilmapiiri ja palvelut 
tulisi järjestää niin houkutteleviksi, että ne omalta osaltaan tukisivat seniorien halua ja mahdollisuuksia pitää yhteyttä 
toisiinsa. Tapaamispaikkoina voisivat olla korttelipihat, korttelituvat tai kortteliolohuoneet tai myös palvelukeskus, josta 
saa monipuolisia palveluita ja joka kannustaa osallistumiseen. Pienyrittäjien mahdollisuudet tarjota edullisesti senioreille 
hyvinvointipalveluja palvelukeskusten tiloissa tulisi turvata. 

Tutkimustulokset ovat paljon samansuuntaisia kuin Vaaraman vuonna 2003 tekemässä tutkimuksessa (Vaarama 2004), 
missä kotona asumisen tukemisen avaimina pidettiin

 •  yksinäisyyden lieventämistä
 •  terveyden edistämistä
 •  toimintakyvyn ja vireyden ylläpitämistä
 •  taloudellista turvallisuutta
 •  asuinympäristöjen esteettömyyden lisäämistä.

Sekä seniorit että asiantuntijat kokivat suurimpana tarpeena tiedon saannin palveluista. Tutkimuksen nykytilan kartoitus 
osoitti, että erilaisia senioreille suunnattuja palveluita on lukuisa määrä. Myös palveluntarjoajia, jotka tarjoavat samankaltaisia 
palveluja, on paljon. Seniorit kokivat, että tarvittavat palvelut ovat aina heille järjestyneet, mutta heiltä puuttui tieto siitä, 
mitä ja minkälaisia palveluja on tarjolla ja mistä niitä saa ja kenen toimesta. Palveluista ollaan myös valmiita maksamaan 
jonkun verran, kun niitä tarvitaan. Nykyisin seniorit kuormittavat hätäkeskusta palveluiden saantiin ja tarpeeseen liittyvillä 
kysymyksillään. Senioreille tulisi olla tukikeskuspalvelu, joka tarjoaisi neuvontaa ja ohjausta ja mahdollisesti myös järjestäisi 
näitä palveluja. Sen avulla olisi mahdollista säästää sosiaalimenoja, kun seniorit tuntisivat olonsa entistä turvallisemmiksi ja 
kykenisivät asumaan kotonaan entistä pidempään. Senioreilla tulisi olla vain yksi puhelinnumero, mistä voi kysyä neuvoa 
ja saada ohjausta ja mistä voisi myös tilata tarvittavia itsenäisyyttä tukevia palveluja. Hyvä koordinointikeskus edellyttää 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, verkottumista ja teknologian kehittämistä.
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4. Seniorit ja rakennettu ympäristö 

                    
4.1 Senioriasumisen nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet  
 Özlem Özer-Kemppainen

4.1.1 Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoite on ymmärtää ikäihmisten senioritaloihin muuttamisen syyt ja kehittää asumisratkaisuja, jotka 
mahdollistavat hyvän vanhenemisen esteettömässä, joustavassa ja tekniikaltaan käyttäjäystävällisessä fyysisessä 
ympäristössä sekä kehittää suunnittelukriteeristö senioritalojen tilaratkaisujen ja asuinympäristön väliselle suhteelle. 
Senioriasumisen tarkastelu eteni aluetasolta asuntoihin, kaavoituksesta asuntosuunnitteluun.

Tutkimus muodostui kirjallisuustutkimuksesta ja kenttätutkimuksesta. Viimeksi mainittu tehtiin Oulun Taka-Lyötyn 
kaupunginosassa sijaitsevassa Caritas-kylässä. Tutkimusaineisto koostui Caritas-kylän senioritaloasukkaiden sekä 
asiantuntijoiden haastatteluista, tutkijan havainnoinnista sekä Oulun kaupungin teknisen lautakunnan pöytäkirjoista. 
Asukashaastatteluihin osallistui neljä yksin asuvaa asukasta ja yksi pariskunta. Haastateltavien ikä vaihteli 68:n ja 83:n vuoden 
välillä. Haastatteluhetkellä asukkaille oli kertynyt vajaan vuoden asumiskokemus alueella. Asukashaastattelut perustuivat 
tekijän väitöskirjatutkimuksen strukturoituihin haastattelukysymyksiin, räätälöitynä Caritas-kylän asukkaille sopiviksi.

Oulun kaupungin keskustan tuntumassa Taka-Lyötyn kaupunginosassa sijaitsevassa Caritas-asuinkorttelissa on 
toteutettu tiivistä kaupunkiasumista, jonka muodostavat eri asumismuodot ja ikäryhmät. Asuinkorttelikokonaisuuteen 
kuuluu palvelukeskus ja -asunnot, ryhmäkoti, senioriasunnot ja tavallisia kerrostaloasuntoja. Yhteensä rakennusoikeutta 
on 28 150 k-a m² ja asukkaita 750–800. Caritas-kylän senioritaloista Tapiolan Caritaksessa sijaitsee vuokra-asuntoja ja 
Madetojanpuisto As Oy:ssä on omistusasuntoja. Korttelin viimeiset tavalliset kerrostalot valmistuivat keväällä 2005. Alueen 
monipuolisen väestörakenteen varmistamiseksi tontinluovutusehdoissa korttelin senioritalo-osuudelle asetettiin +55 v 
ikärajoitus. Caritas-kylän paikkavalinnassa keskeiset valintakriteerit olivat alueen keskeinen sijainti, hyvät liikenneyhteydet, 
kauppapalvelut ja terveysaseman läheisyys sekä alueella asuvan vanhemman ikäluokan huomattava määrä.

Monipuolinen väestörakenne ei toteutunut asuinkorttelitasolla kuten oli alun perin tarkoitettu, koska palvelutalon tarjoamien 
monipuolisten palvelujen lisäksi keskustan läheisyys ja fyysisesti esteettömät normaalit kerrostaloasunnot vetivät myös 
puoleensa ikääntyvää väestöä. Niinpä korttelitasolla on muodostunut ikäkeskittymä.

Caritas-palvelukeskuksen tarjoamat monipuoliset palvelut ja tapahtumat on alun perin tarkoitettu myös Caritas-kylän 
ulkopuolella asuville lähiympäristön asukkaille ja myös työssä käyville ihmisille. Vuoden kokemus on osoittanut, että 
palveluita käyttävät suurelta osin kylän omat asukkaat johtuen siitä, että Caritaksen läheisyydessä asuvat ikääntyneet 
kuuluvat kaupungin järjestämän kodinhoidon piiriin ja käyttävät kaupungin palveluita. Palvelukeskuksesta ei ole muodostunut 
koko lähiympäristön kohtaamispaikkaa, mutta tarjolla olevat palvelut, varsinkin lounasravintola ja yleisötilaisuudet, vetävät 
kylän ulkopuolisia. 

Caritas-kylän senioritalojen kohdalla autopaikkojen normiksi asetettu 1ap/200 k-a m² oli toteutettu rakentamalla autopaikat 
pihakannen alle ja kellaritiloihin. Senioritaloasukkaiden keski-ikä oli odotettua korkeampi, mistä johtuen asukkailla ei ollut 
enää autoja käytössä, joten suurin kustannuksin rakennetut autopaikat seisoivat käyttämättöminä. Caritas on ollut kuitenkin 
tässä suhteessa poikkeus, koska senioritalojen asukkaiden ikärakenne madaltuu lähitulevaisuudessa. Kun tätä talotyppiä on 
riittävästi asuntokannassa, ikääntyneiden asumispalvelujen paine helpottaa ja vielä työelämässä olevat ihmiset, jotka vielä 
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viettävät aktiivista elämää ja joilla on autoja käytössä, tulevat olemaan näiden asuntojen asukkaita. Samoin senioritalojen 
käyttötarkoitus muuttuu tulevaisuudessa, mm. kun elämänkaariasumisen käsite vakiintuu rakentamisessa. Silloin ikärajan 
asettaminen näihin asuntoihin ei ole enää tarpeellista. Nämä asunnot olisivat yhtä sopivia nuorille ja pienperheille kuin 
senioreille, joten autopaikkojen tarve olisi suuri.

Senioritalojen autopaikkojen supistamisen sijasta autopaikkoja voisi kaavassa porrastaa joustavammin asunnon sijainnin 
ja koon mukaisesti. Autopaikkojen rakentamisen sijaan tulevaisuuden tarpeisiin voidaan varautua mm. jättämällä osa tontin 
autopaikoista rakentamatta ensimmäisessä vaiheessa tai varaamalla autopaikkoja muille yleisille alueille. Tämä voisi 
kuitenkin osoittautua vaikeaksi tiivistyneessä kaupunkirakenteessa.

Tutkimuksen eräs tavoite on ollut saada selville haastateltujen senioritaloasukkaiden Caritakseen muuton syitä. Tämän 
tavoitteen saavuttamisessa asuinympäristöä tarkasteltiin fyysisen esteettömyyden lisäksi sosiaalisen ja psyykkisen 
ympäristön näkökulmasta. Muuton syiksi esiin nousivat Caritaksen tarjoamat mahdollisuudet, erityisesti ikääntyville 
tarjolla olevat palvelut, enemmän kuin haastateltavien edellisen asunnon/talon puutteet. Pääasiallisin syy Caritakseen 
muuttamisessa olivat terveyssyyt. Terveyden tilan heikkenemisen iän myötä tiedostaneet haastateltavat olivat päättäneet 
hakeutua esteettömään asuntoon, jossa palvelujen saanti on turvattu. Tällainen asumisvaihtoehto nähtiin hyvänä 
mahdollisuutena turvata mahdolliset tulevat sairasvuodet. Edellisen asunnon fyysisiä esteitä ei pidetty merkityksellisenä 
asiana muuttopäätöksessä. Omakoti- ja rivitaloasumisessa ulkotyöt ja talon kunnossapitohuolet olivat painavia syitä 
muuttopäätöksessä. Terveyden heikkenemisen myötä pelko mahdollisesta kaatumisesta tai tajunnan menettämisestä oli 
yleinen huolen aihe ennen senioritaloon muuttamista. 

4.1.2 Senioritalojen kriteerit ja suositukset

Asumismuotona uusien ja hyvin markkinoitujen senioriasuntojen keskeinen sijainti kaupungissa nostaa asuntojen 
houkuttelevuutta. Yhtiömuotona kiinteistöosakeyhtiömuodossa olevat senioritalot tarjoavat asukkaille varman ja pysyvän 
vuokra-asunnon. Omistusasuntojen kohdalla asunnon keskeinen sijainti ja hyvä jälleenmyyntiarvo tekevät paikasta hyvän 
sijoituskohteen jälkeläisiä ajatellen.  Muuttopäätöksen teossa tämä taloudellinen kannattavuus on ollut vaikuttava seikka.

Tutkimuksen toinen tavoite on ollut senioriasumisen suunnittelukriteeristön kehittely tilaratkaisujen ja asuinympäristön väliselle 
suhteelle. Tutkimuksessa seniorien asuinympäristöä tarkasteltiin kaikille soveltuvien elämänkaariasumisen peruskriteerien 
eli turvallisuuden, toimivuuden, esteettömyyden ja muunneltavuuden valossa. Esteettömyyskriteeriä käsiteltiin laajemmassa 
merkityksessään käsittäen fyysisen esteettömyyden lisäksi sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden tekijöitä. 

Asuinaluetasolla senioriasumisen keskeinen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen, kuten taajaman keskusta-alueelle 
tai esikaupungin kaupallisen keskuksen läheisyyteen, helpottaa asukkaiden omatoimista asioiden hoitoa, sosiaalisia 
kontakteja ja yhdyskunnan palveluiden käyttöä. Asuinalueen esteettömyysaste, välimatkojen pituus tarvittaviin palveluihin ja 
liikennejärjestelyt määrittävät asuinalueen toiminnan mahdollisuudet. 

Asuinalueen monipuolinen väestörakenne rikastuttaa iäkkäiden ihmisten elämää ja se on myös keino ehkäistä asuinalueiden 
liiallista eriytymistä ja sosiaalisten ongelmien alueellista kasautumista. Asuinalueelle suunnitellut kohtaamispaikat antavat 
mahdollisuuden kanssakäymiseen aluetasolla. Alueen asukkaiden yhteistoiminta ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät 
ihmisten sitoutumista asuinpaikkaan.

Asuintalotasolla talojen yhteistilojen merkitys naapuruussuhteiden kehittämisessä kasvaa iän myötä. Korttelitasolla tai 
mahdollisesti asuintalossa yhteistilojen järjestäminen edesauttaa sosiaalista kanssakäymistä, luo yhteistoimintaa ja 
vaikuttamismahdollisuuksia, minkä kautta paikkatietoisuus ja paikkaan sitoutuminen tulee mahdolliseksi. Yhteistilojen 
tehokkaan käytön edellytyksenä ovat asukkaiden aktiivisuuden lisäksi palvelujen tuottajien intressit paikan päälle tarjottaviin 
palveluihin, kuten terveyspalveluihin.

Asuintalojen monitoiminnallisia yhteisiä tiloja täytyy pyrkiä järjestämään sisäänkäynnin tasolle, josta on näköyhteys 
sisäänkäyntiin ja jossa on muutenkin liikennettä. Tämä kasvattaa tilojen käytettävyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa 
sisäänkäynnin luonnollisen valvonnan. Tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden kannalta ne on hyvä sijoittaa pihan leikki- ja 
oleskelualueen yhteyteen. Monitoimitilat, jotka sijaitsevat samassa talossa, ovat enemmän käytettyä tiloja kuin erilliseen taloon 
järjestetyt ja yksiportaisissa asuintaloissa pääsisäänkäynnin yhteyteen sijoitettujen yhteistilojen käyttötiheys on korkeampi.

Monitoimitilojen on hyvä olla muunneltavia ja joustavia. Tilat olisi järjestettävä siten, että ne mahdollistavat yhtä aikaa eri 
toimintoja. Tilan on oltava riittävän suuri ja varustuksena on suotavaa olla minikeittiö tai vesipiste ja inva-wc, mikä antaisi 
mahdollisuuden monipuoliselle toiminnalle. Tilojen koosta ja sijainnista riippuen monitoimitiloja olisi mahdollista jakaa
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ja käyttää väliaikaisesti talon asukkaiden vieraille majoitustilaksi. Huonekalujärjestelyillä ja matalilla tilanjakajilla tai 
kirjahyllyillä olisi mahdollista tehdä pienimittakaavaisia istuskelunurkkia, mikä tekisi paikan helposti lähestyttäväksi ja 
madaltaisi kynnystä ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Esim. eläkevakuutusyhtiön tai säätiön omistamissa kiinteistöosakeyhtiömuotoisissa senioritaloissa olisi mahdollista 
palvelujen tai tilaratkaisujen uudelleen järjestäminen sekä tarvittaessa asuntojen yhdistäminen ja suurempien asuntojen 
muuttaminen lapsiperheille soveltuviksi. 

Asuinalueen turvallisuutta rikollisuuden suhteen voidaan parantaa tilajärjestelyillä. Asuintalon sisäänkäyntipolku julkiselta 
kadulta taloon on hyvä olla näkyvissä sekä kadulta että senioritalon yhteistiloista tai sisäänkäyntiaulasta, jossa on toimintaa. 
Vastaavasti luhtitalojen käytävät ovat turvallisempia paikkoja kuin keskuskäytävät, jonka molemmilla puolella sijaitsee 
asuinyksiköitä. Matalasti rakennetussa asumisessa turvallisuuden säilyttäminen on varmempaa, koska asuinalueen 
valvonta on helpompaa. Matalat kerrostalot, joiden porraskäytävät palvelevat pientä määrää ihmisiä, ovat turvallisempia 
ratkaisuja kuin korkeat kerrostalot, joissa liikkuu enemmän ihmisiä, koska matalissa ratkaisuissa on helpompi havaita 
ulkopuolisen ihmisen toiminta ja puuttua asiaan. Yleisenä turvallisuustoimenpiteenä ulko-ovet pidetään lukittuina, joten 
ovipuhelinjärjestelmä on välttämätön senioritaloissa.

Asuintalon tilat ja niihin johtavat kulkuväylät täytyy suunnitella esteettömiksi ja turvallisiksi. Orientoitumisen on oltava 
helppoa. Suorat, leveät ja valoisat käytävät helpottavat orientoitumista. 

Piha-alueella tarvitaan esteettömät kulkureitit kadulta asunnolle ja asunnolta jätteenkeräyspisteelle. Pääsisäänkäynnin 
eteen on päästävä invataksilla. Turvallisen piha-alueen edellytyksenä on myös se, että ajoneuvot pystyvät liikkumaan tontilla 
peruuttamatta. Tuotekehitystä tarvittaisiin myös rollaattorien pysäköimistä varten.

Asuinrakennuksen piha-alueen on oltava kovapintainen ja siellä on oltava katettu istuskelumahdollisuus. Pyörätuolilla 
kulkevia asukkaita varten on hyvä suunnitella tai tehdä tilavarauksia myös kasvipenkeille, jotka sijoittuvat pyörätuolissa 
istuvan tasolle, noin 70 cm:n korkeudelle maasta. Piha-alueelle on suositeltavaa suunnitella kävelypolku, jonka varrelle 
sijoitetaan levähdyspenkkejä.

Piha-alueella kulkuyhteyksien talvikunnossapidon on oltava helppoa. Pihasuunnittelussa on otettavaa huomioon sekä eri 
vuodenajat että eri-ikäiset ja -kuntoiset käyttäjät. Pihan valaistus lisää turvallisuutta ja lisää asuinalueen viihtyisyyttä vuoden 
pimeinä aikoina. Erityisen tärkeä on piha-alueen tasoerojen ja risteyskohtien valaistus ja selvästi erottuva värikontrasti. 
Hyvä, häikäisemätön, tasainen ja riittävän voimakas valaistus on tärkeä. 

Asuintalon apuvälinevarastosta täytyy olla suora yhteys ulos ja rappukäytävälle. Tilassa pitäisi olla sähköpyörätuolien 
latausmahdollisuus ja vesipiste pyörätuolien suihkutusta varten ulkokäytön jälkeen. 

Asuntotasolla ikääntyvien tarpeet otetaan huomioon tila- ja teknisessä suunnittelussa. Senioriasuntojen varustusta ei 
tarvitse valmiiksi hankkia. Ideana on, että asuntoa voidaan muunnella tarpeen mukaan. 

Tilava eteinen antaa mahdollisuuden sekä liikkumisen apuvälineiden säilyttämiseen että istumiseen pukeutumisen yhteydessä. 
Mitoituksen on sallittava liikkumisapuvälineiden kääntyminen eteisessä. Ulko-oven vapaan kulkuaukon on oltava vähintään
850 mm ja kynnysten on oltava matalat ja viistetyt. Sisä-ovien vapaan kulkuaukon on oltava vähintään 800 mm.

Olohuoneen keskeinen sijainti asunnossa on tärkeä. Suora yhteys wc- ja keittiötiloihin mahdollistaa olohuoneen 
monipuolisen käytön. Olohuone on tärkeä suunnata sinne, missä on liikettä. Matalammat ikkunan alareunakorkeudet 
antavat mahdollisuuden suurempaan näköalaan myös istuessa.

Edelleen itsenäiset senioritalojen asukkaat haluavat ylläpitää päivittäisiä rutiineja, joista ruoanlaitto on eräs keskeinen 
toiminta. Näin ollen keittiön mitoitus ja sen yhteys muihin tiloihin vaikuttaa tilan käyttöön. Esteetön hyvin suunniteltu 
keittiö toimii tehokkaasti vaatimatta käyttäjältään ylimääräistä ponnistelua. Tupakeittiön tyyppinen tilajärjestely antaa 
mahdollisuuden suurempaan oleskelutilaan keittiön käytön vähetessä tai jäädessä kokonaan pois.

Keittiötasot, joissa on detaljivalmiudet tukitankojen asennukseen, helpottavat näiden apuvälineiden ottamista käyttöön 
asukkaan fyysisen kunnon niin vaatiessa. Tukitankojen integroiminen valmiiksi keittiötasoihin esteettisenä kokonaisuutena 
voi olla toinen vaihtoehto, joka esteettisen ratkaisun ansiosta ei luo invakeittiön vaikutelmaa. 

Keittiösuunnittelussa kalusteiden välisen vapaan tilan on oltava vähintään 1200 mm mahdollisten apuvälineiden kanssa 
liikkumisen helpottamiseksi. Liikuteltavat alakaapit mahdollistavat myös keittiön uudelleen järjestämisen ja parantavat 
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keittiön muunneltavuutta. Ruokailumahdollisuus keittiössä helpottaa asukkaan toimintaa. Keittiön tekniset ratkaisut, kuten 
ajastimella toimiva liesi ja jääkaappi, joka hälyttää oven jäätyä auki, parantavat kodin turvallisuutta. 

Parveke koetaan hyvänä välitilana, joka antaa ikäihmiselle mahdollisuuden hallita ja tarkkailla lähiympäristöä. 
Senioritaloissa parvekkeiden on oltava lasitetut ja parvekkeen sijainti olohuoneen yhteydessä on hyvä ratkaisu. Parvekkeen 
ja sisätilojen välisen taso-eron on oltava mahdollisimman pieni ja apuvälineillä parvekkeelle pääsy mahdollinen ilman suuria 
ponnisteluja.

Wc- ja suihkutilasta on hyvä olla suora yhteys makuuhuoneeseen ja mahdollisesti olohuoneeseen. Wc:hen pääsy erityisesti 
makuuhuoneesta, mutta myös muista asuinhuoneista ilman ylimääräisiä käännösliikkeitä kävelytelineen tai pyörätuolin 
kanssa täytyy turvata. Esteettömyysvaatimuksien lisäksi asunnon wc:n ja kylpyhuoneen seinien täytyy olla rakenteeltaan 
tuettuja siten, että niihin voidaan kiinnittää apuvälineitä kuten tukitankoja ym., kun tarvetta ilmenee. Seinien on oltava tuetut 
korkeussuunnassa 300–1500 mm:n korkeudelta lattiatasosta mitattuna. Lisäksi wc- ja pesutilojen liukuovet helpottavat 
tilojen käyttöä. Automaattinen valaistus näissä tiloissa helpottaa toimintaa. Pesutilojen kynnyskaivot pesuhuoneen liuku-
oven kohdalla pituussuunnassa helpottavat pesutilojen huoletonta käyttöä ja estävät veden pääsyn tilan ulkopuolelle. Wc- ja 
pesutilojen oven vapaan kulkuaukon on oltava vähintään 850 mm. Tavallisella ovella varustettujen tilojen ulkopuolella on 
oltava riittävä tila oven avaamista varten myös pyörätuolilla liikkuville. Wc-istuimen viereen on oltava mahdollista järjestää 
800 mm:n vapaa tila. Lattiapintojen on oltava luistamattomia myös märkinä. Liikuntaesteettömiksi suunnitellut wc- ja pesutilat 
ovat tilavia, joten usein asukkaat suorittavat aamuliikuntaa näissä tiloissa. Lavuaarikaapistoon asennetut tukitangot antavat 
hyvän tuen liikunnan suorittamiselle. Näissä tiloissa myös esteettinen tuotesuunnittelu kasvattaisi välineiden hyväksyntää ja 
estäisi tilojen negatiivista inva-tila -ilmettä. 

Senioriasuntojen saunojen suunnittelussa voidaan jo ennakoivasti ottaa huomioon mahdolliset liikuntarajoitteet. Kuten 
senioriasuntoa ylipäätään, saunaakin voidaan varustaa ja muunnella tarpeen ilmentyessä sen hetkisen teknisen tarjonnan 
mukaisesti. Saunan oviaukon mitoituksessa voidaan ottaa huomioon mahdollisen liikunta-apuvälineen käyttö, joten 
oviaukon vapaan leveyden pitäisi olla vähintään 850 mm. Saunan oven vetimien täytyy olla helposti tartuttavia. Saunan 
lauteille nousussa askelkorkeudet voivat olla matalampia kuin tavallisesti: 150–200 mm:n askelnousu ja saunan seinään 
asennettu tukikaide auttavat lauteille nousussa. Lattiapinnoitteet eivät saa olla märkinä liukkaita. 

Käytävien mitoitus on tärkeä fyysisen esteettömyyden toteuttamisessa asunnon sisällä. Pyörätuolilla tai kävelytelineellä 
liikkumisen mahdollistamiseksi käytävämitoituksen on oltava väljä. 

Esteetön ja suora yhteys makuuhuoneesta wc:hen on oltava pikemminkin vaatimus kuin suositus. Erillisen makuuhuoneen 
sijasta ratkaisu voi olla makuualkovi. Makuualkovin täytyy sijaita asunnossa niin, että suora näköyhteys ulko-ovelta 
makuualkoviin ei ole mahdollista.

Senioriasunnoissa ja -taloissa paloturvallisuuden kannalta käytettävän hälytysjärjestelmän tarpeista neuvotellaan 
palovironomaisten kanssa tapauskohtaisesti. Palojärjestelmien vaihtoehtoina ovat palovaroittimet, paloilmoitinjärjestelmä ja 
automaattinen palonsammutusjärjestelmä. 

Senioriasunnoissa antenni- ja puhelinpistorasiat voidaan asentaa joka huoneeseen. Olohuoneessa niitä voi olla useampia. 
On suositeltavaa asentaa pistorasiat ja katkaisimet 450–1200 mm:n korkeudelle lattiasta. Myös lämmityspattereiden 
säätönuppien pitäisi olla ylhäällä. Senioritaloissa asukkaat hankkivat itse haluamansa laitteet ja järjestelmät. Senioritalo 
tulisi varustaa yleiskaapeloinnilla, joka mahdollistaa nopeat tietoliikenneyhteydet. Asuintaloon voidaan rakentaa 
rannekejärjestelmän tukiasemat, jotka ohjaavat hälytykset tiettyyn numeroon, esim. läheisyydessä sijaitsevaan palvelutaloon 
tai vastaavan palvelun tuottajalle.

4.1.3 Johtopäätös

Tutkimuksen yhteydessä todettiin, että senioritalojen vaihteleva laatu ja varustetaso edellyttävät sertifioinnin käyttöönottoa. 
Tavoitteena olisi laatunormien ja luokittelun kehittäminen uudis- ja korjausrakentamiseen, mikä toimisi työkaluna kaikille 
soveltuvien elämänkaariasuinympäristöjen kehittämisessä.

Aihetta käsitellään tarkemmin hankkeen erillisessä osajulkaisussa: Özer-Kemppainen, Özlem. Senioriasumisen nykytila, 
kehitystarpeet ja mahdollisuudet. Oulun yliopisto Arkkitehtuurin osasto Julkaisu A 32, 2005 http://herkules.oulu.fi/
isbn9514276442/isbn9514276442.pdf
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4.2 1950–1980-lukujen asuinkerrostalojen soveltuvuus
 senioriasumiseen
 Laura Sorri

4.2.1 Johdanto

Ikääntyvät haluavat asua itsenäisesti omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään ja toimintakyvyn heiketessä tarvittavien 
palveluiden tukemana. Toive on yhtenevä kansallisen vanhuspolitiikan kanssa, jonka tavoitteena on, että ikääntyneet 
laitoshoidon sijasta asuvat kotonaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Asumisolojen laatuun ja soveltuvuuteen 
ikääntyneille tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä soveltuvat asumisolot ja itsenäinen arkitoimista selviäminen kasvattavat 
elämän laatua ja vähentävät palvelujen tarvetta sekä painetta hakeutua laitosmaiseen asumiseen. Asuinympäristön tulisi 
olla turvallinen ja sovitettavissa sekä henkilökohtaisiin mieltymyksiin että muuttuvan toimintakyvyn mukaan. 

Yli 65-vuotiaista noin 94 % asuu tavallisissa asunnoissa. Laitoshoidossa asuu yhä pienempi osuus ikääntyneistä ja sinne 
siirrytään yhä vanhempana. Omistusasumisen osuus on Suomessa merkittävä ja se on myös tällä hetkellä kasvussa. 
Neljä viidestä yli 65-vuotiaasta asuu omistusasunnossa. Asuntokanta uusiutuu hitaasti, vain hieman yli yhden prosentin 
vuosivauhdilla. Sen vuoksi olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittäminen myös ikääntyneille 
soveltuvaksi on välttämätöntä, koska riittävää määrää ikääntyneille soveltuvaa asuntokantaa ei pystytä saamaan aikaan 
uudisrakentamisen keinoin.

1950–1980-lukujen asuinkerrostalot muodostavat merkittävän osan asuinkerrostalokannastamme. Tämän ikäisissä taloissa 
on jo korjausten ja parannustöiden tarvetta, niihin on mahdollista yhdistää myös sellaisia toimenpiteitä, jotka parantavat 
talojen soveltuvuutta ikäihmisten asumiseen. 

4.2.2 Tutkimuksen tavoite

Tämä tutkimusosio keskittyy taajamien keskusta-alueilla ja niiden läheisyydessä sijaitseviin, olemassa oleviin 
asuinkerrostaloihin ja niiden kehittämiseen nykyistä paremmin soveltuviksi senioriasumiseen. Tavoitteena on esteetön 
rakennettu ympäristö, joka tukee itsenäisyyttä ja omatoimista suoriutumista. 

Tutkimusosion päätavoitteena on löytää ratkaisumalleja erityyppisten asuinkerrostalojen asuntojen ja yhteistilojen kehittämiseen 
ja perusparantamiseen. Tavoitteena on selvittää, millaisia ovat tyypilliset 1950–1980-luvulla rakennetut asuinkerrostalot. 
Tapaustutkimuksen kohteiksi on otettu kymmenen tämän ikäistä ikäluokkaansa hyvin edustavaa asuinkerrostaloa. 

Tutkimusosiossa selvitetään mitkä ovat kohdetalojen porrashuoneiden, yhteistilojen ja asuntojen puutteet ja ongelmat 
ikääntyneiden kannalta. Kohdetaloista selvitetään myös käyttämättömiä tai vajaakäyttöisiä resursseja, kuten käyttämätöntä 
rakennusoikeutta tontilla. Kohteiden arviointia varten laaditaan tässä tapaustutkimuksessa käytettävä kriteeristö. 
Arviointikriteeristön ja kohdetalojen perusteella laaditaan toimenpide-ehdotusluettelot siitä, kuinka arvioituja ominaisuuksia 
ja sen avulla koko asuinkerrostaloa voidaan muuttaa paremmin senioriasumiseen soveltuvaksi. Sekä arviointikriteeristö että 
toimenpideluettelo laaditaan siten, että niitä voidaan käyttää yleisesti asuinkerrostalojen arviointiin. 
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4.2.3 Aineiston valinta ja tutkimusmenetelmät

4.2.3.1 Menetelmä

Tutkimusmenetelmänä on käytetty erästä laadulliseen tutkimukseen yhdistettyä menetelmää: tapaustutkimusta, koska 
tavoitteena on tuottaa mahdollisimman tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavista kohteista. Pienen aineiston käyttäminen 
mahdollistaa tilan antamisen tapausten monimuotoisuudelle yksinkertaistamatta niitä liikaa, kuten kävisi määrällisessä 
tutkimuksessa. Tavoitteena on siis sanoa mieluummin ”vähästä paljon” kuin paljosta vähän. (Jokinen & Kuronen)

4.2.3.2 Aineiston valinta

Tutkimuksen kohteeksi, on rajattu 1950–1980-luvulla rakennetut asuinkerrostalot. Kerrostalojen ikäjakauman valinta on tehty 
sillä perusteella, että tämän ikäiset asuinkerrostalot muodostavat merkittävän osan suomalaisesta asuinkerrostalokannasta, 
niitä rakennettaessa lainsäädäntö ei ole vaatinut esteettömyyttä ja ne ikänsä takia vaativat jonkinlaisia perusparannustoimen-
piteitä.

Tutkimuksen kohteet kymmenen asuinkerrostaloa on valittu siten, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin ikäisiään 
asuinkerrostaloja. Kohdetaloiksi on valittu sekä hissillisiä että hissittömiä asuinkerrostaloja sekä lamelli- että pistetaloja. 
Omistuspohjaltaan seitsemän taloista on asunto-osakeyhtiöitä, kaksi kunnan vuokrataloyhtiön omistamia ja yksi 
palveluasumista tuottavan yhdistyksen omistama. Tutkimuskohteena olevien talojen valintaperusteena on ollut myös 
rakennuksesta tehty kuntoarvio tai -katselmus, jotta rakennuksen ja järjestelmien teknisestä kunnosta on saatavissa tietoa. 
Kohdetaloiksi on valittu sellaisia, joiden kuntoarviot on tehty Valtion asuntorahaston tuella, koska avustuspäätöksistä 
on saatavissa tietoa. Kokonaan taloyhtiön varoin rahoitetuista kuntoarvioista pitäisi kysyä isännöitsijältä talo kerrallaan. 
Tavoite, että jokaisesta kohdetalosta olisi tehty kuntoarvio, ei toteutunut täydellisesti. Kohteiksi valituissa kaupunginosissa 
1980-luvulla rakennettuihin asuinkerrostaloihin ei ollut tehty kuntoarviota Valtion asuntorahaston tuella ja yksi 1960-luvulla 
rakennettu kohdetalo oli saanut avustuspäätöksen, mutta kuntoarviota ei kuitenkaan ollut tehty.

Tutkimuksen kohteiksi valituista kerrostaloista yhdeksän sijaitsee Oulun ja yksi Kajaanin kaupungin alueella. Rakennusten 
sijainti on haluttu tutkimuksessa rajoittaa keskustaan ja sen tuntumassa sijaitseviin kaupunginosiin, koska keskusta-
asumisen suosio kasvaa ikääntyneiden keskuudessa palveluiden läheisyyden vuoksi. 

4.2.3.3 Arviointikriteeristö

Kohdetalojen arviointiin on tätä tutkimusta varten laadittu oma arviointikriteeristö. Arvioinnissa on keskitytty rakennuksen 
soveltuvuuteen ikääntyneiden asuintaloksi. Arvioinnissa keskitytään toiminnallisuuteen, koska toiminnallisella soveltuvuudella 
on suurin merkitys itsenäisen selviämisen kannalta. Osa toimivuuskriteereistä soveltuu myös ns. normaalikuntoisillekin. 
Toisaalta heikoimman käyttäjän mukaan suunniteltu ympäristö soveltuu myös heille, joilla ei ole toimintarajoitteita. 
Kuntoarvioraporteista oli saatavissa tietoa rakennuksen teknisestä kunnosta.

Kohdetalojen arvioinnissa käydään lävitse liikkuminen kadulta ja pihoilta asuntoihin, porrashuone, yhteistilat ja kaikki 
rakennuksen asuntotyypit.  Kohdetaloista selvitetään myös niiden käyttämättömät tai vajaakäyttöiset resurssit kuten tyhjillään 
olevat tilat ja käyttämätön rakennusoikeus. Arviointikriteeristöön on otettu mukaan rakennuksen lisäksi lähiympäristön 
helppokulkuisuus ja lähipalveluiden kuten elintarvikeliikkeen tai linja-autopysäkin etäisyys kohdetalosta. 

Tulosten yksinkertaistamiseksi arviointikohdat pisteytetään kolmeen tasoon. Parhaalla tasolla tavoiteltu ominaisuus on jo 
olemassa, keskimmäisellä tasolla ominaisuus on saavutettavissa kohtalaisin toimenpitein ja kustannuksin ja heikoimmalla 
tasolla ominaisuuden saavuttaminen edellyttäisi suuria toimenpiteitä ja kustannuksia tai ominaisuuden saavuttaminen on 
käytännössä mahdotonta. 

Arviointikriteeristö on laadittu tätä tukimusta varten, koska on haluttu aikaansaada arviointimenetelmä, jolla kohdetalojen 
soveltuvuutta senioriasumiseen halutaan kuvata mahdollisimman yksinkertaisesti ja havainnollisesti osatekijä kerrallaan. 
Tällainen arviointimenetelmä mahdollistaa kohteiden vertailun keskenään. Tämän tutkimuksen kriteeristöä on koostettu mm. 
Työtehoseuran ElderAtHomen kriteeristöstä (Kasanen 2004), ARVI-projetista (http://www.arvi.enef.net/) ja RT-kortistosta 
(Rakennustieto Oy). Vaikka arviointikriteeristö on laadittu tätä tutkimusta varten, on se käytettävissä yleisesti kerrostalojen 
ja sovellettuna rivitalojenkin senioriasumiseen soveltuvuuden arviointiin. 
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4.2.3.4 Tutkimuksen kohdekerrostalot

Kohdekerrostaloista on arvioinnin tekoa varten ollut käytettävissä rakennuslupapiirustukset sekä mahdollisesti muuta 
piirustusaineistoa, kuntoarvioraportit, kohdetalojen edustajien haastattelut sekä inventoinnin tuottama materiaali.

Kuva 1. Tutkimuksen kohdekerrostaloja. (Kuvat: Laura Sorri)

Kohdekerrostaloista kolme oli rakennettu 1950-luvulla, kolme 1960-luvulla, kaksi 1970-luvulla ja kaksi 1980-luvulla. 1950-
luvulla rakennetut kohteet sijaitsivat Oulussa, keskustassa, Karjasillalla ja Tuirassa. Kaksi taloista oli lamellitaloja, joista 
toinen oli hissitön. Yksi taloista oli pistetalo. Kaikki 1960-luvulla rakennetut kohdetalot sijaitsivat Oulun keskustassa. Myös 
näistä kaksi oli lamellitaloja, joista toinen oli hissitön, ja yksi taloista oli pistetalo. 1970-luvulla rakennetut talot sijaitsivat 
Tuirassa. Toinen taloista oli pistetalo ja toinen lamellitalo. Kummassakin oli hissi. 1980-luvulla rakennetuista kohdetaloista 
toinen sijaitsi Kajaanin ja toinen Oulun keskustassa. Toinen taloista oli pistetalo ja toinen lamellitalo. Kummassakin oli hissi. 
Tarkempaa tietoa talojen ominaisuuksista on saatavissa tutkimusosion loppuraportista.

4.2.4 Tyypilliset ominaisuudet ja korjaustarve rakentamisajankohdan mukaan

4.2.4.1 Yleistä

Tutkimuksen kohdetalojen perusteella voi tehdä joitakin yleistyksiä eri-ikäisten asuinkerrostalojen tyypillisistä 
ominaisuuksista sekä korjaus- ja kunnostustarpeesta. Samalla voidaan todeta, ettei rakentamisajankohdalla ollut merkitystä 
asuntojakauman yksipuolisuuteen. Aineiston kolmessa kohteessa asuntojakauma oli varsin yksipuolinen. Ne oli rakennettu 
eri vuosikymmenillä. Asuntojen koko vaikuttaa aineiston perusteella vaihtelevan siten, että 1960- ja 1980-luvuilla rakennetut 
asunnot ovat pinta-alaltaan pienimpiä lukuun ottamatta yhtä 1960-luvun kohdetta, As Oy Kauppurienkatu 31:tä.  

4.2.4.2 1950-luvulla rakennetut asuinkerrostalot

Aineistossa oli 1950-luvulla rakennettuja asuinkerrostaloja, joista osasta asunnoista puuttui peseytymismahdollisuus. Ne 
puuttuivat kohteen pienimmistä asunnoista. As Oy Kauppurienkatu 26–28:n yksiöissä ja As Oy Ketokatu 8:n talonmiehen 
asunnossa sekä pienemmissä, keittokomerollisissa kaksioissa  oli pelkästään wc. Toisaalta kahdessa 1950-luvulla 
rakennetussa kohdetalossa, As Oy Kauppurienkatu 26–28:ssa ja As Oy Tuirantornissa oli ns. edustusasuntoja, joissa oli 
palvelijan huone ja edustamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet asunnon pohjaratkaisuun ja suureen pinta-alaan. Tämän 
ikäisten talojen keittiöissä ei ole varausta jääkaapille, koska jääkaappeja ei ollut jokaisessa asunnossa ja mahdolliset 
jääkaapit olivat vapaasti lattialla seisovaa mallia. Keittiöissä oli ulkoseinällä ilmajäähdytteiset ruokakomerot. Havainto 
sopii kuvaukseen tämän ikäisestä kerrostalokannasta (Mäkiö et. al 1990). Asuinhuoneiden oviaukkojen yläpuolelle on 
sijoitettu komeroita ja seinärakenteisiin on upotettu komeroita ts. komerot ovat rakennusaineisia. Poikkeuksena vuonna 
1963 valmistuneessa As Oy Torikatu 56:ssa on yhdessä yksiötyypissä seinään upotetut komerot ja kolmioiden pienemmissä 
makuuhuoneissa oven yläpuolella komerot. 1950-luvulla rakennettujen talojen parvekkeet ovat suojattomia ulokeparvekkeita 
ja niitä on vain suuremmissa asunnoissa. Vuonna 1959 valmistuneessa As Oy Tuirantornissa on poikkeuksellisesti 
sisäänvedetyt parvekkeet. Taloon on tehty sisäänvedetyt parvekkeet mahdollisesti sen tornimaisen luonteen vuoksi tai 
vuosikymmenen lopulla siirryttiin rakentamaan sisäänvedettyjä parvekkeita, jotka ovat tyypillisiä aineiston 1960-luvulla 
rakennetuille taloille. Porrashuoneissa maantasokerroksen tasoerot olivat yleisiä.
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Kuva 2. Tyypillinen 1950-luvun ulokeparveke.
(Kuva: Laura Sorri)

Kuva 3. Sisäänvedetyt parvekkeet 1950-luvun lopulla
valmistuneessa talossa. (Kuva: Laura Sorri)

1950-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen tyypillisiä rakennusosakohtaisia korjaustarpeita olivat:
 •   Piha: ahtaus, pysäköintipaikkojen puute, liiketilojen huoltoliikenteen ongelmat, puutteet maanpinnan   

    muotoilussa.
 •   Vesikatto: puutteellinen vedenpoisto, läpivientien kunnostuksen tarve.
 •   Sadeveden poistojärjestelmä: loiskekourut puuttuvat.
 •   Julkisivu: rappausvauriot (sekä laajoja että paikallisia).
 •   Ikkunat: kunnostuksen tarvetta, maalipinnat heikot.
 •   Ulko-ovet: kunnostuksen tarvetta, maalipinnat heikot.
 •   Yhteistilat: kulku tilaan hankala, talosaunan kunnostamisen tarve, maalipinnat heikot.
 •   LVI-järjestelmät: kattilat purkamatta, vanhassa lämmitysjärjestelmässä asbestia, viemäreiden uusimisen tai   

    kunnostamisen tarve, käyttövesi- ja lämmitysputkiston uusimisen tarve, korvausilmaventtiilien puuttuminen  
    asunnoista, venttiilien uusimisen tarve, vesikalusteet vanhentuneet.

 •  Sähköjärjestelmät: kuormitusongelmat, laajennusmahdollisuudet vähäiset, heikko varustetaso,   
    turvallisuuspuutteet. 

4.2.4.3 1960-luvulla rakennetut asuinkerrostalot

Kylpyhuoneet olivat tässä aineistossa ahtaimpia 1960-luvulla rakennetuissa kohdetaloissa, ja niissä oli usein istuma-
ammeet ainakin pienimmissä asunnoissa. 1950-luvun alkupuolella rakennetuissa asunnoissa ammeet olivat täysikokoisia, 
joten kylpyhuoneet olivat suurempia. Poikkeuksena on 1950-luvun lopulla valmistunut As Oy Tuirantorni, jonka yksiöissä ja 
kaksioissa on asunnoissa istuma-ammeet. 1960-luvulla keittiökalusteisiin alettiin tehdä varaus jääkaapille. Keittiöihin saatettiin 
vielä rakentaa lisäksi ilmajäähdytteiset kylmäkomerot. Komerot eivät sijainneet enää välttämättä keittiön kiintokalustuksen 
osana, vaan ne saattoivat olla ruokailutilassa ikkunan alapuolella. Ilmeisesti vielä 1960-luvulla ei ruuan kylmäsäilytysmahdollisu
utta asunnossa pidetty välttämättömyytenä, koska joidenkin As Oy Kouluvaaran pienten asuntojen keittokomeroissa ei ole tilaa 
jääkaapille, mutta toisaalta niissä ei ole ilmajäähdytteistä komeroakaan. Asuntojen pinta-alat ovat aineiston pienimpiä 1960- ja 
1980-luvulla rakennetuissa kohteissa lukuun ottamatta As Oy Kauppurienkatu 31:tä, jonka kolmen ja neljän huoneen asunnot 
ovat koko aineistossa pinta-alaltaan poikkeuksellisen suuria. Asuinhuoneet tai vain osa niistä voivat niukahkosta kokonaispinta-
alasta huolimatta olla reilun kokoisia, koska kylpyhuoneet ja keittiötilat ovat pinta-alaltaan erittäin pieniä.
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Kuva 4 (vas.). Pienemmissä asunnoissa on ns. ranskalaiset parvekkeet. 
Kuva 5 (oik.). Ahdas piha, jossa eri toiminnot ja liikennealueet sekoittuvat toisiinsa.
(Kuvat: Laura Sorri)

Ajanjaksolla valmistuneiden kohdetalojen parvekkeet ovat sisäänvedettyjä ja niitä on edelleen vain suuremmissa 
asunnoissa. Ajanjaksolla rakennettiin myös ns. ranskalaisia parvekkeita. Maantasokerroksen tasoerot ovat yleisiä vielä 
ajanjakson alkupuolella.

1960-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen tyypillisiä rakennusosakohtaisia korjaustarpeita olivat:
• Piha: pysäköintipaikkojen puute, ilkivalta.
• Vesikatto: vesikatteen kunnostus/uusiminen.
• Julkisivu: paikalliset tai laajat julkisivuvauriot.
• Ikkunat: kunnostuksen tarve.
• Ulko-ovet: maalipinnat heikot, heloituksen puutteet.
• Parvekkeet: parvekelaattojen maalipinnat hilseilevät.
• Porrashuoneet: pinnat kaipaavat kunnostamista.
• Yhteistilat: talosaunan ja talopesulan pintojen kunnostaminen, maalipinnat heikot.
• Tekniset tilat: puutteet käyttöturvallisuudessa.
• LVI-järjestelmät: kattilat purkamatta, vanhassa lämmitysjärjestelmässä asbestia, viemäreiden toiminnallisia 

puutteita, käyttövesi- ja lämmitysputkiston uusimisen tarve, venttiilien uusimisen tarve, vesikalusteet vanhentuneet, 
kalvopaisunta-astian uusiminen.

• Sähköjärjestelmät: turvallisuuspuutteet.

4.2.4.4 1970-luvulla rakennetut asuinkerrostalot

Tutkimuksen kohteet olivat vuokrataloja, mikä vaikuttaa aineistosta tehtäviin johtopäätöksiin jonkin verran. Tämän aineiston 
mukaan 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen sisäänkäynnit olivat vähiten esteellisiä. Silti näidenkin sisäänkäyntien 
esteettömyydessä on puutteita. Toisessa kohteessa puutteita oli lähinnä ulko-ovessa, toisessa niitä oli hieman enemmän. 
Maantasokerrosten tasoerojen rakentaminen vaikutti loppuneen 1960-luvun alkupuolella. Asuntoihin alettiin rakentaa 
varaukset pyykinpesukoneille ja astianpesukoneille. Astianpesukoneiden varaukset tehtiin tosin vain suurimpiin,
ns. perheasuntoihin. Tässä aineistossa 1970-luvulla rakennetuissa asuinkerrostaloissa ei ollut huoneistosaunoja. Aineiston 
suurimmat kahden huoneen ja keittiön asunnot on rakennettu 1970-luvulla. Parvekkeet alettiin rakentaa kaikkiin asuntoihin. 
Parvekkeet on tehty rakennusrungon ulkopuolisiin parveketorneihin. 
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Kuva 6 (vas.).  Aineiston vähiten esteellinen sisäänkäynti. Ulko-ovi on joutunut ilkivallan kohteeksi, minkä vuoksi jalkasäleikkö 
on poistettu ja oven ikkunan lasit on vaihdettu muovisiksi.
Kuva 7 (oik.).  Parvekkeet rakennusrungon ulkopuolisissa parveketorneissa.
(Kuvat: Laura Sorri)

1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen tyypillisiä rakennusosakohtaisia korjaustarpeita olivat (toisesta kohteesta oli 
tehty vain julkisivun kuntokartoitus, mikä vaikuttaa tulokseen):

• Piha: istutusten uusiminen, opasteet puuttuvat (pysäköintialueet jäsentymättömiä).
• Ulko-ovet: ilkivalta kohdistunut ulko-oviin.
• Parvekkeet: kaiteissa kunnostuksen/uusimisen tarvetta.

4.2.4.5 1980-luvulla rakennetut asuinkerrostalot

Toinen aineiston kohteista oli tavallinen ja toinen senioreille suunnattu asuinkerrostalo. Huoneistosaunat yleistyivät tämän 
aineiston mukaan 1980-luvulla; kaikissa tavanomaisen asuinkerrostalon asunnoissa on sauna. Aiemman aineiston mukaan 
(Sorri 2001) huoneistosaunoja on rakennettu jonkin verran jo 1970-luvulla valmistuneisiin asuinkerrostaloihin. Tämän 
tutkimuksen 1970-luvulla rakennetut kohteet olivat vuokrataloja. Kaikissa asunnoissa on varaus pyykinpesukoneelle. 
Tosin senioreille suunnatussa Arvola IV:ssä ei ole lainkaan pyykinpesumahdollisuutta; sekä varaukset pyykinpesukoneille 
että talopesula puuttuvat. Tavanomaisessa asunto-osakeyhtiössä kaikissa asunnoissa on varaus astianpesukoneelle. 
Senioreille suunnatussa talossa ei ole varausta astianpesukoneelle. 1980-luvulla rakennetuissa kohteissa asuinhuoneiden 
koko on pienin koko aineistossa. Asuntojen pinta-ala on pienin 1960- ja 1980-luvulla rakennetuissa kohteissa. 1980-luvulla 
rakennettujen asuntojen asuinhuoneet ovat kuitenkin pienempiä, koska suuremmat keittiöt, peseytymistilat ja huoneistosaunat 
vievät osansa asuntojen pinta-alasta. Asuinhuoneet ovat pienuutensa ja pohjaratkaisunsa vuoksi heikoimmin kalustettavia. 
Yhteistiloja on vähemmän kuin aiemmin rakennetuissa taloissa, koska asunnoissa on huoneistokohtaiset saunat ja 
varaukset pyykinpesukoneelle. 

Kummastakaan 1980-luvulla rakennetusta kohteesta ei ollut tehty kuntoarviota, joten tämän ikäisten talojen 
kunnostustarpeista ei voi sen perusteella tehdä arviota. 
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4.2.5 Johtopäätökset 

4.2.5.1 Esteettömyyden yleisimmät ja suurimmat puutteet 

Lähiympäristö ja palvelut

Tässä aineistossa lähiympäristö oli yleensä helppokulkuista, koska Oulussa maaston korkeusvaihtelut ovat vähäisiä. 
Paikallisesti ongelmia saattoivat aiheuttaa jyrkät ali- tai ylikulkukäytävät, jos sellaisen kautta oli kuljettava päästäkseen 
esimerkiksi päivittäistavaraliikkeeseen. Tuirassa liikkumista hankaloittaa jyrkähkö jokitörmä.

Palveluiden osalta paras tilanne oli Arvola IV:ssa, joka sijaitsee Kajaanin keskustassa. Keskusta-alue on pinta-alaltaan 
pienempi kuin Oulussa, joten etäisyydet palveluihin eivät kasva pitkiksi. Ainoastaan postiin oli yli 400 metrin matka. Itsenäisen 
asumisen kannalta hyvää oli, ettei yhdestäkään kohdetalosta ollut elintarvikeliikkeeseen tai ravitsemusliikkeeseen yli 400 
metrin matkaa. Ravitsemusliikkeenä tässä pidettiin ravintolaa, kahvilaa, baaria tai muuta ruokailumahdollisuutta, jotka 
saattoivat olla avoinna vain lyhyen ajan vuorokaudesta. Etäisyydet puistoihin ja linja-autopysäkeille jäivät myös alle 400 
metriin ja vain yhdessä kohteessa kioskille oli matkaa yli 400 metriä. Oulun keskustassa olevista kohteista pisimmät matkat 
oli kirjastoon ja asukastupaan. Kirjasto sijaitsee keskustan laidalla saaressa, jolloin etäisyys kasvaa väistämättä ja keskustan 
asukastupa on Keskusta-Nuottasaari-suuralueen yhteinen ja sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa. Etäisyydet pankkiin ja 
postiin voivat kasvaa myös suuriksi. Tuirassa ja Karjasillalla etäisyydet palveluihin olivat pitempiä. Kaukana Karjasillan 
kohteesta olivat kioski, pankki, posti, apteekki, terveyskeskus ja asukastupa. Tuirassa kaukana olivat terveyskeskus, 
palvelutalo, asukastupa, pankki, posti ja apteekki. Tuiran kaupunginosassa ei ole vielä omaa asukastupaa.

Sisäänkäynnit

Kuva 8. Esteellinen sisäänkäynti: ulkoportaat, käsijohteet puuttuvat, sisäänkäyntitasanteen mitat eivät ole riittävät.
Kuva 9. Liikkumisapuvälineitä säilytetään porrashuoneessa, koska niille ei ole säilytystilaa sisäänkäynnin yhteydessä. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Sisäänkäyntien tyypillisiä ongelmia olivat ulkoportaat. Ulkoportaissa ei yleensä ollut kunnollisia käsijohteita kummallakaan 
puolella. Ulko-ovien edustalla olevat tasanteet olivat mitoiltaan liian niukkoja, jotta tasanteella mahtuisi kunnolla aukaisemaan 
oven erityisesti, jos tarvitsee liikkumiseen apuvälineen tai mukana on kantamuksia tai lastenvaunut. Hyvänä voi pitää, 
etteivät yhdenkään kohteen pääsisäänkäynnit olleet kokonaan kattamattomia. Kuitenkin kymmenestä kohdetalosta vain 
kolmen pääsisäänkäynnit olivat kunnolla säältä suojattuja; ne olivat katettuja, katokset olivat riittävän syviä ja vedenpoistosta 
oli huolehdittu. Näistä kohteista kahdessa oli sisäänkäynnit myös pihanpuolella, mutta ne eivät olleet asiallisesti säältä 
suojassa. Seitsemässä kohteessa sisäänkäyntien katokset tai sisäänvedot eivät olleet riittävän syviä ja sadevedet pääsivät 
valumaan sisäänkäynnin edustalle ja jäätymään siihen. Kaikissa aineiston kohdetalojen ulko-ovissa oli huomauttamista. 
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Ulko-oville tyypillisiä puutteita olivat mm. kynnykset, valoaukon niukat mitat, raskaat ja mahdollisesti myös väärinasennetut 
ovipumput ja hankalat vetimet. Ainoastaan yhdessä kohteessa oli sisäänkäyntien yhteydessä tilaa liikkumisapuvälineen 
säilyttämiseen. Tila olisi tarpeellinen, koska asunnoissa ei ole sitä varten ylimääräistä tilaa ja useat käyttävät esimerkiksi 
rollaattoria vain ulkona liikkuessaan. Useimmissa tapauksissa säilytystilan rakentaminen on jälkeenpäin hankalaa. 

Porrashuoneet

Porrashuoneissa yleisimmät ongelmat liittyivät hissiin tai portaisiin. Hissi puuttui kahdesta kohteesta.  Mitoiltaan hissi oli 
liikuntaesteisille sopimaton seitsemässä kahdeksasta hissillisessä kohteesta, jos arviointikriteeriksi otetaan SOTERA:n 
Arvin (http://www.arvi.enef.net/) suositus. Näistä seitsemästä muutaman kohteen osalta mainittiin, että hissiin on mahtunut 
pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa. Oletettavasti se ei kuitenkaan ole ollut vaivatonta. Hissillä ei päässyt kaikkiin 
kerroksiin kuudessa hissillisessä kohteessa kahdeksasta. Yleensä yhteistilat tai osa niistä oli tämän vuoksi liikuntaesteisen 
ulottumattomissa. Maantasokerroksessa tasoeroja oli kolmessa hissillisessä kohteessa. Nousuja oli kahdesta viiteen. 
Kahteen kohteeseen on tälle kohtaa rakennettavissa luiska. Toisessa sellainen oli ollutkin tilapäisesti.

Kuva 10. Maantasokerroksen tasoeroja oli aineiston vanhimmissa, ennen 1960-luvun puoliväliä rakennetuissa kohteissa. 
Kuva 11. Mosaiikkibetoniset porrasaskelmat erottuvat huonosti toisistaan.
(Kuvat: Laura Sorri)

Tyypillisiä hankalakulkuisia portaita olivat tässä aineistossa suorat yksivartiset portaat, joissa ei ollut lepotasoa. Tällaiset 
portaat ovat raskaita kulkea ja ne koetaan pelottavina. Kaikki tällaiset portaat olivat hissillisissä kohteissa. Kahdessa 
hissittömässä kohteessa oli suorat, kaksivartiset portaat, joita pidetään helppokulkuisempina. Kaikissa aineiston portaissa 
käsijohde oli vain toisella puolella. Portaisiin liittyvä yleinen turvallisuusriski oli, etteivät porrasaskelmat erottuneet toisistaan. 
Tämä oli tyypillistä mosaiikkibetonisille porrasaskelmille erityisesti yhdistettynä heikkoon valaistukseen. Muovimatolla 
tai muovilaatoilla pinnoitetuissa portaissa oli yleensä reunanauhat askelmien etureunassa, mikä helpottaa askelmien 
erottumista.

Mikäli talossa on tuuletusparvekkeet, sijaitsevat ne usein puolikerroksissa suorien kaksivartisten portaiden lepotasojen 
kohdalla. Tässä aineistossa viidessä kohteessa oli tuuletusparvekkeet, ja näistä kahdessa kohteessa ne olivat asuinkerrosten 
tasalla. Muissa tuuletusmahdollisuus oli pihalla. Yhdessä kohteessa oli lisäksi erilliset tomutus- ja kuivausparvekkeet talon 
ullakolla. Puolikerroksissa sijaitsevat tuuletusparvekkeet eivät ole liikuntaesteisten käytettävissä. Myös muille asukkaille ne 
ovat hankalampia käyttää kuin asuinkerrosten tasalla olevat. Kantamukset lisäävät porrastapaturman riskiä.
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Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ja vaikeimmin ratkaistavissa oleva ongelma oli niiden sijainti kerroksessa, jonne ei ollut pääsyä hissillä. 
Liikuntaesteisillä ei ollut tiloihin pääsyä, koska hissiä ei ole ulotettu kellariin tai ullakolle. Ongelmaa esiintyi kaikkien 
rakentamisvuosikymmenten kohdetaloissa. Ainoastaan kahdessa kohteessa hissillä oli pääsy kaikkiin kerroksiin. Niistäkin 
toisessa yhteistiloja oli erittäin vähän ja osa niistä sijaitsi erillisessä rakennuksessa. Osaan yhteistiloista joutui kulkemaan 
ulkokautta kolmessa kohteessa. Näistä kohteista kaksi oli rakennettu 1950-luvulla ja yksi 1980-luvulla. 1950-luvulla 
rakennetuissa kohteissa on mahdollista ratkaista kulku sisäkautta vajaakäyttöisen kattilahuoneen kautta.

Kuva 12. Talosaunan ahdas ja käytävämäinen pukuhuone. Wc sijaitsee kellarin käytävällä.
Kuva 13. Kapeus heikentää irtaimistovarastokomeron käytettävyyttä erityisesti apuvälineen kanssa liikuttaessa.
(Kuvat: Laura Sorri)

Yhteistilojen mitoitus ei ollut liikuntaesteisille soveltuvaa. Talosaunat eivät nykyisellään soveltuneet liikuntaesteisille, mutta 
usein kyse oli vain löylyhuoneen ja lauteiden soveltumattomuudesta. Puutteet ovat ratkaistavissa talosaunan sisäisin 
tilamuutoksin. Talosaunojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä tulisi parantaa. Osassa kohteista tilat olivat pinnoiltaan kuluneita 
ja wc puuttui tai sijaitsi käytävällä. Irtaimistovarastot ja talouskellarit olivat usein liikuntaesteisille soveltumattomia; sisäiset 
käytävät olivat liian kapeita ja varastokomerot olivat käytettävyydeltään heikkoja. Irtaimistovarastokomerot saattoivat olla 
niin kapeita, että niiden käytettävyys oli heikko. Talouskellarit olivat useimmiten jäähdyttämättömiä, jolloin niiden käyttö 
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen on kyseenalaista. Ulkoiluvälinevarastojen tyypillinen ongelma oli, että polkupyörän tai 
muun urheiluvälineen kuljettaminen varastoon oli kohtuuttoman hankalaa. Kulkureitit olivat pahimmillaan sekä ahtaita että 
mutkaisia ja polkupyörät tuli kantaa tai kuljettaa pitkin jyrkkää, usein vielä jälkikäteen asennettua luiskaa pitkin.

Asunnot

Asunnoille tyypillisten puutteiden yhteinen nimittäjä oli usein niukka mitoitus. Eteiset olivat ahtaita; niihin ei aina mahtunut 
tuolia pukeutumista varten tai ovien sivussa ei ollut vapaata tilaa. Oviaukot ja erityisesti kylpyhuoneiden oviaukot, olivat 
kapeita tai ovet oli sijoitettu kapeikkoon, jolloin apuvälineen kanssa liikkuvan on vaikea avata ovea. Peseytymistilat olivat 
liian ahtaita osassa kohteista. Erityisesti tämä oli ongelmana 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla rakennetuissa kohteissa, 
joiden kylpyhuoneissa saattoi olla istuma-ammeet. Yllättävän monessa kohteessa pesutilat olisivat kuitenkin muutettavissa 
seiniä siirtämättä liikuntaesteisille soveltuviksi järjestämällä vesikalusteet uusille paikoilleen. Useassa kohteessa parvekkeet 
eivät olleet riittävän syviä. Apuvälineen kanssa liikkuva joutuu peruuttamaan poistuessaan parvekkeelta, koska parvekkeella 
ei mahdu kääntymään ympäri. Kapeus vaikeuttaa myös kalustamista ja rajoittaa parvekkeen käyttöä. 
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Toinen yhteinen nimittäjä asuntojen puutteille oli heikko varustetaso nykypäivän vaatimuksiin nähden. 1950-luvulla 
rakennetuista vanhemmista kohteista pienistä asunnoista saattoi puuttua peseytymismahdollisuus. Kohteen iästä 
riippumatta kylpyhuoneista puuttui yleensä säilytys- ja laskutila. Ennen 1970-lukua rakennettujen kohteiden asunnoista 
puuttui pyykinpesumahdollisuus. Yhdessä 1960-luvulla rakennetussa kohteessa suurimmissa asunnoissa oli varaus 
pyykinpesukoneelle. Keittiöiden kiintokalustuksen toimivuudessa oli parantamisen varaa; varustetaso ei vastaa nykyisiä 
vaatimuksia ja työergonomian kannalta työpisteet oli sijoitettu keskenään hankalasti. Vanhimmista kohteista puuttuivat 
tilavaraukset jääkaapille, astianpesukoneesta puhumattakaan. Tilavaraukset astianpesukoneille oli kaikissa asunnoissa 
vain yhdessä 1980-luvulla rakennetussa kohteessa. Tietoliikennevalmiudet olivat yleensä heikot. Vain yhteen kohteeseen 
koko kiinteistöön oli asennettu laajakaista. Muutamassa taloyhtiössä asiaa oli harkittu.  

4.2.5.2 Käyttämättömät resurssit

Jonkin verran kokonaan käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä tilaa oli useassa kohteessa. Tällaisia olivat esimerkiksi tyhjillään 
olevat varastotilat tai mankelihuoneet, varastokäytössä olevat ikkunalliset maantasokerroksen huoneet tai kuivaushuoneet, 
joista puuttuivat pyykinkuivausnarut. Kaikissa 1950- ja 1960-luvulla rakennetuissa kohteissa, joissa oli ollut oma keskuslämmi
tysjärjestelmä, olivat kattilat purkamatta kattilahuoneessa. Usein myös polttoainevarastot olivat vajaakäytöllä; kaukolämmön 
lämmönvaihdin oli asennettu tilaan, mutta suurimmaksi osaksi tila oli tyhjillään. Jos polttoainevarastot oli otettu kokonaan 
muuhun käyttöön, ne olivat ulkoiluvälinevarastoina. Runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta oli kahdessa kohteessa, 
joista toinen oli rakennettu 1950-luvulla ja toinen 1980-luvulla. Kummassakin kohteessa on suuri tontti ja lisärakentaminen 
voi olla täysin mahdollista.

4.2.5.3 Parhaiten senioriasumiseen soveltuvat kohteet

Ilman muutostöitä

Aineiston perusteella seniorasumiseen soveltuvuudelle ei ole merkitystä sillä, onko asuinkerrostalo perusratkaisultaan 
lamelli- vai pistetalo. Merkittävin ero näiden kahden välillä on se, että usein pistetalossa asuntojen avautumissuunnat 
ovat epäedullisempia. Talon kerrosluvulla on merkitystä sitä kautta, että korkeampiin taloihin on rakennettu hissi. Hissin 
rakentamisen edellyttämä kerroslukumäärä vaihtelee rakentamisajankohdan sekä talon rahoituksen mukaan. Esimerkiksi 
Arava-lainoitettuun taloon ei 1950-luvulla saanut rakentaa hissiä, vaikka talossa oli neljä asuinkerrosta.

Tässä aineistossa parhaiten asuinkerrostaloina senioriasumiseen vaikuttivat soveltuvan 1970-luvulla rakennetut kohteet. 
Toisaalta palvelujen osalta nämä kohteet olivat aineiston heikommasta päästä. Kohteet sijaitsivat Tuiran kaupunginosan 
laidalla ja etäisyydet palveluihin olivat niissä yhdessä Karjasillalla sijainneen kohteen kanssa pisimmät. Kaupunginosa on 
lähiömäinen, jossa palvelut ovat keskittyneet kahden läpiajoreitin varteen.

Kummankaan talon sisäänkäynnin esteettömyydessä ei ollut vaikeasti ratkaistavissa olevia puutteita. Toisen kohteen 
sisäänkäynti oli esteetön ulko-ovea lukuun ottamatta. Kummassakin talossa oli hissi. Toisessa kohteessa hissillä pääsi kaikkiin 
kerroksiin ja toisessa kaikkiin kerroksiin lukuun ottamatta ullakkoa, jossa irtaimistovarastot sijaitsivat. Toisessa kohteessa oli 
aineiston ainoa hissi, joka oli mitoiltaan liikuntaesteiselle soveltuva.  Kuitenkaan tällä perusteella ei voida päätellä, että kaikki 
1970-luvulla rakennetut talot soveltuisivat senioriasumiseen. 1970-luvulla on rakennettu paljon kolmikerroksisia hissittömiä 
kerrostaloja, joissa on maanpäällinen kellari ja nämä kohteet eivät sovellu hyvin senioriasumiseen. Tämän aineiston 
kummassakin 1970-luvulla rakennetussa talossa asuinkerroksia oli kahdeksan.

Tämän ikäisissä taloissa oli myös runsaasti yhteistiloja, joilla voi kohottaa asumisen laatua tai joilla on mahdollisuus 
kompensoida joitakin asunnon puutteita. Kerhotiloissa on mahdollisuus järjestää erilaista ohjelmaa; esimerkiksi toisessa 
kohteessa kerhotilaan kokoontui muutama rouva kerran viikossa paistamaan makkaraa. Hyvin varusteltu talopesula, 
jollainen kummasakin kohteessa oli, voi kompensoida asunnosta puuttuvaa pyykinkuivausmahdollisuutta. Tämän aineiston 
1970-luvulla rakennetut kohteet eivät välttämättä anna täysin luotettavaa kuvaa tämän ikäisten talojen yhteistiloista, koska 
kumpikin on kunnallisen vuokrataloyhtiön omistuksessa.

1970-luvulla rakennettujen kohdetalojen asuinhuoneet olivat riittävän tilavia ja yleensä myös hyvin kalustettavissa. Asuntojen 
peseytymistilat olivat aineiston mukaan väljempiä kuin vanhemmissa ja nuoremmissa kohteissa. Lähes kaikkien kohdetalojen 
asuntojen peseytymistilat soveltuisivat ilman muutoksia rollaattoria käyttävälle ja kaikki olivat muutettavissa pyörätuolin 
käyttäjälle soveltuviksi seiniä siirtämättä. Kaikissa kylpyhuoneissa oli varaukset pyykinpesukoneelle. Asuntojen keittiöt 
olivat kiintokalustukseltaan suhteellisen toimivia, mutta pienemmistä asunnoista puuttuivat varaukset astianpesukoneelle. 
Parvekkeet olivat suojaisia ja mitoiltaan riittäviä. 
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Muutostöiden jälkeen 

Jotta voidaan arvioida, mitkä kohteet soveltuvat parhaiten senioriasumiseen muutostöiden jälkeen, on selvitettävä ovatko 
tarvittavat toiminnalliset muutokset ratkaistavissa kohtuullisin toimenpitein. 

Kohteiden runkorakenne oli muuntojoustava kuudessa talossa, jolloin runkorakenne oli muunneltava sekä asunnoissa 
että yhteistiloissa. Kaikkien 1950-luvulla rakennettujen kohteiden runkorakenne oli muuntojoustava. Kahden kolmesta 
1960-luvulla rakennetusta ja toisen 1980-luvulla rakennetuista kohteista runkorakenne oli muuntojoustava. 1950-luvulla 
rakennetuista taloista kaksi oli sekarunkoisia ja yksi betoniseinärunkoinen. 1960-luvulla rakennetuista taloista toinen oli 
sekarunkoinen/tiilimuurirunkoinen ja toinen betoniseinärunkoinen talo. 1980-luvulla rakennettu muuntojoustava talo oli ns. 
kirjahyllyrunkoinen.

Rakennusrunko ei sallinut suuria muutoksia yhdessä 1960-luvulla rakennetussa kohteessa, kummassakaan 1970-
luvulla rakennetussa kohteessa, eikä toisessa 1980-luvulla rakennetussa kohteessa. 1960-luvulla rakennettu talo oli 
betoniseinärunkoinen ja 1970-luvulla rakennetut talot olivat kirjahyllyrunkoisia. 1980-luvulla rakennettu talo oli betoniseinä-
kirjahyllyrunkoinen. Muunneltavuudeltaan heikkoja olivat talot, joiden runkorakenne perustui tiheässä oleviin, rakennuksen 
poikki meneviin kantaviin seiniin. Kirjahyllyrunko on hyvä esimerkki tämänkaltaisesta runkorakenteesta. Poikkeuksena oli 
1980-luvulla rakennettu kirjahyllyrunkoinen talo, joka oli kohtalaisen helposti muunneltava. Tämä johtui siitä, että kantavia 
poikkiseiniä oli harvassa. Usein näissä taloissa kantavat seinät ovat betonia, jolloin niiden aukottaminen raudoitusten vuoksi 
on vaikeaa.  

Pienet asunnot ovat huonommin muunneltavia kuin suuret, koska tilaa ja huoneita on vähemmän ja sitä kautta 
muuntelumahdollisuuksia on vähemmän. Kaiken kokoisten asuntojen kokonaan uudelleen järjestelyä vaikeuttaa keittiön ja 
peseytymistilojen sijainti, koska siirtäminen on yleensä hankalaa vesijohtojen ja viemäreiden vuoksi.

Kohtuullisten muutostöiden jälkeen tämän aineiston kohdetaloista senioriasumiseen soveltuisi kolme kohdetta. Kaikkiin 
näihin jäisi kuitenkin joitakin puutteita. Talot soveltuvat parhaiten senioreille, jotka eivät tarvitse pyörätuolia.

As Oy Kauppurienkatu 26–28 sopisi muutosten jälkeen senioriasumiseen lukuun ottamatta yksiöitä, joista puuttuu 
peseytymismahdollisuus. Riittävän suuren kylpyhuoneen rakentaminen olisi jälkeenpäin hankalaa. Yksiöiden 
muuntojoustavuus ei yleensäkään ole kovin hyvä. Muut asunnot soveltuisivat hyvin; muista kuin suurimmista asunnoista jäisi 
tosin parveke puuttumaan. Kohteen sijainti palveluihin nähden on hyvä. Talon soveltuvuutta senioriasumiseen heikentävät 
eniten maantasokerroksen tasoero, jonka ratkaisemiseksi pitäisi olla nostin, ja yhteistilojen sijainti kellarissa ja ullakolla, 
jonne ei ole pääsyä hissillä, sekä hissin huono soveltuvuus pyörätuolin käyttäjille. 

As Oy Kauppurienkatu 31 soveltuisi myös muutosten jälkeen senioriasumiseen lukuun ottamatta vain yhteen suuntaan 
avautuvia asuntotyyppejä. Yhden asuntotyypin osalta ongelmaksi jäisi se, ettei eteisessä ole tilaa tuolille pukeutumista 
varten. Kaikille asuntotyypeille on yhteistä se, ettei runkorakenne ole kovinkaan joustava. Tarvittavat muutokset onnistuvat 
tästä huolimatta. Talon sijainti palveluihin nähden on hyvä. Talon soveltuvuutta senioriasumiseen heikentävät eniten 
maantasokerroksen tasoero, jonka ratkaisemiseksi pitäisi olla nostin, ja yhteistilojen sijainti kellarissa, jonne ei ole pääsyä 
hissillä, sekä hissin huono soveltuvuus pyörätuolin käyttäjille. 

Myös  As Oy Linnanpiha soveltuu kohtalaisen hyvin senioriasumiseen lukuun ottamatta yksiöitä. Myöskään pienemmät 
kaksiot eivät sovellu kovin hyvin senioriasumiseen niiden ahtaiden asuinhuoneiden vuoksi. Asuntojen ongelmana on, 
ettei niiden peseytymistiloja pysty muuttamaan pyörätuolin käyttäjälle soveltuviksi seiniä siirtämättä. Huoneistosaunan 
yhdistäminen peseytymistilaan ratkaisisi ongelman. Asuntojen sisäänkäyntien esteellisyyden ratkaiseminen on vaikeaa. 
Kohteen sijainti palveluihin nähden on hyvä. Talon soveltuvuutta senioriasumiseen heikentävät eniten ulkoportaat, 
porrashuoneen liian niukka mitoitus pyörätuolin käyttäjälle asuinkerroksissa, hissin huono soveltuvuus pyörätuolin käyttäjille 
ja osan yhteistiloista sijainti ullakolla, jonne ei ole pääsyä hissillä.

4.2.5.4 Heikoiten senioriasumiseen soveltuvat kohteet

Heikosti senioriasumiseen soveltuu puolet kohteista. Näistä kahdessa suurimmat asunnot on mahdollista muuttaa 
rollaattoria käyttävälle seniorille soveltuviksi, mutta se vaatii useita muutoksia asuntoihin. Näissä kohteissa koko talon 
profiloimista senioriasumiseen ei voi pitää järkevänä, koska vain pieni osa asunnoista soveltuu siihen. Kolmen kohdetalon 

osalta on järkevintä harkita niiden suuntaamista kokonaan muulle kohderyhmälle kuin senioreille.
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As Oy Torikatu 56:n asunnoista kolmioita on kaksi viidestä ja loput ovat yksiöitä. Nämä asunnot on mahdollista muuttaa 
senioriasumiseen soveltuviksi, mutta se vaatii paljon toimenpiteitä. Silti keittiö ja kylpyhuone jäävät liian ahtaiksi pyörätuolin 
käyttäjälle, jos seiniä ei siirretä. Yksiöiden muuttaminen senioriasumiseen on hankalaa. Porrashuone soveltuu kohtalaisesti 
pienin muutoksin senioriasumiseen, mutta hissi ei sovi mitoiltaan pyörätuolin käyttäjälle. Yhteistiloihin kellariin ja ullakolle ei 
ole pääsyä hissillä. Kohteen sijainti palveluihin nähden on hyvä. Samoin As Oy Tuirantornin asunnoista vain suurimmat on 
mahdollista muuttaa senioriasumiseen soveltuviksi. Se edellyttää kuitenkin useita muutostoimenpiteitä, ja siitä huolimatta 
peseytymistilat ja eteiset jäävät liian ahtaiksi pyörätuolinkäyttäjälle, jos seiniä ei siirretä. Yhteistiloihin kellariin ja ullakolle 
ei As Oy Tuirantornissakaan ole pääsyä hissillä. Porrashuone soveltuu pienin muutoksin senioriasumiseen ja etäisyydet 
tärkeimpiin palveluihin ovat lyhyet. Näiden talojen profilointi kokonaan senioriasumiseen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Suuremmat asunnot voidaan kuitenkin tarpeen mukaan muuttaa yksittäisen senioriasukkaan tarpeisiin. 

Kolmen kohteen osalta kannattaisi harkita niiden profiloimista muuhun kuin senioriasumiseen. Kaikissa näistä on myös hyviä 
puolia, mutta seniorien asunnoiksi soveltuvia ne eivät ole. Asunnot voivat esimerkiksi olla pinta-alaansa nähden todella 
tehokkaasti suunniteltuja, jolloin ne toimivat hyvin normaalisti liikkuvien asuntoina, mutta apuvälineen kanssa liikkuminen on 
hankalaa, ellei mahdotonta.

Arvola IV:n asunnot eivät nykyisellään sovellu senioriasumiseen ja muutostyöt ovat vaikeita. Eteinen, kylpyhuone ja 
keittokomero ovat peräkkäin porrashuoneen ja rakennuksen ulkoseinän välissä, jolloin niitä on vaikea laajentaa. Joihinkin 
asuntoihin on mahdotonta järjestää esteetöntä pääsyä, koska porrashuoneen mitoitus on niin niukkaa. Porrashuoneen muut 
puutteet ovat ratkaistavissa lukuun ottamatta hissin niukkoja mittoja pyörätuolin käyttäjälle. Palveluiden puolesta kohteen 
sijainti olisi hyvä.

As Oy Ketokatu 8:n suurin ongelma senioriasumisen kannalta on hissin puuttuminen. Hissin rakentaminen on mahdollista 
mutta kallista, kun kolmikerroksisessa ja kolmiporrashuoneisessa talossa yksi hissi palvelisi vain yhdeksää asuntoa. 
Isommat kaksiot olisivat muutettavissa senioriasumiseen soveltuviksi kohtalaisilla toimenpiteillä. Suurimmaksi puutteeksi 
jäisi parvekkeiden soveltumattomuus liikuntaesteisille. Pienemmät kaksiot, joita on asunnoista kolmasosa, eivät ole helposti 
muutettavissa senioriasumiseen soveltuviksi. Asunnoista puuttuu peseytymismahdollisuus ja sen rakentaminen ei onnistu 
seiniä siirtämättä. Myös eteiset ja keittokomerot ovat ahtaita. Esteettömän kulun saaminen yhteistiloihin edellyttäisi vielä 
yhden hissin tai nostimen rakentamista, koska yhteistilat sijaitsevat liikesiiven toisessa kerroksessa. Etäisyydet palveluihin 
olivat aineiston pisimmät. 

As Oy Kouluvaaran vaikeimmin ratkaistavia ongelmia ovat hissin puuttuminen ja niukasti mitoitetut asunnot. Hissin 
rakentaminen tässä kohteessa olisi kannattavampaa kuin As Oy Ketokatu 8:ssa, koska porrashuoneita on kaksi, toinen 
hissi palvelisi yhdeksää ja toinen kahtatoista asuntoa ja samat hissit voisi ulottaa kellariin ja ullakolle, missä yhteistilat 
sijaitsevat.  Asuntojen mitoitus on kuitenkin niin niukkaa, ettei yhdestäkään asuntotyypistä saa seiniä siirtämättä pyörätuolin 
käyttäjälle soveltuvaa. Helpoimmin muutettavissa olisivat kohteen suurimmat asunnot, mutta niiden puutteeksi jäisivät 
ahtaat kylpyhuoneet. Pienempien asuntojen puutteita ovat ahtaat eteiset ja kylpyhuoneet. Lisäksi keittokomeroiden mitoitus 
vaikeuttaa toimivan kalustuksen suunnittelua. Palveluihin nähden kohteen sijainti on hyvä.

4.2.5.5 Korjausten ja soveltuvuuden parantamisen yhdistäminen

Rakennusmateriaalien ikääntymisen ja kulumisen takia on rakennusosia kunnostettava ja vaihdettava. Eri materiaalien ja 
rakennusosien kunnossapitojaksojen pituudet vaihtelevat. Koska normaali kuluminen on ennustettavissa, voidaan tuleviin 
korjauksiin varautua etukäteen. Tällöin on mahdollista tehdä suunnitelmallista korjaus- ja kunnossapitotyötä, johon voidaan 
yhdistää rakennuksen laadun parantaminen. Kun etukäteen tiedetään kunnostuksen koskevan jotakin rakennusosaa tai 
tilaa, tulee selvittää myös sen toiminnalliset puutteet. Niiden korjaaminen on järkevää yhdistää teknisen laadun parantamisen 
yhteyteen, joka tehtäisiin joka tapauksessa. Esimerkiksi putkistosaneerausten yhteydessä on hyvä mahdollisuus parantaa 
niin asuntojen peseytymistilojen kuin keittiökalustuksenkin sekä talosaunojen ja talopesuloiden toiminnallisuutta. Kulumisen 
tai kunnostuksen vuoksi tehtävissä korjaustöissä on otettava erityisesti huomioon, ettei toiminnallista laatua heikennetä 
esimerkiksi vaihtamalla lattiamateriaali liukkaampaan tai vaikeammin puhdistettavaan eikä estetä mahdollisuutta parantaa 
myöhemmin jonkun rakennusosan toiminnallisuutta. Esimerkiksi pihan kunnostamisen yhteydessä muistetaan varata tilaa 
ulkoportaiden yhteyteen mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle luiskalle. 

Samoihin rakennusosiin tai tiloihin vaikuttavat työt kannattaa tehdä yhtä aikaa. Suunnitelmallisuudella on tässä 
merkittävä osuus. Ei ole millään tavoin järkevää jakaa esimerkiksi lvis-järjestelmien uusimista useampaan kertaan, koska 
pintojen uusimisen osuus kustannuksista on merkittävä, rakennustyön asumiselle aiheuttamasta epämukavuudesta 
puhumattakaan. 
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Ennen laajoihin korjaus- tai muutostöihin ryhtymistä tulisi miettiä taloyhtiön strategiaa; millaiseen käyttöön rakennus 
halutaan ja kenelle se suunnataan. Sen avulla saadaan suuntaviivat rakennuksen korjaustyölle ja voidaan arvottaa erilaisten 
muutosten tarpeellisuutta ja kannattavuutta. Onko esimerkiksi hissin rakentamisen sijaan järkevämpää suunnata hissitön 
asuinkerrostalo, jonka asunnot ovat pieniä ja vaikeasti muunneltavia, vaikka ensiasuntoaan ostaville nuorille?
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4.3  Keskustan asuinkerrostalojen perusparannettavien pihojen
 kehittäminen ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin
 Anneli Paakkari

4.3.1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat

Suurten ikäluokkien ikääntyessä paineet keskusta-alueiden rakennuskannan ja lähiympäristöjen perusparannukseen ja 
kehittämiseen kasvavat: ikäihmiset muodostavat tulevaisuudessa huomattavan asukasryhmän nuorten, pienten perheiden 
ja yksinasuvien joukkoon. Tyypillinen asukkaiden kiertokulku omakotitaloista kerrostaloihin lisää  vaatimuksia paitsi 
kerrostaloasunnoille niin myös kerrostalon lähiympäristölle, pihalle. 

Ikääntyneet haluavat asua mahdollisimman pitkään omassa asunnossaan muiden keskusta-asukkaiden joukossa. Tämä 
on myös vanhuspolitiikan tavoitteena. Ikääntyessä seniorin elinpiiri pienenee ja tällöin lähiympäristön merkitys korostuu 
entisestään. Pienet, lähellä olevat asiat tulevat entistä tärkeämmiksi. Ikääntyneille asuinkerrostalo lähiympäristöineen 
muodostaa pääasiallisen asuinympäristön: vanhukselle jo 40 metrin kävely oleskelukatokseen tai jätepisteelle voi olla koko 
päivän ainoa liikuntasuoritus. Esteetön ja turvallinen piha sekä fyysisesti ja sosiaalisesti laadukas virikkeinen asuinympäristö 
nostavat ikääntyvän asukkaan elämänlaatua. 

Pihan perusparannus on erottamaton osa kiinteistön perusparannusta. Rakennus muodostaa kokonaisuuden pihan kanssa. 
Nykyisin pihat täyttävät vaatimukset lähinnä auton säilyttämiseen ja huollon tilatarpeisiin. Seniorikansalaisten tarpeita ei 
liioin pihojen suunnittelussa ole varsinaisesti otettu huomioon. Nykyiset ikääntyneet asukkaat ovat usein ehkä kustannusten 
vuoksi sopeutuneet kiltisti aktiivisten asukkaiden päätöksiin, jotka yleensä ovat liittyneet lähinnä pihojen nykyiseen alhaiseen 
laatutasoon, pelkkään  kunnossapitoon. 

Asuinpiha tulee ottaa uudestaan kaikkien asukasryhmien haltuun ja sen tulee tukea erityisesti ikääntyneiden asukkaiden 
omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Piha on koettu useissa asukaskyselyissä käyttämättömäksi resurssiksi. Vaativat, 
aktiiviset ja maksukykyiset uudet asukkaat eivät tule tyytymään nykyisiin jo perusparannusvaiheessa oleviin pihoihin. 
Pihaympäristöltä tullaan vaatimaan visuaalista nautintoa sekä kesällä että talvella, esteettistä elämystä asukkaille ja paluuta 
heille ulkoilman nautintoihin. Parhaimmillaan hyvin toteutetussa kohteessa täyttyvät myös sosiaalisen yhteisöllisyyden 
tavoitteet

Ikääntyvien asukkaiden tarpeista on julkaistu lukuisia suunnitteluohjeita, julkaisuja ja tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet 
koskemaan lähinnä asuintiloja ja niiden soveltuvuutta. Ulkotilojen suunnittelua on käsitelty hyvin vähän ja lähinnä 
esteettömyyden kannalta.  Perusparantamiskohteissa tullaan törmäämään piha-alueiden kehittämiseen myös ikääntyville 
asukkaille ja yleisen laatutason nostamiseen. Piha-alueiden suunnittelua koskevat ohjeet koskevat lähinnä muiden kuin 
ikääntyvien asukkaiden tarpeita. Korjausrakentamisen yhteydessä aihetta ei käsitellä juuri ollenkaan ja nykyisen, lähinnä 
sodanjälkeisen kerrostalokannan tullessa perusparannusikään ja väestön ikääntyessä, aihe on erityisen akuutti. 
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 Kuva 1. Kerrostalopihakin voi olla näin vehreä. As Oy Ketokatu 8. (Kuva: Anneli Paakkari)

4.3.2 Tavoite

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka keskusta-alueiden perusparannettavien asuinkerrostalojen pihoja 
voidaan kehittää tulevan suuren asukasryhmän, ikääntyneiden, tarpeisiin. Tavoitteena on esteetön, fyysisesti ja henkisesti 
turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä asuinympäristö. Tutkimuksessa selvitetään myös pihan vetovoimaisuustekijöitä, 
kokemuksellisuutta ja esteettisyyttä ja etsitään esimerkkikohteiden avulla eri aikakausien tyyppipihoja tai aikakausille 
tyypillisiä ominaisuuksia, joille esitetään perusparannusehdotuksia.  

4.3.3 Menetelmä

Tutkimus on tehty valittujen esimerkkikohteiden case -tutkimuksena. Tutkimuksessa arvioidaan pihojen perusparannustarpeita 
ikääntyneiden asukkaiden näkökulmasta. Arvioinnin lähtökohtana on ollut tutkimukseen tehty kriteeristö ja arviointimenetelmä, 
jonka mukaan case-kohteita on arvioitu. Arviointi suoritettiin asiantuntija-arviointina. 



88     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     89

Kuva 2. Tutkimuksen rakenne.

Kriteeristön ja arviointimenetelmän tekemiseen käytettiin pohjana nykyisiä ohjeitä, määräyksiä ja suosituksia.
Näistä on koottu kriteeristö pihan perusparannukseen ikääntyvälle asukkaalle.  

Kriteeristön aiheita ovat

 1)  tilat, toiminnot, kalustus, varustus
 2)  rakennus-asunnot-piha
 3)  kortteli ja lähiympäristö
 4)  sisäänkäynnit 
 5)  kulkureitit
 6)  ei-mitattavat ominaisuudet
 7)  valaistus
 8)  pysäköinti
 9)  kasvillisuus
               10)  jätehuolto.

Kohteiden arviointi suoritettiin tutkimukseen tehdyllä arviointimenetelmällä kriteeristön mukaan. 

Case-arviointi suoritettiin käyttäen apuna
  -  inventointia kohteissa valokuvaamalla eri vuodenaikoina ja mittaamalla
 -  fyysisten jälkien kartoitusta
 -  kohteen taloyhtiön tai asukastoimikunnan edustajan haastattelua
 -  kohteen isännöitsijän haastattelua
 -  rakennuslupakuvia
 -  kaavaotetta, tontti- ja pohjakarttoja.

Case-kohteet ovat
 •   As Oy Kauppurienkatu 26–28, Kauppurienkatu 26–26, Oulu
 •   As Oy Ketokatu 8, Ketokatu 8, Oulu
 •   As Oy Kakaravaara, Mäkelininkatu 41, Oulu
 •   As Oy Tuirantorni, Merikoskenkatu 1, Oulu
 •   As Oy Uusi-Heikki, Heikinkatu 10, Oulu
 •   As Oy Kouluvaara, Pakkahuoneenkatu 23, Oulu
 •   As Oy Torikatu 56, Torikatu 56, Oulu
 •   As Oy Kauppurienkatu 31, Kauppurienkatu 31, Oulu
 •   As Oy Tarkka-ampujankatu 31, Tarkka-ampujankatu 32, Oulu
 •   Kiint. Oy Länsi-Torni, Kalliotie 16, Oulu
 •   Kiint.Oy Koskipyykkönen, Koskitie 55, Oulu
 •   Kiint. Oy Arvola IV, Tehdaskatu 5, Kajaani
 •   As Oy Linnanpiha, Linnankatu 26–28, Oulu.

4.3.4 Toteutus
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Arvioinnin tuloksena syntyi arviointia kuvaava taulukko niin, että case-kohteiden arvioinnin tulos on  helppolukuisessa 
muodossa ja kohteita on helppo verrata toisiinsa.  

Taulukko 1. Esim. Kriteerit ja arviointi, kohta 5. Kulkureitit.

Taulukko 2. Esim. Arviointi, kohta 5. Kulkureitit, Arvola IV.
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Kuva 3. Esim. Arvioinnin tulos, kohta 5. Kulkureitit, kaikki kohteet.

4.3.5 Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset

4.3.5.1 Tilat, toiminnot, kalustus, varustus

Kuva 4. Tontin käyttö.

Suurin osa pihoista ei ole tilallisesti, varustuksellisesti ja toimintojen suhteen tarkoituksenmukainen ikääntyvälle 
asukkaalle. 

Vain 1980-luvun kohteiden pihojen toiminnot ovat tasapainoiset niin, että pihalle on pystytty sijoittamaan tilaa oleskelulle 
ja vapaata tilaa asukkaiden muuttuvia toimintoja varten. Liikennealueiden (pysäköintialueen) suhteettoman suuri koko 
yleensä 1950–70-lukujen kohteissa on ollut suurin ongelma oleskelualueiden sijoittamiselle. Näissä kohteissa pihoille ei ole 
pystytty sijoittamaan oleskelualueen lisäksi myöskään istuskelu- tai levähdyspaikkoja. Yksityiset ja suojatut istuskelu- tai 
oleskelupaikat puuttuvat kaikista kohteista. 

Ikääntyvälle sopivia kalusteita on vain vähän tutkimuskohteissa. 

Varustus on pihoilla kohtalaista tai hyvää tasoa, vain muutamassa kohteessa välttämättömät talovarusteet ovat puutteellisia. 
Ikääntyville sopivia riittävän tukevia kalusteita on yleensä yksittäin (yksi penkki tms.) tutkimuskohteissa, vain kolmessa 
kohteessa on ikääntyvälle sopivat oleskeluryhmät. 
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4.3.5.2 Rakennus-asunto-piha

Pihan merkitys korostuu, jos suurin osa asunnoista avautuu pihalle ja jos rakennuksessa on paljon parvekkeettomia 
asuntoja. 

1950–60-lukujen tutkimuskohteissa on osin runsaasti parvekkeettomia asuntoja, enimmillään 82 %. On selvää, että pihan 
merkitys näiden asuntojen asukkaille korostuu parvekkeiden puuttuessa. Silloin kun suurin osa asunnoista avautuu pihalle, 
tulee pihan perusparannuksessa kiinnittää erityistä huomiota katselupihan mahdollisuuteen. Katselupihaa pitää pystyä 
ihailemaan kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina (ikääntyneiden yksilöllinen vuorokausirytmi, valaistus). Aikakaudesta 
riippumatta noin puolessa tutkimuskohteista asunnot avautuvat pääosin pihalle, kahdessa kohteessa kaikki asunnot 
avautuvat pihalle. 

Monikäyttöiset helposti saavutettavat yhteistilat puuttuvat noin puolesta tutkimuskohteista. 

Monikäyttöisillä, helposti saavutettavilla yhteistiloilla voi tukea pihan toimintoja. Tällaisia yhteistiloja (kerho- tai kokoushuone, 
verstas tms.) on tutkimuskohteissa vain 1970–80-lukujen kohteissa. Vain yhdessä kohteessa yhteistila on maantason 
pohjakerroksessa, jonne on kohtalaisen helppokulkuinen reitti. 

Tutkimuksessa arvioitiin rakennuksen resurssit yhteistilojen järjestämiseksi kohtuullisilla muutoksilla. 1960-luvun kohteissa 
maantason pohjakerroksen autotalli- ja varastotiloista saisi helposti esteettömiä helposti saavutettavia yhteistiloja. Muissa 
kohteissa resursseja yhteistiloille löytyy jonkin verran, mutta esteettömän kulkureitin järjestäminen näihin tiloihin on 
vaikeaa. 

4.3.5.3 Kortteli ja lähiympäristö

Lähiympäristöstä löytyy kompensointimahdollisuuksia pihan puuttuville ominaisuuksille. 

Lähiympäristöstä löytyy runsaasti kompensointimahdollisuuksia pihan puuttuville ominaisuuksille noin puolessa 
tutkimuskohteista. Lähiympäristön helposti saavutettava viihtyisä puisto, pihakatu, yleinen pysäköintialue tai pysäköintitalo 
kompensoivat voimakkaasti pihojen puuttuvia oleskelu- tai pysäköintialueita.

Tutkimuksessa arvioitiin myös lähiympäristön häiriötekijöitä. Asiaton oleskelu ja luvaton pysäköinti ovat yleisimpiä 
häiriötekijöitä. Liikenne koetaan yllättävästi vain vähän häiritseväksi; kaupungin liikenteen humuun on totuttu eikä sitä koeta 
erityisen häiritseväksi. Monissa tutkimuskohteissa häiriötekijäksi koettiin oululainen pyörä-ilmiö. Oululaisittain keskustojen 
piha-alueille tuodaan alkuillasta polkupyöriä ja haetaan niitä äänekkäästi aamuyöstä. Pyöriä varastetaan myös paljon piha-
alueilta, mutta niitä myös vastaavasti unohdetaan paljon pihoille. 

4.3.5.4 Sisäänkäynnit

Sisäänkäynnit ovat kaikissa tutkimuskohteissa esteellisiä. 

Sisäänkäyntejä ei alunperinkään ole suunniteltu esteettömiksi tai niitä ei ole suunniteltu johdonmukaisesti esteettömiksi. 
Oviaukon leveys on monissa tutkimuskohteissa riittävä ja vetimen saa kohtalaisen helposti ranteella auki, mutta korkeat 
tasoerot, kynnykset, ovipumpun raskaus, suojauksen puute, kaiteiden ja käsijohteiden puuttuminen olivat kaikkien 
aikakausien kohteissa puutteellisia, myös Arvola IV:ssa, joka on Arvola -säätiön hallinnoima senioritalo (keski-ikä 81.8 
vuotta). 1950-luvun tutkimuskohteissa perusparannuksen haasteita on säilyttää sisäänkäyntien omaleimaiset detaljit ja 
muut miellyttävät ominaisuudet samalla kun sisäänkäynnit muutetaan esteettömiksi. Sadevesien johtaminen sisäänkäyntien 
eteen on yleisin helposti korjattava turvallisuutta vähentävä tekijä kaikissa kohteissa. 

4.3.5.5 Kulkureitit

Auto- ja jalankulkuliikenne on 1950–60-luvun kohteissa samalla alueella ja vähentää jalankulkijan turvallisuutta. 

Kulkureittien etäisyydet ovat keskustan pihoilla yleensä ikääntyville riittävän lyhyet, mutta auto- ja jalankulkuliikennettä ei ole 
erotettu toisistaan fyysisesti tai visuaalisesti 1950–60-lukujen kohteissa. Ahtaiden pihojen liikennealueen (pysäköintialueen) 
koko on näissä kohteissa suhteettoman suuri, eikä turvallisia jalankulkureittejä ole pystytty järjestämään. 1970–80-lukujen 
kohteissa yhtä lukuun ottamatta jalankulku ja autoliikenne on jo erotettu fyysisesti toisistaan. Osassa tutkimuskohteita 
sadevedet on johdettu kulkualueelle, mikä heikentää jalankulkijan turvallisuutta. 
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4.3.5.6 Ei-mitattavat laatutekijät

Perusparannuksen suuri haaste on säilyttää perusparannettavien pihojen positiiviset ei-mitattavat laatutekijät. Näistä 
ominaisuuksista löytyivät pihojen eri aikakausien tyypilliset ominaisuudet.

Ei-mitattavat laatutekijät nousivat tärkeiksi tekijöiksi arvioinnissa perusparannusta ajatellen. 1950-lukujen tutkimuskohteissa 
pihoilla on runsaasti miellyttäviä, viihtyisyyttä lisääviä ominaisuuksia, joita tässä tutkimuksessa on arvioitu. Koska 
näissä kohteissa on runsaasti puutteita mm. pysäköinnin järjestelyissä, kulkureittien turvallisuudessa ja sisäänkäyntien 
esteettömyydessä, tulisi perusparannuksessa kuitenkin pystyä säilyttämään hyvät ei-mitattavat ominaisuudet muutosten 
jälkeen. 1980-luvun kohteissa, Arvola IV:ssa ja As Oy Linnanpihassa on eniten vetovoimaisuustekijöitä, viihtyvyyttä, 
siisteyttä ja kestävyyttä parantavia ominaisuuksia. 

4.3.5.7 Valaistus

Valaistus on kaikissa kohteissa eniten kehittämistä vaativa ikääntyneiden turvallisuutta lisäävä tekijä.

Alle puolessa tutkimuskohteista vain sisäänkäyntien valaistus on riittävän tehokasta, tasaista ja häikäisemätöntä. Ulko- ja 
pysäköintialueiden ja kulkureittien valaistus on kaikissa kohteissa riittämätöntä, suuressa osassa kohteita ulkovalaistus 
puuttui kokonaan. Ikääntyneelle, jonka näkökyky on heikentynyt ja valaistuksen voimakkuuden tulisi olla riittävä, pihan 
välttämättömien toimintojen valaistus on erikoisen tärkeää.  

4.3.5.8 Pysäköinti 

Autojen pysäköinti on suurin este keskustojen piha-alueiden asukasystävälliselle käytölle.  

Liikennealueen (pysäköintialueen) koko on suhteettoman suuri verrattuna viher- ja jalankulkualueisiin. Pysäköinnin 
vähentäminen piha-alueilta vaatii kompensaatiomahdollisuuksia lähiympäristöstä tai pysäköinnin tarpeen vähentämistä. 
Autopaikkojen määrä/asukas on heikoin 1950–60-lukujen tutkimuskohteissa. 1950-luvun kohteissa autopaikkoja on lisätty 
piha-alueilla sitä mukaa kun tarvetta on ilmennyt. Lopputuloksena piha on lähes kokonaan autojen säilytystilaa niin, ettei 
asukkailla ole käytettävissä enää vapaata viher- tai oleskelualuetta. Alunperin pihat olivat lähes kokonaan asukkaiden 
oleskelu- ja virkistysaluetta. 1970-luvun kohteissa korttelipihojen pysäköintialueet ovat laajoja ja jäsentymättömiä. Näiden 
kohteiden autopaikkamäärä/asukas on riittävä, mutta pysäköinnin järjestelyt aiheuttavat sekaannuksia ja pysäköintialue 
näyttää ja tuntuu epämiellyttävältä. 1980-lukujen kohteissa pysäköintialueet on sijoitettu niin, että ne eivät hallitse piha-
aluetta, mutta autopaikkamäärä on kuitenkin riittävä. 

Lyhytaikaiset saatto- ja vierasautopaikat on osoitettu ja merkitty vain yhdessä tutkimuskohteessa. Saattoliikenteen autopaikka 
on kuitenkin epävirallisesti olemassa kaikissa tutkimuskohteissa, vaikka sitä ei ole merkitty. Saattoliikennepaikkaa käyttävät 
paitsi omaiset niin myös kotipalvelun työntekijät. 

4.3.5.9 Kasvillisuus

Kasvillisuuden määrä ja kasvillisuuden monipuolisuus on yllättävän vähäinen suurimmassa osassa tutkimuskohteita. 

Liikennetila (pysäköintialue) on osassa 1950–60-luvun tutkimuskohteista niin suuri, ettei edes pientä viheraluetta ole pystytty 
sijoittamaan piha-alueelle. Niissä kohteissa, missä viheralue on pystytty sijoittamaan pihalle, asukkaat arvostavat sitä ja 
pitävät kiinni siitä ”kynsin ja hampain” (As. Oy Linnanpiha). 

Erityisesti 1950–60-luvun kohteissa viherkaistoja on poistettu rakennuksen sokkelin vierestä ja pysäköintialueiden reunoilta 
siksi, että piha olisi helpompi pitää puhtaana eikä kapeita nurmikaistoja tarvitsisi leikata koneellisesti. Helppohoitoisuuden 
nimissä asfalttialueita on suurennettu ja päällystetyt alueet ulottuvat sokkeliin asti. Tämä heikentää pihan hahmotettavuutta 
ja vähentää viihtyisyyttä viheralueiden vähentyessä entisestään. 

Kasvillisuutta ei ole käytetty riittävästi suojaukseen tuulelta, pölyltä ja antamaan näkösuojaa pihojen viheralueilla.

Vaikka viheraluetta ja kasvillisuutta olisikin saatu sijoitettua piha-alueelle, ei kasvillisuuden suojaavia ominaisuuksia ole 
käytetty hyödyksi riittävän monipuolisesti. Viheralueet ovat liian usein pelkkiä nurmikkoalueita, joihin on istutettu muutama 
puu. Kolmikerroksellista kasvillisuutta: perennoita, pensaita ja puita ei ole käytetty tehokkaasti vaimentamaan melua, 
suojaamaan tuulelta ja pölyltä ja antamaan näkösuojaa. Erityisen tärkeää tämä olisi ahtailla kaupunkikeskustapihoilla, joista 
ikivihreitä puita tai pensaita löytyy vain muutamasta tutkimuskohteesta. 
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4.3.5.10 Jätepiste

Jätepisteet eivät ole helppokäyttöisiä ikääntyneille. 

Eniten tutkimuskohteiden piha-alueilla on uusittu jätepisteitä. Uusimisesta huolimatta jätepisteen säiliöt (tavanomaiset 
lasikuitusäiliöt) eivät ole käyttökelpoisia ikääntyneille. Vanhimmissa 1950–60-luvun tutkimuskohteissa, joissa jätepistettä 
ei ole uusittu, säiliöt ovat tontin perällä taivasalla ilman suojaa ja lumi kasaantuu kansien päälle. Näissä kohteissa jätepiste 
on yksi epäsiisteimpiä asioita pihassa. Jätepisteiden valaistus, kuten muukin ulkovalaistus, on puutteellista lähes kaikissa 
tutkimuskohteissa. 

Lähes kaikissa tutkimuskohteissa jätepisteen etäisyys sisäänkäynneistä on alle 40 m. Suurilla tonteilla jätepisteet on 
sijoitettu tarpeettoman kauas sisäänkäynneistä tontin perimmäiseen kulmaan tai pysäköintialueen reunaan. Pääosin 
jätepiste on sijoitettu niin, että huoltoliikenne häiritsee jalankulkua. 1980-luvun kohteissa ja yhdessä 1970-luvun kohteessa 
jätehuoltoliikenne ei häiritse jalankulkua. Pienillä tonteilla jätepiste on sijoitettu automaattisesti pihan perälle, jolloin 
jätehuoltoliikenne häiritsee kaikkia piha-alueen toimintoja. 

4.3.6 Kehittämisehdotukset

4.3.6.1 Tilat, toiminnot, kalustus, varustus

Keskustan asuinkerrostalojen pihojen käyttöä ja toimintoja tulee valikoida, optimoida ja kompensoida. Tilaa asukkaiden 
toiminnoille pitäisi vapauttaa niiltä alueilta, jotka olosuhteiltaan (ilmansuunnat, tuulisuus,  suojaisuus) soveltuvat oleskeluun.  
Laajojen pysäköintialueiden hallitsevuutta tulisi vähentää monipuolistamalla ja kehittämällä pysäköinnin järjestelyjä. 

Yleensä pihojen toimintoja tulisi lisätä ja monipuolistaa. Alueiden tulisi olla muunneltavia ja olisi sallittava kerroksellinen 
toiminta erityisesti pienillä pihoilla. Ahtailla tonteilla, joissa sopivia oleskelualueita ei asukkaiden toiminnoille löydy, pihan 
toimintoja on kompensoitava yhteistiloilla.

Monipuolinen, muunneltava ja monikäyttöinen oleskelualue tai istuskeluryhmä tulisi sijoittaa vapautettuun tilaan. 
Sisäänkäynnin yhteyteen tulisi sijoittaa ympärivuotinen suojaisa istuskelupaikka ja ympärivuotisia levähdyspaikkoja tulisi 
sijoittaa myös kulkureittien varrelle. Ulkokalusteiden tulee soveltua ikääntyneille ja ympärivuotiseen käyttöön. Yleensä 
ikääntyneiden asukkaiden tarpeet tulee ottaa paremmin huomioon pihan kalustuksessa ja varustuksessa. Talo- ja 
porrasopasteiden tulee olla selkeitä ja näkyviä.  

Yhteistoimintaa (yhteinen jätehuolto tai oleskelualueet) tulisi kehittää korttelipihoilla. Pihojen talvikäyttöä on myös 
kehitettävä. 

Asemakaavan uusimisen yhteydessä tulisi merkitä pysäköinnille  ja oleskelulle riittävän kokoiset alueet. Tämä vaatii 
perusparannuskohteissa luovuutta pysäköinnin järjestelyissä.   

4.3.6.2 Rakennus-asunto-piha

Pihaa on yleensäkin kehitettävä esteettisemmäksi, jotta se voisi toimia katselupihana myös asunnosta katseltaessa. Silloin 
kun suurin osa asunnoista on parvekkeettomia, pitää pihan virkistys- ja oleskelukäyttöön kiinnittää erityistä huomiota. 
Ikääntyvän asukkaan kannalta esteettisyys on tärkeää myös silloin, kun pihasta halutaan nauttia rauhassa kaikilla aisteilla 
vain katselemalla osallistumatta muiden asukkaiden toimintaan. 

Monipuolisilla yhteistiloilla voi kompensoida ja tukea ulkotilaa. Rakennuksen käyttämättömät tai vajaakäyttöiset yhteistilojen 
resurssit tulee ottaa asukkaiden yhteiskäyttöön. 

4.3.6.3 Kortteli ja lähiympäristö

Keskustojen viher- ja ulkoilualueet ovat tärkeitä kompensaatiotekijöitä pihoille ja niiden rakentamiseen ja säilymiseen voi 
vaikuttaa osallistumalla. Lähiympäristön liikenteen häiriöihin voi myös vaikuttaa osallistumalla (pihakatu, yksisuuntainen 
liikenne tai lähiympäristön muut liikennejärjestelyt). 

Kompensaatiota pihojen puuttuville toiminnoille ja tiloille voi järjestää korttelin yhteispihalla ja/tai yhteisillä toiminnoilla. 
Yhteisen korttelipihan voi muodostaa myös visuaalisesti säilyttämällä osan rajauksista, mutta sallimalla yhteiset kulkureitit 
ja näkymät pihoilta pihoille. 
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Lähiympäristön häiriötekijöitä voi vähentää osoittamalla yksityisen taloyhtiön piha-alueen rajauksilla, pinnoilla tms. Oman 
reviirin osoittaminen ja pihan ottaminen asukkaiden haltuun parantaa piha-alueen kontrollia. (Wainio, Lehtonen 1986, 16)

Lähiympäristön ulkoilualueet ja puistot tulisi valaista ja aurata talvella niin, että niitä voi käyttää ympäri vuoden ja vuorokauden 
pimeinäkin aikoina. 

4.3.6.4 Sisäänkäynnit

Esteetön kulku kadulta asuntoihin on järjestettävä. Sisäänkäynnit tulee perusparantaa niin, että esteettömyys toteutuu 
johdonmukaisesti. Esteetön sisäänkäynti olisi järjestettävä myös muihin asukkaiden käyttämiin sisäänkäynteihin, mm. 
polkupyörävarastoihin ja yhteistiloihin. 

4.3.6.5 Kulkureitit, päällysteet

Jalankulkualueen tulee olla turvallinen, selkeä ja helposti hahmotettava. Silloin kun erillistä kulkureittiä ei pystytä järjestämään, 
jalankulkualueen voi merkitä visuaalisesti pinnoitteella tms. väri- ja materiaalierolla. Samalla liikennealueen kokoa pystytään 
pienentämään ja alueen hallitsevuutta vähentämään. Jalankulkijan turvallisuutta parantamaan kulkualueelle voisi asentaa 
sulatuksen ja jätehuollon reittiä muuttaa niin, ettei se häiritse jalankulkuliikennettä. 

Sadevedet tulee johtaa muualle kuin sisääntulojen eteen tai kulkureiteille jalankulkijan turvallisuuden lisäämiseksi. 

4.3.6.6 Ei-mitattavat laatutekijät

Hyviä laatutekijöitä tulee säilyttää. 1950-80 -luvun asuinkerrostalojen pihojen hyviä laatutekijöitä tulee säilyttää ja vahvistaa 
piha-alueiden perusparannusten yhteydessä niin, että näiden eri aikakausien pihojen erityisominaisuudet säilyvät. 
Perusparannuksen haaste ja suunnittelun taito näkyvät juuri ei-mitattavien ominaisuuksien säilyttämisessä. Suunnittelijan on 
tärkeää tunnistaa ns. paikan henki ja säilyttää perusparannuksessa piha-alueen tunnelma ja harmonia. (Piispanen 2006).

Valaistus
Yleensä ulkovalaistusta olisi kehitettävä niin, että pihan välttämättömät toiminnot on riittävästi valaistu; sisäänkäynnit, 
kulkureitit, pysäköintialue ja jätepiste. Valaisimien kunnossapidon tulee olla ajan tasalla. Kiinteistönhuollon tulee huolehtia, 
että uudet valaisinlähteet vaihdetaan riittävän useasti ja että rikkinäiset vaihdetaan nopeasti uusiin. 

Pysäköinti 
Pysäköinnin järjestelyjä tulisi muuttaa kompensoimalla, optimoimalla tai valikoimalla niin, että saavutetaan tarpeeksi 
laajoja ja tulevaisuutta ajatellen pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja. Pysäköinnin järjestelyihin voi vaikuttaa ottamalla osaa 
lähiympäristön kehittämiseen, esim. pihakadun tai pysäköintitalon rakentamiseen. Pienille keskustapihoille näyttävät 
tutkimuksen perusteella sopivan mahdollisimman monipuoliset pysäköintiratkaisut. Asukaspysäköintiä voi vähentää 
järjestämällä vaihtoehtoja oman auton omistamiselle, esimerkkinä Helsingissä toimiva Citycar. Oman auton tarvetta 
voi vähentää kehittämällä lähiympäristöä helppokulkuiseksi ja helposti saavutettavaksi ja kehittämällä joukkoliikennettä 
(esim. erityisesti ikääntyville tarkoitettuja busseja, Oulussa Onnibussi) helppokäyttöiseksi, edulliseksi, turvalliseksi ja 
houkuttelevaksi vaihtoehdoksi omalle kulkuneuvolle. Saatto- ja vierasautopaikat on järjestettävä sisääntulojen yhteyteen.  

Kasvillisuus
Kasvillisuuden määrää tulee lisätä keskustojen piha-alueilla parantamaan viihtyisyyttä ja antamaan suojaa. Kasvillisuuden 
tulee olla riittävän monipuolista ja kerroksellista niin, että ne suojaavat riittävän tehokkaasti tuulelta, pölyltä ja antavat 
näkösuojaa. Pihalla tulisi olla ikivihreää kasvillisuutta ja erityisesti talvi-ilmeeltään mielenkiintoisia pensaita (esim. 
korallikanukka) parantamaan pihojen pitkän talviajan ilmettä.  Kasvillisuuden merkitys moniaistillisena (nähdä, kuulla, tuntea, 
koskea, jopa maistaa) pihan terapeuttisena elementtinä on ikääntyneelle erityisen tärkeä. 

Jätepiste
Yleensä jätehuoltoa; säiliöitä, keräystapaa ja lajittelua tulisi kehittää ennakkoluulottomasti keskustojen asuinkerrostaloissa, 
jotta jätepisteet olisivat käyttökelpoisia ikääntyneille. Ikääntyneiden pitää pystyä käyttämään säiliöitä, huoltoliikenne ei saa 
häiritä jalankulkua ja lisäksi jätepisteessä tulee olla vapaata tilaa lisätä tulevaisuudessa säiliöiden (jakeiden) määrää. Ahtailla 
pihoilla voisi kokeilla jätepisteen sijoittamista kellarikerroksen tiloihin, josta jätteet voidaan kerätä imukeräyksellä.
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4.3.7 Yhteenveto 

Kaikista tutkimuskohteista 1950–60-lukujen kohteissa oli eniten parannettavaa ikääntyneiden asukkaiden tarpeisiin. 
Suurimpia puutteita oli sisäänkäyntien esteettömyydessä, kulkureittien turvallisuudessa ja kasvillisuuden määrässä ja 
monipuolisuudessa. Toisaalta näissä kohteissa oli paljon ei-mitattavia ikääntyvien asukkaiden viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta 
lisääviä ei-mitattavia laatutekijöitä. Pysäköinnin järjestelyt ovat suurimmassa osassa vanhimmista kohteista hyvin vaikeita. 

Tutkimuskohteiden pihoilla oli vähän erilaisia ulkotilojen elementtejä: eri päällysteitä, istutuksia, kalusteita tai varusteita. 
Näiden elementtien vähyys nosti ei-mitattavien laatutekijöiden painoarvoa. Joissain kohteissa ei-mitattavat laatutekijät 
viestivät pihasta enemmän kuin fyysinen ympäristö. Ei-mitattavat laatutekijät nousivat tärkeiksi tekijöiksi, jollei tärkeimmiksi 
tekijöiksi esteettömyyden ohella. Ei-mitattavien tekijöiden arvioinnista löytyivät eri aikakausien tyypilliset säilytettävät 
ominaisuudet. 

Tutkimuskohteiden kunnossapidossa oli suuria vaihteluita. 1950-luvun kohteissa pihoja oli paranneltu sitä mukaa, 
kun tarvetta on ilmennyt, 1960-luvun kohteissa muutoksia oli vähemmän. 1970-luvun nopea rakentamistapa näkyy 
perusparannusjakson lyhyytenä verrattuna muiden aikakausien kohteisiin. Kahdessa 1970-luvun kohteessa on tulossa koko 
kiinteistöä koskeva laaja perusparannus, joka koskee myös piha-alueita. 1980-luvun kohteissa tulevat muutokset koskevat 
autopaikkojen leventämistä, jätepisteen laajentamista ja kalustuksen uusimista. 

Niissä kohteissa, joissa muutoksia on tehty säännöllisesti, ei ole odotettavissa laajaa pihan perusparannusta, vaan 
pihoja parannellaan sitä mukaa, kun tarvetta on. Näin vain osassa kohteita on odotettavissa yhtäaikainen koko pihan 
perusparannus, joka liittyy useimmiten koko kiinteistöä koskevaan perusparannukseen. Niissä kohteissa, missä muutoksia 
on tehty säännöllisesti, kokonaisuuden ratkaiseminen on heikompaa kuin jos pihan perusparannus suunnitellaan koko 
piha-alueelle. Näissä kohteissa tarvittavien asukkaiden toimintojen esim. oleskelualueiden sijoittaminen voi olla suurikin 
ongelma. 

Kuntotutkimusten yhteydessä tehdyt asukaskyselyt antoivat viitteitä siitä, miten vähän ikääntyneitä asukkaita otetaan 
huomioon omana asukasryhmänään. Lapsille ehdotetaan leikkivälineitä, vaikka talossa ei yhtään lasta asuisikaan. Vaikka 
valtaosa asukkaista olisikin ikääntyneitä, heidän esittämät toiveet olivat yllättävän vaatimattomia. Tärkeämpinä nähtiin 
huollon ja autojen säilytyksen tarpeet. 

Tulevaisuudessa ikääntyneet tulevat olemaan vaativampia ja tottuneet osallistumaan.  Koska nykyiset pihaympäristöt eivät 
vastaa tulevaisuuden senioreiden lisääntyneitä yksilöllisiä vaatimuksia, piha-alueet tulevat kaipaamaan  laatutason nostoa. 
Tulevaisuuden seniorit tulevat varmasti vaikuttamaan ja ottamaan kantaa myös lähiympäristön muutoksiin.  

Tässä tutkimuksessa syntyi kohteiden arvioimista varten kriteeristö ja arviointimenetelmä, jolla arvioitiin pihojen 
perusparannustarpeita ikääntyvän asukkaan kannalta. Arviointimenetelmää voidaan käyttää yleensä perusparannettavan 
pihan suunnittelussa, mutta myös muistilistana uusien asuinkerrostalojen pihojen suunnittelussa, yritysten tai 
organisaatioiden sisäisen laadun arvioinneissa tai erityiskohteiden – seniori- tai palvelutalojen – pihojen suunnittelussa. 

Tutkimuksessa yllättävää oli se, kuinka hyvin monet kehittämisehdotukset koskivat kaikkien aikakausien pihatyyppejä, 
vaikka ne voidaankin toteuttaa eri tavalla säilyttämällä kunkin aikakauden erityispiirteet (ei-mitattavat laatutekijät). 
Monet kehittämisehdotukset nousivat yleiselle tasolle, jolloin niitä voi käyttää myös muiden aikakausien pihoilla tai 
kehittämisehdotukset voivat antaa uusi näkökulmia myös uudiskohteiden suunnittelussa. 
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4.4 1940–70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön 
 tarpeisiin
 Tuula Jeker 

4.4.1 Tavoitteet

Ikääntyvän väestön osuuden kasvaminen luo paineita tuottaa senioreille soveltuvaa asuinympäristöä. Uudisrakentamisen 
lisäksi myös nykyistä olemassa olevaa rakennuskantaa pyritään kehittämään. 

Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää edellytyksiä ikääntyneen omatoimiselle asumiselle pientalossa. 
Tavoitteena oli tarkastella nykyisen olemassa olevan 1940–70-lukujen pientalokannan soveltuvuutta ikääntyvien tarpeisiin 
ja selvittää, millainen asunto tukee ikääntyneen asukkaan itsenäistä selviytymistä, mitkä asiat asunnossa ovat asukkaalle 
merkityksellisiä ja millä tavalla asukkaat suhtautuvat erilaisiin elämää helpottaviin muutoksiin.

Tarkastellaan asunnon ja siellä tapahtuvan toiminnan lisäksi ikääntyneen arkeen vaikuttavia muita tekijöitä, kuten pihaa 
ja lähiympäristöä, sillä ei voi olettaa ikääntyneen elämänlaadun perustuvan vain asunnon toimivuuteen. Asuntojen osalta 
tavoite oli tarkastella asumisen eri toimintojen mahdollisuuksia ja toimintojen eri tiloille asettamia vaatimuksia. Tavoitteena oli 
luoda tietojen perusteella kehittämissuosituksia, joissa käsitellään rakennukseen kohdistuvien muutosten lisäksi palvelujen 
ja vuokrattavien välineiden tarjoamia mahdollisuuksia. Ratkaisujen on tarkoitus palvella asukasta ja suunnittelijaa korjaus- ja 
uudisrakentamisessa. Tärkeää oli myös selvittää, millainen korjaus on saavutettuun hyötyyn nähden liian raskas ja siten 
epämielekäs.

4.4.2 Toteutus

Tutkimus on toteutettu case-tutkimuksena, jonka kohdealueeksi TSA-hankkeessa mukana olleet Oulun kaupungin edustajat 
ehdottivat Karjasiltaa, Nokelaa ja Höyhtyää. Alue sijaitsee Oulun keskustan tuntumassa ja sen väestö on suhteellisen 
iäkästä. 

Koska ikääntyneen asumisesta pientaloissa on vain vähän kirjallisuutta, on selvitetty asukkaiden tarpeita nyt ja 
tulevaisuudessa haastattelemalla 16 56–90-vuotiasta asukasta kohdealueelta. Alueelta saadut esimerkkikohteet, joissa 
haastatellut asuivat, edustavat aikakaudelle tyypillisiä pientaloja. Haastattelemisen lisäksi on kerätty aineistoa havainnoimalla 
ikääntyneen asuntoa ja ympäristöä. Asuntokohtaisessa inventoinnissa käytettiin toiminnallisuuden arvioinnin perusteena 
asukkaan omaa kykyä toimia asunnossaan. Haastattelujen jälkeen on hankittu Oulun rakennusvalvontavirastosta tutkittujen 
rakennusten piirustukset, joiden avulla on esitetty kehittämissuosituksia.
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Kuva 1. Jälleenrakennuskauden rakennuskantaa. (Kuva: Anu Soikkeli)

4.4.3 Tulokset

Haastatelluista suurin osa selvisi päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Avuntarve ilmeni ensimmäiseksi pihatöissä kuten 
lumenluonnissa ja haravoinnissa ja raskaissa taloustöissä kuten ikkunoiden pesussa. Haastatelluista yksin asuvat naiset 
käyttivät eniten alueen pienkiinteistöyhdistyksen tai asukastuvan tarjoamia kiinteistönhoidollisia palveluita, joista tiedotettiin 
hyvin. Kaksi haastateltavaa kertoi, kuinka vaikeaa apua oli ollut saada, kun asukas- ja pienkiinteistöyhdistyksiä ei vielä 
ollut. Vaikka kaikki haastatellut eivät käyttäneetkään palveluita, he kokivat, että tieto avun saatavuudesta antoi varmuutta 
arkeen. 

Kunnan tarjoamia kotipalveluita käytti säännöllisesti kuusi haastateltavaa. Kahdella oli ollut jaksoja, jolloin heille oli tuotu 
palveluja kotiin, mutta kuntoutumisen jälkeen he olivat luopuneet näistä. Haastateltavat pitivät saamiaan palveluita hyvinä 
ja etenkin kotipalvelun työntekijöitä haastatellut kehuivat ystävällisiksi. Haastateltavat sanoivat ymmärtävänsä, ettei 
työntekijöillä ollut aikaa jäädä rupattelemaan, mutta muuten he hoitivat työnsä hyvin.

Omaishoitajina toimineet haastatellut kokivat tuen hyvin palkitsevana, kun hoidettavana oli joka tapauksessa itselle rakas 
henkilö. Haastateltava toivoi kuitenkin, että myös pitempiä laitosjaksoja olisi helpompi saada hoidettavalle, koska työ oli 
hyvin raskasta. Ikääntyneiden lapset, jotka asuivat vanhempiensa kanssa ja auttoivat näitä säännöllisesti, eivät toimineet 
omaishoitajina, koska omaishoito sitoi ja vaikutti tuloihin ja tukiin.

Apua haastateltavat tarvitsivat jonkin verran peseytymisessä ja ruoanlaitossa. Rajoittuneet liikeradat vaikeuttivat yhden 
haastatellun pukeutumista. Kaksi haastateltavaa ei liikkunut lainkaan portaissa yksin. Lisäksi pyykinpesu tuotti vaikeuksia 
neljälle haastatellulle.

Pankkiasioissa luotettiin omiin lapsiin, eikä haluttu muita niitä hoitamaan.

Monet epävarmasti liikkuvat katselivat hyvin paljon TV:tä päivän aikana. Vaikka TV tarjosi ajankulua, koettiin sen kuitenkin 
vähentävän sosiaalisia kontakteja.



100     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     101

Vain kaksi haastateltavaa koki olonsa turvattomaksi kotonaan. He eivät uskaltaneet avata ovea, jos eivät tienneet, kuka oli 
tulossa. Pientalojen ikkunallista kuistia, josta näki tulijan hyvin, ei pidetty ainoastaan myönteisenä asiana, koska haastatellut 
kokivat, että tulija näki ulkoa heidän heikkoutensa. Kolmella haastatellulla oli käytössään turvaranneke ja he kertoivat 
luottavansa avun saantiin, jos hätä tulee. Sähköpyörätuolissa olevalle turvaranneke oli hyvin tärkeä pyörätuolin jumittumisen 
varalta. Pariskunnista kenelläkään ei ollut turvaranneketta, koska he luottivat siihen, että toinen on turvana. 

Apuvälineiden saatavuudesta tiedettiin aika hyvin. Luottamus siihen, että tarpeen tullen apuvälineitä ja kotipalveluja saisi, oli 
vahva. Toisaalta muun avun saamisesta ei juuri tiedetty.

Haastatellut eivät kokeneet asumismuotonsa vaikuttavan vieraiden määrään. Pientalossa asuminen tuntui tärkeältä 
kuitenkin lasten kannalta. Se oli lapsuudenkoti ja talossa oli riittävästi tilaa ”lastenlasten tulla yökylään“. Puhelin oli 
kymmenelle haastatellulle hyvin tärkeä yhteydenpitomuoto, pyörätuolissa olevalle haastatellulle se oli ehdottoman tärkeä. 
Eräs autoton haastateltava sanoi, että puhelimen avulla voi päivittäin säilyttää tuntuman yhteydestä muihin, vaikka muuten 
kotoa lähteminen olisi hankalaa.

Asukastuvalla oli merkitystä myös osallistumisen kannalta, koska asukastuvan järjestämiin retkiin tuntui olevan helppo 
osallistua. Eräälle haastateltavalle retket olivat tosin liian ”mummomaisia”.

Kaikki haastatellut olivat asuinalueeseensa tyytyväisiä. Iäkkäämpinä alueelle muuttaneet olivat tietoisesti etsineet 
pientaloa juuri tutkitulta alueelta keskustan läheisyyden takia. Kun haastatelluilta kysyttiin, mikä oli heille erityisen tärkeää 
asuinalueella, esiin nousivat rauhallisuus ja vehreys. Myös palveluiden läheisyyttä pidettiin tärkeänä. Aluetta pidettiin 
yleisesti hyvin toimivana ja alueen oma terveyskeskus sai hyvin paljon positiivista palautetta.

Ulkona liikkumista pimeällä pelättiin jonkin verran. Kaatumista pelkäsivät heikkokuntoisimmat ja vanhimmat haastatellut. 
Heikko kunto lisäsi myös väkivallan pelkoa, jopa niin paljon, ettei yksi haastateltavista poistunut kotoaan lainkaan. 

Parannuksia alueelle toivottiin lähinnä lumen auraukseen. Monet haastatellut kokivat aurausauton pihan ja tien väliin 
jättämän kinoksen vaaralliseksi ja vaikeuttavan postin hakua.

Kun haastatelluilta kysyttiin pihan merkityksestä, ilmeni, että piha oli omakoti- ja paritaloasukkaille oleellinen osa 
asumista. Hyväkuntoiset haastateltavat eivät sanoneet, että oma piha lisäsi ulkoilun määrää, mutta epävarmasti liikkuville 
haastatelluille piha oli ensiarvoisen tärkeä. Pihalla uskalsi olla, koska tiesi pääsevänsä lepäämään tarpeen tullen. Kesällä 
suurin osa heikommassakin kunnossa olevista selviytyi sisäänkäynnin portaista pihalle ja saattoi siellä puuhastella. Tärkeää 
oli myös, että omalla pihalla sai asiat tehdä omaan tahtiin. Pieni haravointikin saattoi olla ylpeydenaihe heikkokuntoiselle. 
“Voin kertoa naapurille ja se saa sitten ihmetellä”.  Yleisin toive pihalle oli kuiva istuskelupaikka, jossa saattoi keväällä ja 
syksylläkin oleskella. Haastatellulle pyörätuolin käyttäjälle kuistin yhteyteen rakennettu terassi oli kesäisin elinehto. Kuistilla 
saattoi hoitaa ruukkukasveja ja kuistiin on myös helpompi liittää pyörätuolin vaatimat pitkät luiskat.

Haastateltujen asunnoista pienimmissä oli kolme asuinhuonetta ja keittiö. Suurimmissa oli neljä makuuhuonetta, suuri 
olohuone ja keittiö. Kaikki asunnot olivat omistusasuntoja. Asunnoissa oli tehty vain vähän muutoksia ikääntyneen asumisen 
helpottamiseksi. Wc- ja pesutiloja oli muutettu kahdessa kohteessa ja tukikaiteita ja -kahvoja lisätty kuuteen kohteeseen. 
Vapaisiin kulkureitteihin oli kiinnitetty erityisesti huomiota vain kahdessa kohteessa. Kynnyksiä oli poistettu kuudessa 
kohteessa, mutta niistä vain kahdessa oli toimeen ryhdytty selviytymisen helpottamiseksi. 

Jälleenrakennuskauden omakotitalojen haastatellut asukkaat pitivät asunnon sisäisiä portaita hankalina ja ahtaina. 
Jyrkimmissä portaissa nousu saattoi olla jopa 24 cm ja etenemä saman verran. Pari- ja rivitaloissa oli kerrosten välisten 
portaiden lisäksi eteisessä tasoeroja, mikä tekee niistä pyörätuolin käyttäjää ajatellen hankalat. Kukaan ei kuitenkaan 
kokenut portaita esteeksi tämänhetkiselle asumiselle. Jälleenrakennuskauden pientalojen eteistilat olivat ahtaat. 
Rakennuksiin on kuitenkin useimmiten lisätty kuisti, jolloin säilytystilaa, joskin lämmittämätöntä, on runsaasti käytössä. 
Paritaloista vain yhdessä oli erillinen kuisti. Paritaloja lukuun ottamatta eteistilat olivat yllättävänkin valoisia. Omakoti- ja 
rivitaloissa oli eteisessä ikkuna vähintään kuistille tai ulko-ovi oli ikkunallinen. 

Vain pyörätuolin käyttäjälle oli rakennettu uusi wc, muut epävarmasti liikkuvat kykenivät käyttämään pientäkin wc:tä ongelmitta, 
sillä tukikahvat korvasivat rollaattorin tarpeen. Rivitaloissa ongelmallisinta oli wc:iden puute maantasokerroksessa, kun wc:t 
oli sijoitettu toisen kerroksen pesutiloihin. Wc:itten ongelmana lähes kaikissa kohteissa oli säilytystilan puute.  
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Kuva 2. Jälleenrakennuskauden 11⁄2 kerroksisia pientaloja. (Kuva: Anu Soikkeli)

Pesutiloissa oli kaikkien vuosikymmenten kohteissa ongelmallisinta niiden sijoittuminen muualle kuin ensimmäiseen 
kerrokseen. Rintamamiestaloissa pesutilojen taso vaihteli eniten, sillä niissä on ehtinyt sukupolvi vaihtua ja se on vaikuttanut 
korjausten määrään. Niissä ja paritaloissa pesutilat sijoittuivat kellariin saunan yhteyteen. Rivitaloissa pesutilat sijoittuivat 
alkujaankin toiseen kerrokseen ja ne oli mitoitettu tehokkaasti niin, että pesukonekin mahtui muiden kalusteiden jatkoksi. 
Alkuperäinen amme oli poistettu yhdeltä rivitaloasukkaalta. Muut kertoivat, että varovaisuutta vaadittiin ammeeseen 
noustaessa ja siellä kylpiessä. 

Säilytystiloja ja laskupintaa oli vähän. Pesutilat olivat kuitenkin tilavat ja säilytystilaa saisi helposti lisättyä. Saunat olivat 
hyvin tilavia, mutta ne sijaitsivat kaikki kellarikerroksessa, jolloin ne eivät tilavuudestaan huolimatta palvele liikuntaesteisiä. 
Kaikissa omakotitaloissa pesukone ei ollut pesutiloissa vaan muualla kellarissa. Silittäminen ja muut vaatteiden huoltoon 
liittyvät työt tehtiin useimmiten kellarin harrastetiloissa. Kellareissa oli yleisesti verrattain huono valaistus ja osalla 
vanhemmista haastatelluista oli pinoittain tavaraa seinien vierustoilla.

Kaikilla haastatelluilla oli keittiöissään riittävästi tilaa ruokapöydälle. Astianpesukonetta käytti vain puolet haastatelluista. 
Monet kokivat, että heillä on riittävästi aikaa tiskata käsin. He sanoivat myös, ettei likaisia astioita tule riittävästi yksin asuessa. 
Kaapistojen korkeus on kasvanut hieman 1940-luvulta ja etenkin ikääntyneimmät haastatellut valittivat astiankuivauskaapin 
hyllyjen olevan liian korkealla.

Haastatelluista pyörätuolin käyttäjälle muutokset asunnossa olivat olleet välttämättömiä, jotta hän oli voinut jäädä asumaan 
kotiinsa. Muiden elämää muutokset lähinnä helpottivat. Ne ikääntyneet, joilla oli vaikeuksia portaissa, kysyivät suoraan, 
mihin pesutilat saisi parhaiten sijoitettua asuinkerrokseen. Heille oli kuitenkin tärkeää säilyttää asuintilat mahdollisimman 
ennallaan, eikä suuriin muutoksiin oltu valmiita ryhtymään, koska koettiin, että muutosten tuoma hyöty olisi lyhytikäistä. 

Vain neljä haastatelluista tiesi, mistä oli mahdollista saada apua korjausten suunnitteluun ja rakentamiseen. Erään 
haastatellun kohdalla ongelmaksi oli muodostunut pankkien haluttomuus myöntää lainaa eläkeläiselle, vaikka vakuudeksi 
oltaisi saatu omakotitalo suositulta asuinalueelta. Kotien ollessa yksityistä aluetta saattavat asukkaat, omaiset ja avustajat 
olla eri mieltä muutostöiden tarpeellisuudesta. Omaisten huolenaiheena on usein, kuinka asunto voidaan palauttaa ennalleen 
tarpeen poistuttua ja kuinka muutos alkuperäiseen maksetaan. Riittävän laadukkaalla suunnittelulla ja järkevillä ratkaisuilla 
voidaan välttää hätäratkaisut ja pyrkiä yleisellä tasolla parempaan asumiseen, mikä ei suinkaan laske asunnon arvoa. 
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Kolme nuorinta haastatelluista ei ollut valmis asunnon muutostöihin, vaan he pitivät muuttamista varteenotettavampana 
ratkaisuna. Suurin osa haastatelluista halusi kuitenkin asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Muuttohalukkuuteen 
vaikutti eniten pelko terveyden huononemisesta ja kiinteistönhoidon raskaus. Muuttoon suhtautuminen oli kuitenkin hyvin 
tapauskohtaista. Jos haastatellulla oli kesäasunto, muuttaminen osakkeeseen keskustaan oli todennäköisempi vaihtoehto 
kuin kaupungin ulkopuolelle muuttaminen.

Kun asukkailta kysyttiin, mitä he erityisesti jäisivät kaipaamaan, jos joutuisivat muuttamaan muualle, lähes kaikissa 
vastauksissa toistui oma rauha ja vapaus hoitaa itse omia asioita. Omaa pihaa kaipaisi usea. Myös tuttuus ja asunnossa 
eletty elämä olivat asukkaille tärkeitä. ”Tällä hetkellä on rakas tämä koti.” 

4.4.4 Kehityssuositukset

Hyväkuntoinen seniori elää ja asuu ympäristössä, jossa hän on tottunut toimimaan. Hän on aikanaan valinnut 
asumismuodokseen itselleen mieluisan pientalon, joka tarjoaa puitteet harrastuksille. Kehittämissuosituksissa pientalon 
tarjoama elämänlaatu onkin ollut esteettömän selviämisen ohella tärkeä näkökulma. Tärkeää on hyväkuntoisenkin 
tiedostaa, että ikääntyminen tuo tullessaan muutoksia ja jos asunnossa on suuria puutteita, olisi ne helpompi korjata ajoissa. 
Eläkkeelle siirtyville olisi hyvä jakaa muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopivaa tietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisystä. Tietoisuus apuvälineistä, asunnon muutostöistä, kotiavusta ja niihin saatavista avustuksista lisää turvaa ja 
varmuutta paremmassakin kunnossa olevan ikääntyneen elämään. Etenkin terveyskeskuksissa olisi hyvä olla saatavilla 
olevasta avusta kertovia esitteitä, sillä ikääntyneet olettavat saavansa tietoa nimenomaan lääkäreiltä.  

Vain jonkin verran apua tarvitsevalle tärkeintä on avun helppo saatavuus. Asukastupien kaltainen toiminta on hyvin 
kannatettavaa, sillä palvelujen saatavuuden lisäksi ne tarjoavat sosiaalisia kontakteja. Asukastuvilla on yhteiskäyttöön 
tarkoitettua tilaa, joka riittää muodostamaan puitteet harrastustoiminnalle. 

Ikääntyneissä on paljon sellaisia, jotka eivät autoile. Siksi ympäristön helppokulkuisuus ja lähikaupat ovat tärkeitä. Lumen 
aurausta voitaisiin kehittää niin, että aurausautot hoitaisivat ikääntyneiden pihoille kulun helpommaksi sopimuksen 
mukaan.

Epävarmasti liikkuvalle tärkeintä olisi mahdollistaa asumisen kaikki toiminnot ensimmäisessä kerroksessa. Koska ikääntynyt 
ei ole valmis suuriin muutoksiin, on syytä pyrkiä mahdollistamaan asuminen pienin toimenpitein. Tutkituissa rakennuksissa 
ongelmallisinta oli kylpyhuoneiden sijoittumien muihin kuin ensimmäiseen kerrokseen. Jos kylpyhuone toteutetaan rungon 
sisäisenä ja tilaa ei ole paljon käytettävissä, on hyvin suotavaa, että ratkaisua kokeillaan apuvälinelainaamossa Kokeilukodin 
kaltaisessa ympäristössä. Näin saavutetaan asiakkaan kannalta toimivin ratkaisu.

Ulkoportaat eivät aiheuta samalla tavalla ongelmia kuin kellarin portaat. Sitten kun ikääntyneen kulkeminen niissäkin 
vaikeutuu, olisi hänelle syytä mahdollistaa ulkona oleskelu esimerkiksi terassilla. Terassin yhteyteen on myös helpompi 
lisätä luiska. Luiska erottuu usein alkuperäisestä rakennuksesta, mutta hyvällä suunnittelulla myös siitä voidaan tehdä osa 
rakennuksen arkkitehtuuria. Luiska kannattaa myös suunnitella siten, että sen voi tarpeen poistuttua purkaa ilman, että 
rakennus kärsii esteettisesti tai toiminnallisesti. Muutoksia tehtäessä on syytä muistaa, että talon ikä on pitempi kuin yhden 
sukupolven. Hyvin suunniteltu esteetön rakennus palvelee myös lapsiperheiden tarpeita ja tilava eteisen yhteydessä oleva 
kylpyhuone helpottaa kodinhoitoa. Rakennuksia, joissa on tehty muutostöitä, voitaisiinkin pitää aidosti elinkaariasumista 
palvelevina.

Erittäin huonokuntoiselle ei kannata suunnitella kotiin sairaalahuoneen kaltaisia ratkaisuja, joissa kylpyhuone on 
makuuhuoneen yhteydessä. Järkevämpää on suunnitella kylpyhuone alkujaankin helposti saavutettavaksi. Sen sijaan sekä 
vuokrattavien välineiden että kiinteiden kalusteiden suunniteluun tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä kotiin ei haluta 
laitosmaista tunnelmaa.

Parhaassa tapauksessa kotona asumista tukemalla voidaan vähentää turhia ja voimia vieviä muuttoja, jotka eivät välttämättä 
helpota elämää suuresti. Kuitenkin tulisi muistaa, että kotona asumisen tukemisen lisäksi myös laitospaikkoja ja palvelutaloja 
tarvitaan. Tärkeää on, että tarjolla on sopiva määrä erilaisia vaihtoehtoja ikääntyneiden tarpeiden mukaisesti.
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4.5  Rivitalo senioreille – pienasuntoon kohdistuvat vaatimukset
  suunnitteluprosessissa
 Katja Lintunen

4.5.1 Lähtökohta

Lähivuosina niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin kuuluvat ihmiset ovat siirtymässä eläkkeelle. 1960–1970 -luvuilla merkittävä 
osa näistä sotien jälkeen syntyneistä ihmisistä muutti yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä työn perässä, usein maalta 
kaupunkeihin. Eläkkeelle siirtyessä sosiaalinen verkosto ja asumistarpeet muuttuvat. Murrosvaiheessa usein etsitään uusi 
asunto ja asuinpaikka, tarkoitus on löytää asumismuoto ”loppuelämäksi”.   Hunnakon1 tutkimuksessa ilmenee, että eläkkeelle 
siirtyvien asumispäätöksiin liittyy huoli tulevaisuudesta. Palvelujen saatavuus huolestuttaa. Samoin heitä epäilyttää, ovatko 
he riittävän hyvässä kunnossa voidakseen asua esim. maaseudulla eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Monet vastaajista 
ilmaisivat kiinnostuksensa asua pienemmässä maaseutumaisessa kuntakeskuksessa vanhuksille sopivassa asunnossa, 
jonka läheisyydessä olisi tarvittaessa apua ja palvelua saatavilla. 

Tutkimuksessa selvitettiin Ristijärven kunnan senioritalon rakennusprojektin kautta niitä ongelmakenttiä, joita senioreille 
suunnattuun rakentamiseen liittyy. Lähtöoletuksena oli se, että ongelmat liittyvät erityisesti esteettömyyteen ja siihen liittyvään 
detaljisuunnitteluun. Projekti osoitti, että suunnittelun ongelmat ovat syvemmällä kuin kulkuväylien riittävässä mitoituksessa. 
Vanhusten asuntosuunnitteluun liittyvissä ohjeissa on esitetty samoja perusohjeita liki 30 vuotta, joten ne ovat tulleet ainakin 
suunnittelijoille tutuksi. Kuitenkin hyvä erityisryhmien huomioonottava suunnittelu perustuu hyvälle asuntosuunnittelulle. 
Kun viime vuosikymmenen asuntotutkimus on keskittynyt erityisryhmien tarpeisiin, yleinen asuntosuunnittelun kehitys- ja 
tutkimustyö on unohtunut. Tilasuunnittelun kehitystyö tapahtuu lähinnä rakennusliikkeiden sisällä, jolloin keskeisin kriteeri 
on myytävyys eikä laadukkuus. Hyvä Asuminen 2010 -katsauksen tekijöiden näkemyksen mukaan asuntosuunnittelun 
tutkimustilanne ei ole hyvä.2 Tutkimusalue on hajanainen ja heikosti rahoitettu, vailla keskitettyä tietopalvelua ja kunnollisia 
verkostoja. Kuvaavaa on, että tämän tutkimuksen keskeinen lähdeaineisto erityisesti asumisen laadun näkökulmasta on 
osin n. 20 vuotta vanhaa ja tilasuunnittelun aineisto n. 30 vuotta vanhaa.

4.5.2 Asumisväljyys

Asunnoissa tarvitaan tilaa. Asunnon väljyys mahdollistaa muuttaa huoneiden käyttötarkoitusta, lisätä säilytystilaa tai saada 
palveluita kotona. Olli Niemi 3 tutki 1990 uudisasuntojen laadun kehittämismahdollisuuksia. Keskeisimpiä parannuskeinoja 
tutkimuksen mukaan olivat asuntojen pinta-alojen kasvatus sekä yhteistilojen määrän lisäys, kerroskorkeuden nosto sekä 
huoneistokohtainen ilmastointi.

Olli Niemen tutkimuksessa 1990 asetetaan vuoden 2000 asumisväljyyden tavoitteeksi 37 h-m² / henkilö, Ruotsissa tämä väljyystaso 
oli saavutettu 1980 ja Tanskassa 1975.  Vuonna 2000 asumisväljyys oli Suomessa 32,1 h-m². International Union of Tenants – 
tutkimuskeskuksen tilaston mukaan Suomen asumisväljyys on vuonna 2004 36,3 m² henkeä kohti, kun se esim. Saksassa on 40,1 m², 
Ruotsissa 44,4 m², Tanskassa 50,6 m² ja Englannissa 44,0 m². Vaikka Suomen asumisväljyys on vielä kaukana keskieurooppalaisesta 
tasosta, on se kuitenkin kasvanut. On kuitenkin yksipuolista tarkastella asumisväljyyttä vain koko asuntomassaa koskien. Tilastoja 
osin vääristää se, että omakotitalojen pinta-alat ovat kasvaneet ja asuntokunnat ovat pienentyneet. 
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Taulukko 1. Valmistuneiden asuinhuoneistojen keskikoko, Olli Niemen ennuste ja Tilastokeskuksen mukainen toteutuma.

Rivi- ja kerrostaloasuntojen keskikoot ovat pienentyneet viime vuosina, selittyen pienasuntojen, yksiöiden ja kaksioiden, 
rakentamisen voimakkaalla kasvulla. Vaikka asumisväljyys on kasvanut, valmistuneiden yksiöiden ja kaksioiden keskikoko 
on jopa hieman pienentynyt viimeisen 13 vuoden aikana. Märkätilojen osuus rivitalokaksioissa on noussut kaksinkertaiseksi 
30 vuodessa ja viimeisen kymmenen vuoden aikana märkätilojen osuus rivitalokaksioissa on noussut n. 10%:sta 15%:iin. 
Yksiöt ja kaksiot ovat tyypillisimpiä senioriväestön asumismuotoja. Tälle käyttäjäkunnalle esteettömyys ja siitä seuraava 
väljyyden tarve ovat keskeisiä kriteereitä.

Todellisen asumisväljyyden kasvu on keskeisiä vaatimuksia senioriasumisessa,
mitä ei voida kuitata sillä, että yleisesti asumisväljyys on kasvussa. 

4.5.3 Esteettömyys

Esteettömyydelle tai ennemminkin esteettömyyden eri tasoille on määriteltävä selvät vaatimukset. Tällöin esteettömyys on 
ulotettava koko asumisprosessiin, ei yksittäisiin siirtymisiin (hissit, ulko-ovet, luiskat).  Nykyään tehdään asuntoratkaisuja, 
joissa pyörätuoli pyörähtää pesuhuoneessa ja keittiössä, mutta makuuhuoneessa pyörätuolilla liikkuminen ei onnistu. 
Erityisesti tuulikaapit ovat pyörätuolikäyttäjälle kelvottomat. Kun lainsäädäntö vaatii esteettömiä märkätiloja, ei 
huoneistokokoa ole kasvatettu vaan tila on otettu muista asuintiloista – toimivuuden kustannuksella.

Tällä hetkellä seniori- ja vanhusväestön asuntosuunnittelussa painotetaan (fyysisen) esteettömyyden käsitettä. Nyt 
eläkkeellä oleva sukupolvi on viettänyt fyysisesti selvästi raskaampaa elämää kuin eläkkeelle jäämässä olevat suuret 
ikäluokat tai sitä seuraavat. Elämisen fyysinen kuluttavuus näkyy toisaalta tuki- ja liikuntaelimien kulumisena ja sairauksina. 
Toisaalta fyysinen rasitus on säilyttänyt liikuntakyvyn. Tästä syystä meillä on liikuntakykyisiä, mutta apuvälineitä tarvitsevia 
vanhuksia. Suurten ikäluokkien sukupolvi on vielä liikkuvaa sukupolvea, joka on rakentanut hyvää peruskuntoa lapsuuden 
leikeistä lähtien. Kuitenkin on jo selvästi näkyvissä suuntaus, jossa muistiin liittyvät ongelmat alkavat nousta fyysisten 
ongelmien rinnalle itsenäisessä asumisessa. Stressaava elämäntapa, väärä unirytmi ja aivotyö kuluttavat meitä siinä 
kuin epäergonominen työympäristö, työn fyysinen suorittaminen ja ihmisvoimainen liikkuminen aiempia sukupolvia. 
Onko tulevaisuuden senioriasunto mitoitettava normaalijalkaisen fyysisen esteettömyyden ja dementikon psyykkisen 
esteettömyyden lähtökohdista? 

Asunnon ostajat havaitsevat esteettömyyden tarpeen vasta, kun onnettomuus, sairaus tai ikääntyminen vaikuttaa 
tilatarpeeseen ja liikkumiseen. Tästä syystä myyjän ei kannata tarjota erityisesti esteetöntä huoneistoa, koska se usein 
merkitsee suurempaa pinta-alaa ja sitä kautta kalliimpaa hintaa samalla huoneluvulla. Toisaalta erityisesti asuntosuunnittelun 
kustannukset on viety niin alas, että suunnittelijoilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tutkia ja kehittää asuntojen todellista 
esteettömyyttä. 

Suunnittelijakunnalta odotetaan edelleen samaa yhteiskunnallista valveutuneisuutta ja aktiivisuutta parempien asunto-olojen 
kehittäjänä kuin funktionalismin aikakautena. Suunnittelijan vastuulla on asunnon toimivuus ja muunneltavuus. Mutta vastuu 
ilman valtaa ei toteuta hyvää lopputulosta.  Huoneisto-ohjelman mukaiseen 40 m²:n kaksioon ei voi mahduttaa 2 hengen 
toimivaa saunallista invamitoitettua asuntoa – vaikka rakennusta markkinoitaisiinkin senioritalona.

Esteettömyys ja eri elämäntilanteisiin muunneltavuus toteutuvat uudisrakentamisessa parhaiten silloin ja valitettavan usein 
vain silloin, kun asiasta on olemassa selvä määräys. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa ottamaan esteettömyyden paremmin 
huomioon, mutta se sisältää tulkinnanvaraisuuksia sen suhteen, mitä vaikkapa ”liikkumisesteiselle sopiva” tarkoittaa.5 
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Esteettömyyttä tulee tarkastella liikuntakyvyttömyyttä laajemmin.
Esteettömyyttä tulee käsitellä asumisprosessin, ei liikkumisen kannalta.
Jos edellytetään esteetöntä suunnittelua, on lähtökohdat asetettava sellaisiksi,
että esteetön suunnittelu on mahdollista.

4.5.4 Muuntojoustavuus

Muuntojoustavuuden markkinoimiseen liittyy keskeinen ongelma, arkijärkeily.  Ihmiset kytkevät uudet asiat oman elämänsä 
käytäntöihin, oman aikamme ajattelutapoihin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Hankintoja suoritetaan nykyisen tarpeen, 
ei ennakoitavan tarpeen perusteella. Tästä syystä ennakoivan suunnittelun markkinoiminen on vaikeaa. Täytyisi pystyä 
myymään asunto niin, että 15 vuoden päästä voidaan todeta : ”No jo ol´ hyvä ostos! ”

Monet muuntojoustavuutta käsittelevät tutkimukset keskittyvät tuotannolliseen muuntojoustavuuteen erityisesti 
asuntorakentamisen osalla. Nykyään uusien asuntojen markkinointi aloitetaan jo ennen rakentamista ja ostajalla voi olla 
runsaasti yksilöllisiä muutostoiveita huoneistoihin. Muutostietojen välittyminen ja tiedonsiirto rakennusprojektin sisällä 
asettaa paineita projektin osapuolille.

Muuntojoustavuuden tarve tulee esiin myös silloin, kun asunto on muutettava pyörätuolin käyttäjälle sopivaksi. Vanhoissa 
huoneistoissa esteettömyyden saavuttaminen oli lähinnä märkätilojen ongelma ja korjausrakentamisessa lisätilaa on 
voitu irrottaa väljistä asuinhuoneista. Tällä hetkellä märkätilat mitoitetaan esteettömiksi, mutta muu asunto on muuttunut 
mitoitukseltaan esteelliseksi. Hyväkään perusparannus ei voi ratkaista tätä muuntojoustamattomuuden ongelmaa, joka liittyy 
asumisväljyyteen.  

Asunnon elinkaarijoustavuus on riippuvainen asunnon neljän perustoiminnon (nukkuminen, syöminen, peseytyminen ja 
oleskelu) tilatarpeiden suhteista. Asunnon muutoskustannuksissa märkätiloihin kohdistuvat kustannukset ovat merkittävät. 
Tästä syystä nämä tilat tulisi sijoittaa ja suunnitella siten, että toisaalta muutostarve on mahdollisimman vähäinen ja toisaalta 
sijoitus ei hankaloittaisi muiden tilojen muutoksia. 

Vanha tapa toteuttaa tasapainoilu perustoimintojen välillä on ollut rakentaa riittävän iso tupa. Jossain vaiheessa asuminen 
on kuitenkin jakaantunut toimintoihin, joille kullekin tulee osoittaa oma tila. Asuntoja on rakennettu ikään kuin vieraan 
näkökulmasta.  Asunnon sisälle luodaan julkisten ja yksityisten tilojen verkosto, joka säätelee tilasuunnittelua.  Wc-tilat ja 
oleskeluryhmä sijoitetaan siten, että vieraan on ne helppo löytää.  Asunto tulisi kuitenkin rakentaa ensisijaisesti asukkaan 
näkökulmasta. 

Muuntojoustavuus tulisi olla mahdollista mahdollisimman vähin kustannuksin. Avoimen asuntorakentamisen periaatteet 
keskittyvät lähinnä peruskorjaustyyppisiin muutoksiin, jotka ovat rankkoja ja kalliita. Yhteiskunnan maksukyvyn kannalta 
olisi järkevämpää painottaa ja kehittää yksinkertaisempaa muuntojoustavuutta. Tällaista on esim. se, että runkorakenteet 
mahdollistavat tukikaiteiden ja muiden apuvälineiden kiinnittämisen vapaasti.  Joustavuutta lisää samoin se, että pesuhuone 
ja makuuhuone on mitoitettu siten, että kunnallinen kotihoito ja kotisairaanhoito on mahdollista (sängyn sijoitus, varastotila 
pesuhuoneessa). 

Kuva 1. Märkäpisteiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi asunnon muuntojoustavuuteen. 
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Kuvassa 1 on vertailtu rivitalohuoneiston muuntojoustavuutta. Vasemman puoleinen huoneisto on poimittu kiinteistönvälittäjien 
sivuilta.  Kun huoneiston olohuoneen ja keittiön paikkaa vaihdetaan, voidaan olohuoneen ja makuuhuoneen välistä seinää 
siirtää. Tämä voi mahdollistaa asukkaan pyörätuolin käytön ja kotisairaanhoidon.  Tilojen kalustettavuus ei muutu, mutta 
huoneisto on saavuttanut oleellista elinkaarijoustavuutta.

Muuntojoustavuudessa tulee keskittyä elinkaarijoustavuuteen.
Muuntojoustavuuden tavoitteet tulee asettaa realistisiksi ja käytännönläheiseksi.
Muuntojoustavuuteen tulee kytkeä myös sosiaalisen ja luontoympäristön joustavuus.

4.5.5 Rakennushankkeen läpivienti

Rakennusprojektien läpiviemisessä voidaan erottaa kaksi ryhmää, ammattirakennuttajat ja satunnaisrakennuttajat. 
Ristijärven kunta on tyypillinen satunnaisrakennuttaja, jossa hanketta ei hoideta kokopäiväisesti vaan työt hoidetaan oman 
työn ohella. Rakennuttamista ohjaa usein työryhmä, jossa osa jäsenistä on puhtaasti luottamustoimen kautta edustajina. 

Ristijärven rivitalohankkeessa senioritalon rakentaminen miellettiin automaattisesti huomattavasti normaaliasuntorakenta-
mista kalliimmaksi. Kuitenkaan projektissa ei tehty kustannuslaskelmia tämän oletuksen todistamiseksi. Kustannushallinnan 
ongelmat liittyvät siihen, että kustannustaso selviää usein vasta urakkalaskennan kautta. Käyttäjät ovat usein maallikoita, 
jotka eivät osaa määritellä tarpeitaan ja tavoitteitaan.

Tavoiteasettelusta puuttuu tarveselvityksen tekeminen. Tarpeet ja tavoitteet selkeytyvät rakennusprojektissa usein liian 
myöhään. Tilaaja luulee, että suunnittelija tietää, mitä tilaaja tarvitsee. Suunnittelija taas olettaa tilaajan esittävän hankkeeseen 
liittyvät erityistoiveet. Tällä tavoin saattavat käyttäjien tarpeet jäädä jopa kokonaan kuulematta. Asuntohankkeessa saattavat 
ainoat kirjatut tavoitteet olla aikataulu ja asuntojen myynti.

Palkattujen konsulttien on hyvä sisäistää, että varsinkin vanhustenhuollon järjestöjen rakennushankkeissa varsinainen 
rakennuttaja ja hankkeen tilaaja ja maksaja ei yleensä ole rakennusalan ammattilainen, vaan on usein kertarakennuttaja 
ja maallikko. Tämä tarkoittaa, että konsulttien rooli luotettavina rakennusalan asiantuntijoina korostuu. Konsultit palkataan 
neuvomaan tilaajaa, ottamaan tilaajan toiveet ja/tai tarpeet huomioon, auttamaan häntä lukemaan piirustuksia jne. Ennen 
kaikkea: valittuihin konsultteihin luotetaan. 4

….
…Maallikkorakennuttaja puolestaan luottaa ehkä liikaakin siihen, että suunnittelijalla on alan viimeisin tietämys, ja että 
suunnittelija miettii kuhunkin tilanteeseen parhaimman kokonaisratkaisun ja osaa tarjota vaihtoehtoja, joita ei itse ole 
osannut ajatella. 4

Hanketta ohjaa usein suunnitelma eikä niinkään osapuolten tavoitteet. Hankesuunnitelma edellyttää kokemusta ja 
näkemystä rakennushankkeesta, monen alan ammattitaitoa ja ryhmätyötä. Hankesuunnitelma on keskeinen ohjenuora 
rakennushankkeen läpiviemiseen. Projektin tulisikin edetä hankesuunnittelun vaiheiden eikä sopimusten kautta. 

Ristijärven hankkeessa oltiin valmistelemassa urakkalaskenta-asiakirjoja, mutta edelleen markkinoinnin kohderyhmän 
tarpeet ja toiveet eivät kohdanneet suunnittelua.  Asuntoihin oli suunniteltu keittiötilan jatkeeksi viherhuoneet, mutta kulku 
viherhuoneisiin olisi tapahtunut ruokapöydän yli. Wc-tilat oli esitetty varustettavaksi invakalustein, mutta asunnon muuta 
toimivuutta pyörätuolin käyttäjän kannalta ei tutkittu. Toisaalta asiakaskyselyn perusteella huoneistot tuli olla muutettavissa 
invakäyttöisiksi, mutta ne eivät saaneet näyttää siltä ostohetkellä. Rahaa aiottiin käyttää varustelutasoon, jolle ei ollut 
kysyntää.

Ristijärven hankkeen keskeisiä ongelma-alueita oli tilasuunnittelu ja tilamitoitus.  Vaikka suunnittelutoimistolla on vahva 
osaaminen vanhusväestön asumissuunnittelussa, suunnittelua ohjaavan tilaohjelman puuttuminen ja suunnitelmien 
testaamattomuus näkyivät luonnoksissa. Koska käyttäjäprofiili ei ollut selvä ja siitä tuli osin ristiriitaista tietoa, ratkaisuissa 
sekoittui ns. inva-asuminen ja ns. tervejalkaisen asumistarpeet. Rakennuttajan ja suunnittelutoimiston kanssa pidetyssä 
neuvottelussa sovittiin, että huoneistoille tehdään esteettömyysarviointi. Samalla voitiin ottaa kantaa myös muuhun 
suunnitteluun. Tarkastelu keskittyi asuntojen sisäpuolisiin ratkaisuihin. Taloyhtiön yhteisiä tiloja ei ollut vielä suunniteltu, 
joten niihin ei ollut mahdollista ottaa kantaa. 

Huoneistojen arviointi pohjautuu SOTERA:n tutkimuksen tuloksena syntyneeseen ARVI –asuntojen arviointimenetelmäänja 
sen tietokantoihin. Muista arvioinnissa käytetyistä tietolähteistä merkittävimpiä ovat Maija Könkkölän teokset mm. Esteetön 
asuinrakennus vuodelta 2003 sekä TSA-tutkimusaineisto.
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Huoneistoja tarkasteltiin kolmen käyttäjäprofiilin kannalta: 
E = EPÄVARMASTI KÄVELEVÄ
R = ROLLAATTORILLA LIIKKUVA
P = ITSENÄINEN PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJÄ

Tilojen väleille piirrettiin luonnolliset kulkuyhteydet huomioiden kullekin käyttäjäprofiilille määritelty mitoitus. Makuuhuoneen 
tarkastelussa lähtökohtana oli, että toinen käyttäjä on ns. normaali ja toisella on lisääntynyt tilantarve. Näin ollen sängyn 
molemmilta puolin ei vaadittu lisäväljyyttä, mutta ikkunan luokse oletettiin päästävän myös apuvälineillä. Mikäli tila oli täysin 
saavuttamattomissa, se merkittiin punaisella, ja punainen tiheä rasteri kuvaa tiloja, joiden käytettävyys on heikkoa. Erityisesti 
3h+k  ja 4+k -asuntotyyppien ongelmana on olohuonealue, joka jää keskelle muita tiloja.  Oleskelualueesta menee valtaosa 
tiloista toisiin liikkumiseen, mikä korostuu erityisesti pyörätuolikäyttäjän kohdalla. 

Kuva 2. Ristijärven rivitalojen käyttäjäanalyysejä.
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Ristijärven huoneistokoot olivat riittäviä, jotta niihin voidaan sisällyttää liikkumisen esteettömyyden vaatimuksia. Usein 
kyse olikin pienestä mitoitusmuutoksesta, jolloin asunto muuttui esteellisestä esteettömäksi. Tarkastelun perusteella 
huoneratkaisuja selkeytettiin, makuuhuoneiden kokoa kasvatettiin, koppimaisista vaatehuoneista luovuttiin ja keittiö muuttui 
enemmän tupakeittiöksi. Invavarustelu muutettiin kylpyhuoneissa varaukseksi. 

Asuntoanalyysin perusteella rakennuttajalle muodostui selvempi kuva siitä, mitä oltiin suunnittelemassa. Ristijärven 
tavoitteena projektin alussa oli rakennuttaa senioriasuntoja. Senioriasunnon sisältö kuitenkin oli epäselvä. Asuntoanalyysien 
kautta tavoitteeksi selkiytyi rakentaa perusratkaisuiltaan ”tavallisia” asuntoja, jotka ovat muunnettavissa asukkaan 
toimintakyvyn mukaan. Asumisympäristöön liittyy palveluverkosto, joka sisältää kuljetus-, ateria-, harrastus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluja. Keskeistä on se, että ympäröivä palvelutarjonta ei tee asunnosta senioriasuntoa, vaan senioriasunto 
syntyy väljyydestä, esteettömyydestä sekä muuntojoustavuudesta, jota palveluverkosto täydentää.

Perusteellinen tarveselvitys toimii suunnittelu- ja rakentamisprosessin ohjenuorana. 
Puutteellinen tarveselvitys voi johtaa ratkaisuun, jolloin rakennetaan,
mutta ei välttämättä tiedetä mitä rakennetaan.  

4.5.6 Tilasuunnittelun kehittäminen

Muuntelukyvyn varmistamiseksi asuntoanalyysien teko oli keskeistä. Ristijärven hankkeessa suunnittelu oli kuitenkin 
edennyt liian pitkälle, ennen kuin tavoitteita ja ongelmakohtia alettiin selkiyttää. Kriittiset kohdat on havaittava riittävän 
aikaisessa vaiheessa, jotta suunnittelu olisi tehokasta, päämäärätietoista ja aikaa jäisi detaljien hiomiseen.  Esteettömän 
ja/tai senioreille suunnittelevan arkkitehdin ”työkalupakkiin” tarvitaan suunnittelutyötä ja analysointia helpottavia työkaluja. 
Samoin on etsittävä keinoja, joilla rakennuttaja pystyy asettamaan tilaohjelmaan sisällytettäviä vaatimuksia. Työkalujen 
vaatimuksena on helppokäyttöisyys, joustavuus ja yksinkertaisuus. Tämä koskee sekä arkkitehtiä että tilaajaa. Keskeistä 
olisi löytää yhteinen kieli, jota kaikki suunnittelun osapuolet ymmärtävät. 

Erityisesti uudisrakentamisen kannalta tilasuunnittelun ohjeistusta on vähän. Laajin julkaisu on Rakennustietosäätiön 
ylläpitämä RT-kortisto.  Kortisto on laaja ja monipuolinen, mutta se toimii ennemmin mitoituksen tietolähteenä kuin suunnittelua 
ohjaavana apuvälineenä. Laajemmin erityisesti esteettömään suunnittelun ohjaukseen on keskittynyt Soteran vetämä ARVI-
projekti. ARVI-projekti  6 tarkastelee fyysisen asuinympäristön vaatimuksia ikääntymiseen liittyvien toimintakyvyn muutosten 
kautta.  Arvi -projektin lopputuloksena on tuotettu mm. exel-pohjaiset tarkistuslistat eri käyttäjäryhmien asettamista 
vaatimuksista. Listat painottuvat yksittäisten toimintojen mittatarpeisiin kuten oven aukaisuun ja kulkuväyliin. ARVI toimii 
hyvin tutkittaessa detaljitasolla suunnitteluratkaisuja tai tehtäessä peruskorjaussuunnitelmia. Tällöinkin ratkaisut usein 
koostuvat yksittäisten puutteiden korjaamisesta.  

Tilaohjelman tai luonnossuunnittelun lähtökohdaksi ARVI on raskas työkalu. Ensin on ratkaistava tilasuunnittelun päälinjat ja vasta 
tämän jälkeen ”hienosäätää” mitoitus esim. ARVI:a hyväksikäyttäen.  ARVI:iin voi tutustua osoitteessa:  http://www.enef.net/arvi/. 
ARVI sisältää mm. voimassa olevat määräykset ja ohjeet sekä sen ohjeaineiston pohjana ovat lukuisat tutkimukset sekä 
kirjallisuus. 

Alice Thiberg 7 on tutkinut asuinhuoneiden kalustettavuutta ja kalustukseen liittyvää liikkumisen tilantarvetta 1970-luvulla. 
Esim. RT-kortiston ongelma on, että se tarjoaa tiloille ja kalusteille mitoituksia, mutta ratkaisumalleja on vähän. Jos 
ratkaisumallin mittoja pienentää vähän, ei muutoksen vaikutusta kalustettavuuteen pysty testaamaan.  Toisaalta kalusteiden 
koon epärealistisuudella voidaan luoda illuusio tilan väljyydestä ja kalustettavuudesta. 

Usein asuntosuunnittelussa makuu- tai olohuoneelle jää tietty määrä neliöitä. Tällöin ratkaisevaa on löytää optimaalinen 
muoto, jolloin kalustettavuus saavutetaan parhaiten. Toisaalta esim. palvelutalon asukashuoneiden suunnittelussa huoneelle 
voidaan määritellä haluttu kalustetaso, jolloin huoneen koko määräytyy kalusteiden optimaalisen sijoituksen perusteella. 
Samoin asuinrakennuksen makuuhuoneelle voidaan määritellä esim. kalustuksen minimitaso.  Tällöin mitoitus perustuu 
toisaalta kalusteiden ja toisaalta liikkumisen väljyystarpeiden (esteettömyyden aste ) yhteensovittamiseen.
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Kuva 3. Asunnolle voidaan määritellä tavoitetaso esim.  antamalla huoneelle kalustettavuuskriteerit ( sänky, 2 kaappia, 
irtokaluste) ja liikkumisen esteettömyyskriteerit. ( normaalijalkainen, rollaattorin käyttäjä)

Thibergin luomia yksiköitä voidaan käyttää suunnittelussa kalustettavuuden ja esteettömyyden tarkastelussa esim. 
luonnossuunnittelun apuvälineenä. Yksiköitä voidaan käyttää myös tilaohjelman perusteena.

VAIHTOEHTO 1
Mitoitus sovitetaan kalustukseen

Kuva 4. Makuuhuoneen mitoitus perustuen pyörätuolin tilantarpeeseen.

Mitoituksen perusteena makuutiloissa on pyörätuolin käyttäjä. Kahden hengen makuuhuoneessa toinen asukas käyttää 
rollaattoria. Vaatteille varataan kaksi kaappia henkilöä kohti ja tiloihin varataan myös paikka kalusteelle, joka voi olla 
vauvansänky, kirjoituspöytä tai esim. nojatuoli. Makuuhuoneen koko määräytyy näiden lähtöarvojen perusteella. 
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VAIHTOEHTO 2
Kalustus sovitetaan mitoitukseen

Kuva 5. Perinteistä kalustuksen esitystä ja käytettävyyttä Thibergin mukaisesti.

Asuinhuoneistojen kalustetut pohjat eivät anna selkeää kuvaa huoneiston soveltuvuudesta, mikäli liikkumisen tila on vain 
pääteltävä. Esimerkiksi makuuhuoneen kalustettavuuden esittäminen kalustesymboleilla ei kerro esteettömyydestä. Kun 
pohjaan vaihdetaan tilayksiköt, joissa liikkumisen tilantarve on esitetty, on viesti selvempi. 

Keittiöön mahtuu 4 hengen ruokapöytä, mutta tällöin kulkuväyläksi jää 600 mm eli normaalijalkaisen tilantarve. Tila on 
kuitenkin kapea esim. tarjoiltaessa tai katettaessa.  

Kahden hengen makuuhuone soveltuu ainoastaan tervejalkaisille asukkaille, kalusteiden ympärille jäävä vapaa tila on vain 
600 mm. Lisäksi vaatekaappien on oltava liukuovellisia, sillä normaaliovisten kaappien edessä olisi oltava tilaa 900 mm.  
Makuuhuoneen vaatesäilytystila on vähäinen, lähtökohtana tulisi olla 2 kaappia asukasta kohden. Tämän lisäksi tarvitaan 
tilaa vielä liinavaatteille, kausivaatteille jne.

Olohuone on mitoitukseltaan reilu. Tilaan mahtuu suurin irtokalusteryhmä ja lisäksi yksittäinen kalusteyksikkö.  
Olohuoneeseen voidaan sijoittaa helposti jopa viiden hengen sohvaryhmä. Kalustettavuutta kuitenkin heikentää terassin 
ovi, joka estää makuuhuoneen vastaisen seinän kalustamisen esim. kirjahyllyllä. 

Tilamitoitus syntyy kalustuksesta ja toiminnoista, molempien mitoituksen on oltava totuudenmukaista.
Erityisryhmien suunnittelussa asuntoanalyysit ovat välttämättömiä.
Tilasuunnittelun tavoitteet tulee olla yhteisesti sovittuja.
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4.6  Senioreiden asuntojen sisäilmaolosuhteissa ilmeneviä 
 ongelmia
 Petri Ilmarinen

4.6.1 Johdanto

Työelämästä jättäydyttyään seniorikansalaiset viettävät usein aikaisempaa enemmän aikaa asunnossaan. Erityisesti 
liikuntaesteiset henkilöt saattavat olla useita päiviä ja viikkoja samassa huoneessa. Terveyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden 
kannalta tärkeään asemaan nousee hyvä hengitysilman laatu. Siihen vaikuttavat hapen ja hiilidioksidin määrä, ilman 
lämpötila ja kosteus sekä ilman epäpuhtaudet, kuten huonepöly. Edellisten lisäksi viihtyvyyden kannalta oleellista on mm. 
ilmanvaihtolaitteista kuuluva ääni ja melu sekä vedon tunne. Nämä yhdessä muodostavat asunnon sisäilmaolosuhteet.

Sopivat asumisolosuhteet on muodostettava maantieteellisen sijainnin tarjoamissa puitteissa. Rakennuksen ulkovaipalta 
ja talotekniikalta edellytetään tarkoituksenmukaista toimivuutta. Mitä enemmän tekniikkaa asunnon lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmä sisältää, sitä enemmän asukkaalta edellytetään toimenpiteitä sen huoltoon ja ylläpitoon. Toisaalta, 
hyvän sisäilman saavuttamiseksi asukkaalta vaaditaan aina jonkin tasoista oma-aloitteisuutta erityisesti silloin, jos 
ilmanvaihtojärjestelmä on puutteellinen.

4.6.2 Tutkimuksen kuvaus

Kenttähavainnointi ajoittui vuoden 2005 helmi–maaliskuulle. Tutkimuksessa kartoitettiin eri asumismuodoissa ilmeneviä 
sisäilman laatuun ja sen aistittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuskohteena oli kymmenen yli 60-vuotiaiden henkilöiden 
asuntoa pääosin Oulun alueelta ja haastatteluun osallistui 18 henkilöä. Omakotitaloja oli viisi, kerrostalohuoneistoja kolme ja 
rivitaloasuntoja kaksi. Rakennukset on rakennettu vuosien 1930 ja 1989 välisenä aikana. Kaikki haastateltavat henkilöt pitivät 
tutkimusta tärkeänä ja halusivat osaltaan edesauttaa tutkimuksen suorittamista. Tutkimuksella etsittiin vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin: Mitä ongelmia asuntojen sisäilmaolosuhteissa on, mitä vaikutusta asuntotyypillä on sisäilmaolosuhteisiin ja 
miten asukas omalla toiminnallaan vaikuttaa sisäilmaolosuhteisiin?

Kenttähavainnointivaiheessa mitattiin Oulun VTT:n laboratorion seurantamittareilla huoneilman kosteutta, lämpötilaa, 
hiilidioksidipitoisuutta ja niiden vaihtelua. Ennen mittausten aloittamista saatiin opastusta mittareiden käyttöön ja tietojen 
purkamiseen niistä. Mittarit tallensivat tietoa kahden vuorokauden ajan eli mittaustuloksena oli hiilidioksidin, lämpötilan ja 
suhteellisen kosteuden määrä kahdelta päivältä ja kahdelta yöltä.

Haastattelua varten oli laadittu etukäteen valmis kyselykaavake, joka täytettiin haastattelun kuluessa. Haastattelussa 
selvitettiin, kuinka asukkaat kokevat asuntonsa sisäilmaolosuhteet eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Kerättiin tietoja 
rakennuksesta, kuten ulkovaipan rakenteista ja ilmanvaihtojärjestelmästä.
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Analyysivaiheessa tehtiin vertailuja eri asuntojen kesken saatujen tulosten perusteella. Selvitettiin, mitä ongelmia oli 
ja miten ne poikkesivat toisistaan. Analysoitiin eri rakennetyyppien, materiaalien ja ilmastointijärjestelmän vaikutusta 
sisäilmaolosuhteisiin ja vertailtiin haastatteluissa kerättyjä asukkaiden kokemuksia ja tuntemuksia saatuihin 
mittaustuloksiin.

4.6.3 Tutkimustulokset

Omakotitaloista neljässä oli painovoimainen ja yhdessä koneellinen lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä. 
Kahdessa kerrostalohuoneistossa oli koneellinen poisto ja yhdessä painovoimainen ilmanvaihto. Rivitalohuoneistoissa oli 
huoneistokohtainen talotuuletin. Yhdessäkään omakoti- tai kerrostaloasunnossa, jossa oli painovoimainen tai puhaltimella 
tehostettu poistoilmanvaihto, ei ollut järjestetty tarkoituksenmukaista ja toimivaa korvausilman saantia. Korvausilma 
tuli asuntoihin mm. kerrostalon käytävältä tai ikkunoiden vuotokohdista. Kahdessa asunnossa poistoilmakanava toimi 
hallitsemattomasti korvausilmakanavana. Rivitalohuoneistoissa tuloilman saanti oli järjestetty, mutta ilman esilämmitystä.

Useassa asunnossa oli ongelmana liika kuumuus kesällä ja lämpötilan laskemiseksi käytettiin mm. siirreltävää 
sähkökäyttöistä jäähdytyslaitetta. Pääasiallinen kuumuuden aiheuttaja oli auringon lämpösäteily, jota suuret ikkunat etelä- 
tai länsiseinällä lisäsivät. Toisaalta pihalla kasvava puusto ja säleverhot vähensivät lämpösäteilyä.

Kaikki haastateltavat yhtä lukuun ottamatta pitivät ikkunatuuletusta tarpeellisena. Talvella sisälämpötila oli kaikkien 
haastateltavien mielestä riittävä, mutta muutamille vedon tunne aiheutti epämukavuutta. Yhdessä asunnossa vedontunnetta 
vähennettiin säätämällä huonelämpötila korkeammalle. Kahdessa kerrostaloasunnossa ikkunoista tullut veto oli loppunut 
parvekelasituksen asentamisen jälkeen. Yhdessä asunnossa, jossa poistoilma johdettiin koneellisesti ulos, lähes kaikki 
korvausilmaventtiilit täytyi talvella sulkea vedon tunteen eliminoimiseksi. 

Haastateltaessa kolmen jälleenrakennuskauden omakotitalon asukkaita havaittiin yhteisenä piirteenä se, että he kokivat itse 
rakennuksen vaikuttavan parantavasti sisäilman laatuun, jopa asukkaiden terveyteen. Ilmanvaihtojärjestelmä ei tuntunut 
olevan niinkään merkittävä asia kuin rakennuksen vaippa ja erityisesti sen hengittävyys. Todellisuudessa näiden rakennusten 
ulkovaipan hengittävyyteen tai kaasujen diffuusioon ei ole juurikaan edellytyksiä, koska sisäpinnoitteet tai lisäeristämisen 
yhteydessä asennettu höyrynsulkumuovi estävät sen. Merkittävimpänä voi pitää ulkovaipan ilmanvuotokohtien kautta 
tapahtuvan konvektion vaikutusta sisäilman laatuun. Koska tutkimus suoritettiin talvella ja huoneilman kosteus oli alhainen, 
ei asuntojen sisäpintojen kosteuden absorptiokykyä päästy vertailemaan.

Sisäilman useat haastateltavat kokivat talvella häiritsevän kuivaksi ja ilmaa kostutettiin mm. pyykkiä kuivaamalla 
lämmityspatterin päällä. Ilman suhteellinen kosteus makuuhuoneissa vaihteli 14 %:n ja 30 %:n välillä ja pienin arvo 
oli makuuhuoneessa, jossa oli korkein lämpötila. Makuuhuoneiden lämpötilat olivat +21 ºC – +24 ºC. Ulkolämpötila oli 
alimmillaan helmikuussa –20 ºC ja enimmillään maaliskuussa +15 ºC. Yön aikana makuuhuoneiden hiilidioksidipitoisuus 
kohosi keskimäärin 1500 ppm:n lukemaan. Asumisterveysohjeen 2003 mukaan hiilidioksidi-pitoisuuden ollessa yli 
1500 ppm, ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla ja hiilidioksidipitoisuuden ylittäessä 1200 ppm 
huoneilma saattaa tuntua tunkkaiselta. Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuus 
tavanomaisissa sääoloissa asunnon käyttöaikana saa olla enintään 1200 ppm. Pienin CO

2
-lukema oli omakotitalon 

makuuhuoneessa, jossa yöpyi kaksi henkilöä ja huoneeseen johdettiin koneellisesti ilmaa noin 8 l/s. Huoneen ovi oli yön 
ajan auki ja hiilidioksidipitoisuus oli keskimäärin 800 ppm. Oven ollessa kiinni, hiilidioksidilukema kohosi 1400 ppm:n tasolle, 
vaikka huoneeseen johdettiin koneellisesti tuloilmaa. Oviaukossa ei ollut kynnystä.

Vieläkin suurempi hiilidioksidipitoisuusero oli toisen omakotitalon makuuhuoneessa, johon ei johdettu ilmaa koneellisesti. 
Talossa oli painovoimainen, huonosti toimiva ilmanvaihto. Oven ollessa auki, hiilidioksidipitoisuus oli tasolla 1800 ppm, mutta 
kun ovi suljettiin yöksi, pitoisuus kohosi 3000 ppm:n lukemaan. Vastaavasti painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetun 
kerrostaloasunnon makuuhuoneessa lukemat olivat 1000 ppm ja 3000 ppm. Kaikissa edellä mainituissa huoneissa yöpyi 
kaksi henkilöä ja huoneiden tilavuus oli samaa kokoluokkaa.

4.6.4 Johtopäätökset

Seniorit olivat pääasiassa tyytyväisiä sisäilmaolosuhteisiinsa. Jäi käsitys, että mitä pitempään henkilöt olivat asuneet 
asunnossaan, sitä tyytyväisempiä he olivat sisäilman laatuun. Vuosia ja vuosikymmeniä samassa kodissa asuneena 
ihmiset tottuvat vallitseviin sisäilmaolosuhteisiin. Esimerkiksi asunnossa, jossa makuuhuoneen ovi oli öisin kiinni, asukkaat 
eivät olleet kokeneet korkeaa hiilidioksidipitoisuutta haitalliseksi. Vasta mittaustulokset nähtyään he arvelivat hiilidioksidin 
aiheuttaneen ajoittaista päänsärkyä ja aikoivat jatkossa jättää oven yöksi auki.
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Käsite ”hengittävä rakenne” on kärjistettynä yhtä kuin hatara rakennus. Vanhassa puurunkoisessa purueristeisessä 
rakennuksessa sisäilma vaihtuu osittain vuotavista paikoista parantaen sisäilman laatua. Seinä- ja kattorakenteissa saattaa 
olla tiiviitä materiaaleja, joiden läpi ilma ei voi vaihtua edes diffuusion avulla. Sopivasti hatara rakennus on kuitenkin parempi 
kuin ”ylitiivis” varustettuna toimimattomalla ilmanvaihdolla.

Jäteilma ei voi poistua rakennuksesta, jos tilalle ei saada korvausilmaa. Erityisesti painovoimaisessa ilmanvaihdossa 
oikein järjestetty korvausilman saanti on ehdoton edellytys edes kohtuullisesti toimivalle ilmanvaihdolle. Koneellisessa 
poistoilmanvaihdossa syntyvä alipaine on usein niin suuri, että korvausilmaa virtaa sisään vuotokohdista, siis 
hallitsemattomasti. Jotta hallitusti järjestetty korvausilma ei aiheuta vedon tunnetta pakkasella, täytyy tuloilma 
esilämmittää.

Kysymykseen, mitä vaikutusta asuntotyypillä on sisäilmaolosuhteisiin, on otannan pienestä määrästä johtuen mahdoton 
vastata. Asunnon tilavuudella suhteessa asukasmäärään on kuitenkin suuri merkitys hiilidioksidipitoisuuteen, kuten 
makuuhuoneen hiilidioksidimittauksessa selvisi. Senioripariskunnan on siis hiilidioksidipitoisuuden kannalta parempi asua 
80 m2:n kolmiossa kuin pienessä yksiössä. Ilmanvaihdon merkitys on tällöin pienempi.

Asukkaan omalla toiminnalla on suuri vaikutus sisäilmaolosuhteisiin. Korvausilmaventtiilien tukkiminen, makuuhuoneen 
oven sulkeminen, poistopuhaltimen sammuttaminen ja ilmastointikoneen huollon laiminlyönti heikentävät sisäilman laatua, 
ja usein vielä asukkaan itse sitä tietämättä. Jos asunnossa on puutteellinen ilmanvaihto, ikkunatuuletus on tärkeää. Lämmön 
talteenottojärjestelmän suodattimien huolto on suoritettava säännöllisesti, jotta ilma vaihtuisi. Asuntoa on siis osattava 
käyttää oikein.

Rakentamismääräyskokoelman D2 mukaan ilmanvaihdon ohjearvo asuinhuoneessa on 0,5 l/h. Ilman on siis vaihduttava 
kerran kahdessa tunnissa. Tämän tutkimuksen perusteella on ilmeistä, että ohje on useimmissa tapauksissa reilusti liioiteltu. 
Jos 120 m2:n kokoisessa asunnossa asuu senioripariskunta, ohjearvon mukainen ilmanvaihto on jo energian tuhlausta. 
Ilmanvaihdon tehon on oltava oikeassa suhteessa henkilölukumäärään.

Lopuksi voidaan esittää kolme tavoitetta tulevaisuuden senioriasumiselle: 1) Hyvän sisäilmalaadun ylläpito ei saisi aiheuttaa 
senioreille ylimääräistä huolta eikä lisäkustannuksia, 2) ilmanvaihtojärjestelmä pitäisi tehdä niin toimintavarmaksi, ettei 
asukkaalla olisi mahdollisuutta tahattomasti omalla toiminnallaan huonontaa sen toimintaa ja 3) ilmanvaihto olisi järjestettävä 
niin, ettei se huononna senioreiden asumisviihtyvyyttä.

Lähteet

Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2003.

Suomen rakentamismääräyskokoelma D2. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Ympäristöministeriö, määräykset ja 
ohjeet 1987.
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4.7  Lähiympäristön nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet
 Mari Myllylä

4.7.1 Tausta

Ikääntyvän väestön omatoimisuuden tukemisen ja edistämisen kannalta on tärkeää, että he voivat ja haluavat liikkua oman 
asuntonsa lähiympäristössä joko välttämättömiä asioita hoitamassa tai omaehtoisesti virkistäytymässä ja muita tapaamassa. 
Lähiympäristöllä tarkoitetaan tässä asuntoon liittyvien yksityisten ja puolijulkisten piha-alueiden lisäksi sitä julkisten 
ulkotilojen (kadut, raitit, aukiot, puistot) muodostamaa ketjua, jota käytetään säännöllisesti asiointiin tai virkistykseen. 
Tämän tutkimuksen taustaoletuksena on, että ikääntyneiden omatoimisuutta edistää erityisesti turvalliseksi, esteettömäksi 
ja houkuttelevaksi koettu lähiympäristö. Tällöin on olennaista, että selvitetään heidän omia kokemuksia ja näkemyksiä 
kaupunkiympäristön laadusta. Toistaiseksi ikääntyneiden kaupunkiympäristön käyttäjien ja asukkaiden kokemuksia ja 
näkemyksiä kaupunkiympäristön laadusta on selvitetty vähän. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa päämääräksi 
eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elinympäristön saavuttamiselle. Lain (5§) mukaan alueiden käytön suunnittelun 
tavoitteena on edistää turvallista, terveellistä, viihtyisää, sosiaalisesti toimivaa ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävää elin- 
ja toimintaympäristön luomista, minkä perustana toimii vuorovaikutteinen suunnittelu ja vaikutusten arviointi.

4.7.2 Tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena on ollut kehittää lähiympäristön laadulliseen kokemiseen liittyvää uudenlaista, erityisesti 
senioriväestölle suunnattua, tutkimusmenetelmää, kokeilla sitä käytännössä sekä arvioida käytetyn metodin yleistä 
käyttökelpoisuutta. Tavoitteena on ollut myös selvittää, millaiseksi ikääntyvän väestön edustajat kokevat oman 
lähiympäristönsä laadun, kartoittaa heidän toiveitaan sekä esittää näiden pohjalta erilaisia kehittämissuosituksia. 
Tutkimuksen paikallisena tavoitteena on ollut saada konkreettista tietoa ikääntyvien näkökulmasta lähiympäristön 
vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Tiedon toivotaan olevan hyödyksi sekä tutkimuksen suorituspaikkakunnilla että 
muuallakin samantyyppisissä ympäristöissä. Tavoitteena on ollut lisäksi, että tutkimuksessa kehitettyä menetelmää, 
voidaan soveltaa muillakin paikkakunnilla, niin koti- kuin ulkomaillakin, esimerkiksi maankäytön suunnittelun yhteydessä 
osana suunnitelmien vaikutusten arviointia.

Tuloksista toivotaan olevan hyötyä erityisesti rakennetun ympäristön suunnitteluun ja tuottamiseen osallistuville 
kuntaorganisaatioille ja eri alojen konsulteille. Lisäksi tuloksia voisi käyttää myös kaupunkitilan muutoshankkeissa, kun 
osallisina ovat vanhusjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset. Heille tulokset tarjoaisivat tutkittua tietoa vanhusystävällisemmän 
lähiympäristön ominaisuuksista ja auttaisivat osaltaan tasavertaiseen osallistumiseen.

4.7.3 Käytetyt tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty sekä haastattelemalla kohdekuntien viranomaisia että pitämällä kaksi 
asukastapaamista kullakin paikkakunnalla.
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Viranomaishaastattelut toteutettiin haastattelemalla kuntien edustajia. Kysymyksien avulla selvitettiin, kuinka ikääntyneet 
on huomioitu kohdekuntien maankäytön suunnittelussa ja –strategioissa yleensä.

Asukastapaamisten ensimmäisen illan metodiksi valittiin symbolikarttatehtävä. Karttatehtävässä ryhmäläiset pohtivat 
erilaisia paikkoihin liittyviä merkityksiä, tunteita tai kokemuksia ja merkitsivät ne karttoihin. Lisäksi he perustelivat 
valintojaan kaavakkeisiin, erilaisten jatkokysymyksien avulla, esimerkiksi ”Mikä tekee siitä sellaisen? Mikä on paikan nimi?”. 
Kysymyksien avulla pyrittiin välttämään tilanne, että tieto ryhmäläisten ympäristöön liittyvistä merkityksistä ja tunteista olisi 
jäänyt pinnalliseksi.

Seuraavassa symbolikarttatehtävän kategoriat:
 -  asuinpaikka
 -  työpaikka
 -  palvelut
 -  toiminnallinen keskipiste
 -  maamerkki/tunnuskuva
 -  mielipaikka
 -  mielireitti
 -  omaleimainen paikka
 -  kaunein paikka
 -  rumin paikka
 -  turvaton/pelottava paikka
 -  kohentamista kaipaava paikka.

Ryhmäläisten toisen tapaamiskerran aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Menetelmän valintaan vaikutti ennen 
kaikkea se, että kyselylomakkeen avulla on mahdollista saada monipuolista tietoa, jota voidaan yleistää tutkittavan ryhmän 
ulkopuolelle, ja kysely on helppo toistaa myöhemmin.

Kyselylomakkeen rakenne:
Kyselylomake alkoi vastaajien profiiliin liittyvillä kysymyksillä. Seuraavaksi lomakkeessa pyydettiin ryhmäläisiä sulkemaan 
silmänsä, ajattelemaan lähiympäristöään ja kuvailemaan muutamalla lauseella, mitä he näkevät.

Kysely jatkui mielipidetiedusteluilla, jonka väittämät luonnehtivat kohdealuetta. Vastaaminen tapahtui ns. Likert-asteikon 
avulla (5-portainen, täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä jne.). Seuraavassa kohdassa vertaisryhmäläisten tuli 
nimetä kolmentoista ehdotetun lähiympäristöönsä vaikuttavan toimenpiteen joukosta kolme itselle merkityksellisintä. 
Lomake jatkui liikkumiseen liittyvillä kysymyksillä, joiden vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettuja. Niillä selvitettiin, 
miten ryhmäläiset liikkuvat lähiympäristössään, millä kulkuvälineellä liikutaan alueen ulkopuolelle ja kuinka aktiivisesti 
asuinalueiden palveluita käytetään.

Loput lomakkeen kysymyksistä olivat avoimia. Niillä pyrittiin selvittämään, miten ryhmäläiset kokivat ikääntymisen ja 
mahdollisesti sen myötä tapahtuvat muutokset ennen kaikkea asumisessa, mutta myös terveydentilassa ja sosiaalisissa 
verkostoissa. Vastauksilla toivottiin saatavan täydennystä aikaisempiin tuloksiin, tietoa ryhmäläisten ympäristösuhteista, 
toiveista ja odotuksista. Heitä pyydettiin muun muassa kuvailemaan unelmien senioriasumista ja viehättävää ympäristöä, 
kirjaamaan omatoimisuuden säilymisen kannalta tärkeitä seikkoja ja kertomaan, mitkä asiat motivoivat ja saavat liikkeelle.

4.7.4 Tutkimuksen toteutus ja aikataulu

Työ aloitettiin professori Hentilän laatiman alustavan tutkimussuunnitelman pohjalta syyskuussa 2004.

Aluksi tutustuttiin ”Tulevaisuuden senioriasuminen” –hankkeen muissa osioissa kerättyyn aineistoon ja tehtiin katsaus 
aiempiin tutkimuksiin, joissa on selvitetty hyväksi koetun lähiympäristön laatukriteereitä.

Alkusyksystä suoritettiin hankekokonaisuuteen sisällytettyjen kohdepaikkakuntien, Oulun, Kajaanin ja Ristijärven 
viranomaishaastattelut. Haastattelujen yhteydessä viranomaiset valitsivat myös tutkittavat alueet: Oulusta Tuira, 
Kajaanista keskusta ja Ristijärveltä keskustaajama. Lisäksi Oulun ja Kajaanin viranomaiset antoivat tietoja, joiden avulla 
etsittiin vapaaehtoisia tutkimukseen osallistujia, jotka olisivat kohdealueilla asuvia ja täyttäisivät hankkeen asettamat 
ikärajavaatimukset, (55–75 vuotta). Ristijärven viranomaiset lupasivat huolehtia osallistujien hankinnasta itse.
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Viranomaishaastattelujen jälkeen suoritettiin lähiympäristön kokemista koskevien tutkimusmenetelmien kartoitus ja arvio 
niiden käyttökelpoisuudesta tämän osion tavoitteisiin. Tutkimuksessa käytettyjen menetelmien valinnassa hyödynnettiin 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen keräämää osallistuvan suunnittelun metodipankkia.

Ennen tapaamisia perehdyttiin alueisiin sekä maastossa, lukemalla paikkakunnista informaatiota että tutkimalla alueiden 
kartta-aineistoa. Tutkimuksen varsinainen aineisto kerättiin pitämällä jokaisella kohdealueella kaksi asukastapaamista. 
Vapaaehtoiset osallistujat olivat asetetun ikärajavaatimuksen mukaisia ja heitä oli toivotut kuusi henkilöä joka paikkakunnalta. 
Asukastapaamiset olivat vuoden 2004 loka–joulukuun aikana, jonka jälkeen tulokset analysoitiin.

4.7.5 Kohdealueiden kuvaukset

Oulu on Pohjois-Suomen suurin kaupunki. Kaupungin ikärakenne on nuorta sekä opiskelijoiden ja työhön tulijoiden 
muuttoliikkeen että korkean syntyvyyden vuoksi. Oulussa on 127 213 asukasta. Kaupunki on jaettu 73 osaan, joista 
asukasmäärältään suurin on Tuira. Tuirassa on 6736 asukasta. Alueen asukkaista 1574 on yli 65-vuotiaita eli noin 23 %, kun 
vastaava luku koko Oulun alueella on noin 12 %. Tuira sijaitsee kaupungin keskusta-alueen pohjoispuolella. Aluetta rajaavat 
pohjoisessa ja idässä rautatie, lännessä Oulujoen suisto ja etelässä Oulujoki. Tuiran pinnanmuodot ovat tasaisia ja sen 
halkaisee pohjois-eteläsuunnassa Merikoskenkatu, lisäksi sen länsi- ja eteläosassa ovat saaret, Tukkisaari ja Toivoniemi. 
Alue on kerrostalovaltaista ja sen rakennuskanta on pitkälti 1960–1970-luvuilta.

Kajaani on Kainuun merkittävä keskus. Asukkaita kaupungissa on 35 713. Keskikaupungilla asuu 4553 henkilöä ja heistä 
yli puolet on yli 50-vuotiaita. Kajaanin keskusta on ruutukaava-aluetta ja siellä on sekä vanhaa että uutta rakennuskantaa. 
Aluetta rajaavat pohjoisessa ja idässä Kajaaninjoki, etelässä rautatie, lännessä Kaupunginlampi ja pitkä, laaksomainen 
puistovyöhyke. Keskustan pinnanmuodot ovat muuten suhteellisen tasaisia lukuun ottamatta Kirkkopuiston aluetta, 
yläkaupunkia ja reuna-alueita, jotka laskevat joko joen alajuoksulle tai läntiselle lammelle.

Kuva 1. Tuiran Merikoskenkatu. (Kuva: Mari Myllylä)
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Kuva 2. Kajaanin Raatihuoneentori.  (Kuva: Mari Myllylä)

Ristijärvi sijaitsee Oulun läänissä ja rajoittuu Hyrynsalmen, Paltamon, Kuhmon, Puolangan ja Sotkamon kuntiin. 
Keskustaajamasta on matkaa 45 kilometriä Kajaaniin, 175 km Ouluun ja 600 km Helsinkiin. Pinnanmuodoiltaan Ristijärven 
kunta muistuttaa jonkinlaista allasta, josta maasto kohoaa keskiosista reunoille päin. Maisemat muodostuvat vaaroista, 
mäistä, suopainanteista ja järvistä. Keskustaajama sijoittuu Risti- ja Iijärven väliselle niemekkeelle. Alueen rakentamistiheys 
on väljää ja rakennuskanta on omakotivaltaista ja kirjavaa. Ristijärvellä on 1686 asukasta, joista noin puolet asuu 
keskustaajamassa. Asukasmäärän kehitys on ollut laskeva viime vuosina, vanhusväestön määrä kasvaa suhteessa muuhun 
väestöön ja esimerkiksi keskustaajaman asukkaista noin neljännes on yli 64-vuotiaita.

4.7.6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Viranomaishaastatteluissa ilmeni, että kaikilla kohdepaikkakunnilla oli sisällytetty vanhusväestön asumista ja 
toimintaympäristöä koskevat strategiat maankäytön suunnittelun toimintaperiaatteisiin. Vastauksista selvisi myös, että 
Kajaanissa ja Ristijärvellä väestön ikääntymiseen oli reagoitu erityisen voimakkaasti. Oulun ja Kajaanin maankäytön 
suunnittelussa seniorinäkökulma otettiin huomioon lähinnä asemakaavatasolla kehittämällä esteetöntä ympäristöä alueille, 
joissa se katsottiin erityisen tärkeäksi. Ristijärvellä seniorinäkökulmaan oli kiinnitetty huomiota jo maakuntakaavatasolla ja 
se nähtiin kunnassa myös jopa elinkeinopoliittisena strategiana. Maankäytön suunnittelijoiden käyttämiksi tietolähteiksi, kun 
suunnitellaan senioreille suotuisaa ympäristöä, mainittiin sekä Ristijärvellä että Kajaanissa omat kokemukset. Ainoastaan 
Oulun edustaja totesi, että tietolähteitä on riittävästi käytettävissä.

Kaikissa kohdekunnissa sanottiin, että senioritalot pyritään sijoittaman ensisijaisesti palvelujen läheisyyteen. Lisäksi 
Kajaanissa ja Ristijärvellä ilmeni seikka, että senioriasumista oli suunniteltu tai jo rakennettukin haja-asutusalueille. Näissä 
tapauksissa senioriasuminen oli kuitenkin joko palvelutalotyyppistä tai sitten asukkailta edellytettiin omaa autoa, jotta 
palvelut olisivat helposti saavutettavissa.
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Senioreita koskevat tiedontarpeet kohdistuivat kohdekuntien kaavoituspuolen edustajilla luotettaviin ennusteisiin ikääntyvien 
tulevaisuuden tarpeista. Lisäksi Oulussa painotettiin, että tiedontarpeet käydään aina tapauskohtaisesti läpi.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä kaavoituksen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön koettiin jokaisella paikkakunnalla 
sujuvan hyvin. Lisäksi Kajaanissa mainittiin, että viranomaiset ovat samaa mieltä senioriasioista ja että heillä on myös 
poliittinen tuki niiltä osin.

Asukastapaamisten tuloksista ilmeni, että suurin osa ryhmäläisistä yhdisti positiivisia tuntemuksia paikkoihin, jotka olivat 
hyvin hoidettuja, maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaita, rakennettuja tai luonnon ympäristöjä.

Luonnon merkitystä elvyttävänä paikkana korostettiin. Sen läheisyyttä pidettiin jokaisella paikkakunnalla yhtenä 
tärkeimpänä tekijänä, kun pyydettiin kuvaamaan “unelmien senioriasumista” tai “viehättävää ympäristöä”. Vesistöihin ja 
metsiin yhdistettiin muistikuvia lapsuusmaisemista ja esimerkiksi tehtävässä, jossa ehdotettiin kaupunki- tai taajamakuvaan 
vaikuttavia toimenpiteitä, nousivat “arvokkaiden maisematilojen säilyttäminen” ja “olemassa olevan puuston säilyttäminen” 
kolmen tärkeimmän toimenpiteen joukkoon.

Negatiivisia tunteita herättivät kaikilla paikkakunnilla huonokuntoiset ympäristöt ja rakennukset. Ryhmäläiset kokivat, 
että heitteille jätetyt paikat synnyttävät mielikuvan rappeutumisesta. Asukkaat kommentoivat useimmiten, että erityisesti 
vanhat rakennukset kaipaisisivat arvoisensa kunnostuksen eikä purkamista. Kaikilla paikkakunnilla merkittiinkin 
kyselykaavaketehtävässä ehdotetuista toimenpiteistä yhdeksi tärkeimmäksi “historiallisten rakennusten säilyttäminen”. 
Tulos viittaisi siihen, että ympäristöltä toivotaan ajallista kerroksellisuutta. ”Joki ja sen rannat, vaikkakin rakennettuina tuovat 
mieleen lapsuuden. Samoin muutamat säilyneet rakennukset.”, totesi 69-vuotias mies Tuirasta.

Negatiivisia mielikuvia herättivät myös rakennukset, jotka koettiin paikallisperinteestä piittaamattomiksi. Erityisesti Kajaanissa 
ja Tuirassa kiinnitettiin huomiota huoltoasemien ympäristöön ja Ristijärvellä 1970-luvulla rakennettuun yksikerroksiseen, 
tasakattoiseen kaupparakennukseen. Lisäksi Tuirassa ilmeni, että ryhmäläiset kokivat alueensa viimeisimmän ajallisen 
kerrostuman uutena. Heidän arvostellessaan ”uusia rakennuksia” ryhmäläiset puhuivat useimmiten jo yli 30 vuotta vanhoista 
taloista.

Liikennemelu, -määrä ja käyttäytyminen koettiin eri paikkakunnilla ongelmalliseksi ja osittain pelottavaksikin. Näihin asioihin 
kiinnitettiin erityistä huomiota Kajaanissa ja Ristijärvellä.

Jan Gehl jakaa julkisten ulkotilojen toiminnot kolmeen pääryhmään: välttämättömiin, omaehtoisiin ja sosiaalisiin toimintoihin. 
Välttämättömät toiminnot ovat hänen mukaansa toimintoja, joita on pakko suorittaa, olipa ympäristö millainen tahansa. 
Vapaa- tai omaehtoisiin toimintoihin ryhdytään vain, mikäli ympäristöpuitteet ovat mieluisat ja nämä toiminnot ovatkin 
erityisen riippuvaisia julkisten ulkotilojen laadusta. Jos ulkotilat ovat huonosti suunniteltuja, niillä esiintyy vain välttämättömiä 
toimintoja. Jos ne ovat viihtyisiä, siellä viihdytään pidempään ja vapaaehtoisten toimintojenkin määrä kasvaa. Sosiaalisia 
toimintoja puolestaan syntyy siksi, että useita ihmisiä oleskelee ja toimii samoissa julkisissa tiloissa, kuten toreilla. Kun 
välttämättömien ja vapaaehtoisten toimintojen olosuhteita parannetaan, mahdollisuudet myös sosiaalisiin toimintoihin 
kasvavat. Sosiaaliseen toimintaan liittyvät muun muassa satunnaiset tapaamiset, juttelut ja katuelämän seuraaminen.

Tuirassa ilmeni, että ryhmäläiset välttivät meluisaksi koettua Merikoskenkatua, kun he suorittivat vapaaehtoisia toimintojaan, 
kuten kävelylenkkejä. Huolimatta siitä, että katu oli merkitty alueen toiminnalliseksi keskipisteeksi, sitä käytettiin ainoastaan 
välttämättömiin toimintoihin, kuten kaupassa käymiseen tai linja-autojen odottamiseen.

Kajaanin tuloksista puolestaan ilmeni, että Raatihuoneentoriin yhdistettiin paljon positiivisia tuntemuksia. Se koettiin sekä 
toiminnallisena keskipisteenä, maamerkkinä, omaleimaisena paikkana että mielipaikkana. Toria pidettiin kohtaamispaikkana, 
jossa oli erilaisia palveluita ja tapahtumia. Siihen yhdistettiinkin kaikki Gehlin mainitsemat toiminnot. Myös Kajaanissa selvisi 
mielenkiintoinen tulos, jonka mukaan Raatihuoneentori koettiin eri tavoin vuorokauden eri aikoina. Tori tunnettiin päivällä 
turvalliseksi ja vetovoimaiseksi ostos- ja tapaamispaikaksi, mutta illalla pelottavaksi.

Lähiympäristöjen palvelutarjontoihin oltiin jokaisella paikkakunnalla lähes tyytyväisiä. Kysyttäessä halua muuttaa alueelta 
pois vastattiin kahta osallistujaa lukuun ottamatta kielteisesti. Tärkeimpinä pysymisen syinä pidettiinkin palveluiden 
läheisyyttä ja lisäksi sosiaalisia suhteita. Perheen, sukulaisten ja ystävien merkitys korostui useissa vastauksissa. 
Esimerkiksi kysyttäessä “mitkä asiat motivoivat tai saavat liikkeelle?” mainittiin yhdeksi tärkeimmäksi syyksi sosiaalisten 
suhteiden ylläpitäminen, muun muassa kyläily ystävien luona.
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Ryhmäläiset kokivat, että lähiympäristön tuttuus on tärkeä hyvinvointia edistävä tekijä ikääntyessä. Lähiympäristön 
tuttuuden ja ymmärrettävyyden onkin koettu vahvistavan asukkaiden turvallisuudentunnetta. Lisäksi ympäristösuhteen 
on tutkittu ikääntyessä rakentuvan yhä enemmän muistojen välityksellä ja vanhetessa suositaankin usein paikkoja, jotka 
virittävät muistelua.

Omatoimisuuden tukemisen kannalta ryhmäläiset painottivat lähipalveluita. Tärkeimmiksi he luokittelivat kaupan, postin 
ja kirjaston. Terveyskeskuspalveluita pidettiin välttämättöminä ja jopa itsestäänselvyytenä. Sosiaaliset suhteet ja niiden 
tukeminen koettiin merkitykselliseksi. Ristijärven ja Tuiran ryhmäläiset ehdottivatkin ikääntyville tarkoitettuja retkiä, jotka 
voisivat olla luonteeltaan hyvin vaatimattomia, esimerkiksi souturetkiä tai marjareissuja lähimetsiin. Näiltä palveluilta 
odotettiin elämyksiä, jotka ovat nuorelle arkipäiväisiä, mutta vanhetessa niiden kokeminen voi olla mahdotonta ilman 
ulkopuolista apua. Lisäksi ryhmäläiset toivoivat selkeää tiedottamista erilaisista ikääntyville tarkoitetuista tapahtumista.

Liikkumisen tukemisessa toivottiin kiinnitettävän huomiota riittävien levähdyspaikkojen sijaintiin ja hyvään valaistukseen. 
Talvikunnossapitoa pidettiin tärkeänä ja sitä odotettiin edistettävän erityisesti kevyen liikenteen väylien osalta. Esteettömyyteen 
toivottiin panostettavan vähintäänkin kauppojen sisäänkäyntien yhteydessä ja koettiin, että esteetön ympäristö tulee sitä 
tärkeämmäksi, mitä enemmän vanhenee. Ryhmäläiset olivat tyytyväisiä liikenneyhteyksiin asuinalueidensa ulkopuolelle. 
Toivottiin, että joukkoliikenneyhteyksiä ei vähennettäisi, jotta ikääntyessä, jos liikkuminen omalla autolla käy mahdottomaksi, 
ei täysin eristyisi oman lähiympäristön rajojen sisälle. Kysyttäessä ryhmäläisiltä, mikä heidät saa liikkeelle, vastattiinkin 
useaan otteeseen, että matkustelu, halu kokea ja nähdä uutta.

4.7.7 Kokemuksia tutkimuksesta ja menetelmän yleinen soveltuvuus

Tutkimuksen vahvuudet ovat olleet laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä. Se on ollut ilmaisullisesti rikasta, monitasoista ja 
sen kohteena on ollut inhimillinen toiminta. Aineisto on ollut toisaalta konkreettista ja yksityiskohtaista, mutta myös laajaa. 
Tutkimuksen onnistumista ja tulosten luotettavuutta pohdittaessa nousee päällimmäisenä esiin kohdepaikkakuntien ja 
vastaajien määrä. Alun perin tutkimuksessa piti olla yksi kohdepaikkakunta, jolloin aineisto ei olisi ollut määrällisesti niin 
rajoitettu kuin siitä nyt tuli. Kuitenkin TSA-hankekokonaisuuden tavoitteeksi muodostui, että tutkittaisiin kaikkia kolmea 
kohdealuetta.

Käytettävissä olevien resurssien ja ajan vuoksi nähtiin parhaaksi, että kulloiseltakin alueelta haastateltaisiin ainoastaan 
kuutta ihmistä. Tämä oli tutkimuksen tavoitteen kannalta riittävä ratkaisu, koska päätavoitteenahan oli kehittää uudenlainen 
senioriväestölle suunnattu tutkimusmenetelmä ja testata sitä, eikä niinkään saada määrällisesti kattavaa tulosta. Huolimatta 
vähäisestä osallistujamäärästä, tuloksien luotettavuutta lisää se, että kaikki ryhmäläiset olivat tulleet täysin vapaaehtoisesti 
tutkimukseen mukaan. Ryhmäläiset olivat motivoituneita ja heillä oli selkeä käsitys lähiympäristöstään ja sen paikoista. 
Heistä reilu puolet oli asunut alueillaan yli 20 vuotta. Kaikille oli muodostunut mittava omaa lähiympäristöään koskeva 
tietämys ja tuntemus. Voidaankin olettaa, että ryhmäläisten pienestä lukumäärästä huolimatta heidän vastauksensa 
käsittävät hyvin monipuolisesti tarkastelualueiden laadullisia ominaisuuksia.

Menetelmän testaamisen ja sen arvioinnin monipuolisuuden kannalta oli rikkaus, että kohdealueita oli enemmän kuin yksi. 
Toisaalta mukaan valikoituneet alueet olivat palveluiden osalta varsin samanlaisia ja esimerkiksi aineistoa purettaessa kävi 
ilmi, että olisi ollut mielenkiintoista tutkia myös ympäristöjä, joissa asukas on riippuvaisempi esimerkiksi omasta autostaan. 
Kaikki kohdealueet olivat myös pinnanmuodoiltaan lähes tasaisia ja oletettavasti tästä johtuen esimerkiksi esteettömyyteen 
kiinnitettiin vastauksissa yllättävän vähän huomiota.

Tämän tyyppiseen tutkimukseen lähtiessä on tapauskohtaisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten yksityiskohtaista 
tai paikannettua kuvausta alueista toivotaan. Alueen rajaamisella, valokuvien katselulla tai ympäristössä liikkumisella 
vaikutetaan sekä vastausten yksityiskohtaisuuteen, mutta on myös muistettava, erityisesti valokuvia käytettäessä, edellä 
mainittu seikka ennakkoarvioinnista.

Tutkimus on varmasti avannut niin tutkijan kuin ryhmäläistenkin näkökulmia ja taitoja arvioida ympäristöään. Tapaamiset 
ovat olleet luonteeltaan avoimia, erään ryhmäläisen kommentein ”kuin terapiaa”. Uskon, että ainakin tässä tutkimuksessa 
mukana olleilla henkilöillä on halu olla vaikuttamassa oman lähiympäristönsä asioihin. Kuitenkin epävarmuus siitä, onko 
vuorovaikutteinen suunnittelu vielä tänäkin päivänä vain muodollisuus vai saavutetaanko sillä asukkaiden kannalta toivottuja 
tuloksia, tuli asukastapaamisissa valitettavasti esille.
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4.7.8 Suosituksia ikäihmisten ja muidenkin lähiympäristön suunnitteluun

Tutkimuksessa tuli esille, että kohdealueiden laatu, viihtyisyys, riittävä palvelutarjonta ja sosiaaliset suhteet vaikuttivat 
voimakkaasti ryhmäläisten muuttohalukkuuteen. Nämä lähiympäristön ominaisuudet ovatkin erityisen tärkeitä ikäihmisille, 
sillä monet heistä viettävät suurimman osan ajastaan omalla asuinalueellaan.

Miten sitten suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään tällaista ympäristöä?

 -  Huomioidaan ikääntyvien lisäksi kaikki väestöryhmät. Arvioidaan ympäristöä käyttäjien ehdolla ja otetaan
   heidät suunnitteluun mukaan. Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa asuinympäristöönsä lisää aina viihtyvyyttä.
    Esimerkiksi tämä työ voisi toimia alustuksena, kun ollaan vuorovaikutuksessa ikäihmisten kanssa.
 - Ennen uuden suunnittelemista etsitään ympäristön tai paikan ominaislaatu ja tuetaan tai vahvistetaan sitä. 
   Asukastapaamisten tuloksista ilmeni muun muassa, että negatiivisia mielikuvia herättivät ne rakennukset ja 
    paikat, jotka koettiin paikallisperinteestä piittaamattomiksi.
 - Säilytetään ympäristössä ajallista kerroksellisuutta ja poistetaan rappeutumisen merkit kunnostamalla vanhat 
    rakennukset arvoiseensa kuntoon. Tutkimuksen ryhmäläiset kokivat kohdealueiden rumimmiksi paikoiksi juuri 
    vanhat huonokuntoiset rakennukset, mutta samalla he toivoivat, että historialliset rakennukset säilytettäisiin.

Kehitetään fyysistä turvallisuutta:

 -  Pidetään esteetön suunnittelu välttämättömänä osana kaikkea suunnittelua ja rakentamista.
 -  Käsitellään esteettömyyttä jo kaavan yhteydessä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi rakennusten sisäänkäyntien
      helppokulkuisuus. Tuloksista ilmenikin, että esteetöntä rakentamista toivottiin erityisesti kauppojen sisäänkäyntien
                     yhteyteen.
 -   Suunnitellaan erityisesti senioriasuntojen tai palvelutalojen läheisyyteen liikuntaesteisille suotuisia metsäreittejä, ns. 
     hiljaisuuden polkuja. Esimerkkimallina voisi toimia Helsingin Maunulan Suursuonpuistossa sijaitseva   
     Kurjenpolku.
 -  Tuetaan omatoimista liikkumista suunnittelemalla riittävästi levähdyspaikkoja ikäihmisten suosimille reiteille
      (hyvä olla 200 metrin välein). Penkkejä voisi lisätä myös lasten leikkipaikkojen läheisyyteen luomaan kontakteja 
                    eri sukupolvien välille.
 -   Kiinnitetään huomiota riittävään valaistukseen erityisesti ikäihmisten tärkeimmissä liikkumisympäristöissä.

Vähennetään epäsosiaaliseen käytökseen houkuttelevia paikkoja:

 -   Tiedostetaan, että julkisten alueiden kunnon ja siisteyden ylläpidolla vaikutetaan alueesta välittyvään mielikuvaan 
     ja sitä kautta asukkaiden käyttäytymiseen.
 - Hoidetaan olemassa olevat puistot siisteiksi ennen kuin rakennetaan uusia. Vaalitaan olemassa olevia 
    viheralueita ja jopa alueella olevia yksittäisiä komeita puita.
 -  Raivataan pusikot ja pidetään erityisesti kirkonkylätaajamissa ongelmalliseksi koetut tyhjät tontit siisteinä.

Edistetään sosiaalista kestävyyttä:

 -   Huomioidaan, että alueen ilmapiiriin vaikuttavat merkittävästi erilaiset kohtaamispaikat ja muut yhteisöllisyyden 
    muodostumista edistävät tilat.
 - Tutkitaan julkisten ulkotilojen merkityksiä. Tarkastellaan, minkälaisia toimintoja paikoissa suoritetaan ja onko 
   niissä potentiaalia kehittyä kaupunki- tai taajamarakennetta tukevalla tavalla asukkaiden suosimiksi paikoiksi 
    (esimerkiksi Kajaanissa Raatihuoneentori).
 - Tiedotetaan selkeästi ikääntyville tarkoitetuista tapahtumista.
 - Kehitetään uuden tyyppisiä ikäihmisille suunnattuja retkiä, jotka eivät vaadi paljon järjestelyjä ja suuntautuvat 
    esimerkiksi lähialueille, kuten vaikka souturetkiä tai marjareissuja.

Edistetään lähipalveluiden olemassaoloa:

 - Ymmärretään lähipalveluiden merkitys ja tuetaan niiden olemassaoloa. Pidetään tai suunnitellaan peruspalvelut 
   kävelyetäisyydelle toisistaan. Sijoitetaan esimerkiksi kunnan palvelut kaupallisten palveluiden läheisyyteen tai 
    kiinnitetään huomiota toiminnallisesti erilaisten tilojen sijaintiin ja ohjataan asukkaiden asiointireittejä siten, että   
    lähipalvelujen käyttö lisääntyy. Asukastapaamisten tuloksista ilmeni, että tärkeimmiksi lähiympäristön palveluiksi 
  luokiteltiin kauppa, posti ja kirjasto. Myös terveyskeskuspalveluita pidettiin välttämättöminä ja jopa 
    itsestäänselvyytenä.
 - Suunnitellaan senioriasuminen kävelymatkan (alle 1km) päähän peruspalveluista.
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 -  Tuetaan itsenäistä senioriasumista ja sekä palvelutalojen toimintaa sijoittamalla ne kohtuullisen välimatkan 
   päähän toisistaan. Luodaan edellytykset kuitenkin väestöltään mahdollisimman heterogeenisille alueille 
      suunnittelemalla esimerkiksi päiväkoti ja palvelutalo samaan kortteliin.
 - Sijoitetaan esimerkiksi keskusta-alueiden tyhjiin liikehuoneistoihin asukastupia tai Ristijärven tapaisia
     yhteispalvelupisteitä, joissa on muun muassa erilaisia harrastetiloja, lehtilukusali ja internet-yhteys. Näin tyhjät
      liikehuoneistot saavat uuden käyttötarkoituksen ja kaupunki- tai taajamakuva paranee. Lisäksi uudet toiminnot
    tukevat lähettyvillä olevaa palveluverkostoa ja houkuttelevat paikalle eri ikäisiä asukkaita ja tukevat alueen 
      sosiaalisuutta.

Kohennetaan liikenneympäristöä:

 -   Kartoitetaan ikäihmisten paljon käyttämät reitit ja keskeisimmät palvelut. Kiinnitetään erityistä huomiota niiden
   ympäristön kunnossapitoon. Tuloksista selvisi, että talvikunnossapitoa pidettiin tärkeänä ja sitä odotettiin
       edistettävän erityisesti kevyen liikenteen väylien osalta.
 -     Pidetään joukkoliikenneyhteydet hyvinä senioriasuntojen läheisyydessä. Tutkimuksen ryhmäläiset toivoivat, että 
      joukkoliikenneyhteyksiä ei vähennettäisi, jotta ikääntyessä, jos liikkuminen omalla autolla käy mahdottomaksi, 
      ei täysin eristyisi oman lähiympäristön rajojen sisälle.
 -        Kiinnitetään huomiota joukkoliikenneyhteyksiin peruspalveluiden ja niiden maaseutualueiden välillä, joilla väestö 
   vanhenee ja kaupallisten palveluiden kannattavuus heikkenee. Vaihtoehtoisesti kehitetään räätälöityjä 
   kuljetuspalveluita, joiden avulla haja-alueiden ikäihmiset pääsevät itse keskusta-alueille, irtautuvat hetkeksi 
      kotiympäristöstään ja luovat mahdollisesti uusia ihmissuhteitakin.
 -   Hillitään ajonopeuksia asuin- ja keskusta-alueilla. Selkiytetään liikkumisympäristöä ja erityisesti risteysalueita. 
    Tuloksista ilmeni, että liikennemelu, -määrä ja -käyttäytyminen koettiin eri paikkakunnilla ongelmalliseksi ja 
      osittain pelottavaksikin.
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4.8  Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö seniorien 
 näkökulmasta
 Anneli Paakkari

      
Kuva 1.            Kuva 2.                     Kuva 3.
Domus Botnica, liikesiipi.         Pohjankaleva, talo A .                    Tapiontie 9.         

4.8.1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS) tarjoaa asuntoja Oulussa peruskoulutuksen jälkeisiä opintoja suorittaville 
opiskelijoille. Asumistottumusten muutokset näkyvät opiskelijoiden yksilöllisempinä vaatimuksina asumismuotoihin ja 
varusteluun. Esim. kiinnostus soluasumiseen on vähentynyt ja soluasuntoja on muutettu perusparannusten yhteydessä.

Pidemmän ajanjakson aikana on näkyvissä opiskelijamäärien pieneneminen ikäluokkien pienentyessä ja lisääntyvää 
vajaakäyttöä opiskelija-asunnoissa. Toisaalta opiskelun eri muodot (monimuotokoulutus, aikuiskoulutus, verkko-opiskelu) 
lisäävät tarvetta lyhytaikaiseen (lähiopetusjaksot) opiskelija-asumiseen. Lisäksi yliopistojen välinen kilpailu ja lisääntyvä 
kansainvälistyminen tulee aiheuttamaan lyhytaikaisen jaksottaisen asumisen tarvetta. Yliopistot tulevat kilpailemaan 
opiskelijoista erilaisilla erikoistumis- ja jatko-opiskelukoulutuksilla ja tällaiset, muille kuin perusopiskelijoille suunnatut 
koulutusjaksot vaativat fyysistä läsnäoloa (lähiopetus- tai seminaaripäivät) koulutuksen eri vaiheissa. Tämän vuoksi on 
pohdittava opiskelija-asuntojen tulevaisuuden kehityssuuntia; vajaakäytön ja lyhytaikaisen asumisen ongelmaa. 

Ikääntyneet, tulevaisuuden seniorit, tarvitsevat lyhytaikaiseen asumiseen soveltuvia asuntoja mm. sairaalassa tapahtuvien 
päivittäisten kuntoutus- tai hoitojaksojen ajalle. Varsinkin Pohjois-Suomessa tällaista tarvetta esiintyy enemmän, koska 
päivittäiset kulkuetäisyydet haja-asutusalueilta muodostuvat liian pitkiksi. Lisäksi omaiset ja omaishoitajat tarvitsevat 
lyhytaikaista majoitusta vierasasumiseen potilaan sairaalapaikkakunnalla. Toisaalta PSOAS voi tarjota erinomaisen 
vaihtoehdon lyhytaikaiseen asumiseen samalla paikkakunnalla esim. taloyhtiöiden putki- ja viemäriremonttien yhteydessä. 
Tällaista tarvetta esiintyy entistä enemmän vanhojen asuinkerrostalojen tullessa perusparannusikään. 

Opiskelija-asuntojen perusparannusten yhteydessä olisi tutkittava asuntojen muuntojoustavuutta ja käyttökelpoisuutta sekä 
opiskelijoiden muuttuviin lisääntyneisiin vaatimuksiin että asuntojen soveltuvuutta myös muiden asukasryhmien, esim. 
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ikääntyneiden, lyhytaikaiseen asumiseen. Tulevaisuudessa suurten ikäluokkien ikääntyessä lyhytaikaisen asumisen tarve 
lisääntyy ja tämä tulisi ottaa huomioon opiskelija-asuntojen vajaakäytön ongelmaa pohdittaessa.

Asuntojen muunneltavuus, saavutettavuus ja esteettömyys (Design for All, DfA) palvelee kaikkia asukasryhmiä ja opiskelija-
asuntojen perusparannusten lähtökohtana ovat nykyiset rakentamismääräykset, jotka tähtäävät voimakkaasti esteettömään 
asumisympäristöön.

4.8.2 Tavoite

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) opiskelija-asunnot 
soveltuisivat ikääntyneiden pääasiassa lyhytaikaiseen asumiseen. Lisäksi tutkitaan miten opiskelija-asunnot soveltuvat 
omaisten tai omaishoitajien lyhytaikaisiksi vierasasunnoiksi. 

Tavoitteena on selvittää esimerkkikohteiden avulla nykyisen asuntokannan muuntojoustavuutta, esteettömyyttä, asumisen 
eri muotoja ja yhteistilojen käyttökelpoisuutta niin, että opiskelija-asuntojen perusparannuksen yhteydessä voitaisiin 
paremmin ottaa huomioon tulevaisuuden kehityssuunnat: muuttuvat asukasryhmät (ikääntyneet) ja niiden vaatimukset.  

4.8.3 Menetelmä

Tutkimus on tehty valittujen esimerkkikohteiden case-tutkimuksena. kohteiden ominaisuuksia ikääntyneiden lyhytaikaiseen 
asumiseen arvioitiin tutkimukseen tehdyn kriteeristön mukaan. Arviointi suoritettiin asiantuntija-arviointina. 

4.8.4 Toteutus

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne.

Kriteeristön ja arviointimenetelmän tekemiseen käytettiin pohjana muita TSA-tutkimuksia, pääasiassa Laura Sorrin 
tutkimusta ”1950–1980-lukujen asuinkerrostalojen soveltuvuus senioriasumiseen ” ja pihojen osalta Anneli Paakkarin 
”Keskustan asuinkerrostalojen perusparannettavien pihojen kehittämiinen ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin”. 

Kriteeristön aiheita ovat
 1) lähiympäristö
 2) piha
 3) yhteistilat
 4) sisäänkäynnit ja porrashuoneet
 5) asunnot
 6) resurssit.
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Kohteiden arviointi suoritettiin luodulla arviointimenetelmällä. 
Case-arviointi suoritettiin käyttäen apuna 
 - inventointia kohteissa valokuvaamalla ja mittaamalla
 - fyysisten jälkien kartoitusta
 - kohteen asukastoimikunnan edustajan haastattelua
 - kohteen isännöitsijän haastattelua
 - kaikkien kohteiden kiinteistöpäällikön haastattelua
 - rakennuslupakuvia
 - kaavaotetta, tontti- ja pohjakarttoja.

Case -kohteet olivat
 1) Domus Botnica, liikesiipi
 2) Pohjankaleva, Talo A
 3) Tapiontie 9

Arvioinnin tuloksena syntyi kohteiden kutakin aihetta kuvaava pylväsdiagrammi niin, että esimerkkikohteen soveltuvuus 
ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen on helppolukuisessa muodossa. 

Taulukko 1. Esim. Kriteeristö ja arviointi: 1. Lähiympäristö, kohdat 1.1–1.5 .
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Taulukko 2. Esim. Kohteiden arviointi, Tapiontie 9: Lähiympäristö, kohdat 1.1–1.5.

Kuva 2. Esim. Arvioinnin tulos, Tapiontie 9: Lähiympäristö.
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4.8.5 Arvioinnin tulokset  

Domus Botnica, liikesiipi

Domus Botnican opiskelija-asunnot ovat Domus Botnica -säätiön hallussa, PSOAS isännöi kohdetta ja hoitaa opiskelija-
asuntojen vuokrausta. Asunto-osan kylkeen rakennettu liikesiipi on alun perin suunniteltu ravintolaksi, viimeksi tila on ollut 
kuitenkin toimistokäytössä. Liikesiivessä todettiin homevaurio vuonna 2005, jonka jälkeen koko siipi pohjakerroksineen on ollut 
käyttämättömänä. Kohde sijaitsee Toivoniemen saaressa, jokisuiston alueella, ainutlaatuisella paikalla kaupunkirakenteessa. 
Alue on rakennettu 1950-luvulla, asemakaavan on laatinut Alvar Aalto. Alunperin alueella oli erinomaiset palvelut; ruoka- ja 
erikoistavarakauppoja. Palveluiden keskittymisen vuoksi monipuoliset lähipalvelut sijaitsevat nyt hiukan kauempana, mutta 
ovat kuitenkin lähietäisyydellä. Alueen jalankulkuverkosto kaipaa nykyaikaistamista. Kulkureitit ovat paikoin hyvin kapeita 
eikä yhtenäistä koko saaren kattavaa jalankulkuverkostoa ole. 

Piha-alue on pieni ja selkeästi jäsentynyt jalankulku- ja pysäköintialueeksi. Takapihalla on jätepiste ja kuivaustelineet. 
Tomutustelinettä ei asukkailla ole ollenkaan käytössä, asukkaat käyttävät naapuritaloyhtiön telinettä. Oleskelualuetta ei 
pihalle ole saatu sijoitettua, asukkaiden rakentama heikkolaatuinen grillipaikka on jo viereisellä puistoalueella. Kulkureitti 
takapihalle on liian pitkä ja hankala kiertäen koko rakennuksen tai esteellinen kulkien porrashuoneen kautta alas kellariin ja 
ulos takapihalle. Pihan turvallisuutta heikentää heikko valaistus, joka ei kata koko piha-aluetta ja valaistus on monin paikoin 
alle 5 lx. Takapihalla asukkaiden käyttämässä sisäänkäynnissä ei ole valaisinta ollenkaan ja vuokrattu pysäköintialue on 
valaistu puiston valaisimilla. Vetovoimainen, rauhallinen ja viihtyisä lähiympäristö kompensoi pihan puuttuvia toimintoja 
voimakkaasti.

Asunto-osan kellarikerroksessa ovat asukkaiden käytössä monipuoliset, käyttökelpoiset yhteistilat: kerhohuone, pesutupa 
ja saunaosasto. Näiden tilojen saavutettavuus on ikääntyneelle heikkoa, koska rakennuksen hissi ei ulotu kellarikerrokseen. 
Kulkureitti liikesiivestä yhteistiloihin on hankala; asukkaan tulisi kulkea ulkokautta porrashuoneen läpi alas kellariin. 

Sisäänkäynti liikesiipeen on komea; asunto-osaa ja liikesiipeä yhdistää laaja matala katos. Sisäänkäynti on hyvin suojattu 
ja sadevedet eivät ohjaudu sisäänkäynnin eteen. Liikesiipeen ja asunto-osaan on rakennettu kitkapintaiset luiskat, jotka 
ovat kuitenkin liian jyrkät liikuntaesteiselle. Esteettömyys ei toteudu liikesiiven sisäänkäynnissä; valaistus on epätasainen 
ja riittämätön, portaan nousu on 180 mm, kynnys on liian korkea ja tuulikaappi liian ahdas apuvälineen kanssa liikkuvalle. 
Katoksen alle sisäänkäyntitasolle voisi helposti sijoittaa suojaisan, turvallisen ja miellyttävän istuskelupaikan korvaamaan 
puuttuvaa pihan oleskelupistettä. Nykyisin sisäänkäyntikatoksen alla on käyttämätön istutusallas ja istuskelupaikka 
puuttuu. 

Liikesiiven 1. kerroksen tiloja arvioidaan nykyisen olemassa olevan tilanteen mukaan. Lähtökohtana on ollut tilojen 
käyttötarkoituksen muutos mahdollisimman vähin muutoksin ikääntyneiden lyhytaikaiseen asuinkäyttöön. Toimistohuoneita 
tarkastellaan asuinhuoneina ja toimiston aputiloja asuinhuoneisiin kytkeytyvinä pesu-, wc-, ruokailu- ja ruoanlaittotiloina. 
Pohjakerrosta ei ole otettu mukaan asuntotarkasteluun, koska pohjakerroksen asuinkäyttö on epätodennäköistä huonetilojen 
mataluuden vuoksi.

Asuinhuoneet (toimistohuoneet)ovat mitoitukseltaan sopivia ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen. Keittiö- ja ruokailutilan 
keskeinen sijainti helpottaa niiden käytettävyyttä. Pesu- ja wc-tilojen ahtaus, kulkureittien kapeus ja kynnysten korkeus on 
suurin este huoneistossa ikääntyneiden asumiselle. Näiden tilojen muuttaminen on kuitenkin verrattain helppoa, koska 
rakennus on pilarirunkoinen ja vesi- ja viemärilinjojen veto pohjakerroksen kautta mahdollistaa wc- ja pesutilojen siirtämisen 
vapaasti. Pilarirunko ja kevytrakenteiset seinät antavat suuria muuntelun mahdollisuuksia liikesiiven huoneistolle. 

Toivoniemen kaavaa on tarkoitus tarkastella uudelleen vuonna 2007. Nykyinen asemakaava sallii liikesiivelle asuin- ja 
liikekäytön, mutta asemakaavan uudelleen tarkastelu antaa hyviä mahdollisuuksia liikesiiven käytölle myös ikääntyneiden 
lyhytaikaiseen asumiseen. Kiinteistön asunto-osan pohjakerroksen yhteistiloissa ei ole käyttämättömiä tai vajaakäyttöisiä 
tiloja. Liikesiiven pohjakerroksessa on osin käyttämättömiä, tyhjiä autotalli- ja varastotiloja: tilat ovat nykyisin vain osittain 
talonmiehen käytössä autojen säilytystilana.  Autojen pysäköinti Toivoniemen taloyhtiöillä on vaikea kaikkien taloyhtiöiden 
osalla ja liikesiiven pohjakerroksen käyttämättömille autotalleille olisi varmasti käyttäjiä. Liikesiiven pohjakerroksen käyttö 
on ongelmallista, koska huonekorkeus on 2160 mm, palkkien alla 1800 mm. Pohjakerrosta voisi käyttää myös asukkaiden 
varasto- ja säilytystiloina. Kiinteistössä ei ole helppokäyttöistä polkupyörävarastoa ja sellainen onkin asukastoimikunnan 
toiveissa.  

Liikesiiven 1. kerros on erinomainen resurssi esteettömään ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen. Myös muuttamalla 
osan tai koko liikesiiven 1. kerroksen huoneista muuhun kuin asuinkäyttöön, kiinteistöön saisi järjestettyä kohtuullisin 
kustannuksin esteetöntä, helposti saavutettavaa ja monikäyttöistä kuntoilu- tai kuntoutus- tai kerho/harrastetilaa. 
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Liikesiiven käytön lisäarvo on kiinteistön sijainti lähellä kaupungin keskustaa, palveluita ja vehreässä rauhallisessa 
ympäristössä. Alunperin liikesiipi oli suunniteltu ravintolakäyttöön. Asuinkäyttö hyödyntäisi liikesiiven ympäristön hyviä 
laatutekijöitä erinomaisesti. 

Pohjankaleva

PSOAS on voinut ostaa tai vuokrata vapaita tontteja opiskelija-asuntojen rakentamista varten Oulun kaupungilta. 
Pohjankalevan opiskelija-asunnot on rakennettu olemassa olevalle asuinkerrostaloalueelle, jonka palvelut olivat vielä 
valmistumisajankohtana asuinalueella, mm. lähikauppa. Kaupunkirakenteen ja palveluiden uusiutumisen myötä palvelut 
ovat keskittyneet ja harventuneet. Näin kohteen palvelut eivät ole enää kovin lähellä, palvelut ovat siirtyneet tiheämmin ja 
tehokkaammin rakennetulle alueelle. Lähiympäristö on kuitenkin rakennettu ja jalankulku- ja pyörätieverkosto oululaisittain 
ylläpidetty ja kunnossa. Lähiympäristöstä puuttuu kuitenkin viihtyisä puisto tai virkistysalue, teollisuustontit ympäröivät 
nykyään aluetta. Viereiselle teollisuusalueelle on tulossa asemakaavan muutos, alueelle suunnitellaan kerrostaloja. Lisäksi 
lähelle on rakenteilla Supermarket, joka parantaa alueen palveluja huomattavasti. 

Piha-alue Pohjankalevassa on suunniteltu autojen ja pyörien säilyttämisen ehdoilla. Pysäköintialueet ovat laajoja ja katettuja 
pyörätelineitä on huomattavan runsaasti. Pihalta puuttuvat erilliset jalankulkijoiden reitit ja asianmukaiset oleskelualueet. 
Talon A pohjakerroksen ravintola aiheuttaa viikonloppuisin häiriötä, melua ja lisää liikennettä pihalle. Piha-alue on esteetön, 
mutta ei houkuttele liikkumaan tai oleskelemaan. 

Kiinteistössä on runsaasti yhteistiloja: kerhohuone, 2 saunaosastoa, joista toinen sijaitsee ullakkokerroksessa, pesutupa, 
kuivaushuone, kuntosali ja kaksi muuta kuntoiluhuonetta. Näiden tilojen saavutettavuus on kuitenkin huono apuvälinettä 
käyttävälle. Kynnykset ovat korkeita tai oviaukot liian kapeita. Lisäksi kulkureitti yhteistiloihin kulkee rauhattoman piha-
alueen poikki. Yhteistilat ovat muuten pääosin esteettömiä ja siten käyttökelpoisia ikääntyneellekin. 

Sisäänkäynnit ja porrashuoneet ovat Pohjankalevassa kohtalaisen helppokulkuisia. Kierreporras ei kuitenkaan ole sopiva 
ikääntyneelle. Poistamalla korkeat kynnykset, sisäänkäynnistä saisi kohtuullisilla kustannuksilla esteettömän. Hissi on tilava 
ja lähtee maantasokerroksesta kaikkiin asuinkerroksiin. 

Pohjankalevan soluasunnot ovat vuokraajalle ongelmallisia. Kahden huoneen solut ovat kohtalaisen suosittuja. Kolmen 
huoneen soluissa kolmannen asukkaan löytäminen tai vaihtuminen pienessä solussa on jo hankalampaa. Seitsemän 
hengen soluissa hinta-laatu -suhde on kohdallaan, mutta asukkaat joko muuttavat pienempään asuntoon nopeasti tai 
jäävät pitkäaikaisiksi vuokralaisiksi. Yhteistilojen siisteys ja käyttö aiheuttavat isännöitsijän mukaan eniten valituksia. 
Pohjankalevassa on asukkaiden kesken kuitenkin hyvä henki.  

Ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen soluasunnot soveltuvat heikosti. Asuinhuoneet ovat mitoitukseltaan riittäviä 
makuu- ja oleskelutilaksi, mutta wc- ja peseytymistilojen esteettömyys ja saavutettavuus on heikkoa. Oviaukot ovat liian 
kapeita ja kynnykset korkeita, ja wc- ja peseytymistiloissa ei ole riittävästi tilaa apuvälineelle. Tilat ovat liian pieniä tähän 
käyttöön. Kiviseiniin voi helposti kiinnittää tukikaiteita tai -kahvoja, mutta tilojen muunneltavuus hormiryhmien sijainnista 
johtuen on kohtuullisin kustannuksin lähes mahdotonta. Ainoastaan yhdistämällä vierekkäisiä pieniä wc- ja pesutiloja 
ikääntyneetkin pystyisivät käyttämään niitä. Asuinhuoneiden muunneltavuus on heikkoa, koska huoneiden väliset seinät 
ovat kivirakenteisia. 

Pohjankalevassa on kohtalaisesti resursseja yhteistilojen käyttöä ajatellen, nykyisissä yhteistiloissa ei ole juuri vajaakäyttöä 
ja asukkaat arvostavat monipuolisia tiloja. Kellarikerroksen tilat eivät sovellu liikuntaesteisen asuinkäyttöön, mutta kuntoutus- 
ja monikäyttötiloiksi kohtalaisen hyvin. Talon B ullakkokerroksessa on käyttämätön saunaosasto ja vajaakäyttöinen 
takkahuone. Alunperin saunat on rakennettu edustussaunoiksi. Ullakkokerroksen saunaosastojen ja kattoterassin upeat 
näköalat ovat kiinteistön hyödyntämätön lisäarvo. 

Tapiontie 9

Tapiontie 9 on tullut PSOAS:in hallintaan Linnanmaan vuokra-asunnot Oy:ltä vuonna 2004. Taloyhtiö on rakennettu 
yhtä aikaa Linnanmaan yliopiston ja sen campus-alueen kanssa 1970-luvulla. Linnanmaan alue on kohtalaisen tiivistä 
kerrostaloaluetta, mutta viheralueet ovat kasvaneet jo vehreäksi. Jalankulku- ja pyörätieverkosto on alueella erinomainen ja 
palvelut ovat säilyneet ja lisääntyneet alueella. Ostoskeskuksen ulkoalueet on perusparannettu ja alueella onkin turvallinen 
ja helppo kulkea. 
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Tapiontie 9:n piha on suljettu, suojainen ja rauhallinen pienehkö korttelipiha. Asukkaat voivat tarkkailla parvekkeilta pihan 
elämää. Jalankulkureitit kiertävät pihan reunoja, keskellä on vapaata viher- ja leikkialuetta. Oleskelu- ja leikkikalusteet 
kaipaavat osin kunnostamista, mutta muuten piha on viihtyisä, esteetön ja käyttökelpoinen. Korttelin yhteinen pysäköintialue 
ja jätepiste sijaitsevat viereisessä korttelissa kadun toisella puolella. 

Rakennuksessa on runsaasti yhteistiloja, joista noin kolmannes on vajaakäytössä tai kokonaan käyttämättömiä. Yhteistilojen 
saavutettavuus on kohtalaista. Hissi pohjakerroksen yhteistiloihin on liian pieni liikuntaesteiselle ja korkeat kynnykset estävät 
liikkumisen apuvälineen kanssa pohjakerroksen käytävillä. 

Talo odottaa perusparannusta, joka on ajoitettu vuosille 2007–08. Näin ollen yhteistilojen pinnat, kalusteet ja varusteet ovat 
saaneet vanhentua rauhassa, mikä heikentää yhteistilojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä.  

Asukkaiden käytössä ei ole kerhohuonetta, vaikka sellainen on alunperin rakennettu helppokulkuiseen paikkaan 
pohjakerrokseen. Tila on nykyisin vuokrattu kangas- ja ompeluyritykselle. Maantason pohjakerroksen yhteistiloissa on 
runsaasti resursseja ikääntyneiden esteettömään asumiseen, kuntoutus- tai monikäyttötiloiksi. 

Sisäänkäynnit ovat 1970-luvun tyyliin vaatimattomia, mutta pienillä muutoksilla esteettömiä. Tasoerot, katoksen ja 
suojauksen puute, ja heikko riittämätön valaistus ovat suurimmat puutteet. Porrashuoneiden portaat ovat kohtalaisen 
helppokulkuiset, mutta heikko valaistus ja värierojen puuttuminen askelmien reunoissa vaikeuttavat kulkemista. Hissi ulottuu 
pohjakerroksesta kaikkiin asuinkerroksiin, mutta hissikorin koko on liian pieni liikuntaesteiselle. 

Tapiontie 9:n asunnot on suunniteltu alunperin perheasunnoiksi yliopiston henkilökunnalle. Asuinhuoneiden ja pesutilojen 
mitoitus on väljä 1970-luvun tyyliin, ja kalustus makuuhuoneissa ja keittiöissä on riittävää ikääntyneiden lyhytaikaiseen 
asumiseen. Pesuhuoneet (yhdistetty wc- ja pesutila) ovat elementtirakenteisia ja sijoitettu ontelolaatan päälle niin, että 
tasoero asuinhuoneen lattiatasosta on kohtalaisen suuri. Esteettömyyttä heikentää lisäksi oviaukkojen kapeus. Jokaisessa 
huoneistossa on parveke, mutta kynnyksen korkeus on este liikkumisen apuvälinettä käyttävälle. Huoneistojen kaikki 
väliseinät ovat kevytrakenteisia, mikä on suuri etu huoneistojen muuntojoustavuutta ajatellen. Pesuhuoneiden hormiryhmät 
sijaitsevat huoneistojen välisten seinien läheisyydessä, eikä pesuhuoneiden paikkaa voi näin ollen kohtuullisin kustannuksin 
muuttaa. 

Tapiontie 9:ssä on runsaasti vajaakäyttöisiä tai kokonaan käyttämättömiä tiloja pohjakerroksen yhteistiloissa. Kylmäkomerot 
ja toinen saunaosasto on poistettu käytöstä ja kerhohuone on vuokrattu. Irtainvarastot ovat suuria muihin PSOAS:in 
kohteisiin verrattuina ja kohtalaisen kokoisia ulkoiluvälinevarastoja on kaksi kpl /porrashuone. Näitä pohjakerroksen 
tiloja, käyttämättömiä resursseja, voi kohtuullisin muutoksin muuttaa liikuntaesteisen asuinkäyttöön, kuntoutuskäyttöön tai 
monipuoliseksi harrastetilaksi. 

Suunnitellun perusparannuksen yhteydessä pohjakerroksen yhteistiloihin tulee varmasti muutoksia. Huolehtimalla 
sisäänkäyntien ja yhteistilojen esteettömyydestä maantasokerrokseen mahdollisesti sijoitettavista asunnoista saisi 
rakennettua aidosti esteettömiä, helppokulkuisia asuntoja myös ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen.

Suojaisaa korttelipihaa voisi kiinteistössä hyödyntää enemmän. Ikääntyvälle pihaympäristön laatu on erikoisen 
tärkeä. Pihasta saisi kunnostamalla ja kohtuullisin muutoksin varsin viihtyisän ja turvallisen kiinteistön laatua nostavan 
vetovoimaisuustekijän. 

4.8.6 Johtopäätökset

Esimerkkikohteista parhaiten ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen soveltuu Tapiontie 9. Rakennuksessa on runsaasti 
resursseja yhteistilojen käytölle ja asuntojen asuinhuoneet ja pesutilat ovat riittävän väljiä. Sijainti lähellä palveluja, 
erinomaiset jalankulku- ja pyörätiet, ja suojainen, rauhallinen korttelipiha ovat tärkeitä ominaisuuksia ikääntyneiden 
asumisessa. Suurimmat puutteet ovat sisäänkäyntien, yhteistilojen ja asuntojen wc- ja pesutilojen esteettömyydessä. Nämä 
ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa kohtuullisin kustannuksin varsinkin kun rakennuksen peruskorjaus on tulossa vuonna 
2007–08. 

Pohjankalevan Talo A soveltuu kohtalaisen heikosti ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen. Piha-alue on turvaton, palvelut 
ovat liian kaukana ja lähiympäristöstä puuttuvat viihtyisä puisto ja ulkoilureitit. Soluasuntojen asuinhuoneet soveltuvat 
lyhytaikaiseen asumiseen, mutta wc- ja pesutilojen esteettömyys on asumisen kulmakivi liikuntaesteiselle. Lisäksi 
monipuolisten yhteistilojen määrästä huolimatta, niiden heikko saavutettavuus on este ikääntyneelle. 
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Domus Botnican liikesiipi sijaitsee ainutlaatuisella paikalla kaupunkirakenteessa ja on kohtalaisen lähellä palveluja. Liikesiipi 
on nykyisin tyhjillään ja käyttämätön. Tuleva asemakaavan uudelleen tarkastelu ja samalla liikesiiven käyttötarkoituksen 
harkinta antavat erinomaisia mahdollisuuksia ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen. Pohjakerroksen autotalli- ja 
varastotiloihin ei voi suunnitella asuinkäyttöä tilojen mataluuden vuoksi. 

4.8.7 Yhteenveto

Riippuen kohteen sijainnista kaupunkirakenteessa, rakentamisajankohdasta, palveluiden läheisyydestä ja sisäänkäyntien 
ja asuntojen esteettömyydestä ja mitoituksesta esimerkkikohteiden soveltuvuus ikääntyneiden lyhytaikaisen asumiseen 
vaihtelee. 

Suurimmat puutteet tutkimuskohteissa ikääntyvien lyhytaikaiselle asumiselle olivat
 - sisäänkäyntien esteettömyys
 - palveluiden sijoittuminen liian kauas
 - lähivirkistysalueen puuttuminen tai kulkureittien kulkukelpoisuus
 - wc- ja pesutilojen esteettömyys.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan esittää yleensä PSOASin opiskelija-asuntojen soveltuvuudesta ikääntyneiden 
lyhytaikaiseen asumiseen: 

Kohteissa, joissa 
 - monipuoliset palvelut ovat riittävän lähellä 
 - lähiympäristössä on helppokulkuiset ja turvalliset ulkoilureitit
 - lähiympäristössä on puisto tai muu virkistysalue
ja joissa kohtuullisin kustannuksin voidaan rakennus perusparantaa niin, että
 - piha on turvallinen kulkea ja viihtyisä oleskella
 - sisäänkäynnit ovat esteettömiä
 - porrashuoneet ovat helppokulkuisia ja riittävän suuri hissi on käytettävissä
 - monipuoliset yhteistilat ovat helposti saavutettavia ja esteettömiä
 - asunnoissa on keitto-, ruokailu- ja oleskelumahdollisuus lyhytaikaiseen asumiseen
 - asuinhuoneet, peseytymis- ja wc-tilat ovat esteettömiä, helposti saavutettavia ja 
   mitoitukseltaan riittävän väljiä apuvälineen kanssakin kulkevalle
on hyvät edellytykset soveltaa ikääntyneiden, omaisten ja omaishoitajien lyhytaiakaiseen asumiseen. 

Tässä tutkimuksessa syntyi helppokäyttöinen arviointimenetelmä opiskelija-asuntojen soveltuvuudesta ikääntyneiden 
lyhytaikaiseen asumiseen. Kriteeristön pohjana ovat olleet TSA-tutkimuksen muut tutkimukset, joista on otettu tämän 
tutkimuksen arviointiin nimenomaan ikääntyneiden lyhytaikaiseen asumiseen vaikuttavat ominaisuudet. Opiskelija-
asuntoja hallinnoiva yritys voi halutessaan käyttää sitä minkä tahansa kohteen arvioimiseen ja näin arviointimenetelmä on 
sovellettavissa yleisemmälläkin tasolla. 
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4.9  Korjausneuvonta ja -avustukset sekä apu kiinteistöjen 
 kunnostus- ja huoltotöissä seniorien näkökulmasta
 Laura Sorri

4.9.1 Yleistä

Tutkimusosion aiheena on ollut itsenäisen asumisen tukeminen korjausrakentamiseen ja kiinteistöpitoon liittyvien 
tukipalveluiden avulla. Tutkimuksen kohteena on ollut vertaisarvioinnissa mukana olevien kuntien alueella senioreille 
annettava korjausrakentamisneuvonta, valtion ja kuntakohtaiset avustukset ja yksityishenkilöille tarjolla oleva apu 
kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotöissä, joiden tuottajana voi olla kunta tai kolmas sektori. Samoin selvitettiin kuntien alueella 
tarjolla olleita ikääntyneille suunnattuja neuvontapalveluita. Tutkimuksessa olivat mukana Oulun, Tampereen ja Kajaanin 
kaupungit sekä Ristijärven kunta.

4.9.2 Korjausavustukset

Valtion asuntorahaston avustukset

Valtion asuntorahaston (ARA) varoista myönnetään korjaus- ja energia-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia 
eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Avustuksen myöntää kunta, Valtion asuntorahasto tai Valtionkonttori 
avustuslajista riippuen. Kaikki avustukset maksetaan asuntorahaston varoista. Vähintään 10 % (sota)invalideilla on 
mahdollisuus saada korvausta Valtionkonttorilta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvista laitteista ja välineistä. 
Valtion asuntorahasto antaa ohjeet avustusten hakemisesta ja määrää niiden hakuajat, jotka ovat valtakunnallisia. Hakuaika 
päättyy keväällä. Kiireellisessä korjaustarpeessa olevien vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen sekä talous
jätevesijärjestelmien parantamiseen myönnettäville avustuksille on lisähakuaika myös syksyllä. Avustusta terveyshaitan 
poistamiseen sekä hissin rakentamiseen ja suunnitteluun voi hakea myös normaalin hakuajan jälkeen.

Vanhusten ja vammaisten asunnot

Avustusta on saatavissa ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon korjaamiseen. Sen edellytyksenä on, että 
asukkaista ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät saa ylittää tulorajoja eikä 
ruokakunnalla saa olla varallisuutta asunnon korjaamiseen omalla kustannuksella. 

Hissin rakentaminen ja korjaaminen ja liikuntaesteen poistaminen

Hissin rakentamiseksi olemassa olevaan kerrostaloon ja jo olemassa olevan hissin korjaamiseen paremmin liikuntaesteiselle 
soveltuvaksi on saatavissa avustusta. Myös muihin korjauksiin, joilla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy 
asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai asuntojen yhteisiin tiloihin, on saatavissa avustusta.

Suunnitelmallisen korjaamisen edistäminen

Suunnitelmallisen korjaamisen ja kunnossapidon edistämiseen on saatavissa avustusta. Avustus on tarkoitettu 
asuinrakennusten kuntoarvion, kuntotutkimuksen ja huoltokirjan laatimiskustannuksiin sekä perusparannustoimenpiteiden 
suunnitteluun. 
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Terveyshaitan poistaminen

Avustusta terveyshaitan poistamiseen voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan asuinrakennukseen tai 
asuntoon yllättäen tulleen terveyshaitan tai kosteusvaurion poistamisen vaatimiin korjaustoimenpiteisiin. Mikäli asunto 
osoittautuu korjauskelvottomaksi, voidaan avustuksella tukea myös uuden asunnon hankintaa tai rakentamista.

Talousjätevesiavustus

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen talousjätevesijärjestelmien 
parantamiseen kunnallisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Avustettavia toimenpiteitä ovat vaatimukset 
täyttävän jätevesijärjestelmän toteuttamiseksi tarvittavien viemärien ja jätteiden käsittelylaitteiden rakentaminen sekä 
liittyminen vesiosuuskunnan yhteiseen viemäriin. 

Energia-avustus

Energia-avustuksia myönnetään vähintään kolme asuntoa käsittävän ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen 
kyseessä ollessa energiakatselmusten tekemiseen, rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen, ilmanvaihtojärjestelmiin 
liittyviin toimenpiteisiin sekä lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden on 
perustuttava energiakatselmukseen tai muuhun hyväksyttävään energiataloudelliseen tarkasteluun.

Kuntakohtainen tuki

Kunnilla voi olla omia kuntakohtaisia ylimääräisiä avustuksiaan korjaus- ja perusparantamistoimintaan. Yleisiä ovat 
kuntien omat hissiavustukset, joita on saatavissa ARA:n avustuksen lisäksi. Tämän tutkimusosion kohdekunnista Oulun 
ja Tampereen kaupungit myöntävät avustusta hissin rakentamiseen vanhaan asuinkerrostaloon. Oulun kaupunki myöntää 
avustusta 15 % rakentamiskustannuksista ja Tampereen kaupunki 10 %. Kajaanin kaupunki on myöntänyt vuodesta 2004 
lähtien avustusta hissin suunnitteluun 30 % suunnittelukustannuksista. Suunnittelun avustamisen tavoitteena on kunnollisten 
suunnitelmien saaminen ja sitä kautta oikean urakkahinnan saaminen, koska hyvät suunnitelmat eivät kuitenkaan vanhene 
lyhyessä ajassa.

Kunnilla voi olla myös omia lainarahastojansa vähävaraisten yksityishenkilöiden rakentamisen helpottamiseen. Tampereen 
kaupungilla on oma lainarahasto, josta on mahdollista saada lainaa perusparantamiseen, asunto-osakkeen omistajan 
osuuteen hissin rakentamisesta vanhaan kerrostaloon, omakotitalon ostamiseen tai omakotitalon rakentamiseen. Lainassa 
on tulorajat ja sitä voi saada 75 % kustannuksista. 

Ristijärven kunnalla on ollut aiemmin omia avustuksiaan. Ristijärvi jakoi kahden vuoden ajan noin 4–5 vuotta sitten 
lisäavustusta vesihuollon järjestämiseen haja-asutusalueella. Avustusta jaettiin niinä vuosina, jolloin vähien sateiden vuoksi 
kaivot kuivuivat. Aiemmin vähävaraisten liikuntaesteisten tai ikääntyneiden on ollut mahdollista saada perusturvan puolelta 
ylimääräistä avustusta ARA:n avustuksien lisäksi asunnon muutostöihin paremmin heille soveltuviksi tapauksissa, joissa 
kotona asuminen katsottiin kokonaisuutena kunnalle edullisemmaksi ratkaisuksi kuin esimerkiksi laitospaikka. 

4.9.3 Korjausneuvonta

Kuntien antama korjausneuvonta

Kajaani

Kajaanin kaupungilla ei ole enää virkamiestä, jonka tehtäviin kuuluisi antaa korjausneuvontaa. Korjausneuvonta on loppunut 
1980-luvun loppupuolella. Rakennusvalvontavirastossa käsitellään ja tarkastetaan avustushakemukset, varsinaista 
neuvontaa ei anneta. Virastosta annetaan myös lausuntoja terveyshaitan perusteella tehtäviin korjauksiin. Kainuun alueella 
olisi tarvetta korjausneuvonnalle. Useamman kunnan yhteisen korjausneuvojan toimipaikkana voisi olla ympäristökeskus.

Korjausavustuksia myönnettiin yli 65-vuotiaille ja veteraaneille vuonna 2003 seitsemäntoista, vuonna 2004 kymmenen ja 
vuonna 2005 yhdeksäntoista. Vuodesta 2004 haettavissa olevaa hissien suunnitteluavustusta haki ensimmäisenä vuonna 
kymmenen taloyhtiötä. Suunnitelmat tehtiin 5–6 kerrostaloon ja kaksi niistä on saanut rakennusluvan ja/tai toteutunut. 

Oulu

Oulussa on kolme korjausneuvonnan antajaa: yksi arkkitehti ja kaksi rakennusmestaria. Arkkitehdillä on myös muita 
virkatehtäviä ja toinen rakennusmestareista on osa-aikaeläkkeellä. Korjausneuvonta on teknisen keskuksen tontti- ja 
asumispalveluiden alaisuudessa. Korjausneuvontaa annetaan pääasiassa korjausavustus-, hissiavustus- ja korkotukilaina-
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asiakkaille.  Muille asiakkaille henkilökohtaista neuvontaa annetaan käytettävissä olevan ajan puitteissa ja puhelinneuvontaa 
annetaan kaikille, jotka korjausneuvojille soittavat.

Yli 65-vuotialle myönnettyjä korjausavustuksia, joihin yleensä liittyy korjausneuvontaa, oli vuonna 2003 122 kappaletta, 
vuonna 2004 103 kappaletta ja vuonna 2005 109 kappaletta.. Avustuksia liikuntaesteen poistamiseen on muutamia 
vuodessa. Hissiavustuksia on myönnetty vuodesta 2002 ja toteutuneita kohteita on yhteensä 35–40 kpl. 

Ristijärvi

Ristijärvellä korjausneuvontaa antaa kunnan rakennusmestari. Hänellä on yhdistetty kunnan rakennusmestarin, 
rakennustarkastajan ja korjausneuvojan virka. Korjausneuvontaa Ristijärvellä annetaan kaikille sitä haluaville. 

Yli 65-vuotiaita avustuksen saajia on vuosittain noin kaksikymmentä ja vammaisia muutamia. Korjausavustusten 
hakijamäärät ovat laskeneet. Hissiavustuksia kunnassa ei ole jaettu lainkaan, koska pientalovaltaisessa kunnassa ei juuri 
ole kerrostaloja. Myöskään energia-avustuksia ei viime vuonna haettu. Korjausneuvonnan asiakkaina on myös jonkin verran 
henkilöitä, jotka eivät hae avustuksia mm. tulorajojen vuoksi. Neuvontaa annetaan kaikille sitä haluaville.

Tampere

Tampereella työskentelee yksi korjausneuvoja, joka on koulutukseltaan rakennusmestari. Korjausneuvonta on asuntotoimen 
alaisuudessa. Korjausneuvojan päätoimena on valtion korjaus-, hissi- ja energia-avustusten hoito, mihin kuluu noin 
95 % työajasta. Varsinainen korjausneuvonta on tarkoitettu omakotitaloasukkaille ja se tapahtuu joko puhelimitse tai 
kotikäynneillä.

Yli 65-vuotiaita korjausavustuksen hakijoita oli vuonna 2005 viisikymmentä. Kolmesataa taloyhtiötä haki avustusta 
suunnitelmallisen korjaamisen edistämiseen eli kuntoarvion tekoon tms. Energia-avustushakemuksia oli 350. 
Avustushakemuksia hissin korjaamiseen tai uuden rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen oli yhteensä 25. 
Talousjätevesiavustus oli yksityisten henkilöiden haettavissa ensimmäistä kertaa vuonna 2005, jolloin hakemuksia tuli vain 
kaksi. Neuvontatapahtumia oli muutoin epäsäännöllisesti. Käyntejä, joihin ei liity avustushakemusta, on alle kymmenen 
vuodessa. Puhelinneuvontaa on enemmän. Lisäksi nykyisin on alkanut tulla sähköpostitse joitakin kyselyitä, joihin on 
vastattava.

Muu korjausneuvonta kohdekuntien alueella

Korjausrakentamiseen on saatavissa neuvontaa myös muualta kuin kunnan korjausneuvojilta. Kuntien rakennusvalvon-
taviranomaiset neuvovat rakennuslupiin liittyvissä asioissa Ympäristövirastot ja terveystarkastajat neuvovat home- ja 
kosteusvauriotapauksissa. Sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelut neuvovat vammaispalvelulain mukaisissa asunnon 
muutostöissä. Tampereen kaupungilla on tekninen neuvontapiste Frenckell, josta neuvoja kaipaavat ohjataan eteenpäin 
oikealle henkilölle. Ympäristökeskukset antavat neuvontaa ja myöntävät avustuksia. Ympäristökeskuksista neuvontaa 
annetaan pääasiassa viranomaisille. Maakuntien museot neuvovat vanhemman rakennuskannan korjaamisessa. Erilaisilla 
järjestöillä kuten Vanhustyön keskusliitolla ja Hengitysliitolla (Heli) on omia alueellisia neuvojiaan.

Korjausneuvonnan asiakkaat

Suurin osa korjausneuvonnan asiakkaista oli kaikissa kohdekunnissa yksityishenkilöitä. Oulussa ikääntyneiden, yli 65-
vuotiaiden, korjausneuvonnassa ovat usein varsinaisen asiakkaan lisäksi myös hänen omaisensa mukana. Vammaisten 
korjausneuvonnan asiakkaiden tapauksissa on yleensä vammaispalvelu mukana, koska osa muutostöiden rahoituksesta 
tulee korjausavustusten ja osa vammaispalvelun kautta. Ristijärven kokemusten mukaan avustusten hakijat ovat ns. 
valveutuneita ihmisiä ja he ovat yhä omatoimisempia. Tampereella sellaisina neuvonnan asiakkaina, jotka eivät hae 
korjausavustuksia, on ollut yksityisiä asunto-osakkeen omistajia, jotka kysyvät miten kuuluisi menetellä, jos isännöitsijä ei 
reagoi johonkin rakennustekniseen ongelmaan. Neuvonnan asiakkaista omakotitaloasukkaat ovat aika usein vanhan talon 
ostajia, jotka kaipaavat neuvoja, mistä heidän pitäisi aloittaa perusparannushanke ja mitä heidän siinä pitäisi huomioida.

Taloyhtiöiden edustajat kysyvät tietoa avustusmahdollisuuksista ja he kaipaavat neuvontaa lähinnä avustushakemuksiin 
tarvittavista liitteistä ja selvityksistä sekä avustusten maksatukseen liittyvissä asioissa. Taloyhtiöt asioivat isännöitsijöiden tai 
hallituksen puheenjohtajien välityksellä. Ammatti-isännöitsijät ovat yleensä hyvin perillä avustusasioista, mutta sivutoimisten 
isännöitsijöiden tietämys ei aina ole riittävää ja heillä on myös virheellisiä käsityksiä, kuten että avustuksia saisivat vain 
lähiöhankkeessa mukana olevissa lähiöissä sijaitsevat taloyhtiöt, vaikka lähiöhanke olisi jo päättynyt joitakin vuosia sitten. 
Taloyhtiöille annettava varsinainen korjausneuvonta keskittyy Oulussa lähinnä hissien rakentamisen toimintajärjestyksen 
selvittämiseen. Lisäksi taloyhtiöt kaipaavat neuvontaa ikkunoiden uusimiseen, koska siihen ei useinkaan oteta erillistä 
suunnittelijaa vaan työstä sovitaan suoraan ikkunavalmistajan ja asentajan kanssa.
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Korjausneuvonnan ja korjausavustusten tyypilliset kohteet

Pientalot

Kaikissa kunnissa yleisin tekninen korjaustarve omakotitaloissa oli vesikatteen kunnostaminen tai uusiminen. Kajaanissa 
yleisiä olivat ikkunoiden uusiminen, lämmitysjärjestelmän vaihtaminen nykyistä helppokäyttöisempään ja vetoisten tai kylmien 
lattioiden korjaukset. Oulussa toiseksi yleisimpiä olivat lämmitysjärjestelmän kunnostamiset ja lisälämmöneristäminen. 
Ristijärvellä yleisiä avustettavia teknisiä korjauksia olivat myös ikkunoiden uusimiset tai kunnostamiset. Tampereella jonkin 
verran avustuksia on annettu myös salaojittamiseen ja vesijohtojen uusimiseen

Puutteellisesti varustettujen asuntojen perusparantamiseen on annettu avustuksia Ristijärvellä ja Tampereella. Kajaanissa 
avustettavien kohteiden joukossa ei ollut varsinaisesti varustukseltaan puutteellisia kohteita, mutta peseytymistiloja on 
siirretty kellarista maantasokerrokseen. Oulun osalta ei ollut mainintaa tällaisista kohteista. Ristijärvellä omakotitaloista 
on puuttunut sellaisia mukavuuksia kuin sisäsauna. Enää ei juuri ole omakotitaloja, joista puuttuisi sisä-wc tai jonkinlainen 
peseytymismahdollisuus. Toisaalta kunnassa on vielä joitakin ympärivuotisessa asuntokäytössä olevia omakotitaloja, joissa 
ei ole sähköä. Talousjätevesiavustusten hakemusten kasvua on Ristijärvellä odotettavissa, koska kyselyitä on ollut paljon ja 
kunnassa on haja-asutusalueita, joilla ei ole viemäriä. Tampereen Teiskossa on ollut kohteita, joissa avustusta on annettu 
pesutilan rakentamiseen asuinrakennuksen sisälle. Peseytymismahdollisuus on alun perin ollut vain pihasaunassa.

Liikuntaesteen poistamiset, joihin korjausavustuksia on myönnetty, ovat Ristijärvellä tyypillisesti olleet omakotitalojen 
ulkoportaat, joihin on rakennettu luiskat, oviaukkojen leventäminen sekä wc:n, pesutilojen ja keittiökalusteiden muuttaminen 
pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaksi. 

Kerrostalo- ja rivitalohuoneistot

Kajaanissa lähes kaikki osakehuoneistoihin tehtävät korjaukset olivat kylpyhuoneiden korjauksia, joissa tyypillisesti 
poistetaan amme ja järjestetään kylpyhuone uudelleen. Muutamia keittiökalusteiden uusimisia tehtiin yleisimmin 
toiminnallisten puutteiden vuoksi, mutta joskus myös niiden huonon kunnon vuoksi. Oulussa yleisin avustettava toimenpide 
asuinkerrostalohuoneistoissa oli kylpyhuoneen korjaus, erityisesti kylpyammeen poisto, ja Tampereella yleisin avustettava 
toimenpide oli keittiön korjaus. Tampereella ammeen poistaminen pyritään yhdistämään tulevaan putkistosaneeraukseen. 
Mikäli ammeen poistamisella on kiire, ohjataan asiakkaat yleensä vammaispalveluun. Tampereella toiseksi yleisimpiä 
avustettavia toimenpiteitä kerrostalohuoneistoissa olivat lattioiden kunnostamiset tai uusimiset. Näissä tapauksissa lattian 
pintamateriaalin heikko kunto vaikeutti asukkaan liikkumista.

Avustettavina tai neuvottavina kohteina rivitalohuoneistoja oli Kajaanissa, Oulussa ja Tampereella vähän, koska 
rivitalohuoneistojen osuus koko asuntokannasta on melko pieni. Rivitaloasuntojen korjaukset kohdistuivat peseytymistiloihin 
ja keittiöihin kuten kerrostalohuoneistojenkin. Tampereella mainittiin lisäksi wc:iden korjaukset. Koska rivitalohuoneistot ovat 
keskimäärin kerrostalohuoneistoja suurempia, niissä on usein myös erilliset wc:t.

Asunto-osakeyhtiöt 

Sekä Oulussa että Tampereella asunto-osakeyhtiöiden yleisimmät avustettavat toimenpiteet olivat energiataloudellisia 
parannustöitä, kuten lämmitysjärjestelmän, lämmönvaihtimien tai venttiilien uusimisia tai ikkunoiden ja parvekeovien 
uusimisia. Tampereen osalta mainittiin yleiseksi myös avustukset kuntotutkimuksien tekoon ja suunnitteluun. Liikuntaesteen 
poistamiset, joihin taloyhtiöt olivat Oulussa hakeneet avustusta, olivat tyypillisesti hissien korjauksia sekä luiskien ja 
kaiteiden rakentamisia. Ristijärvellä avustusten hakijoissa ei vuonna 2005 ollut yhtään taloyhtiötä.

Suunnittelijan ja urakoitsijan valinta

Virkamiehet eivät puolueettomuuden vuoksi voi suositella yhtä tai useampaakaan suunnittelijaa tai urakoitsijaa asiakkaalle, 
vaan heidän tulisi siinä tapauksessa listata kaikki. Toisinaan korjausneuvonnan asiakkaat kuitenkin kaipaavat apua 
suunnittelijan tai urakoitsijan valinnassa päästäkseen korjaushankkeen alkuun. Yhdenkään kohdekunnan korjausneuvojalla 
ei ollut omaa listaa suunnittelijoista tai urakoitsijoista. Oulun ja Tampereen korjausneuvojat antoivat asiakkailleen tietoa 
muiden tekemistä suunnittelija- ja urakoitsijalistoista. Kajaanissa neuvotaan kääntymään paikallisen yrittäjän puoleen nimiä 
mainitsematta. Puolueettomuuden vaatimuksesta huolimatta joskus korjausneuvoja saattaa antaa asiakkaalle useamman 
suunnittelijan tai urakoitsijan nimen, kun vaikuttaa siltä, ettei asiakas millään muutoin pääse hankkeen alkuun.
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Urakoitsijan valinnassa ongelmana on se, etteivät korjauksen teettäjät pyydä kuin yhden tarjouksen ja/tai saavat 
ylihintaisen tarjouksen. Yksityishenkilöt eivät aina pysty arvioimaan saamansa tarjouksen kohtuullisuutta. Tampereella 
myös vammaispalvelun kautta tehtyihin urakkatarjouspyyntöihin on tullut ylihintaisia tarjouksia, kun tarjouksen pyytäjänä 
on ollut kaupunki, vaikka varsinainen urakkasopimus tehdäänkin yksityishenkilön kanssa. Ristijärvellä suunnittelijan ja 
urakoitsijan valinnassa hankaluutena on se, ettei pienessä kunnassa ole useita suunnittelijoita tai urakoitsijoita. Tekijöitä 
löytyy kohtuullisen hyvin talvisin, mutta kesällä se ei ole itsestään selvää. Yleisesti on hankalaa saada tekijöitä ja varsinkaan 
useampia tarjouksia pieniin korjaustöihin. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että rautakaupat antavat helpommin alennuksia 
nuorille omakotitalon rakentajille kuin vanhuksille.

Korjausneuvonnan yhteiset piirteet kohdekunnissa

Korjausneuvontaa antavat henkilöt ovat yleensä koulutukseltaan rakennusmestareita, joita oli neljä viidestä haastatellusta. 
Oulun kaupungin korjausneuvojista yksi on koulutukseltaan arkkitehti.

Korjausneuvojien työpaikat sijaitsevat kaikissa kohdekunnissa keskeisellä paikalla. Puhelinneuvonnalla on merkittävä osuus 
suuremmissa kaupungeissa Oulussa ja Tampereella.

Yksikään kohdekunnista ei markkinoinut korjausneuvontaa vaan ne markkinoivat korjausavustuksia. Kaikki kunnat 
ilmoittivat lehdissä korjausavustusten hakuajoista. Oulun kaupunki ilmoitti korjausavustusten hakuajoista myös kauppojen 
ilmoitustauluilla, terveyskeskuksissa, asukastuvilla ja paikoissa, joissa vanhusten oletetaan liikkuvan. Tietoa avustuksista 
välitetään myös kaupungin kotipalvelutyöntekijöiden kautta potentiaalisille asiakkaille. Ristijärvellä ilmoitukset olivat kunnan 
ilmoitustaululla kunnanviraston ikkunassa. Tampereella ilmoituskanavina käytettiin myös radiota ja paikallistelevisiota. 
Tiedotukseen käytettiin myös Ikäpistettä, Mummon kammaria, yhdistyksiä ja palvelutaloja. Isännöitsijät ovat yleensä hyvin 
tietoisia taloyhtiöille tarjolla olevista avustuksista.

Korjausneuvonnan erot kohdekunnissa

Korjausneuvontaan käytettävissä olevat resurssit vaihtelivat paljon. Kajaanissa ei ollut lainkaan korjausneuvontaa. Niistä 
kunnista, joissa oli korjausneuvontaa, olivat Tampereella korjausneuvonnan henkilöresurssit kunnan asukasmäärään 
suhteutettuina selkeästi pienemmät kuin muilla tutkimuspaikkakunnilla. Tampereella korjausneuvojana työskentelee 
vain yksi henkilö täyspäiväisesti. Hänen työaikansa kuluu lähes kokonaan avustusten hoitoon. Kohdekunnista Oulussa 
henkilöresursseja on selvästi eniten: yksi täyspäiväinen korjausneuvoja, yksi osa-aikaeläkkeellä oleva ja yksi, jonka 
työajasta osa on käytettävissä korjausneuvontaan. Silti Oulussakin korjausneuvonta keskittyy korjausavustuksia hakeviin 
asiakkaisiin. Puhelinneuvontaa annetaan kuitenkin kaikille, jotka sitä haluavat. Ristijärvellä korjausneuvonnan resurssit 
ovat selvästi pienimmät. Kunnan rakennusmestari on myös rakennustarkastaja ja korjausneuvoja. Resurssit ovat kuitenkin 
kunnassa ilmeisen riittävät, koska korjausneuvontaa annetaan kaikille sitä haluaville.

Oulussa korjausneuvontaa antavat henkilöt työskentelevät samassa rakennuksessa rakennusvalvontaviraston kanssa. 
Heillä on tarvittaessa mahdollisuus saada virka-apua rakennusvalvonnan arkkitehdeiltä, insinööreiltä ja rakennusmestareilta. 
Tampereella korjausneuvonta sijaitsi aiemmin samassa rakennuksessa rakennusvalvontaviraston kanssa, jolloin oli 
helppoa käydä kysäisemässä mielipidettä viraston työntekijöiltä. Nyt asuntotoimessa ei juuri ole saman alan työntekijöitä. 
Korjausneuvontaa antavan henkilön pitäisi tietää paljon useasta asiasta, joten ns. toinen mielipide olisi usein toivottava. 
Ristijärvellä tilanne on Tampereen kanssa samankaltainen. Tosin syynä on se, ettei pienessä kunnassa edes ole useita 
rakennusalan koulutuksen saaneita kunnan työntekijöitä. 

Neuvottavat rakennuskohteet jakautuvat rakennustyypeittäin eri tavoin eri kunnissa. Ristijärvellä kunnan rakennuskannan 
pientalovaltaisuuden vuoksi kaikki korjausneuvontaa saaneet kohteet olivat pientaloja. Oulun ja Tampereen 
talotyyppijakauman ero ei selity rakennuskannan eroilla. Oulussa neuvottavat kohteet jakautuivat suurin piirtein puoliksi 
omakotitalojen ja kerrostalohuoneistojen kesken. Tampereella korjausneuvontaa annettiin pääasiassa omakotitalokohteisiin. 
Kerrostalohuoneistoja oli vain muutamia. Rivitalohuoneistot olivat korjausneuvonnan kohteina harvinaisia sekä Oulussa että 
Tampereella. Kajaanissa ei annettu varsinaista korjausneuvontaa, mutta avustettavista kohteista valtaosa oli omakotitaloja.

Muutoksia korjausneuvonnassa ja korjausavustuksissa

Yli 65-vuotaiden avustusten hakijoiden määrä on laskussa Ristijärvellä. Syynä voivat olla tiukat tulorajat, joihin nykyisin 
mahtuu yhä harvempi, kun yhä useampi saa kansaneläkkeen lisäksi työeläkettä. Toisaalta asunnot alkavat olla 
parempikuntoisia ja paremmin varusteltuja kuin silloin, kun korjausavustuksia alettiin jakaa. Enää ei esimerkiksi ole juuri 
asuntoja, joista puuttuisi sisä-wc. 
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Avustusten hakijat ovat yhä omatoimisempia ja paremmin tietoisia korjausavustuksista. Oletettavasti korjausavustukset ovat 
tulleet ajan mittaan paremmin tunnetuiksi ja hakijat ovat oppineet ottamaan niistä selvää.
 
Ennen avustukset maksettiin kustannusarvion mukaan, kun nyt ne maksetaan todellisten kustannusten eli kuittien mukaan. 
Muutos on lisännyt korjausavustuksia käsittelevien työn määrää, kun kustannukset pitää valvoa. Todellisten kustannuksien 
mukaan maksettujen korjausavustusten ongelmana on Ristijärven kokemusten mukaan se, ettei omalle, omaisten tai 
lasten tekemästä työlle lasketa arvoa. Tämä lisää painetta työn teettämiseen vieraalla. Toisaalta ennen saattoi lähes koko 
korjauksen saada rahoitetuksi avustuksilla, jos joku sukulainen tai tuttava teki työt (puoli)ilmaiseksi.

Sähköpostista on tullut uusi yhteydenottokanava käyntien ja puhelimen rinnalle. 

4.9.4 Ongelmat korjausrakentamishankkeissa

Korjausavustusten suurimmat ongelmat

Kaikissa kohdekunnissa korjausavustusten suurimmaksi ongelmaksi mainitaan tiukat tulo- ja varallisuusrajat. Tulorajat 
eivät ole pysyneet eläkkeiden ja kustannusten kehityksen perässä. Yhä useampi ikääntyneistä saa nykyisin työeläkettä 
kansaneläkkeen lisäksi. Toisaalta edelleenkin on myös tapauksia, joissa oma rahoitusosuutta ei saada järjestymään. 
Tällöin on riski, että eniten apua tarvitsevat eivät hae tai saa avustuksia. Veteraanilisään oikeutetuilla on helpompaa, koska 
lisäavustuksen jälkeen omarahoitusosuus jää pienemmäksi. Myös tulorajat ovat hieman korkeammat.

Avustusten saamisessa on epätasa-arvoa eri asumismuotojen kesken. Osakehuoneistossa asuva yksityishenkilö ei 
saa avustusta samoihin korjauksiin (esim. putkistosaneeraus tai ikkunoiden vaihto taloyhtiön teettämänä), kun hän saisi 
omakotitalossa asuessaan. Energia-avustusten saamisen osalta asunto-osakkeissa asuvat ovat paremmassa asemassa kuin 
omakotitaloasukkaat, sillä energia-avustuksen saaminen edellyttää, että asuinrakennuksessa on vähintään kolme asuntoa.

Talousjätevesiavustuksen ongelmana ovat tulorajat. Eläkeläiset, jotka mahtuvat tulorajoihin, eivät välttämättä teetätä 
muutoksia. Sen sijaan lapsiperheet eivät mahdu tulorajoihin.

Tarkastelemisen arvoista olisi myös, suuntaavatko korjausavustukset taloyhtiöihin tehtäviä korjauksia, kun osaan 
toimenpiteistä on saatavissa avustusta (esim. ikkunoiden uusimiseen) ja osaan ei.

Korjausavustusten hakuaika koettiin ongelmalliseksi. Keväällä samaan aikaan on rakennusvalvontavirastossa, jossa osassa 
kunnista avustushakemukset käsitellään, ruuhka-aika omakotitalorakentajien takia. Lisäksi keväällä päätösten kanssa tulee 
kiire, jotta ne saataisiin tehtyä kesään mennessä, jolloin osa töistä on paras tehdä. Kesäajan ongelma on puolestaan 
työntekijöiden saamisen vaikeus.

Ongelmaksi koettiin myös korjausavustusten ohjeiden ja myöntämisperusteiden tulkinnanvaraisuus.

Ongelmat korjausneuvonnassa

Korjausneuvontaa antavat henkilöt kokivat työssään ongelmaksi tarvittavan tiedon suuren määrän. Neuvonta vaatii 
paljon laaja-alaista tietoa. Lisäksi neuvojen antamista vaikeuttaa se, että oikeita ratkaisuja on useita, jolloin asiat eivät 
ole yksiselitteisiä. Neuvottavat asiat ovat kausiluonteisia, jolloin asioista joutuu ottamaan tietyn ajanjakson jälkeen 
uudelleen selvää. Korjausneuvonnan antamisen ongelmaksi mainittiin myös ikääntyneiden asiakkaiden vaikeus ymmärtää 
rakennushanketta ja avustusten hakua. Kokemuksena oli, että joillekin asiakkaille saman asian saa selittää viisikin kertaa ja 
yhä tuntui, ettei viesti tullut ymmärretyksi.

Ongelmat korjaushankkeen läpiviemisessä

Ikääntyneiden asunnon muutostöiden esteenä voi olla asukkaan oma asenne, muutosvastarinta. Asukkaat voivat myös olla 
niin tottuneita asuinoloihinsa, etteivät he näe tai koe tarvetta muutoksiin. Joskus korjaustöistä aiheutuva vaiva ja väliaikaisen 
asumisen epämukavuus ovat muutostöiden esteenä. Esteenä voi olla myös pahan päivän varalle tai perinnön säästäminen, 
jolloin korjauksiin ei raskita ryhtyä, vaikka niihin olisikin varaa. Pienellä osalla ihmisistä elämänasenne voi olla sellainen, ettei 
rahaa ylipäätään saa kulua yhtään mihinkään.

Kaikkien kuntien osalta kävi ilmi, että ikääntyneillä voi olla vaikeuksia hoitaa korjausrakentamisprojektia. Joskus 
rakennusluvan vaatimisesta saatetaan luopua, jos esimerkiksi kylpyhuoneen muutos on muutoinkin juuri ja juuri 
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onnistumassa ja rakennusluvan sekä suunnitelmien hankkiminen vaikuttaa mahdottomalta niin henkisesti kuin rahallisesti. 
Omaisia tarvittaisiin ikäihmisten kyseessä ollessa apuun sopimusten teossa ja monissa käytännön asioissa. Ikääntyneiden 
tekemien urakkatarjouspyyntöjen ongelmana on, etteivät ikääntyneet pyydä välttämättä kuin yhden tarjouksen tai heidän 
saamansa tarjoukset ovat ylihintaisia. Rautakaupat eivät aina anna ikääntyneille yhtä helposti alennuksia kuin nuorille 
omakotitalorakentajille. 

Tekijöiden saaminen pieniin korjaustöihin on yleinen ongelma. Tällä hetkellä rakennusalan työtilanne on niin hyvä, etteivät 
pienet urakat herätä kiinnostusta. Ongelma korostuu kesäisin. Talvella työntekijöitä on paremmin saatavissa.

Aggressiiviset kauppiaat

Kajaanissa, Oulussa ja Ristijärvellä erityisesti iäkkäiden asukkaiden ongelmana ovat olleet aggressiivisesti tuotteitaan 
markkinoivat ovelta ovelle kiertävät rakennusmateriaalien kauppiaat. Tuotteita on tultu markkinoimaan asiakkaiden 
koteihin. Asiakkaat eivät ole aina ymmärtäneet, mihin he ovat sitoutumassa. ”Kampanjatarjoukset” ovat olleet ylihintaisia 
ja/tai asiakkailta on pyritty saamaan suostumus kauppaan mahdollisimman nopeasti kertomalla, että tarjous on 
voimassa vain rajoitetun ajan. Jos asiakkaat ovat sanoneet olevansa varattomia, on heille pyritty tarjoamaan erilaisia 
osamaksusopimuksia.

4.9.5 Kiinteistönhuoltoon ja pieniin korjauksiin tarjottava apu, Oulun asukastuvat

Asukastupatoiminta Oulussa

Asukastupa on oululainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka alueensa asukkaille, eräänlainen yhteispalvelupisteen 
”karvalakkiversio”.  Toiminnan lähtökohtana on asukaslähtöisyys sekä syrjäytymisen ja toimintakyvyn laskun ennaltaehkäisy. 
Asukastupia on kymmenen ja niiden ohjelma- ja palvelutarjonta muotoutuu alueen asukaspohjan mukaan. Toisilla alueilla 
painottuvat ikäihmiset toisilla lapsiperheet ja nuoret ja toisaalla syrjäytymisvaarassa olevat. Tuvilla järjestetään mm. kerho- ja 
harrastetoimintaa, kotipalvelutoimintaa, retkiä, musiikkia, teatteria, terveysliikuntaa ja taidenäyttelyjä. Erilaiset teemapäivät 
ovat olleet asukastupien ohjelmatarjonnan suosituimpia aktiviteetteja. Asukastuvilla on mahdollisuus kahvitella ja syödä 
lounasta ainakin muutamana päivänä viikossa. Osassa asukastuvista on ostettavissa myös lähiruokaa ja luomutuotteita. 

Kunta myöntää toiminta-avustusta asukasyhteisöille, jotka vastaavat asukastupien toiminnasta ja palkkaavat tuvan 
henkilöstön osin työllistämistukien avulla Tupaverkosto ohjaa ja koordinoi toimintaa. Kunta hankkii asukastuvalle tilat 
ja tietotyötorin laitteet ja yhteydet sekä vastaa niiden vuokrista ja käyttökuluista. Tilojen luonne vaihtelee asukastuvan 
sijaintikaupunginosan mukaan. Tilana voi olla kaupunkikerrostalon kivijalan liiketila, ostoskeskuksen liikehuoneisto tai 
vaikkapa erillinen pientalo pihapiireineen. 

Asukastuvilta on saatavissa palveluja, jotka tukevat ikääntyneiden itsenäistä asumista omissa kodeissa. Asukastuvilla 
on mahdollisuus syödä lämmintä lounasta ainakin muutama päivänä viikossa riippuen kunkin asukastuvan palveluista. 
Ruokaa on mahdollista ostaa myös mukaan. Osassa asukastuvista on mahdollisuus saada korjausompelua, ompeluttaa 
uusia vaatteita ja kodintekstiilejä tilauksesta, omatoimista terveydenhallintaa edistäviä palveluita esimerkiksi mahdollisuus 
mittauttaa verenpaine tai osallistua ikäihmisille tarkoitettuun liikuntaryhmään. 

Lähes kaikilta asukastuvilta on saatavissa kotiapua. Myös kotiavun tarjonta vaihtelee asukastuvittain. Saatavilla on 
esimerkiksi tavanomaista siivousapua, apua raskaampiin kotitöihin kuten ikkunoiden pesuun, asiointiapua, vaatehuoltoapua, 
lastenhoitoa ja myös ystäväpalvelua. 

Joiltakin asukastuvilta on saatavissa apua kiinteistönhoitoon, kuten lakaisua, lumenluontia, nurmikon tai pensaiden leikkuuta. 
Työntekijät tekevät myös pieniä korjaustöitä ja voivat tarvittaessa asentaa esimerkiksi uudet lattioiden pintamateriaalit. 
Työntekijöiden nimikkeet vaihtelevat eri asukastuvilla; osalla he ovat Remontti-Reiskoja ja osalla kylätalkkareita. 
Oulussa on asukatupien kylätalkkareiden lisäksi useita kylätalkkareita pienkiinteistöyhdistysten työllistäminä. Muutamalla 
pientalovaltaisen asuinalueen asukastuvalla on vuokrattavissa työvälineitä ja koneita puutarhan ja kiinteistön hoitoon. 
Vuokrattavissa on mm. klapikoneita, painepesureita, tikapuita, pensasleikkureita, oksasilppureita ja puutarhajyrsimiä. 
Vuokrat työvälineistä ovat edullisia tai niitä ei peritä lainkaan.

Joiltakin asukastuvilta on mahdollista saada ATK-konsultaatiota kotiin. Tuvan työntekijä voi tulla asentamaan kotitietokoneen 
tai internet-yhteyden. Useilla asukastuvilla järjestetään ATK-kursseja perusohjelmien hallintaan.
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A-kilta ja Mummon kammari Tampereella

Tampereella ei ole kaupungin organisoimaa asukastupatoimintaa, mutta erilaisilla järjestöillä kuten A-killalla on 
vastaavanlaista toimintaa. Joillakin tuvilla on mahdollista lounastaa ja pestä pyykkiä. 

Mummon Kammari on osa Tampereen evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatyötä. Se on avoimien ovien kyläpaikka, 
joka on aloittanut toimintansa 1989. Työ perustuu suurelta osin vapaaehtoistyöhön. Mummon Kammarista välitetään osittain 
vapaaehtoistyöhön perustuvaa apua kotona asuville vanhuksille. Saatavilla on asiointiapua ja ”talkkari Pikkarainen”, joka 
auttaa kodin askareissa ja pihatöissä. 

Kylätalkkaritoiminta

Kylätalkkaritoiminta on Suomen Omakotiliiton ohjaamaa. Tarkoituksena on aktivoida omakotiyhdistyksiä palkkaamaan 
työttömiä yhdistelmätuella kylätalkkareiksi. Kylätalkkarit tarjoavat erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja 
ikääntyville tai muuten apua tarvitseville omakotiasukkaille, jotta he voisivat jatkaa asumistaan omissa kodeissaan 
mahdollisimman pitkään. Kylätalkkarien tekemät työt keskittyvät niihin askareisiin, jotka yleensä ensimmäiseksi vaikeuttavat 
itsenäistä asumista. Kylätalkkarien palveluihin kuuluvat pihatyöt, pienimuotoiset kiinteistön kunnostustyöt, pienimuotoinen 
siivoaminen ja tarvittaessa myös asiointi. Työt ovat sellaisia, joiden tekeminen ei vaadi erityistä ammattitaitoa. 

4.9.6 Neuvontapisteet, Tampereen Ikäpiste

Ikäpiste on Tampereen kaupungin järjestämä palvelu, jonka tärkein tehtävä on tiedon välittäminen kaupungin asukkaille. 
Hallinnollisesti se kuuluu viestintäpalveluiden alaisuuteen. Ikäpisteessä jaetaan maksutonta neuvontaa ilman ajanvarausta 
kaikista senioreja koskettavista asioista. Ikäpisteessä on myös yksi internet-yhteydellä varustettu asiakaspääte.

Ikäpiste on perustettu noin kaksi vuotta sitten. Nyt toiminta alkaa olla vakiintunutta ja kaupunkilaisten yleisessä tiedossa. Nyt 
esimerkiksi osa asiakkaista tulee Kelan työntekijöiden neuvomana. Ikäpisteen asiakkaina on senioreita, heidän omaisiaan 
sekä vanhustyön ammattilaisia ja opiskelijoita. Asiakaskontakteista edellisenä vuonna noin 30 % on tullut puhelimitse ja 
muutamia kyselyitä on tullut sähköpostilla. Puheluiden määrä on kasvamassa, erityisesti ammattilaiset soittavat ja heillä on 
usein jokin tarkasti määritelty kysymys.

Työntekijöistä kaksi on vakinaista. Toinen on kuluttaja-asioiden asiantuntija ja toinen on koulutukseltaan geronomi. Tällä 
hetkellä kolmatta työntekijää ei ole, sillä hän on ollut määräaikainen. Kolmas työntekijä oli koulutukseltaan liikunnanohjaaja. 
Työntekijöiden koulutus on vaikuttanut jonkin verran toiminnan painopisteisiin. 

Ikäpisteestä on saatavissa tietoa ja esitteitä. Ikäpiste tekee ikäihmisten palveluopasta ja omia esitteitään erilaisista teemoista 
kuten kotipalveluista tai muuttajan muistilistan. Esitteet ovat saatavissa Ikäpisteestä paperiversioina sekä ladattavissa pdf-
dokumentteinä internetistä. Tarjolla on myös kaupungin sellaisten laitosten, järjestöjen ja yritysten esitteitä, jotka tarjoavat 
senioreille suunnattuja tuotteita ja palveluja. 

Ikäpiste järjestää teemapäiviä ja luentoja ajankohtaisista asioista. Esimerkiksi syksyisin järjestetään liikuntateemapäivä, 
koska syksyllä on ilmoittautumisaika erilaisiin liikuntaryhmiin. Korjausavustuksista järjestetään teemapäivä, kun avustukset 
tulevat haettaviksi. Ikäpisteessä on myös säännöllisesti asiantuntijapäivystyksiä. Kerran kuussa on saatavissa neuvontaa 
lakiasioissa. Ikäpisteessä on päiviä, jolloin kuulolaitteen käyttäjät voivat huollattaa ja puhdistuttaa kuulolaitettaan sekä 
vaihdattaa sen paristot. Säännöllisesti on myös saatavissa neuvontaa tietokoneen käytössä sekä liikuntaa ja dementiaa 
koskevissa kysymyksiä. 
 
Asiakkaat kaipaavat neuvontaa mm. erilaisten lomakkeiden täyttämisessä ja tukien, kuten kotihoidontuen tai omaishoidon 
tuen, hakemisessa. Apua kaivataan myös oikean viranomaistahon löytämiseksi. Viime aikoina moni on kaivannut neuvontaa 
senioriasunnon hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Potentiaalisille asunnon ostajille tai vuokraajille on ollut epäselvää, 
millaisia palveluita ostettavaan asuntoon kuuluu ja on saatavissa. Nämä asiakkaat ovat olleet kohtalaisen työllistäviä, koska 
kyse on suuresta investoinnista ja sitä halutaan harkita perusteellisesti.

4.9.7 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

Tukea ja neuvontaa tarvittaisiin korjausrakentamishankkeen läpivientiin. Kaikissa kunnissa haastatellut sanoivat, että osalla 
ikääntyneistä oli vaikeuksia hoitaa hanketta. Vaikeuksia oli niin suunnittelijan kuin urakoitsijan valinnassa ja tarjouspyyntöjen 
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tekemisessä. Hankaluuksia aiheuttavat tiedon puute, hankkeen fyysinen ja psyykkinen raskaus ja hankkeen monimutkaisuus. 
Korjausneuvontaa tarvittaisiin lisää, mutta sen järjestäminen voi olla kunnille resurssien puuttuessa mahdotonta. Parempi 
voisi olla järjestää korjausneuvontaa jollakin muulla tavoin myös sen vuoksi, että puolueettomuuden vaatimuksen vuoksi 
virkamiehet eivät voi suositella suunnittelijoita tai urakoitsijoita. Apuna korjausrakentamishankkeen läpiviemisessä voisivat 
olla erilaiset oppaat, joissa hankkeen eri vaiheet vastuineen olisi kuvattu selkokielellä. Markkinoita voisi olla myös hankkeen 
läpiviemisessä auttaville konsulteille tai yrityksille, jotka tarjoavat avaimet käteen -tyyppisiä kokonaispalveluja.

Ikääntyneille tarkoitettujen korjausavustusten ongelmaksi koettiin tiukat tulorajat, jotka rajoittivat mahdollista avustusten 
saajajoukkoa. Toisaalta niillä ikääntyneillä, jotka mahtuivat tulorajoihin, oli vaikeuksia saada korjausrakentamishankkeeseen 
tarvittavaa omarahoitusosuutta järjestetyksi. Avustusten määrän kasvattaminen ei liene realistinen vaihtoehto. Sen sijaan 
tulisi tutkia ja kehittää uusia rahoitusmuotoja, joiden avulla vähävaraisten omarahoitusosuus olisi järjestettävissä. 

Korjausavustusten hakuaikojen muuttaminen helpottaisi avustusten käsittelyä ja mahdollistaisi syvemmän paneutumisen 
niihin niissä kunnissa, joissa avustushakemusten käsittely kuuluu samoille henkilöille kuin rakennuslupien käsittely. 
Useiden avustusten hakuaika on keväällä samaan aikaan kuin rakennuslupaviranomaisilla on suurimmat kiireet erityisesti 
omakotitalojen rakennuslupien kanssa.

Itsenäistä kotona asumista tukevia keveitä palveluja, jotka ovat käytettävissä tarvittaessa, tulisi kehittää. Ikääntyneillä on 
mahdollisen jatkuvan avun tarpeen lisäksi satunnaisia avuntarpeita esimerkiksi kiinteistönhoidossa. Lampun vaihtaminen 
ja pienet korjaus- ja kunnostustyöt saattavat olla mahdottomia niiden edellyttävän kiipeämisen vuoksi. Tämän kaltaisiin 
töihin on saatavissa apua kylätalkkareilta, joiltakin asukastuvilta ja vapaaehtoistyöstä. Palveluverkostoa tulisi kehittää 
kattavammaksi, koska palvelujen saatavuudessa on alueellisia eroja. Tällaisille keveille palveluille olisi kysyntää päätellen 
siitä, että pieniin korjaustöihin on vaikeaa saada urakkatarjouksia ja tekijöitä rakennusliikkeistä.
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5. Senioriasumisen liiketoiminta- ja palvelumallit

5.1  Kehämalli – asumisen palveluiden viitekehys
 Kati Mikkola ja Markku Riihimäki

5.1.1 Johdanto

Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit -tutkimusprojektissa kehitettiin teoreettinen viitekehys, jonka avulla 
senioriasumisen ja vanhusten kotona asumista tukevia rakenteita voidaan jäsentää. Kehämallin tavoitteena on helpottaa eri 
alojen osaajien kommunikointia keskusteltaessa vanhusten asumisesta tai heidän tarvitsemistaan palveluista.

Kehämallin perusyksikkö on solu, joka muodostuu keskuksesta ja sitä ympäröivästä asutuksesta. Solun keskellä sijaitsee 
palveluja tarjoava ydin, jollaisena voidaan käsittää esimerkiksi kaupungin vanhusten palvelukeskus. Ytimenä voi toimia 
myös yksityisen tahon ylläpitämä vanhusten palvelukeskus tai joku kolmannen sektorin ylläpitämä paikka. Jopa ostoskeskus 
palveluineen (kaupat, pankit, lääkäri, harrastustilat) voisi toimia solun ytimenä. Osa ytimestä käsin tarjottavista palveluista 
voi olla myös sellaisia, että ne eivät edellytä fyysistä kontaktia ytimeen.

Seuraavassa käydään läpi kehämalliajattelun kuvaus. Kehämalliajattelu on visio tulevaisuudesta, jota ei vielä ole. 
Nykyisinkin on olemassa ympäristöään palvelevia vanhusten palvelukeskuksia, joiden tarjonta keskittyy ennaltaehkäiseviin 
eli preventiivisiin ja ikäihmisen kotona asumista edistäviin palveluihin (Tampereen kaupunki 2005). Kehämalliajattelun 
tavoitteena on kytkeä asukkaat ja asunnot tiiviimmäksi osaksi järjestelmää. 

Kuva 1. Kehämallin rakenne.
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Solun ydintä ympäröivillä kehillä sijaitsee toimintakyvyltään erilaisia ikäihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa sekä 
keskuksen että toistensa kanssa.

Kehämallin solun ydin sijaitsee keskellä asuttua rakennetta, joten solun maantieteellisellä alueella asuu myös muita kuin 
senioreja tai vanhuksia. Ytimen on sijaittava hyvien yhteyksien päässä ja sen saavutettavuuden on oltava hyvä.

5.1.2 Kehämallin kehät

Kehämallin teoreettiset (eivät maantieteellisiä) kehät kuvaavat toimintakyvyltään erilaisia senioreja. 
1) Ulkokehällä olevat seniorit ovat omatoimisia, omassa kodissaan itsenäistä elämää viettäviä vanhuksia. He käyvät 

palvelukeskuksessa aterioimassa, harrastamassa ja tapaamassa ystäviä. Ideaalitapauksessa he ovat kiinnostuneita 
vapaaehtoistyöstä ja osallistuvat aktiivisesti yhdistys- ym. toimintaan, jossa autetaan vanhusten asumista erilaisten 
seurustelu- ja ulkoilutuspalvelujen avulla. Kaupunki muistaa toimintaan panostaneita yhdistyksiä avustuksilla ja heillä 
on kokoontumistilat ytimessä. Seniorit harrastavat ja opiskelevat. He eivät tarvitse apua kuin satunnaisesti esimerkiksi 
asuntojen pieniin korjauksiin tai tietokoneongelmiin. Verkosto auttaa pulmien ratkaisussa.

2) Solun välikehillä olevien ikäihmisten toimintakyky on jo hieman alentunut. He saattavat jo tarvita tukea 
asumiseensa ja käyvät palvelukeskuksessa aterioimassa, koska eivät jaksa laittaa ruokaa päivittäin. He voivat 
myös hyödyntää palvelukeskuksen muita palveluja. Osa tarvitsee kotiinsa siivouspalvelua joko yksityisen tai 
julkisen sektorin tarjoamana. Vapaaehtoistyöverkoston avulla he saavat apua asioidensa hoitamiseen ja käyvät 
palvelukeskuksessa jumpassa ja harrastamassa.

3) Solun ytimen tuntumassa olevat seniorit ovat jo riippuvaisia ytimen palveluista. He käyvät siellä aterioimassa tai ruoka 
tuodaan heille kotiin. Heillä on turvarannekkeet. Heidät kuljetetaan tai saatetaan palvelukeskukseen heille suunnattuun 
päivätoimintaan, joka keskittyy sekä henkisen että fyysisen vireystilan ylläpitoon. Kotisairaanhoitaja saattaa käydä kotona 
kotihoitajan ohella. Palvelukeskus ja kotipalvelut yhdessä mahdollistavat ikäihmisen kotona asumisen.

5.1.3 Kehien asunnot

Seniorien asunnot sijaitsevat pääosin tavanomaisessa asuntokannassa. Tavallisesta asunnosta seniorien asunnoiksi 
soveltuvat sellaiset asunnot, joiden tilat ovat riittävän väljät ja joihin on esteetön kulku. Erityisen tärkeätä ovat wc- ja 
peseytymistilat, joiden toimivuus on olennaista myös siinä vaiheessa, kun ikäihminen tarvitsee tilapäistä tai jatkuvaa apua 
peseytymisessään. 

Tavanomaisessa asuntokannassa sijaitsee asuntoja, joihin on toteutettu ns. seniorikorjauksia. Näissä asunnoissa on 
toteutettu tarvittavia remontteja; kylpyammeet ja ylimääräiset kynnykset on poistettu ja tukikahvoja asennettu tarvittaviin 
kohtiin. Porraskäytävien alaovet ovat kevyesti aukeavia ja taloissa on hissit joko alkuperäisinä tai jäkiasennettuina. Talojen 
asunnoista esim. 1/3 voi olla remontoitu senioriasunnoiksi samalla kun loput asunnot ovat tavanomaisia nuoremman 
väestön käytössä olevia asuntoja.

Osa seniorien asunnoista sijaitsee ikääntyneille varta vasten rakennetuissa senioritaloissa, joiden suunnittelussa ja 
rakentamisessa on lähtökohtaisesti otettu ikääntyvien tarpeet huomioon. Senioritaloissa voi myös olla yhteistiloja 
asukkaiden käyttöön.

Selvästi huonokuntoisemmille vanhuksille on rakennettu palveluasuntoja, jossa heidän asumistaan tukemassa ja 
turvaamassa on myös omaa henkilökuntaa. Palveluasunnot sijaitsevat lähellä ydintä, ja asukkaat voivat tukeutua ytimen 
palveluihin. Hallinnollisesti palveluasuntojen ylläpito voi olla osa ydintä.

5.1.4 Solun ydin

Solun ydin toimii sosiaalisena keskuksena, jossa ihmiset kohtaavat spontaanisti ruokaillessaan ja osallistuessaan 
aktiviteetteihin. Se tarjoaa ateria- ja kahvilapalveluja, maksullisia hemmottelu- ja hyvinvointipalveluja sekä erilaisia 
harraste- ja kulttuuripalveluja kaikille asiakkaille. Lisäksi ydin toimii huonokuntoisempien vanhusten tarvitsemien palvelujen 
palvelupisteenä: Siellä voidaan esimerkiksi käyttää vanhuksia saunomassa ja kuntoutuksessa tai siellä voidaan järjestää 
dementoituneiden vanhusten muistinvirkistystapahtumia. Ytimessä on tiloja, jotka soveltuvat omaehtoisen kerho- ja 
harrastustoiminnan tarpeisiin.
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Kuva 2. Kehämalliin sisältyvät palvelut.

Ytimessä on toimintaa, jonka järjestämisestä voi vastata myös työväen- tai kansaopisto tai vastaavat toimijat. Ne ovat 
normaalia maksullista harrastustoimintaa. Ytimessä on päivisin henkilökuntaa, joka organisoi ja valvoo toimintaa. Tiloissa 
on murtohälytysjärjestelmät, ja niitä vartioi turvallisuuspalveluyritys. Tilat ovat päivisin kaikille avoinna, mutta iltaisin tiloissa 
liikkumista valvotaan kulkulupien avulla. Tilojen iltakäyttöön on rekisteröidyttävä. Rekisteröinnin yhteydessä on luovutettu 
sähköinen avainkortti, jolla pääsee liikkumaan tiloissa. Kortin lunastaneet maksavat panttimaksun sekä kuukausittaisen 
käyttömaksun.  Esim. muistihäiriöisille ei kulkulupaa myönnetä.

5.1.5 Ydin tarjoaa myös kotipalveluja

Solun ytimestä käsin tarjotaan hoivaa ja huolenpitoa kaksisuuntaisesti, eli sen kautta on mahdollisuus saada palveluja myös 
koteihin. Ytimeen on rakennettu palveluntarjoajien rinki, jonka palveluita organisoi keskitetysti ns. call center. Call centerin 
kautta voidaan tilata siivous- ja kauppa-apua sekä erilaisia hoivapalveluja. Myös satunnaisia talonmiespalveluja (lampun 
vaihto ym.) voi tilata keskuksen kautta. Rinkiin kuuluvat palveluntuottajat ovat yksityisiä tai kolmannen sektorin edustajia. 
Heillä on kiinteät hinnat, jotka on neuvoteltu call centerin ylläpitäjän kanssa. He maksavat provisiota call centerille sen 
tilausten kautta saamansa liikevaihdon mukaisesti. Solun asukkaita yhdistää myös turvapuhelinpalvelu. Turvapuhelimen voi 
hankkia call centerin kautta.

5.1.6 Asukkaiden välillä myös virtuaalinen yhteys

Solun ydin tarjoaa myös ei-fyysisiä palveluja. Solun asukkaita yhdistää yhteinen www-sivusto, jonka kautta he voivat 
osallistua keskustelupalstoihin, järjestää tapahtumia ja lähettää toisilleen viestejä. Sivujen kautta asukkaita informoidaan 
ytimessä tapahtuvista tapahtumista ja sen tarjoamista harrastusmahdollisuuksista. Sivujen kautta seniorit voivat lähettää 
myös kysymyksiä ja sivuilla kerrotaan tarjolla olevista avustuksista ja muista eläkeläisiä koskevista ajankohtaisista asioista. 
Tietokoneyhteyksien avulla voidaan rakentaa myös turvaa ja hoivaa luovia järjestelmiä: tietokone voisi muistuttaa lääkkeiden 
ottamisesta, sosiaalityöntekijä voisi soittaa vanhukselle kamerayhteydellä jne.
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5.1.7 Voisiko tämä toimia käytännössä?

Edellä kuvattu on visio järjestelmästä, jota ei konkreettisesti ole olemassa. Vastaavaan ajattelutapaan perustuviksi 
keskuksiksi voidaan jossakin määrin nähdä mm. Oulun Caritas-kylä, Tampereen Viola-koti, Finnish Well-Being Centerin 
palvelukonsepti ja tavallaan myös Ristijärvelle noussut seniorikylä. Myös kuntien ylläpitämät vanhusten palvelukeskukset 
toimivat nykyisinkin parhaimmillaan ympäröivän asutuksen sosiaalisina ja hoidollisina keskittyminä.

Erona on soluun kuuluvien asukkaiden yhdistäminen myös virtuaalisesti. Nykyisten vanhusten tietokoneen käyttötaidoilla 
ei virtuaalipalveluita voida vielä saada suosituiksi, mutta tulevaisuuden seniorien valmiudet tietotekniikan hyödyntämiseen 
ovat aivan eri luokkaa kuin nykyisin. 

Kehämalliajatteluun sisältyvän kotien ja ytimen tiiviin kytkennän toteutumista voidaan edistää myös siten, että 
huonokuntoisimpien vanhusten hoitoon osallistuva henkilökunta työskentelee osan ajastaan vanhusten kotihoidossa ja 
osan palvelukeskuksessa.

Keskeisin kysymys on, miten toiminta rahoitetaan. Puhtaasti liiketaloudellisin perustein toimintaa ei välttämättä saataisi 
kannattavaksi, mutta yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa se voisi olla mahdollista. Tilat voi 
omistaa yksityinen tai julkinen taho, joka vuokraa tiloja pysyvän liiketoiminnan (ravintola, kampaamo) sekä satunnaisen 
toiminnan (jumppa, harrastukset) ja kuntien tarjoamien huonokuntoisten vanhusten palvelujen sekä ennaltaehkäisevien 
palvelujen käyttöön. Julkisella sektorilla olisi huonokuntoisten vanhusten palvelutarjonnassa keskeinen rooli päivätoiminnan 
järjestäjänä ja sen tarvitsemien tilojen rahoittajana.

Vision toteutumisen edellytyksenä on, että ydin houkuttelee vireystasoltaan erilaisia asiakkaita. Tämä mahdollistaa myös 
spontaanien avunantoverkostojen syntymistä. Susanne Jacobsonin tutkimuksen mukaan erilaiset kohtaamispaikat ovat 
merkityksellisiä ja niihin hakeudutaan ehkä jollakin tekosyylläkin, jotta tavattaisiin tuttuja. Saman tutkimuksen mukaan 
yhdessä oloon liittyvät sosiaaliset suhteet ja halu auttaa ja vaikuttaa. Auttaminen ja vaikuttaminen luovat yksilölle 
hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden tunteen ja tuovat arvostusta. (Jacobson 2006)

Ytimen sijainti on kriittinen. Sen tulee sijaita keskeisellä paikalla peruspalvelujen lähettyvillä, hyvien liikenneyhteyksien 
päässä. Ytimen on oltava kooltaan kohtuullisen suuri, jotta sen toiminnassa voidaan saavuttaa kriittisiä mittakaavaetuja 
(esim. ruokalatoiminta). 

Kehämallissa kuvatun järjestelmän toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Toimiessaan se loisi soluun 
kuuluville asukkailleen sosiaalista yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta ja mahdollisuuden spontaaniin yhteisölliseen toimintaan. 
Parhaimmillaan järjestelmä voi luoda kannattavaa liiketoimintaa ja säästää julkisen sektorin kustannuksia toimivien 
prosessien ja vireiden vanhusten muodossa.

Lähteet:

Jacobson, Susanne. Elämäntapapohjaista senioriasumista. Tulevaisuuden senioriasuminen –projektin tutkimusraportti. 
2006. 

Vanhusten päivätoiminta arjen tukena. Päivätoiminta vuosina 2003–2004 ja kehittämisnäkökulmia vuoteen 2012. Tampereen 
kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi julkaisuja 4/2005.
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5.2  Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet
 Johanna Nummelin ja Kati Mikkola

5.2.1 Toimijat ja niiden väliset suhteet

Senioriasumisesta puhuttaessa törmätään usein käsitteisiin kuten kustannukset, rahoitus, tarve, kysyntä ja tarjonta. 
Rajanvetoa senioreiden ja muiden ikäryhmien välille on vaikea tehdä, eikä se ole usein tavoitteenakaan. Tämän tutkimuksen 
pääasiallisena tavoitteena on ollut tavoittaa tietyn ikäiset kuluttajat ja katsoa asiaa heidän näkökulmastaan. Edellä esitetyt 
ratkaisut eivät vastaa vain seniorikansalaisten tarpeeseen vaan voivat toimia laajemminkin. Näitä muita mahdollisuuksia ei 
ole tässä kuitenkaan lähdetty tutkimaan sen tarkemmin.

Seuraavassa kuvassa 1 on havainnollistettu sitä toimijakenttää, johon eri toimijat senioriasumisen tiimoilta joutuvat sovittamaan 
tarpeitaan, toiveitaan sekä liiketoimintastrategioitaan. Loppuasiakas on seniori tai vanhus, mutta palvelun saattavat tilata myös 
omaiset, kolmannen sektorin toimijat, kunta tai esimerkiksi toinen palveluntarjoaja. Toisaalta palvelun rahoittaja ja tuottaja 
saattavat olla sama taho. Erityisen hankalaa rajanveto on yksityisen, julkisen sekä kolmannen sektorin välillä. 

Kuva 1. Senioripalveluiden toimijaverkosto arvoketjuajattelun pohjalta. (muokattu lähteestä TSA 2004)
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5.2.2 Asiakkaana eläkeläiskotitaloudet

Eläkeläistalouksien tulot muodostuvat ansiotuloista, omaisuustuloista, yksityisistä lisäeläkkeistä, lyhytaikaisista tulonsiirroista 
sekä lakisääteisestä eläketurvasta. Kaksi viimeksi mainittua kuuluvat julkisiin, ensin mainitut katsotaan yksityisiksi tuloeriksi. 
Yhä useamman eläke ei koostu enää vain lakisääteisestä vanhuuseläkkeestä, vaan siihen tuovat pääosin lisänsä 
työeläke sekä vapaaehtoiset lisäeläkkeet (joko työnantajan tai työntekijän itsensä maksama). (Mäkinen 2002) Toisaalta 
eläkejärjestelmä voidaan ajatella kolmijakoiseksi: verovaroin kustannetut eläkkeet (julkisen sektorin toimesta), yksityisen 
sektorin toimittamat pakolliset eläkkeet sekä vapaaehtoiset eläkkeet. Näiden eläkejärjestelmien osien suhde vaihtelee eri 
maissa. Meillä Pohjoismaissa lakisääteinen eläketurva on painottunut voimakkaimmin. Seuraavassa kuvassa 2 on esitetty 
eläkeläiskotitalouksien tulonmuodostuksen periaate. (Mäkinen 2002)

Kuva 2. Eläkeläiskotitalouksien tulonmuodostuksen malli. (Mäkinen 2002)

Suomessa vuoteen 2000 mennessä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen on ottanut jo yli 200 000 henkilöä eli noin 8 % koko 
työvoimasta. Suurin yksittäinen ryhmä ovat olleet 35–39-vuotiaat. Suomessa lakisääteiset eläkkeet toimivat lähes ainoana 
yksittäisenä tulonlähteenä niin yksinäisten 55–64-vuotiaiden kuin pariskuntienkin kohdalla. Omaisuustuloilla on yleisesti 
hyvin pieni rooli (alle 10 % tuloista). Mitä iäkkäämmiksi henkilöt tulevat sitä yksipuolisemmaksi tulorakenne muuttuu ja 
lakisääteisten eläkkeiden rooli toimeentulon takaajana kasvaa. (Mäkinen 2002).

Kansainvälisessä vertailussa eläketurvataso Suomessa on keskimääräistä parempi, mutta heikompi kuin muissa 
Pohjoismaissa. Nettotasolta vähimmäiseläkkeemme on noin 40 % alhaisempi kuin Norjassa, 30 % alhaisempi kuin 
Tanskassa ja 10 % alhaisempi kuin Ruotsissa. Vanhusväestön köyhyydestä meillä tuskin kuitenkaan voi puhua, vaikka suuri 
osa yksinasuvista naisista elääkin hyvin pienillä tuloilla. Yksinasuvien naisten kokonaiseläketulot ovat noin neljänneksen 
alhaisemmat kuin yksinasuvien miesten. Suomessa eläkeläismiesten eläketulon taso suhteessa ansiotuloihin ylittää 50 %, 
mutta jää reilusti alle Ranskan ja Ruotsin 65 % tason. Eläkeläispariskuntien asema taas on kansainvälisessä vertailussa 
yksi maailman parhaimmista. (Mäkinen 2002) Haasteena esimerkiksi Saksan, Suomen ja Ranskan eläkejärjestelmissä 
on se, että ne perustuvat suurelta osin työssäkäyntiin. Työttömyysaste näissä maissa on kuitenkin asettunut suhteellisen 
korkealle tasolle. Jos eläkejärjestelmämme perustuu vahvasti työeläkkeeseen, rakenteellinen työttömyys johtaa siihen, että 
yhä useampi tulevaisuuden ikäihminen elää vähimmäiseläkkeen varassa. (Nummelin 2005a)

Omistusasuminen on hyvin yleistä Suomessa, eikä perillisiä välttämättä ole tai omaisuutta ei tarvitse jättää jälkeläisten 
elämää turvaamaan. Toisaalta monen varallisuus koostuu vain tuosta omistusasunnosta. Käänteinen asuntolaina ja sen 
eri sovellukset ovat esimerkki siitä, miten varallisuuttaan voi käyttää elämisen tason kohottamiseen. Ihmisten pidentynyt 
odotettavissa oleva elinikä, kiinteistöjen suhteellisen korkeat hinnat sekä alhainen korkokanta ovat tekijöitä, jotka ovat 
vähentäneet käänteisen asuntolainan houkuttelevuutta. (Mitchell ja Piggot 2004) Toisaalta laina sopii parhaiten vain 
arvoasunnon omistajalle ja silloinkin vain, jos asunto sijaitsee kerrostalossa.

Monet kyselytutkimukset ilmentävät sitä, että kysyntä erilaisille omaan kotiin tuotettaville maksullisille palveluille on vielä 
heikkoa. Ensinnäkin ajatellaan, että sitten kun palveluita tarvitaan laajamittaisesti, muutetaan pois esimerkiksi palvelutaloon. 
Julkisen sektorin keinoihin järjestää ja taata palvelut luotetaan. Toisaalta yksityishenkilön täytyy vielä toistaiseksi ostaa palvelut 
yksi kerrallaan (siivous, seuran pito, jne.). Tämä tulee kalliiksi ja toiseksi vaatii paljon organisointia. Kotitalousvähennys 
on erinomainen kannustin käyttää yksityisiä palveluita, mutta sen suuruus on hyvin vähäinen ajateltaessa säännöllistä 
esimerkiksi kerran viikossa tarvittavaa toimintaa.
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Kokonaisuudessaan palveluiden tarjonnan toteuttajista suurin osa on puolisoita tai muita sukulaisia. Palvelu on vastikkeetonta 
ja usein saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa. Senioriasumisessa voidaankin havaita paljon välillisiä tarpeita, joissa asiakas on 
seniorin omainen (esim. sijaisomaispalvelut, omaishoitajien lomitus jne.). Loppuasiakas on kuitenkin seniori tai vanhus itse. 
Kuitenkin Saranummen et al. (1996) tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2025 yli 60-vuotiaiden arvioidaan käyttävän noin 
70 % kaikista EU:n alueella olevista rahavaroista. Enää eivät nuoremmat sukupolvet välttämättä saavuta parempaa taloudellista 
asemaa kuin vanhempansa. Senioreiden käyttämät rahavarat eivät kohdistu pelkästään senioreiden itsensä käyttämiin tuotteisiin 
ja palveluihin, vaan seniorit rahoittavat myös perheenjäseniensä harrastuksia, matkustamista ja muuta kuluttamista.

5.2.3 Julkinen sektori palveluiden rahoittajana ja tuottajana

Senioriasumisen palveluiden kannalta on tärkeää huomata ero käsitteiden julkisen sektorin rahoittamat palvelut sekä 
palveluiden tarjonta ja tuotanto välillä. (Suoniemi et al. 2003). Julkinen sektori voi joko tuottaa palvelut itse, yhteistyössä 
toisten kuntien kanssa tai hankkimalla palvelut markkinoilta. Suomessa kunnat tuottavat suurimman osan sosiaali- ja 
terveyspalveluista eli noin 80 % palveluista itse eikä kilpailua juuri ole. Tähän on kuitenkin odotettavissa luonnollinen 
muutos, kun kolmasosa kuntien työntekijöistä jää eläkkeelle vuoteen 2010 mennessä ja yksityisen palvelutuotannon odotetaan 
kasvavan. (Olsbo-Rusanen ja Väänänen-Sainio 2003) Palveluiden tuottamisella on lisäksi ollut tärkeä rooli työllisyyden 
hoitamisessa. Tämän järjestelmän muuttamisella on siis laajalle ulottuvia vaikutuksia yhteiskunnassa. Pääasiassa yksityisiä 
palveluntuottajia käyttävissä järjestelmissä ongelmia tuottaa epätäydellinen informaatio. (Suoniemi et al. 2003).

Julkisen sektorin vastuulle kuuluvat palvelut voidaan rahoittaa joko yleisen verotuksen kautta, korvamerkittynä verona 
tai maksuna sekä vapaaehtoisena maksuna (Olsbo-Rusanen ja Väänänen-Sainio 2003). Tasasuuruinen kulutuskiintiö, 
tarveharkinta, tulosidonnainen tai ja maksuseteleihin perustuva järjestelmä ovat esimerkkejä siitä, miten julkinen sektori 
säätelee tarjottavien palveluiden määrää (Suoniemi et al. 2003). Julkisella sektorilla on monia keinoja, joilla senioriasumista 
voidaan edistää. Selvää on, että järjestelmiä on monia: päällekkäisiä, toisensa poissulkevia sekä toisiaan täydentäviä. 
Lisäksi edut ovat erilaisia riippuen maantieteellisestä alueesta tai henkilön taloudellisesta tilanteesta, mutta tällä hetkellä 
pelkkä tiedonsaanti eri rahoituslähteistä on vaikeaa. Suomessa pitkäaikaishoito rahoitetaan verovaroin, mutta esimerkiksi 
Saksassa vakuutusperusteisesti. Vakuutus jakaa riskiä koko henkilön elämänkaarelle, ei niinkään eri ihmisten kesken. Jotta 
pitkäaikaishoito voitaisiin järjestää Suomessakin edes osittain vakuutuksen turvin, pitäisi vakuutusyhtiöillä olla luotettavampaa 
tietoa hoitoajoista ja kustannuksista. Saksassa osa tästä pakollisesta hoitovakuutuksesta pidätetään työnantajalta ja osa 
työntekijältä. Pakollinen hoitovakuutus on myös voimassa ainakin Luxemburgissa ja Japanissa. (Suoniemi et al. 2003) 
Hoitovakuutuksien ongelmana on, että niitä hankkivat ne, joilla on keskimääräistä korkeampi hoidontarve.

Avustukset

Tähän on koottu tietoa erityisesti asuntojen tai kiinteistöjen uudisrakentamiseen tai korjaukseen tarkoitetuista avustuksista 
sekä yksityisen henkilön että erilaisten yhteisöjen kannalta. Edellytykset avustusten saamiselle ovat tiukat ja ainoa 
taloudellinen tuki, jonka jokainen suomalainen voi saada riippumatta tulo- tai varallisuustasostaan on verotuksesta tehtävä 
kotitalousvähennys. Kotitalousvähennystä voi saada kotona teetetystä työstä kuten siivouksesta ja remonttipalveluista. 
Vähennyksen saa suorittaa työn kustannuksista 60 %:in osuudelta. Vähennyksen enimmäismäärä on 1150 euroa ja 
omavastuu 100 euroa. Kotitalousvähennys on osoittautunut hyväksi työllisyyttä lisänneeksi ja pimeää työtä karsineeksi 
taloudelliseksi kannustimeksi. 

Vanhusten korjausavustus on valtion asuntorahaston varoista maksettavaa tukea, jota kunnat myöntävät. Korjausavustusta 
voi saada pientalojen korjauksiin sekä osakeasuntojen sisäpuolisiin korjauksiin. Avustusta voi hakea yli 65-vuotias tai 
vammainen eli vammainen hakija voi olla myös alle 65-vuotias. Korjausavustuksen enimmäismäärä on pääsääntöisesti
40 % remonttikustannuksista, mutta poikkeustapauksissa jopa 70 %. Hakijoille on tiukat tulo- ja varallisuusrajat. Ongelmaksi 
koetaan se, että kaikilta tulohaarukkaan mahtuvilta ja asuntokorjauksia kipeästi tarvitsevilta vanhuksilta ei löydy tarvittavaa 
omarahoitusosuutta. Myös hakuajat ja edellytetyt tulo- ja omaisuusselvitykset tekevät järjestelmän kankeaksi. (Mikkola & 
Nummelin 2006) Kotitalousvähennys saattaakin loppujen lopuksi olla hakijalle edullisempi ja joustavampi vaihtoehto. Yhtä 
aikaa ei voi saada sekä kotitalousvähennystä että vanhusten korjausavustusta. 

Vammaispalvelulain nojalla voidaan vammaisen henkilön kotiin tehdä itsenäisen asumisen kannalta välttämättömiä 
muutostöitä. Näihin vammaisella henkilöllä on ns. subjektiivinen oikeus eli kunnan määrärahojen puute ei voi estää 
muutostöiden toteuttamista. Vammaispalvelulain nojalla asunnon muutostöihin voivat saada tukea vain vaikeasti vammaiset 
asiakkaat, joilta edellytetään yleensä lääkärin kirjoittama asiantuntijalausunto vamman pysyvyydestä ja vaikeusasteesta. 
(Mikkola & Nummelin 2006). Lisäksi kuntien sosiaalitoimi voi tukea välttämättömiä asuntokorjauksia, mutta vain tiukkaan 
tarveharkintaan perustuen.
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Yhteisöjä koskevat avustukset koskevat pääsääntöisesti kuntia ja yleishyödyllisiä yhteisöjä. Poikkeuksena tästä on 
Valtion asuntorahaston myöntämä hissiavustus hissien asentamiseksi vanhoihin kerrostaloihin. Myös osa kunnista 
myöntää avustuksia vastaavaan tarkoitukseen. Hissien asentaminen hissittömiin kerrostaloihin ei ole ollut suunnitelmien 
laajuista, mutta toiminta on kuitenkin kasvanut vuosi vuodelta. Kokonaisvaltaisten ratkaisujen puute sekä päätöksenteon 
haasteellisuus taloyhtiöissä ovat olleet isoja haasteita (Rahtola et al. 2005).

Raha-automaattiyhdistyksen rooli on aikaisemmin ollut merkittävä palveluasuntojen uudisrakentamisessa. Nyt ko. avustusta 
voi saada RAY:lta ainoastaan aikaisemmin rahoitettujen kohteiden korjaustoimintaan. RAY-rahoituksen loppumista 
on osaltaan korvaamassa vuoden 2005 alusta voimaan astunut Asuntorahaston myöntämä avustus erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi, ns. erityisryhmien investointiavustus. Yksi avustuksen kohderyhmä ovat huonokuntoiset 
vanhukset. Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu siten, että mitä enemmän poikkeuksellisia ratkaisuja tarvitaan, 
sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta (enimmillään 35 prosenttia investointikustannuksista). Avustuksen 
saaminen edellyttää, että hakija on oikeutettu saamaan korkotukilainaa. Edellytys karsii avustuksen saajista pois yksityiset 
palveluntuottajat.

Avustusten hakeminen on monelle yksityishenkilölle voimia vaativa urakka, johon eniten avustuksia kaipaavat eivät 
välttämättä yksinään kykene. Yksittäisen henkilön kannalta tarpeessa yhdistyy niin taloudelliset, sosiaaliset, fyysiset kuin 
henkisetkin tekijät. Julkisen sektorin puolella ei tarpeeseen osata vielä vastata toimirajat ylittävillä ratkaisuilla. 

5.2.4 Haasteet yksityisessä palveluntarjonnassa

Kuluttaja voi täydentää julkisen sektorin palveluntarjontaa yksityisten palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden avulla 
(Suoniemi et al. 2003). Useiden tutkimusten perusteella (mm. Nissinen ja Santalo, 2001) vanhusväestö ei ole halukas 
maksamaan käytännössä markkinahintoja. Tähän on monia syitä, joiden perusteiden voidaan arvioida muuttuvan 
tulevaisuudessa:

 - Muutokset eläketurvassa, jatkossa yhä harvempi eläkeläinen elää vain vähimmäiseläkkeen turvin. Työeläketurvalla 
 on kasvava merkitys, ja lisäksi vapaaehtoisen lisäeläketurvan ottaminen on tullut mahdolliseksi (tosin suuri osa 
 lisäturvan ottaneista on n. 40-vuotiaita eli eläkeiässä aikaisintaan 20 vuoden kuluttua). Toisaalta tuloerojen 
 voidaan olettaa kasvavan, koska vähimmäiseläketurvan suuruus säilyy alhaisella tasolla.

 - Omaisten rooli, perheiden koot pienenevät, sukupolvien erot kasvavat ja liikkuminen lisääntyy, jolloin turvaverkkoa 
 ei välttämättä ole ja vaihtoehdoksi tulevat myös muut auttajatahot kuin sukulaiset.

 - Yksityiset palveluntarjoajat, yksityinen palveluntarjonta lisääntyy ja ammattimaistuu, laatu paranee ja ihmiset 
 alkavat olla tottuneempia ostamaan palveluita, koska myös julkinen sektori tuottaa yhä kasvavan määrän 
 palveluita ostopalveluina. Houkuttimena käytetään esimerkiksi erilaisia verovähennyksiä.

 - Yksityishenkilöiden käytettävissä oleva varallisuus, uudenlaisilla rahoitusjärjestelyillä henkilöt pystyvät 
 hyödyntämään myös esimerkiksi kiinteään omaisuuteen sitoutunutta varallisuutta palveluiden hankkimiseksi.

Julkisen palveluntarjonnan täydentäminen yksityisellä tarjonnalla on yleistä monessa maassa (Suoniemi et al. 2003).
Kun julkinen sektori hankkii palvelut markkinoilta ostopalveluina, se johtaa palveluiden kilpailuttamiseen. Kilpailutuksessa 
on omat haasteensa, eikä järjestelmän soveltaminen ainakaan Suomessa ole ollut tyydyttävää eri osapuolten kannalta.
Eräs esimerkki ongelmista on laadun valvonta, kun jo yksiselitteisen kriteeristön muodostaminen on tuottanut ongelmia.

EU-maista esimerkiksi Ruotsi, Tanska, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Belgia ja Alankomaat ovat kokeilleet palvelusetelin 
käyttöä julkisten palveluiden täydentämisessä. Palveluseteli tarkoittaa julkisten palveluiden tarjoamista ja julkisen rahoituksen 
käyttämistä kuluttajan valinnan mukaisesti. Hajautettu järjestelmä käyttää yksityisiä markkinoita markkinamekanismein. 
(STM 2004)

Palvelusetelimallin toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon asiakkaalla on todellisia vaihtoehtoja valita palveluntarjoaja 
kunnan ja yksityisten palveluntarjoajien väliltä. Asiakkaalla itsellään ei välttämättä myöskään ole voimia tai halua vertailla eri 
palveluntarjoajia. Näissä tilanteissa palvelusetelin käyttö ei ole aina järkevää. Yhteistyö kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon 
välillä tulisi olla saumatonta. Jos palveluntarjoajat ovat eri organisaatioista, voi tämän toteuttaminen olla vaikeaa. (Olsbo-
Rusanen ja Väänänen-Sainio 2003) Yksityisen palveluntarjonnan käyttö on ongelmallista siinä, että kustannukset usein 
karkaavat käsistä. Tätä voidaan ehkäistä valinnanvaraa rajoittamalla. Myös informaation lisääminen on edellytyksenä 
kohti täydellistä kilpailutilannetta, jossa kuluttajan tulee ymmärtää olemassa olevaa informaatiota sekä vääristä valinnoista 
syntyvät kustannukset ovat matalammat. Yksityisessä vaihtoehdossa erot tulevat esiin lähinnä ladussa ja siinä, että hoitoon 
pääsee ilman jonottamista. (Suoniemi et al. 2003)



146     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     147

Edellä on kerrottu julkisen sektorin myöntämistä avustuksista sekä erilaisista verovähennyksistä. Erityisesti avustukset 
saattavat johtaa yksityisen palveluntarjoajan käytännössä huonoon kilpailutilanteeseen, mistä esimerkkinä toimii 
erityisryhmien investointiavustus. Kunta tai yleishyödyllinen yhteisö voi saada rakennushankkeelle avustusta jopa 30 %, 
mutta yksityinen palveluntarjoaja joutuu investoimaan hankkeeseen täysimääräisesti. Kun tarkastellaan palveluntarjoajan 
kokonaistoimintaa, tiloihin liittyvät kustannukset ovat heti palkkojen jälkeen suurin kuluerä. Yksityisen palveluntarjoajan 
kannalta riski toiminnan aloittamiselle on liian suuri, koska kilpailulainsäädäntö osaltaan estää sopimusten tekemisen 
etukäteen julkisen (velvollisuus järjestää palvelut) ja yksityisen sektorin (palveluiden tuottaja) välillä.

5.2.5 Yhteenveto

Päätösvaihtoehtoja arvioidaan usein pelkästään taloudellisin perustein ottaen huomioon hyvin rajallinen määrä asioita 
kokonaisuus unohtaen. Esimerkiksi julkisen sektorin puolella on vasta vähitellen alettu toimimaan yli organisaatiorajojen 
loppuasiakkaan hyväksi (tässä tapauksessa seniorin). Toiminnassa on edelleenkin puutteita, esimerkiksi rakentamisen ja 
kunnossapidon sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä. Senioriasumiseen liittyvät taloudelliset tekijät ovat hyvin laajat ja niiden 
kokonaisvaikutukset ovat moninaiset. Päällekkäisyyksien poistaminen julkisen sektorin rahoitusjärjestelmästä, erilaisten 
vaihtoehtojen (niin julkinen sektori kuin yksityinen sektori) tuominen markkinoille sekä tiedon jakaminen ja tiedottaminen 
ovat ensimmäisiä askeleita, joita tulisi ottaa senioriasumisen palveluiden kehittämiseksi.

Senioreiden lisääntynyt varallisuus sekä samalla seuraavien sukupolvien riippumattomuus vanhempiensa varallisuudesta 
lisäävät senioreille mahdollisuuksia keskittyä omaan hyvinvointiinsa. Tärkeä osa itsemääräämisoikeutta on se, että tietoa 
palveluista ja etuisuuksista on riittävästi saatavilla, palveluiden hankkiminen on helppoa ja tulotasoon nähden edullista 
sekä palveluntarjoajien laatutaso riittävän korkealla tasolla herättämään luottamusta kuluttajissa. Osa senioreista tulee 
aina tarvitsemaan julkisen sektorin suurelta osin rahoittamia palveluita, mutta niiden ei tarvitse olla julkisen sektorin itsensä 
tuottamia.

Yksityisen sektorin tulee päättäväisesti tarttua haasteisiin ja kehittää uudenlaisia palvelukonsepteja. Fyysiset ratkaisut 
(korjaaminen, tekniset apuvälineet jne.) tarvitsevat tuekseen palvelukonseptin, jossa myös rahoitus on mietitty valmiiksi 
(Nummelin 2005b). Tutkimushankkeet, joissa kohtaavat useat toimijat niin yrityksistä kuin julkiselta sektoriltakin, ovat hyvä 
alusta kehittää uusia ratkaisuja ja viedä niitä eteenpäin.
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5.3  Ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveet
 Kati Mikkola

5.3.1 Yleistä

Tärkeätä tulevaisuuden senioriasumisen suunnittelussa on ottaa huomioon ikääntyvien itsensä toiveet, sillä vain asukkaiden 
tarpeiden selvittämisen kautta voidaan suunnitella tuotteita, toiminnallisia ratkaisuja ja palveluja, jotka pystyvät vastaamaan 
kysyntään.

VTT toteutti yhteistyössä VVO:n kanssa ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveita kartoittaneen kyselyn, jonka kohteena 
olivat pääkaupunkiseudulla tai Tampereella asuvat 60–74-vuotiaat seniorit. Kyselyjä lähetettiin 550 ja siihen vastasi yhteensä 
268 senioria. Vastausprosentiksi muodostui 49 %, mikä on melko korkea ottaen huomioon, että karhukierrosta ei järjestetty 
eikä vastaamisesta luvattu palkintoa. Vastausaktiivisuuden perusteella voidaankin tehdä ensimmäinen johtopäätös: 
asukkaat ovat kiinnostuneita osallistumaan omien asuinolosuhteidensa kehittämiseen.

Vastaajista 36 prosenttia kuului ikäluokkaan 60–64 vuotta ja loput 64 prosenttia ikäluokkaan 65–74 vuotta. Vastauksia 
tarkasteltiin osin ikäluokittain, jotta pystyttäisiin selvittämän iän vaikutusta asumistoiveisiin tai palvelutarpeisiin.

Lisäksi VTT toteutti omistusasukkaille samankaltaisen, mutta otokseltaan huomattavasti pienemmän kyselyn. Omistusasujien 
vastauksia saatiin 30 kappaletta. Seuraavassa käsitellään ensisijaisesti vain vuokra-asukkaiden asumistoiveita, mutta 
joissakin kohdissa nostetaan esiin myös eroavaisuuksia omistusasujiin ja heidän mielipiteisiinsä. Nämä vertailukohdat on 
selvyyden vuoksi kirjoitettu kursivoidulla tekstillä. Omistusasujien joukossa oli myös omakotiasujia.

Kyselyt liittyvät Paula Ala-Kotilan korjausrakentamisen liiketoimintamalleja käsittelevään diplomityöhön, joka on osa
VTT:n Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit -projektia. Liiketoimintamalleja kuvataan tarkemmin Ala-Kotilan ja 
Riihimäen artikkelissa.

5.3.2 Perustiedot vastaajista

Vuokra-asukkaiden kyselyyn vastaajista 80 prosenttia oli eläkkeellä ja 11 prosenttia työelämässä. Loput saivat työttömyys- 
tai jotakin muuta korvausta. Käytettävissä olevat nettotulot kuukaudessa olivat alle tuhat euroa 47 prosentilla vastaajista, 
ja 1000–2000 euroa 42 prosentilla vastaajista. Loput 11 prosenttia vastanneista kotitalouksista ansaitsi yli 2000 euroa 
kuukaudessa. Kelan asumistukea sai lähes tarkalleen puolet kyselyyn vastanneista asuntokunnista. 

Keskimäärin asukkaat olivat asuneet nykyisessä asunnossaan noin 9,5 vuotta. Asumisen kestossa oli kuitenkin suuri 
haarukka: lyhin asumisaika oli kaksi kuukautta ja pisin 44 vuotta. Yksinasuvien kotitalouksien asuntojen keskikoko oli 47 m2, 
ja muiden kuin yksinasuvien 63 m2.

Omaan asuntoonsa erittäin tyytyväisiä oli 18 prosenttia vastaajista. Melko tyytyväisiä asuntoonsa oli 64 prosenttia 
vastaajista. Loput 18 prosenttia ilmoittivat olevansa tyytymättömiä asumiseensa. Tyytymättömyyden syyksi ilmoitettiin lähes 
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kaikissa vastauksissa tyytymättömyys asunnon peruskuntoon.

Noin kolmannes vastaajista harkitsi muuttavansa nykyisestä asunnostaan seuraavan viiden vuoden aikana. Useimmiten 
syyksi muuttoon mainittiin nykyisen asunnon liian suuri vuokra, jonka mainitsi 37 prosenttia asunnon vaihtoa harkitsevista. 
Nykyisen asunnon ominaisuudet mainitsi syyksi noin viidennes vastanneista.

Perustietona kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien tietokoneen ja Internet-yhteyksien omaamista. Vain kolmanneksella 
vastaajista oli taloudessaan tietokone, eli tietokoneet ovat keskimääräistä harvinaisempia kyselyn kohderyhmässä. Internet-
yhteys oli neljänneksellä vastanneista. Vertailun vuoksi tiedetään, että helmikuussa 2006 noin 70 prosentilla kaikista 
kotitalouksista oli tietokone ja internet-yhteyskin noin 60 prosentilla (Tilastokeskus 2006). 

Eroavaisuudet omistusasujiin liittyvät muun muassa asumisaikaan. Omistusasujat ovat asuneet nykyisessä asunnossaan 
keskimäärin 22 vuotta. Omistusasujat myös harkitsevat asunnon vaihtamista huomattavasti vähemmän kuin vuokralla 
asujat; vain kymmenen prosenttia vastaajista harkitsi muuttamista nykyisestä asunnosta seuraavan viiden vuoden aikana.

Omistusasujien asuntojen keskikoko oli 96 m2 eli huomattavasti suurempi kuin vuokra-asukkailla.

Myös tietokoneen ja Internet-yhteyksien omaaminen oli yleisempää omistusasujien joukossa. 63 prosenttia vastanneista 
ilmoitti omistavansa tietokoneen ja 53 prosenttia omasi myös Internet-yhteyden. 

5.3.3 Asuntoon kohdistuvat parannustoiveet

Asunnon riittämättömät säilytystilat ovat yleinen, asukkaan iästä tai asunnon hallintamuodosta riippumaton 
kerrostaloasuntojen ongelma (esim. Silvennoinen & Hirvonen 2002, 104). Myös tässä kyselyssä eniten toiveita kohdistui 
runsaampiin säilytystiloihin. Alle 65-vuotiaista lähes puolet ja yli 65-vuotiaista noin 35 prosenttia toivoi lisää säilytystilaa 
(kuva 1). 

Kolmanneksi eniten mainintoja saanut toive parvekelaseista on yleistä asumismukavuutta parantava tekijä, joka mahdollistaa 
parvekkeen hyödyntämisen myös viileämmillä keleillä. Iäkkäälle ihmiselle lasitettu parveke voi muodostua tärkeäksi paikaksi 
nauttia ulkoilmasta etenkin kesäisin.

Vastaajat toivoivat myös alempana sijaitsevia keittiökaappeja, tukikahvoja wc- ja peseytymistiloihin sekä pistorasioiden ja 
valokytkinten helppoa sijoittelua. 

Alle 65-vuotiailla oli asuntojensa suhteen enemmän toiveita kuin vanhemmilla ihmisillä. Vastaajille annettiin mahdollisuus 
rastittaa annetusta listasta viisi toivotuinta toimenpidettä, mutta yli 65-vuotiaat merkitsivät keskimäärin vain kolme toivottua 
ominaisuutta. Tämä saattaa kieliä ikääntyneempien asukkaiden vaatimattomammista asumistoiveista. Ikääntyneemmät 
vastaajat toivoivat nuorempia ikäluokkia enemmän alempana sijaitsevia keittiökaappeja, kynnysten poistoa ja kylpyammeiden 
korvaamista suihkutilalla.

Edellä mainitut asunnon ominaisuudet ovat kriteerejä, jotka jokaisen senioriasunnon tulisi täyttää riippumatta siitä, onko 
senioriasunto syntynyt uudis- vai korjausrakentamalla. Tällä hetkellä yhtenäisiä kriteerejä sitä, minkälaista asuntoa voidaan 
kutsua senioriasunnoksi, ei ole ja siksi osa senioriasunnoista saattaa osoittautua soveltumattomaksi toimintakunnoltaan 
alentuneen asukkaan tarpeisiin. 
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Kuva 1. Asukkaiden asunnon sisäpuolelle kohdistuvat parannustoiveet ikäryhmittäin jaoteltuina.

Vastaajien täsmentäessä avovastauksen avulla erityisesti pesu- ja wc-tiloihin kohdistuneita toimenpiteitä nousivat esiin 
edellä mainittujen lisäksi lähinnä peseytymistilojen varustelutason nostaminen. Keittiöön kohdistuneissa toiveissa mainittiin 
avovastauksina usein keittiökaapistojen uusimista ja lisäämistä.

Asukkaat ovat jossakin määrin valmiita myös maksamaan asuntoonsa kohdistuneista remonteista. Kertakorvaus-
vaihtoehtoon ei halukkaita niinkään löytynyt, mutta vuokran yhteydessä noin 15 prosenttia vastaajista oli valmis 
osallistumaan myös remontin kustannuksiin. Keskimääräinen remonttilyhennys kuukaudessa oli 27 euroa kuukaudessa. 
Asukkaiden maksuhalukkuus ei kuitenkaan kaikkiaan ollut kovin merkittävää. Syitä siihen kuvannee hyvin kommentti: ”Jos 
haluaa remontin asuntoonsa ja maksaa sen, niin kaikki jää taloon muuton jälkeen” (vuonna 1931 syntynyt yksinasuva 
nainen). Lisäksi vastaajien alhainen tulotaso saattaa olla syynä maksuhaluttomuuteen.

Edellä mainitun ongelman pienentämiseen voisi pohtia jonkinlaista palautusmaksua, jonka vuokranantaja palauttaisi 
asunnon remontointikustannuksiin osallistuneelle asukkaalle, jos hän jostakin pätevästä syystä (esim. muutto vanhainkotiin) 
joutuisi muuttamaan pois asunnostaan. 

Vastaajille annettiin myös mahdollisuus kuvailla omaa unelmaremonttiaan sen kustannuksista välittämättä. Unelmat 
osoittautuivat kuitenkin hyvin vaatimattomiksi. Monien unelmaremontit olivat toiveita nykyistä paremmin puhtaana 
pysyvästä lattiasta, maalatuista pinnoista tai tuplaovesta asunnon ja porraskäytävän väliin. Alla on muutama tyypillinen toive 
unelmaremontista. Moni myös vastasi kohtaan kertoen, että he ovat tyytyväisiä nykyiseen asuntoonsa.

”Pistorasia parvekkeelle” Nainen, s. 1931

”Lattiat parketti/korkki. Parvekkeen kynnys matalammaksi. Ovet leveämmäksi. Vain tarpeelliset ovet (kk). Eipä sitten 
muuta kuin tapetoimaan ja maalaamaan kiitos?”  Mies, s.1936

”Asuntoni on sopimusremontissa remontoitu juuri minun näköiseksi toivomuksieni mukaan. Kiitos!” Nainen, s. 1941

”Tällä hetkellä tarvitsisin vain uudet lattiamatot. Muuten asuntoni on hyvä.” Nainen, s. 1945

Asunnon sisäpuolelle kohdistuvat parannustoiveet ovat samankaltaisia myös omistusasujilla. Myös he toivovat koteihinsa 
enemmän säilytystilaa ja alemmalla tasolla sijaitsevia keittiökalusteita. Parvekelasit vaihtoehtoa ei omistusasujien kyselyssä 
ollut, mutta tukikahvat kylpyhuone- ja wc-tilaan nousivat myös heidän vastauksissaan korkealle sijalle.
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Omistusasujien halukkuus ja myös valmius maksaa koteihinsa kohdistuneista remonteista on luonnollisesti suurempaa, 
huolehtivathan he samalla omasta omaisuudestaan. Omistusasujien remontin maksuvalmiuden keskiarvoksi muodostui 
vajaat 8000 euroa. Suurin ilmoitettu määrä oli jopa 50 000 euroa. On kuitenkin muistettava, että osa vastaajista asui 
omakotitaloissa joten vastaus tuskin tarkoittaa 50 000 euron kylpyhuoneremontin maksuvalmiutta, vaan valmiutta 
perusteelliseen taloremonttiin. Yli puolella vastanneista remonttirahat löytyisivät säästöistä.

5.3.4 Asunnon ulkopuolelle kohdistuvat toiveet

Tärkeimmäksi asunnon ulkopuolelle kohdistuneeksi asumistoiveeksi nousi porraskäytävään automaattisesti syttyvät valot 
(kuva 2), mitä toivoi 30 prosenttia vastaajista. Ovipuhelinta toivoi reilu viidennes vastaajista. Molemmat, mutta etenkin 
ovipuhelimen olemassaolo ovat asukkaiden turvallisuutta lisäävä tekijä. Muita toivottuja ominaisuuksia olivat nykyistä 
kevyemmin aukeavat ovet ja lukot, hissi ja ovisilmä. Sen sijaan asukkaat eivät kaivanneet tukikäytäviä porraskäytävään. 
Vastaajat todennäköisesti olivat vielä niin hyväkuntoisia, että suurempia liikkumisongelmia ei ollut (10 prosenttia vastaajista 
ilmoitti käyttävänsä liikkumiseensa jotakin apuvälinettä).

Kuva 2. Asukkaiden asunnon ulkopuolelle kohdistuneet parannustoiveet ikäryhmittäin jaoteltuina.

Hissiä tai hissin korjausta taloonsa toivoi noin viidennes vastaajista. Hissiä toivoneista vastaajista 62 prosenttia asui 
hissittömän talon toisessa tai ylemmässä kerroksessa. 14 prosenttia asui hissittömän kerrostalon ensimmäisessä 
kerroksessa ja 25 prosenttia asui jo hissillisessä kerrostalossa, mutta hissiin päästäkseen tarvitsi kulkea portaita tai hissi 
toimi epäluotettavasti.

Noin viidennes kaikista vastaajista asui hissittömän kerrostalon toisessa tai ylemmässä kerroksessa, joten osuus on sama 
kuin mitä oli hissiä toivoneiden osuus kaikista vastaajista. Tulos ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen: vain kuusi kymmenestä 
hissittömän kerrostalon toisessa tai ylemmässä kerroksessa asuneesta vastaajasta toivoi hissiä.
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5.3.5 Asuinympäristön tärkeimmät ominaisuudet

Vastaajilta tiedusteltiin heidän asuntonsa sijainnin valintaan vaikuttavia tekijöitä, jos he syystä tai toisesta 
muuttaisivat nykyisestä asunnostaan. Heidän piti laittaa esitetyt kuusi asuinalueeseen liittyvää ominaisuutta omaan 
tärkeysjärjestykseensä. 

Selvästi tärkeimmäksi seikaksi nousivat kauppa- ja pankki- sekä muiden vastaavien palveluiden sijainti kävelymatkan päässä 
kodista. Palveluiden läheisyyden merkitsi 41 prosenttia vastanneista tärkeimmäksi asuinympäristön ominaisuudeksi. Myös 
hyvät julkisen liikenteen yhteydet olivat tärkeät. Seuraavaksi tärkeintä oli talon ja sen ympäristön rauhallisuus ja viihtyisyys. 
Lähisukulaisuuden suhteen oli eniten hajontaa. Lähisukulaisten merkitys sai toiseksi eniten ykköskohtia heti palveluiden 
läheisyyden jälkeen, mutta se jäi myös toiseksi useimmiten listan viimeiseksi. Toisin sanoen sukulaisten läheisyyden 
merkityksessä oli suurta vaihtelua. Ehkä hieman yllättäen vähiten tärkeäksi esitetyssä listassa jäi se, että uusi koti sijaitsisi 
lähellä nykyistä asuntoa.

Entä mihin asukkaat tahtoisivat muuttaa, jos he eivät toimintakykynsä alenemisen vuoksi enää voisi asua nykyisessä 
kodissaan? Vastaajista 43 prosenttia toivoisi voivansa muuttaa tavallisessa kerrostalossa sijaitsevaan senioriasuntoon, 
joka olisi remontoitu asukastaan varten turvalliseksi ja esteettömäksi (kuva 3). 30 prosenttia vastaajista muuttaisi mieluiten 
senioritaloon, jonka kaikki asunnot olisi osoitettu yli 55-vuotiaille. Palvelutaloon toivoisi muuttavansa neljännes vastaajista. 
Vanhainkotiin toivoi muuttavansa vain prosentti kysymykseen vastanneista.

Kuva 3. Vastaajien vastaukset kysymykseen: ”Mikäli joutuisitte muuttamaan asunnostanne jonkin henkilökohtaisen syyn 
vuoksi, mihin seuraavista asumisvaihtoehdoista muuttaisitte mieluiten?”

Vastausjakaumasta voi päätellä paitsi vastaajien halukkuuden asua tavallisessa asuntokannassa, myös erilaisten ikääntyvän 
väestön asumismuotojen imagoa. Senioriasunnoilla ja myös palvelutaloasumisella on tulosten perusteella suhteellisen hyvä 
maine, mutta vanhainkoti ei asumismuotona houkuttele.

5.3.6 Kiinnostus asumista tukeviin palveluihin

Vastaajilta tiedusteltiin heidän kiinnostustaan asumista tukeviin palveluihin. Kysymyksessä palveluille oli määritelty 
ohjeellinen hinta eli vastaajat olivat tietoisia palvelun maksullisuudesta. Siivousapu on palvelu, joka kiinnosti palveluista 
eniten sekä alle että yli 65-vuotiaita vastaajia. 
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Yli 65-vuotiaita kiinnostivat seuraavaksi eniten hyvinvointipalvelut, joihin kyselyssä mainittiin lukeutuvan esimerkiksi 
kampaajan, hierojan ja jalkahoitajan. Noin 18 prosenttia yli- ja noin 14 prosenttia alle 65-vuotiaista vastaajista oli kiinnostunut 
hyvinvointipalveluista.

Alle 65-vuotiaita vastaajia kiinnosti toiseksi eniten turvaranneke. Hieman yllättävää on, että kiinnostuneita kyseistä palvelua 
kohtaan oli enemmän nuoremmassa ikäluokassa. Ehkä vanhemmat suhtautuvat epäluuloisemmin turvallisuusteknologiaan 
tai eivät tunne turvaranneketta? Kokonaisuudessaan noin 13 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut turvarannekkeesta. 

Vähintään kymmenen prosenttia vastaajista oli kiinnostunut myös kotiin kuljetetuista aterioista ja kauppa- ja asiointiavusta. 
Kotilääkäri jäi annettujen vaihtoehtojen listassa viimeiseksi. Kaiken kaikkiaan vastaajien kiinnostusta maksullisiin palveluihin 
voidaan pitää ihan hyvänä ottaen huomioon heidän keskimäärin melko alhainen tulotasonsa.

Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden kiinnostus asumista tukeviin palveluihin.

5.3.7 Päätelmät

Kyselytutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveet ovat varsin vaatimattomia. 
Asukkaat eivät toivo asumiseensa luksusta, vaan lähinnä peruskorjauksia ja lisää säilytystilaa. Lisää esteettömyyttä asuntojen 
sisätiloihin kaivataan lähinnä sopivalla korkeudella sijaitsevien kaapistojen ja tarvittavien tukikahvojen muodossa.

Monet asumisen esteettömyyttä lisäävät toimenpidetarpeet kohdistuvatkin itse asiassa kerrostalon alaoven ja oman kotioven 
väliin. Porraskäytävään toivotaan automaattisia valoja, kevyesti avautuvia ovia ja lukkoja sekä hissejä. Turvallisuustekijänä 
kaivataan ovipuhelinta alaovelle ja ovisilmää omalle kotiovelle. 

Jos asukkaat ikääntymisen myötä joutuisivat muuttamaan nykyisestä kodistaan, he toivoisivat voivansa muuttaa heidän 
tarpeisiinsa soveltuvaan asuntoon tavalliseen kerrostaloon tai sitten senioritaloon. Vanhainkotiin he eivät tahtoisi. 
Kyselytutkimuksen tulokset tukevat vahvasti tavoitteita vanhusten kotona asumisen mahdollistamisesta mahdollisimman 
pitkälle vanhuuteen. 
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Asukkaat ovat asuneet nykyisissä asunnoissaan varsin pitkään ja kaksi kolmannesta heistä ei harkitse muuttamista 
nykyisestä kodistaan seuraavan viiden vuoden aikana. Omistusasujat ovat vuokra-asukkaitakin halukkaampia pysymään 
nykyisessä kodissaan, missä suurin osa vastaajista on asunut jo hyvin pitkään. He ovat valmiita teettämään myös remontteja 
asumisensa mahdollistamiseksi.

Ikääntyvät vuokra-asukkaat eivät ole kovin halukkaita osallistumaan kotiensa remonttikustannuksiin. Syiksi voidaan pohtia 
heidän osin alhaista maksukykyään ja sitä, että he eivät muuttaessaan saa kiinteitä asumisinvestointejaan mukaansa. 
Toisaalta heidän asumistoiveensa ovat melko vaatimattomia ja helposti toteutettavissa. 

Yhteenvetona kyselyistä voidaan todeta, että markkinoita asuntojen seniori- ja muille korjauksille on olemassa sekä 
vuokra- että omistusasuntopuolella. Omistusasuntopuolella maksaja on loppukäyttäjä, mutta vuokrapuolella jonkinlainen 
kompromissi kiinteistönomistajan ja vuokralaisen välillä on paikallaan. Vastineeksi kiinteistönomistaja voi saada tyytyväisiä 
asukkaita ja tunnollisia vuokranmaksajia jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ja vuokralainen saa tuntea asuvansa juuri 
omansa näköisessä kodissa.

Lähteet:

Silvennoinen, Heli & Hirvonen, Jukka (2002). Koti kerrostalossa. Asukkaiden arjen kokemuksia asumisestaan. Suomen 
ympäristö 575. Ympäristöministeriö, Helsinki 2002.

Kuluttajabarometri 2/2006. Tilastokeskus, Tulot ja kulutus 2006.
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5.4   Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden
        kotona asumisen mahdollistajina
        Paula Ala-Kotila ja Markku Riihimäki
 

5.4.1 Johdanto

Seniori-ikäisten määrän huomattava kasvu on yksi suurimmista yhteiskunnan haasteista, mitä seuraavan kymmenen 
vuoden aikana tullaan kohtaamaan. Rakennusalalla se voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuutena uuteen liiketoimintaan. 
Yhteiskunnan kyvyttömyys vastata erityisasumismuotoa tarvitsevien senioreiden määrään ja senioreiden halu asua 
kotonaan mahdollisimman pitkään luovat markkinat, jossa hyvin organisoidulla, asiakaslähtöisellä ja luotettavalla korjausra
kentamispalvelulla voidaan luoda kannattavaa liiketoimintaa. 

Artikkelissa esiteltävän tutkimuksen tavoitteena oli luoda perusteet ja liiketoimintamalli korjausrakentamisen kokonaispalvelun 
tarjoamiseksi senioreille1. Luomalla uusia korjausrakentamisen liiketoimintamalleja rakennetaan puitteet korjauspalvelun 
toiminnalle. Palvelun avulla asiakkaan on mahdollista saada koko asuntokorjaus yhtenä pakettina yhdeltä toimittajalta 
(esimerkiksi lähirautakauppa). 

Tutkimuksessa luotiin liiketoimintamallit kahteen eri tilanteeseen. Ensimmäinen liiketoimintamalli luotiin tilanteeseen, 
jossa seniori asuu omistusasunnossa ja tilaa asuntoremontin itse. Tällöin liiketoimintamalli kehitettiin palveluntarjoajalle2. 
Toinen liiketoimintamalli luotiin tilanteeseen, jossa seniori asuu vuokralla, jolloin vuokrataloyhtiö hoitaa remontin tilaamisen 
vuokralaisen tarpeisiin. Tässä tapauksessa liiketoimintamalli kehitettiin vuokrataloyhtiölle. 

Aikaisempia tutkimuksia ja tarkastelukehikkoa ei rakennusalan liiketoimintamalleista löydy, siksi liiketoimintamallien 
perustana käytettiin Rajalan (Rajala & Rossi & Tuunainen & Korri, 2001, s. 51) liiketoimintamallia. Uudet kehitetyt 
liiketoimintamallit perustuvat alan asiantuntijahaastatteluihin, seniori-ikäisten asukkaiden kyselyihin sekä liiketoimintamalleja 
ja palvelukonsepteja käsittelevään kirjallisuuteen muilta toimialoilta. Kehitetyt liiketoimintamallit antavat alan yritysten 
johdolle korjauspalvelun toteuttamisen mahdollistavat työvälineet. Tutkimuksessa luotujen liiketoimintamallien toivotaan 
myös edesauttavan asunnon korjaamiseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien liiketoimintakonseptien tunnistamista 
kansainvälisesti kilpailukykyisinä. Näiden avulla ammattimainen kiinteistöjen omistus, hallinta ja korjauttaminen kehittyvät 
korkeatasoisiksi ja vahvistavat koko toimialan kehitystä sekä imagoa. Kun korjausrakentamisen palvelukonseptit syntyvät 
ja kehittyvät markkinakelpoisiksi, asuinrakennuskannan korjausmarkkinoiden toimivuus ja vastuut sekä pätevien tekijöiden 
saatavuus varmistuvat. Liiketoimintamallit myös edistävät laadulla kilpailemista, kehittävät ikääntyvän väestön asumisen 
ratkaisuista kokonaisvaltaisia vientituotteita ja varmistavat asuntojen kilpailukyvyn sijoituskohteena. 

Artikkelissa esitetty tutkimus ei käsittele uudisrakentamista eikä koko asuintaloa koskevia korjauksia lukuun ottamatta 
taloremonttien yhteydessä tehtäviä seniorin huoneistokohtaisia sisäremontteja. Taloyhtiön, palvelutalojen tai muiden 
asumispalveluita tarjoavien osapuolten näkökulmat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.  

1 Senioriasunnoksi korjaaminen tarkoittaa pääsääntöisesti liikuntaesteiden, kuten korkeiden kynnyksien, painavien ovien, vaikeiden lukkojen, ahtaiden 
pesutilojen tai kylpyammeiden poistamista. Lisäksi vaikeasti hoidettavien materiaalien vaihtaminen uusiin, kodintekniikan uusiminen ja keittiön kaapistojen 
laskeminen alemmaksi ovat osa senioriasuntokorjausta. 
2 Palveluntarjoajalla tarkoitetaan sitä rakennusalan yritystä, joka ottaa hoitaakseen urakoitsijoiden (palveluntuottaja) hankinnan ja tarjoaa näin asiakkaalle 
korjauspalvelua kokonaisvaltaisena palveluna, toisin sanoen pakettiratkaisuna.
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Tämä artikkeli kuvaa lyhyesti tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, tutkimusmetodit ja niiden perusteella kehitetyt 
liiketoimintamallit, jotka perustuvat asiantuntijahaastatteluihin ja asukaskyselyihin. Tulokset osoittavat korjauspalvelun 
kysynnän olevan suurta, mutta resurssit vaativat kehittämistä. Alan yrityksien mahdollisuudet liiketoimintaan senioriasunto-
markkinoilla ovat kuitenkin realistiset. 

Artikkelissa esitetty tutkimus perustuu Paula Ala-Kotilan ”Uudet liiketoimintamallit senioriasuntojen korjausrakentamisessa” 
-diplomityöhön. Diplomityö valmistui maaliskuussa 2006. 

5.4.2 Teoreettiset lähtökohdat

Liiketoimintamallin tarkoituksena on toimia tietyn hyödykkeen tuottamisen ja palvelun suunnittelun runkona ja työvälineenä, 
jotta kaikki keskeiset menestystekijät tulevat huomioiduiksi tuottavan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tiivistetysti 
liiketoimintamalli on suunnitelma ja kuvaus, kuinka yritys pääsee strategisiin tavoitteisiinsa (Kallio et al., 2002, s.10). Täten 
se vastaa kysymykseen, mitkä tekijät tulee huomioida, jotta yritys pääsee tavoitteisiinsa. 

Tutkimuksessa käytetään viitekehystä, joka perustuu Rajalan, Rossin, Tuunaisen ja Korrin (2001) liiketoimintamalliin. Rajalan 
et al.:n liiketoimintamalli (kuva 1) vastaa parhaiten tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa asiakaslähtöistä liiketoimintamallia. 
Viitekehystä sovelletaan myös empiirisen aineiston tulkintaan. 

Rajalan et al.:n liiketoimintamalli jakautuu sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisinä tekijöinä Rajala et al. näkevät 
ansaintalogiikan, markkinoinnin ja myynnin mallin, palvelumallin sekä tuotekehityksen. Nämä muodostavat varsinaisen 
liiketoimintamallin ytimen. Ulkoisena, liiketoimintamallin toimintaympäristönä, nähdään asiakas, rahoitus, resurssit ja 
kilpailuympäristö.

    

Kuva 1. Liiketoimintamalli ja sen sisäiset ja ulkoiset tekijät (Rajala et al., 2001 mukaillen, s. 51). 

Ulkoinen toimintaympäristö jakautuu operatiiviseen- ja resurssiympäristöön. Operatiivinen ympäristö jakautuu edelleen 
asiakkaisiin ja kilpailuympäristöön. Jokaisella tekijällä on vaikutus mallin tasapainoon. Asiakkaisiin vaikuttavat markkinointi 
ja myynti sekä palvelut. Ansaintalogiikka, markkinointi ja myynti ovat tärkeitä huomioitavia asioita kilpailusuhteita miettien. 
Täten ei voida suoraan olettaa, että ulkoisena tekijänä asiakkaiden vaikutukset näkyisivät ainoastaan markkinoinnissa ja 
myynnissä sekä palvelumallissa. Paremminkin tekijät on kohdistettu niin, että vaikutuksen pääkohdat saadaan näkyvästi 
esiin. (Ahonen, 2005). Sama pätee rahoitukseen, resursseihin sekä kilpailuympäristöön. 

Resurssiympäristössä rahoituksella on suuri merkitys. Tuotto-odotusten aiheuttamat muutospaineet vaikuttavat siihen, 
millaiseksi ansaintalogiikka ja tuotekehitys muodostuvat. Yhtä lailla resurssien saatavuudella on omat vaikutuksensa 
palvelun ja toteutuksen malliin kuin tuotekehitykseen. (Rajala et al., 2001). 
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5.4.3 Tutkimusmetodologia

Tutkimuksessa käytettiin niin sanottua monistrategista tutkimusta, mikä tarkoittaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 
tutkimusmenetelmän yhdistämistä. Monistrategiselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan (Hirsjärvi et al., 2005), kvantitatiivinen 
asiakaskysely tehtiin vasta kvalitatiivisten haastatteluiden jälkeen. 

Haastattelut olivat avoimia haastatteluja, joissa oli mukana yhteensä noin neljästä kuuteen henkilöä. Avoimella haastattelulla 
oli tarkoitus herättää ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä keskustelun edetessä. 

Haastattelut kohdistettiin mahdollisille liiketoimintamallien omistajille ja toteuttajille. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypilliseen 
tapaan aineistoa kerättiin (haastattelut) päättämättä etukäteen, miten monta tapausta tutkitaan. Siksipä aineiston keruuta 
jatkettiin niin kauan, että tarvittava aineisto tuntui riittävältä ja halutut tiedot olivat selkiintyneet (saturaatio). Haastatteluihin 
osallistui yhteensä kolmen eri yrityksen työntekijöitä. Lisäksi haastatteluissa oli mukana useampi henkilö, jolloin vääristymän 
mahdollisuus on pienempi. Kohdeyritykset toimivat osittain TSA-hankkeen rahoittajina ja halusivat olla mukana antamassa 
suuntaa uusille korjauspalveluiden toteutusmalleille ja itse liiketoimintamalleille. Haastateltavat olivat rakennusalan 
asiantuntijoita ja asemissa, joissa he voivat halutessaan vaikuttaa oman yrityksensä liiketoimintamallin toteutukseen. 

Käyttäjänäkökulman selvittämiseksi tehtiin asukaskysely vuokratalossa sekä omistusasunnossa asuville seniori-ikäisille 
ja seniori-ikään lähiaikoina tuleville asukkaille. Asukaskyselyillä tutkittiin asukkaiden varsinaista kiinnostusta, tarvetta ja 
maksuhalukkuutta uudelle kokonaispalvelulle sekä kodin ongelmakohtia korjausrakentamisen näkökulmasta. Asukaskyselyt 
tehtiin postin välityksellä kyselylomakkeella. Kysymykset ja kysymyslomakkeet tehtiin pääasiassa VTT:n tutkijoiden 
yhteistyönä. Kaiken kaikkiaan kyselyitä lähetettiin 550:lle pääkaupunkiseudulla tai Tampereella vuokrataloyhtiön asunnossa 
asuville ja 43:lle eri puolilla Suomea omistusasunnossa asuville 60–74-vuotiaalle senioreille. Vuokrataloyhtiölle lähetettyyn 
kyselyyn vastasi noin puolet, kun taas omistusasunnossa asuvien vastausprosentti oli lähes 70.  

5.4.4 Tuloksien koonti

Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden mielipiteet kokonaispalvelumallista olivat positiivisia ja kaikki olivat miettineet senioreille ja 
muille kuluttajille tarjottavaa kokonaispalvelua jo jossakin määrin aikaisemminkin. Toisaalta kokonaispalvelun toteuttamisen 
tuoma vastuu koettiin suurimpana haasteena ja riskinä.

Kokonaisvastuun kautta syntyy toinen riskiä aiheuttava tekijä: epäpätevät ja -luotettavat urakoitsijat sekä vastuu, jonka 
palveluntarjoaja ottaa myös urakoitsijoiden työstä. Riskin pienentämiseksi haastateltu palveluntarjoaja näki hyväksi kehittää 
takuujärjestelmiä urakoitsijoiden töistä sekä keskittyä kokoamaan hyvä ja luotettava urakoitsijarinki, jolloin osapuolten 
välinen sitoutuminen kasvaa. 

Yhtenä tämän hetkisenä ongelmakohtana nähtiin liian suuri kysyntä verrattuna palveluntarjoajan kykyyn tarjota 
asuntokorjauspalvelua. Markkinoinnin keskittäminen nähtiinkin siksi juuri hyvänä kehitettävänä. Niin ikään kehitystä vaatii 
yhteistyö eri toteuttajaosapuolten kesken ja erityisesti kommunikointi asiakkaan sekä urakoitsijoiden kanssa.  

Riippumattoman konsultin käyttö tuli esille sekä palveluntarjoajan että urakoitsijan haastattelussa. Konsultin käytön uskotaan 
pienentävän riskiä, joka syntyy eri työvaiheiden teettämisestä eri urakoitsijalla. Konsultti antaisi työn tarjottavaksi asunnon 
sen hetkisen tilan tarkastuksen jälkeen. Palveluntarjoajan mielestä konsultiksi sopisi esimerkiksi kuntotarkastaja, joka toimii 
lähes virkamiehen valtuuksilla. Joskin haastatellut ymmärsivät, ettei konsultin käyttö poistaisi heidän vastuutaan, mutta se 
pienentäisi kuitenkin yllätyksiä korjauksen edetessä. Palveluntarjoaja totesi konsultin käytön nostavan kokonaispalvelun 
hintaa suhteellisen paljon, mikä hankaloittaa tällaisen toimintatavan käyttöönottoa. Hinnoittelun lähtökohtana on, että vain 
palveluntarjoaja ottaisi katteen palvelun hinnassa. Kokonaispalvelussa syntynyt kate eli voitto jaettaisiin palveluntarjoajan ja 
urakoitsijoiden kesken suhteessa työn määrään ja riskin ottoon. 

Vuokrataloyhtiön edustajat puolestaan kokivat, että heidän asukkaidensa maksukyky on hyvin pieni, kuten myös halu 
ottaa osaa omaan vuokra-asuntoon tehtäviin korjauksiin. Esille tulleita kehityksen kohteita olivat senioriasuntokannan 
yhtenäistäminen sekä seniorin tarpeiden ja mielipiteiden huomioiminen jo korjauksien suunnitteluvaiheessa. Erityisesti 
tietoverkon suunnittelu tietojenkäsittelyn helpottamiseksi nähtiin tärkeäksi. Tarjolla olevien korjausavustusten käyttöä 
vuokra-asuntojen korjaukseen mietittiin, mutta se nähtiin erittäin työlääksi ja jopa mahdottomaksi. Samaten avustusten 
tulorajat koettiin liian mataliksi erityisesti pääkaupunkiseudulla. Matalat tulorajat nähtiin jarruna senioriasuntoremontin 
teossa, eikä alhaisuutta pidetty yhteiskunnallisesti järkevänä. 
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Urakoitsijan haastattelussa tärkeimmäksi kehityksen kohteeksi nousi töiden tehokas ketjutus. Tehokkuuden lisäämiseksi 
tulee korjattavien asuntojen olla suhteellisen lähellä toisiaan. Yksittäiset korjauskohteet ympäri kaupunkia muodostuvat 
riskitekijäksi ja nostavat hintaa. Hintaa nostavat myös mahdolliset suuremmat ja kalliimmat työvaiheet kuten oviaukkojen 
levennykset, jotka vaativat raskaita koneita, joiden siirtely asunnosta toiseen vie aikaa ja kasvattaa kuluja. Hinnan noususta 
johtuen haastateltu koki avustusten kehittämisen ja nykyisten avustusten käyttöön oton tärkeäksi. 

Urakoitsija tekisi mielellään korjauksia linjasaneerauksen yhteydessä, jolloin kustannukset pysyisivät kohtuullisina. 
Esimerkiksi kylpyhuoneen oviaukon suurentaminen erikseen tehtynä tulee hyvinkin kalliiksi, kun se kylpyhuone- tai 
putkiremontin yhteydessä tehtynä pysyy kohtuullisena. Noin 20–30 vuoden välein tehtäviin taloremontteihin yhdistetyt 
senioriasuntokorjaukset eivät kuitenkaan tule täyttämään senioreiden tarvetta ja tarpeen ajoitusta.

Haastateltu urakoitsija uskoi yksilöllisten asuntokorjausten olevan mahdollisia kohtuulliseen hintaan, mikäli tietty määrä 
korjauksia saadaan järjestettyä samalta asuinalueelta. Asiakasrajapinnan hoidon haastateltava näki ongelmaksi. Joskin hän 
uskoi yksilöllisen korjauspalvelun aiheuttavan paljon kyselyitä yksityisasiakkailta, mihin vastaamiseen heidän resurssinsa 
eivät riitä. Hän ei myöskään nähnyt ”business to customer” -liiketoimintaa houkuttelevana ja uskoi sen tuottavan ongelmia 
urakoitsijoille.

Asukaskyselyissä jo asukkaiden kotitalouksien koossa oli huomattava ero omistusasunnossa ja vuokrataloyhtiössä asuvien 
senioreiden välillä. Omistusasunnon senioreista 80 prosenttia asui kahden hengen taloudessa, kun taas vuokrataloyhtiössä 
kahden hengen talouksia oli 29 prosenttia. Täten yhden ja kahden hengen talouksien määrät olivat päinvastoin. Voiko tästä 
kenties vetää sen johtopäätöksen, että yksin jäätyä muutetaan vuokra-asuntoon? Vai onko syynä yksin asuvan ihmisen 
pelko jo alun alkaen ostaa asunto tai kenties mahdottomuus selvitä omistusasunnon kustannuksista (ja veloista)?

Yllättävää oli myös, miten paljon useampi vuokra-asunnossa asuva seniori oli aikeissa vaihtaa asuntoa seuraavien 
viiden vuoden aikana omistusasujiin verrattuna. Kertooko tämä vuokra-asuntojen toimimattomuudesta, mahdollisuudesta 
muokata asuntoa itselleen sopivaksi, erityyppisten ihmisten sijoittumisesta eri asuinmuotoihin vai yksinkertaisesti ihmisten 
kiintymyksestä omiin asuntoihinsa?

Tarkempia vastauksia vuokrataloyhtiön ja omistusasunnossa asuvien senioreiden kyselyistä on esitetty Kati Mikkolan 
artikkelissa Ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveet.

5.4.5 Palveluntarjoajan liiketoimintamalli

Palveluntarjoajan asiakasohjautuvan liiketoimintamallin päätavoite on tarjota asiakkaalle korjauspalveluratkaisu 
mahdollisimman luotettavana, laadukkaana ja massaräätälöitynä. 

Liiketoimintaympäristö

Palvelua tarjoavan yrityksen asiakas on omistusasunnossa asuva seniori tai vuokrataloyhtiö. Omistusasumisessa seniori on 
asiakas ja loppukäyttäjä ja päättää itse korjauksesta. Vuokrataloyhtiön seniori on loppukäyttäjä, eikä hänellä ole varsinaista 
päätäntävaltaa vuokratalon ja siihen kuuluvien erillisten asuntojen remontoinnissa. On mahdollista, että vuokrataloyhtiön 
ostamat remontointipalvelut muodostuvat palvelutarjoajalle kannattavammaksi liiketoiminnaksi yksityisasiakkaisiin 
verrattuna. Tämä johtuu yksityisasiakkaiden kertaluonteisista ostoista, jotka sijaitsevat eri taloissa ja alueellisesti hajallaan. 
Vuokrataloyhtiön jatkuvampi asiakassuhde ja kerralla enemmän remontoitavien asuntojen määrä tuovat skaalaetua.
 
Kokonaispalvelu kilpailee asukkaan itse joko kokonaan tai osittain tekemän asuntokorjauksen, rakennuttajana toimimisen 
ja taloremontin yhteydessä tapahtuvan asuntokorjauksen kanssa. Kokonaispalvelun hintaa arvioitaessa seniori arvottaa 
oman aikansa ja työnsä suhteessa palveluun sekä miettii mitä hän on valmis maksamaan valmiista korjauspaketista.  Siksi 
asiakkaalle pitää osoittaa, että palvelua tarjoava yritys on luotettava ja palvelu täsmällistä ja ammattimaista ja korjauksen 
tilaaminen yksinkertaista. Vain näin asiakas valitsee mieluummin kokonaispalvelun kuin itse tekemisen tai teettämisen. 

Hyvän urakoitsijaringin omaaminen on palveluntarjoajalle selvä kilpailuvaltti. Sen kokoamiseksi on palveluntarjoajan 
pyrittävä löytämään parhaat ja sopivimmat urakoitsijat. Tämä synnyttää myös kilpailua urakoitsijoiden välillä, mikä parantaa 
urakoitsijoiden laatua. 

Seniori rahoittaa asuntokorjausta erilaisten avustusten, lainan, palkan tai eläkkeen ja säästöjen avulla. Seniorin on 
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mahdollista saada asuntokorjaukseen myös valtion ja kaupunkien myöntämää avustusta tai lainaa. Lainan yksi muoto on 
käänteinen asuntolaina, jossa omaan asuntoon sitoutunutta pääomaa käytetään vähitellen muuhun elämiseen. Helsingin 
kaupungin asuntorahasto myöntää henkilökohtaista lainaa helsinkiläisille omakotitalon tai osakeasunnon korjaamiseen 
(Helsingin kaupungin kiinteistövirasto).

Korkotukilaina3 maksetaan Valtion asuntorahaston (ARA) varoista ja näin ollen sen myöntäminen perustuu ARA:n 
määrittelemiin ehtoihin (mm. varallisuus- ja tulorajoihin) (Pietiläinen, 2006; Valtion asuntorahasto, 2005). Samoilla ehdoilla 
ARA myöntää myös korjausavustusta 65 vuotta täyttäneille senioreille, mikäli korjaustoimenpiteillä voidaan pidentää seniorin 
kotona asumisaikaa, estää laitoshoitoon joutuminen tai auttaa senioria selviämään omatoimisesti päivän askareista. Vaikka 
avustuksia myöntävät osittain kunnat ja osittain Valtion asuntorahasto, maksetaan avustukset Valtion asuntorahaston 
varoista. Avustuksen suuruus on yleensä 40 prosenttia hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Korjausavustuksen 
myöntämiseksi seniorin on niin ikään sovittava ARA:n suhteellisen tiukkoihin tulorajoihin, joilla avustus rajautuu vain 
pienituloisille. (Valtion asuntorahasto, 2005a). Avustuksen jälkeenkin seniorin maksettavaksi jää 60 prosenttia, mikä on 
paljon tulorajoihin sopivalle seniorille. Vaihtoehtoisesti seniorilla on yksityishenkilönä oikeus osittain vähentää verotuksessa 
kotona teetetyn työn kustannukset. Tähän oikeuttaa kotitalousvähennys, jonka omavastuu on 100 euroa ja vähennyksen 
enimmäismäärä 1150 euroa vuodessa. (Verohallinto, 2006). 

Palveluntarjoajan resursseista tärkeimpinä ovat urakoitsijat. Urakoitsijoiden tulee olla luotettavia, tehokkaita, ammattitaitoisia 
ja hyvin ihmisten kanssa toimeen tulevia. Vaaditut kriteerit täyttävien urakoitsijoiden vähäisyys on tämän hetken suurin syy 
siihen, miksei kokonaispalvelua ole vielä tarjolla korjausrakentamisessa. Jos urakoitsija tekee virheen, ei tee lupaamaansa 
työtä ajoissa tai lainkaan tai menee konkurssiin, on palveluntarjoaja silti vastuussa palvelun laadusta ja toteuttamisesta. 
Toteuttajan verkosto luodaan hyvistä urakoitsijoista, jotka toimivat palvelua tarjoavan yrityksen suojissa sovitun ajan. Tällöin 
myös urakoitsija saa varmuuden työstä pidemmäksi aikaa. Laadukkaiden työntekijöiden suuresta kysynnästä johtuen ovat 
hyvät urakoitsijat aina työllistettyjä, mistä seuraa hintojen pysyminen korkeina.

On selvää, että tämänhetkistä ”remonttimiestyyliä” on kehitettävä asiakaslähtöisempään ja luotettavuuteen perustuvaan 
suuntaan. Rakennusalan koulutuksen muuttaminen palvelulähtöisemmäksi on yksi mahdollisuus. Lisäksi virallisten 
urakoitsijoiden referenssipaperien käyttöönotto voisi tuoda parannusta markkinoille. Toistaiseksi ei asiakkaan asuntoremontin 
etenemistä voi jättää kokonaan urakoitsijoiden varaan, vaan palveluntarjoajan tulee varmistaa työn edistyminen oikealla ja 
luvatulla tavalla.

Kommunikaatio asiakkaan kanssa on tärkeä osa tarjottavaa palvelua. Tämä johtuu siitä, että korjaustoiminta on luonteeltaan 
hyvin asiakaskeskeistä työmiehen toimiessa asiakkaan kodissa. Siksi asukas voi olla hyvinkin kriittinen remontin 
toimivuudesta. Niin ikään palveluntarjoajan ja asiakkaan käsitykset riittävästä laatutasosta voivat poiketa voimakkaasti 
toisistaan.

Liiketoimintamallin sisäiset tekijät

Markkinoinnin ja myynnin mallit

Tarvittavat resurssit ja toimintatavat ovat pienemmät ja kehittymättömämmät kuin kysyntä edellyttäisi. Markkinointia on siksi 
vielä hillittävä siihen asti, että tärkeimmät epäkohdat ehditään ratkaista. Ennen luotettavan urakoitsijaringin löytymistä on 
uusi toiminta aloitettava pienin askelin, jolloin markkinoiden segmentointi nousee tärkeäksi ja markkinoinnin kohdistaminen 
nimenomaan senioreihin on järkevää ja perusteltua. 

Markkinointi voidaan kohdistaa suoramarkkinoinnin tai esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tai vanhusten 
palvelukeskusten kautta. Vanhuksille suunnitellut palvelukeskukset voisivat toimia myös korjaustietopisteinä. Näin markkinointi 
pysyisi varovaisena sekä korjaukset ja palvelupaketti voitaisiin kohdistaa ja räätälöidä kapealle asiakassegmentille. 

Myyntitapahtuman on oltava asiakkaalle mahdollisimman selkeä sekä sopimuksen teon (koko korjausprojektista) ja 
korjauksen on hoiduttava yhden yrityksen kautta. Palvelua tarjoavalla yrityksellä on oltava valmiina tietyt vaihtoehdot, 
joista asiakas valitsee mieleisensä. Lisäksi sopimusten teko urakoitsijoiden ja palveluntarjoajan kesken tehdään asiakasta 
häiritsemättä. 

Luotettavien ja ammattitaitoisten urakoitsijoiden vakiintuessa aikaa myöten voidaan markkinoita laajentaa edelleen 
seniorisegmentin ulkopuolelle ja näin aikaansaada lisää liiketoimintaa.    

3 Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta osan Valtiokonttori maksaa asuntorahaston varoista suoraan 
lainanantajalle. Lainanottaja siis maksaa pankille sovitun koron vähennettynä korkotuen määrällä. Tämän jälkeen pankki velkoo korkotuen valtiolta. 
(Pietiläinen 2006).  
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Palvelu ja toteutus

Seniorille tarjotaan yksilöllistä asuntokorjausta, joka koostuu pienemmistä peruspaketeista. Massaräätälöintimallia 
käyttämällä yritys pystyy tarjoamaan asiakkaalleen yksilöllisen ratkaisun suhteellisen edullisesti vakiomoduuleja käyttäen. 

Asiakkaan korjauksen hankintaprosessia helpottamaan käytetään niin sanottua yhden luukun periaatetta. Periaatteen 
mukaisesti palveluyritys tarjoaa tuotteiden ja korjauspalvelun lisäksi tiedottamisen erilaisista avustuksista ja 
rahoituspalveluista. 

Asiakassuhteen hoito on senioreiden korjausrakennuspalvelussa erityisen tärkeää ja muodostaa suuren osan seniorille 
tarjottavaa palvelua. Palvelussa tulee keskittyä ammattitaidon lisäksi kommunikoinnin kehittämiseen asiakkaan ja 
palveluntarjoajan sekä erityisesti asiakkaan ja urakoitsijoiden välillä. Osa asiakassuhteen hoitoa on urakoitsijoiden töiden 
onnistunut ketjutus. Ketjutuksessa tulee huomioida, että töiden ajankohta on asiakkaalle sopiva eikä aikataulusta poiketa. 
Erityisesti tehokas tiedonkulku eri osapuolten välillä parantaa töiden ketjuuntumista.  

Mitä lähemmäksi korjattavat asunnot sijoittuvat toisiaan, sitä parempi on korjausrakentamispalvelun kustannustehokkuus. 
Siksi asuinrakennuksiin tehtävien senioriporraskäytävien rakentaminen nähdään kustannustehokkaana vaihtoehtona. 
Tällöin koko porraskäytävä tai useat asunnot korjattaisiin kerralla senioriasunnoiksi, mutta talon muut asunnot jäisivät 
normaaleiksi asuinhuoneistoiksi.

Ansaintalogiikka

Voitonjako palveluntarjoajan ja palveluntuottajien kesken tulee jakaa riskin oton ja työjaon mukaisesti, jotta hinta pysyisi 
kohtuullisena eivätkä molemmat osapuolet lisäisi omaa katettaan laskuihin. Monikertaisen katteen ja riskin ottaminen on 
ongelmana, kun korjausprojektissa on mukana monta eri urakoitsijaa ja kaikki laskevat katteen työn hinnan päälle. Näin 
palvelun hinta asiakkaalle nousee liian korkeaksi suuresta kysynnästä huolimatta. Koska korjaukset ovat konseptoituja 
paketteja, joissa vakiomoduuleiden käyttö on mahdollista, saadaan massaräätälöintiliiketoimimallia käyttämällä myös 
suurempi yhteinen voitto.

Tuotekehitysmalli  

Kuten aiemmin todettiin, on menestyvän korjauspalvelun yksi tärkeimmistä tekijöistä hyvä kommunikointi sekä asiakkaan 
että urakoitsijoiden kanssa. Siksi palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että asiakas on tietoinen korjauksen eri vaiheista, 
aikataulusta ja hinnoista. Standardoitujen toimenpiteiden vuoksi palvelua tarjoavan yrityksen on helppo tehdä tarkoitukseen 
sopivat esitteet toimenpiteistä ja niiden eri vaiheista. 

Yhtä lailla on kommunikoinnin paranemisella urakoitsijoiden kanssa positiivinen vaikutus korjauksen sujuvuuteen 
ja lopputulokseen. Erityisesti ketjuuntuminen parantuu myös tiedon kulun myötä. Urakoitsijoille suunnattu koulutus 
senioriasunnon kokonaiskorjauspalvelun erityisvaatimuksista palvelun edistämiseksi parantaa kommunikointia ja 
urakoitsijoiden välistä tiedonsiirtoa.   

Erityisesti avustusten hakemiseen suunniteltu ohje- tai käsikirja olisi tarpeen. Kirja toimisi tietopakettina kiinnostuneille. 
Lisäksi siitä löytyisivät tarvittavat hakupaperit. 

5.4.6 Vuokrataloyhtiön liiketoimintamalli

Vuokrataloyhtiön tulee pystyä tarjoamaan seniorin tarvitsemia korjauksia sopivaan hintaan tai tarjota senioriasuntoa 
tarvitsevalle asukkaalleen mahdollisuutta muuttaa vanhassa asuinympäristössä olevaan seniorihuoneistoon. 
Vuokrataloyhtiön omaa liiketoimintamallia tukee edellä esitetty palveluntarjoajan liiketoimintamalli, joka helpottaa 
vuokrataloyhtiön työtä palveluntuottajien etsimisessä ja yksilöllisten ja yksittäisten korjauksien tekemisessä.

Liiketoimintaympäristö

Vuokrataloyhtiön liiketoimintamallin näkökulmasta asiakas on aina seniori. Kilpailu muodostuu hyvien vuokralaisten 
hankkimisesta ja niiden pitämisestä. Tällöin senioriasuntokorjaus voi toimia tehokkaana kilpailuetuna vuokrataloyhtiöllä. 
Mikäli vuokrataloyhtiöllä ei ole tarjota tämänkaltaista palvelua, menettää se todennäköisesti asiakkaansa joko palvelutalolle, 
senioritalolle tai toiselle vuokrataloyhtiölle, jolta löytyy senioriasumiseen soveltuvat asunnot. Omakotitalossa asuminen voi 
olla seniori-ikäiselle vaikeaa, eikä lainan ottaminen tunnu hyvältä vaihtoehdolta. Tällöin tulee vuokra-asuminen kysymykseen. 
Vuokrataloyhtiöiden tulisikin pyrkiä nostamaan senioreille tarjottavien asuntojen tasoa tämän asiakassegmentin 
saavuttamiseksi.   
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Vuokrataloyhtiön asunnon korjauksesta koituvat kustannukset on perinteisesti maksanut vuokrataloyhtiö, jolloin 
kustannukset ovat välittyneet vuokran määrään. Tietylle asukkaalle tehdyn korjauksen kustannukset voisi asukas maksaa 
kerta- tai osamaksuna tai yleisimmin vuokrankorotuksen muodossa sovittuna summana tietyn ajanjakson.  Vuokrataloyhtiön 
senioriasukkaiden tulonlähteinä ovat tyypillisesti eläkkeet, palkkatulot ja sosiaaliturva eli samat kuin omistusasunnon 
asukkailla, mutta usein selvästi pienemmät.

Rahoitusmuodot ovat lähes samat kuin omistusasunnossa asuvilla senioreilla, muutamia poikkeuksia ja ehtoja lukuun 
ottamatta. Korkotukilaina toimii edellisen tavoin ja kotitalousvähennystä saa myös vuokralainen, muttei vuokratalo- tai 
asunto-osakeyhtiö. Käänteistä asuntolainaa ei vuokralainen luonnollisestikaan saa.

Valtion korjausavustusta ei vuokralainen yleensä hae itse, vaan sitä hakee vuokrataloyhtiö asukkaalleen. Avustuksen 
myöntämiseksi on vuokralaisen täytettävä tietyt vaatimukset. Asuntoa ei myöskään saa käyttää seuraavien 20 vuoden 
aikana muuhun kuin senioriasumistarkoitukseen. Lisäksi vuokrataloyhtiön on oltava oikeutettu korkotukilainaan4. (Valtion 
asuntorahasto, 2005b). Kun vuokrataloyhtiö on oikeutettu korkotukilainaan ja asukas mahtuu tulo- ja varallisuusrajoihin, 
voidaan vuokrataloyhtiölle myöntää vaihtoehtoisesti myös korkotukea. 

Senioreiden asuntokorjauksien toteutuminen pienentää yhteiskunnan vastuuta ja työn määrää. Siksi senioreiden 
asuntokorjauksiin odotetaan yhteiskunnan tukea.   Toistaiseksi korjausavustusten käyttäminen senioriasuntoremonttei-
hin nähdään liian työlääksi ja jopa lähes mahdottomaksi nykyisillä resursseilla. Rahoitusmuodoista tarkemmin Johanna 
Nummelinin ja Kati Mikkolan artikkelissa ”Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet”.

Kuten sanottu, vuokrataloyhtiön liiketoimintamalli perustuu palvelua tarjoavan yrityksen liiketoimintamalliin. Toteuttaakseen 
omaa liiketoimintamalliaan vuokrataloyhtiö tarvitsee palvelun tarjoavaa yritystä. Täten vuokrataloyhtiön resursseina eli 
korjauspalvelun mahdollistavana voimavarana nähdään palveluntarjoajat. 

Muita tärkeitä resursseja ovat muun muassa asiakasrajapinnan hoito. Viestien kulusta asiakkaalta vuokrataloyhtiölle tulee 
huolehtia samalla tavalla kuin vuokrataloyhtiön viestityksestä asiakkaalle. Siksi vuokrataloyhtiöllä on hyvä olla joka talossa 
yhteyshenkilöt, jotka huolehtivat tiedon kulusta, helpottavat asiakkaan kommunikointia vuokrataloyhtiön päättäjien kanssa 
ja auttavat ottamaan osaa talon yhteisiin päätöksiin. Samaten paremman tietoverkon kehittäminen ja tietojenkäsittely, jolla 
senioriasuntokanta saataisiin oman asuntokannan sisälle, helpottaisi vuokralaisten ohjailemista5. 

Liiketoimintamallin sisäiset tekijät

Markkinointi ja myynti

Vuokrataloyhtiö markkinoi valmista asuntokorjauspakettia seniori-ikäisille ja seniori-ikää lähestyville vuokralaisilleen. 
Korjauksen markkinointi tapahtuu suoramainonnan kautta, mikä käytännössä tarkoittaa vuokrataloyhtiön ja seniorin välistä 
yhteydenpitoa. Yhteydenpito voi olla vuosittain lähetettävä esite senioriasuntoremontista tai vuokrataloyhtiön sisäisten 
Internet-sivujen kautta toimivaa tiedotusta. Lisäksi vuokrataloihin osoitetut yhteyshenkilöt voivat hoitaa markkinointia 
keskitetysti suoraan vuokrataloissa. 

Sopimuksen korjauksesta seniori tekee vain vuokrataloyhtiön kanssa, joka solmii sopimuksen joko palvelua tarjoavan 
yrityksen kanssa tai kunkin urakoitsijan kanssa erikseen. 

Palvelu ja toteutus

Senioriasuntokorjauspaketti sisältää tietyt korjaukset ja vaihtoehdot eri korjauksien sisällä (esimerkiksi värivaihtoehdot) 
vaihtelevat neljästä viiteen. Kun korjaukset huoneistoihin tehdään taloremontin yhteydessä, on vuokrataloyhtiöllä 
mahdollisuus tehdä tarvittava määrä senioriasuntokorjauksia. Näin tehden asuntokorjauksen toteutus on mahdollista vain 
noin 20–30 vuoden välein, mutta on myös selvästi muita vaihtoehtoja edullisempi. Taloremontin ulkopuolella korjattaessa, 
on vuokrataloyhtiöllä oltava tietty määrä korjauksen tarpeessa olevia huoneistoja, jotta korjauspalvelu olisi urakoitsijoille 
kannattavaa ja hinnat pysyvät kohtuullisina. 

Koska korjaukset pitää saada kohdistettua niihin epäkohtiin, jotka tosissaan vaikeuttavat senioreiden elämää, on senioreiden 
mukana oleminen jo korjauspakettien suunnitteluvaiheessa tärkeää. Asuntojen puutteiden löytämiseksi tiedon kulkua 
senioreiden ja vuokrataloyhtiön välillä pitää helpottaa. Yhtä tärkeää on yhdyshenkilön nimeäminen jokaiseen vuokrataloon. 
Yhdyshenkilö helpottaa kommunikointia ja luo senioreiden kaipaamaa turvallisuudentunnetta. 

4 Valtion asuntorahasto hyväksyy korkotukilainoja vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen uudisrakentamiseen kuntien puoltamille kohteille. (Valtion 
asuntorahasto, 2005b).
5 Esimerkiksi ohjaisi juuri senioriasuntoa tarvitsevan seuraavaan vapautuvaan tarkoitukseen sopivaan asuntoon. 
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Senioriasuntokannan yhtenäistäminen helpottaa senioreiden ohjaamista joko vapautuvaan senioriasuntoon tai omaa 
vuokra-asuntoa kunnostamaan. Senioriasuntokantaa yhtenäistämällä on senioriasunnon vapautuessa mahdollista löytää 
asuntoa tarvitseva seniori mahdollisimman läheltä. 

Ansaintalogiikka

Vuokrataloyhtiö pyrkii saavuttamaan asukkaiden vähäisen vaihtuvuuden ja asuntojen korkean käyttöasteen. Seniorin 
muutosta aiheutuvat kustannukset tulee suhteuttaa asunnon korjauksesta aiheutuviin kustannuksiin, josta hyödytään myös 
pitkällä tähtäimellä. Vuokrataloyhtiön kannattaa myös miettiä osallistumista senioriasuntokorjauksien kustannuksiin ja sen 
kautta tehdä voittoa vaihtuvuutta pienentämällä. 

Asuntokorjausten kustannukset laskutetaan yksilöllisen vuokran muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että seniori maksaa 
korkeampaa neliövuokraa asunnostaan suhteessa asuntoon tehtyihin korjauksiin. Haastattelun mukaan 15 prosenttia 
kyselyyn vastanneista oli valmis keskimäärin 27 euron vuokrankorotukseen kuussa. Noin puolet vastanneista on Kelan 
asumistuen piirissä, mikä pienentää asukkaan osuutta varsinaisesta maksusta. Käytännössä vuokran korotus voi siis olla 
noin 75 euroa kuussa Kelan täyden asumistuen saajille.

Tuotekehitys 

Kuten aiemmin todettiin, on yhteistyön kehittäminen seniorin ja vuokrataloyhtiön välillä merkittävää senioriasuntokorjausten 
onnistumiseksi.  Tietoverkon ja tietojenkäsittelyn on kehityttävä niin, että asukastiedot on helppo löytää tarvittaessa nopeasti 
ja helposti. Tämä tarkoittaa senioreiden ryhmittelemistä niin, että heidät on helppo erottaa muista asukkaista. Mikäli seniorin 
vuokra-asunnon korjaaminen ei ole järkevä vaihtoehto (esimerkiksi sijainnin vuoksi), voidaan seniorille tarjota jo remontoitua 
asuntoa. Kun tiedetään seniorin kriteerit uudelle asunnolle voi vuokrataloyhtiö tarjota seniorille hänen tarpeitaan vastaavaa 
asuntoa.

Erityisesti korjausavustuksien haku on ongelma niin vuokra kuin omistuspuolella. Siksipä edellä mainittu korjausavustusten 
ohje- tai käsikirja on tarpeen ottaa huomioon myös vuokrataloyhtiön liiketoimintamallissa. 

5.4.7 Johtopäätökset ja suositukset

Tutkimuksen päätavoite oli kehittää toimivia ja selkeitä korjausrakentamisen liiketoimintamalleja perustuen kokonaiskorjaus
palveluajatteluun ja yksilölliseen korjaukseen. Liiketoimintamallien avulla oli tarkoitus parantaa senioreiden mahdollisuuksia 
asua omassa kodissaan sekä luoda asumispalveluita. 

Haastatteluissa esiin tulleet korjauspalvelun riskit ja ongelmat ovat vaativa haaste. Lisäksi korjauspalvelun eri vaiheiden 
yhteensovittamista vaikeuttaa osapuolten yhteisen kielen puuttuminen. Selkeiden työnjakojen ja vastuun jakamisen 
kautta eri ammattialojen tarpeet ovat yhdistettävissä sekä synergia ja ketjuttuminen saadaan syntymään korjaushankeen 
osapuolten välille.   

Artikkelissa esitetyssä tutkimuksessa tuli ilmi, että korjausrakentamisen kokonaispalvelun mahdollisuudet luoda uutta ja 
kannattavaa liiketoimintaa ovat realistiset. Erityisesti palveluntarjoajan liiketoimintamallin uskotaan toteutuvan lähiaikoina. 
Myös vuokrataloyhtiön liiketoimintamalli nähdään erittäin toteutuskelpoisena, mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan 
palveluntarjoajan liiketoimintamallin toimimista käytännössä. Lisäksi palvelun rahoitusmenetelmät vaativat lisätutkimuksia. 
Tulevaisuudessa vuokrataloyhtiön liiketoimintamallin toteutuminen on kuitenkin todennäköistä.       

Vaikka tämän tutkimuksen viitekehys ja tulokset ovat auttaneet valottamaan kokonaispalvelumallin toteuttamiseen tarvittavia 
tekijöitä, mitään kaikenkattavaa lopullista mallia se ei tarjoa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin rakentamaan ja kuvaamaan 
liiketoimintamallit ja sen keskeiset osat. Koska tehtävä on varsin laaja, ei tutkimuksessa ollut mahdollista syventyä 
yksittäisiin tekijöihin eikä useampiin yrityksiin. 

Tulevissa tutkimuksissa voitaisiin keskittyä kehittämään avustuksia ja muita seniorin mahdollisia korjauksen rahoitusmuotoja. 
Mahdollisuus julkisen sektorin mukaan saamiseksi senioreiden asuntokorjausten rahoitukseen on tutkittava. Erityisesti 
vuokra-asuntopuolella avustusten merkitys on suuri ja monissa tapauksessa ainoa mahdollisuus toteuttaa korjaus. 
Nykyisissä avustusehdoissa on myös epäkohtia, joiden korjaamisesta tulisi neuvotella julkisella sektorilla vaikuttavien 
osapuolten kanssa. Lisäksi liiketoimintamallin käyttöä asunnon ulkopuolisiin korjauksiin (kuten hissit) tulisi kehittää 
senioreiden hyvinvoinnin parantamiseksi. 
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5.5  Automaatio avuksi
 Panu Harmo, Tapio Taipalus, Jere Knuuttila, José Vallet ja Aarne Halme

5.5.1 Yleiskatsaus kodin palvelurobotteihin ja kodin automaatioon

5.5.1.1 Robotit tulevat koteihin

Tuotantoinsinööri ymmärtää robotin hitsaavana, poraavana, komponentteja latovana tai lavoja lastaavana ”käsivarsirobottina”; 
väsymättömänä teollisuushallin työmyyränä. Hänen tieteiselokuvia katsellut tyttärensä taas mieltää robotin ihmisen kanssa 
yhteistyössä toimivaksi koneeksi. 

Molemmat ovat oikeassa. Isä puhuu tästä päivästä ja tytär huomisesta. Japan Robot Association -yhdistys ennustaa 2000-
luvun robotiikkastrategiassaan, että kotirobotiikan vuotuinen liikevaihto vuonna 2025 nousisi 30 miljardiin euroon ja olisi noin 
kolminkertainen teollisuusrobotiikan liikevaihtoon verrattuna. Vertailun vuoksi Nokian matkapuhelinten liikavaihto vuonna 
2005 oli noin 27 miljardia euroa. Valmistavan teollisuuden robottimarkkinat kasvaisivat maltillisesti. Terveydenhuollon ja 
erilaiset julkisen sektorin toiminnan kuten väestönsuojelun, pelastustoimen ja ympäristönsuojelun robotiikan markkinat sitä 
vastoin kasvaisivat merkittävästi. [Jara]

 

Kuva 1. Japanin robotiikkayhdistys ennustaa kotirobottien markkinoiden huimaa kasvua. Vuonna 2025 kotirobotit olisivat 
vallanneet yli puolet maailman robotiikkamarkkinoista.
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Erot isän ja tyttären teknologiakäsityksissä ovat suuria myös automaatiosta puhuttaessa. Insinööri-isän automaatio on 
venttiileitä, rajakytkimiä ja moottoreita, joita ohjataan säätimillä ja logiikoilla ja valvomoista käsin. Tyttärelle automaatio 
on sitä, että hänen tullessaan kotiin pihapalvelurobotti on aurannut lumet ja hiekoittanut kulkureitit. Kotona kotirobotti on 
imuroinut, pessyt lattiat ja hoitanut pyykin. Automaatio on puolestaan säätänyt talon lämpötilan sopivaksi.

Kuva 2. Toimiva koti on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston informaatio- ja esittelytila, jossa on erilaisia kotona selviämistä 
helpottavia laitteita ja ratkaisuja. Kuvassa esitellään astiakaappia, jota voidaan laskea ja nostaa pöydän reunassa olevilla 
painonapeilla. Lattialla oleva pölynimurirobotti on Toimivan kodin vakiokalustoa, mutta isompi robotti ”Rolloottori” ja pöydällä 
oleva pyöreä robotti ”Rollo” ovat olleet siellä vain testikäytössä. [Toimiva koti]

Kotirobotit tarvitsevat ”älykkään” ympäristön, joka koostuu langattomista ja langallisista tietoverkoista, antureista, 
tietokoneista ja muista keskenään yhteydessä olevista laitteista. Tämän päivän kotiautomaatio on kokoelma erillisiä murto- 
ja palohälytysjärjestelmiä, turvapuhelimia ja niihin liitettäviä laitteita ja antureita, kotiteattereita ja muita viihdejärjestelmiä 
sekä kauko-ohjausjärjestelmiä valojen, verhojen ja muiden laitteiden ohjaamiseen. 
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Kuva 3. Kotiautomaatio koostuu kodin seinien sisäpuolella ja kodin pihapiirissä olevista ”verkottuneista” laitteista ja niiden 
avulla toteutetuista toiminnoista.

5.5.1.2 Kotirobotiikan ja -automaation sovelluksia

Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkittiin suomalaisten kiinnostusta kotiautomaatioon. Kaikkein kiinnostavimpina 
sovelluksina pidettiin turvallisuutta lisääviä järjestelmiä, kuten palosammutusjärjestelmiä ja vesivahinkojen 
ehkäisyjärjestelmiä. Yli puolet 1800 vastanneesta oli ”erittäin kiinnostunut” niistä. Viihdepalvelut, kuten tilausvideot, 
musiikin lataaminen netistä autoon tai videoiden ajastaminen etänä ”kiinnosti erittäin paljon” vain noin kymmentä prosenttia 
vastanneista. Alle viiden prosentin kannatuksen saivat mm. kodin toimintojen ohjaaminen kauko-ohjaimella, tietokoneella, 
digi-tv:llä tai internetin kautta. [Äly]

Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratoriossa saatiin samansuuntaisia tuloksia, kun kysyttiin kotipalvelun 
ammattilaisilta, millaiset robotit kiinnostavat heitä. Turvallisuutta lisäävät, vaaroista hälyttävät robotit ja pölynimurirobotit 
kiinnostivat, mutta viihdyttävät tai kommunikaatiossa avustavat robotit eivät olleet suosittuja. [Knuuttila]

Alla on lista kotiroboteille suunnitelluista tehtävistä. Mitä itse haluaisit kotirobotin tekevän? 

 •   siivous: pölynimurointi, lattian peseminen

 •   liikkumisen tuki: navigoiva ja motorisoitu rollaattori

 •   tavaroiden kuljetus: robotti kuljettaa tavaroita paikasta toiseen, poimii tavaroita

 •   liikkuva kuvapuhelin: robotti välittää kuvaa ja ääntä kodin ja etäkäyttäjän välillä

 •   seuralainen: robotti huomioi käyttäjän ja vaatii myös itse huomiota

 •   viihde: robotin kautta välittyy TV- ja radio-ohjelmia, videoita, internet-sisältöjä

 •   mittaus ja hälytys: robotti mittaa kotona lämpötilaa, kosteutta, häkää, savua, jne. ja hälyttää tarvittaessa kotona 
     olijan sekä välittää hälytyksen myös kodin ulkopuolelle

 •   muistuttaa: robotti muistuttaa tapaamisista, lääkityksestä, tehtävistä

 •   puhekäyttöliittymä: robotin puhekäyttöliittymän kautta voi ohjata kodin laitteita ja kytkeytyä internetiin
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Kuva 4. Sosiaalialan ammattilaiset ovat kiinnostuneita siivoavista ja turvallisuutta lisäävistä roboteista. Viihde- ja 
kommunikaatiorobotit ovat heistä vähemmän kiinnostavia. Robottien kiinnostavuutta arvioitiin asteikolla 1–5 (”ei kiinnosta 
lainkaan” – ”kiinnostaa erittäin paljon”) [Knuuttila]

Robottien keskeisiä teknologioita ovat tietoliikenne, paikannus- ja navigointi, moottorit ja mekaniikkaa, aistinjärjestelmät, 
mikrokontrollerit ja ohjelmistot, käyttöliittymät ja käyttöenergian varastointi. Miksei meillä vielä ole laajassa käytössä näitä 
kotirobotteja, vaikka roboteissa käytettävä tekniikka on kehittynyt huimasti? Onko niin, että kotirobottien läpilyöntisovelluksia 
ei ole vielä löydetty.

5.5.1.3 Tuotteita ja protoja

Palvelurobotteja kehitetään eniten yliopistoissa ja pienissä innovaatioyrityksissä, mutta myös eräät suuret yritykset ovat 
laajentaneet tuotevalikoimaansa kehittämällä tuotteistaan autonomisesti liikkuvia robotteja. Markkinoilla on Electroluxin ja 
Kärcherin robottipölynimureita ja Husqvarnan robottiruohonleikkureita. Muita käytössä olevia palvelurobottien hyötysovelluksia 
ovat mm. liikkuva kameravalvonta ja sairaaloissa lääkäreiden etäkonsultaatiota avustavat videoneuvottelurobotit. [InTouch]

On mielenkiintoista huomata, että suomalaisten sosiaalialan ammattilaisten kiinnostukset ja japanilaisten uskomukset 
eivät kohtaa. Japanissa robotteja suunnitellaan ja markkinoidaan juuri viihteellisyydellä ja niiden kyvyllä välittää 
multimediasisältöjä. 

Kuva 5. Mitsubishin Wakamaru robotti on uusi perheenjäsen japanilaisiin koteihin. (Mitsubishi Heavy Industries)



168     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     169

Esimerkkinä kotirobotista esittelemme Mitsubishin kehittämän pienen keltaisen kiltinoloisen kotirobottipalvelija Wakamarun, 
jota markkinoidaan lauseella ”Life with a robot – Wakamaru”. Wakamarun sanotaan asuvan perheensä luona yhtenä 
uutena perheenjäsenenä. Se (hän?) oppii tekemään aloitteita ja keskustelemaan muiden perheenjäsenten kanssa. 
Wakamaru hakee internetistä tietoja. Se hallitsee 10 000 sanaa ja tunnistaa perheensä jäsenet kasvonpiirteistä. Wakamaru 
paikantaa itsensä kameran avulla ja pystyy näin ollen navigoimaan kotonaan. Lista Wakamarun kyvyistä, toiminnoista ja 
ominaisuuksista on pitkä. Tämä 100 cm korkea (vai pitääkö sanoa pitkä) robotti painaa 30 kg ja kykenee toimimaan 2 tuntia 
yhdellä latauksella. Wakamarussa käytetään Linux-käyttöjärjestelmää. Mitsubishi myy ensimmäistä 100 robotin erää noin 
12 000 euron kappalehintaan. [Wakamaru]

5.5.1.4 Ikääntyvät ja kotiautomaatio - Mummorobotteja – onko niitä?

Maailman väestö ikääntyy. Vanhat ihmiset haluavat asua kotonaan, mutta voimien ja kykyjen vähetessä itsenäinen asuminen 
käy hankalaksi. Iäkkäillä ihmisillä kognitiiviset ongelmat – muistamattomuus, hahmottamisen ja ymmärtämisen ongelmat 
– vaikeuttavat suuresti itsenäistä asumista ja turvallisuutta. Yksinäisyys, sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat ovat ikäihmisillä 
myös merkittäviä elämän laatua vähentäviä tekijöitä. Yksinäisyyden lieventäminen, terveyden edistäminen, toimintakyvyn ja 
vireyden ylläpitäminen ovat kotona asumisen tukemisen avaimia. [Vaarama] Hyvän itsenäisen asumisen edellytys on, että 
henkilö tuntee olonsa turvalliseksi; että hän uskoo selviytyvänsä normaaleista askareistaan ja luottaa saavansa apua vaara- 
tai ongelmatilanteessa. Onko roboteista oikeasti auttajiksi?

Carnegie Mellon yliopistossa kehitettiin Pearl avustajarobotti vanhainkoteihin. Kehitystyön pääpaino oli robotin ja 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen tutkiminen ja kehittäminen. Robotti muistutti tapaamisista ja tekemisistä puheella. 
Puhekäyttöliittymä on kätevä, mutta virhetulkintojen mahdollisuus on melko suuri. Robotin pitää osata varmistaa, että se oli 
tekemisissä oikean henkilön kanssa ja että tämä ymmärtää, mitä robotti puhuu. Pearl on tutkimusrobotti, jota ei ainakaan 
vielä olla kehittämässä hyötykäyttöön. [CMU]

Kuva 6. Carnegie Mellon yliopistossa kehitetty Pearl palvelurobotti on kehitetty toimimaan vanhusten kanssa vanhusten 
palvelutaloissa. (Kuva Ken Andreyo, 2004)

Automaatiotekniikan laboratoriossa on kehitetty kaksi kotirobottia, Rollo ja Rolloottori, joita käytetään kotona asumisen 
avustamisen kehittämisessä. Rollo on hauska ja pidetty laite, mutta sen ohjaaminen on hankalaa. Sillä on vaikeuksia ylittää 
kynnyksiä tai jopa mattojen reunoja. Niinpä Rolloon laitettiin pyörät ja näin syntyi Rolloottori.

Automaatiotekniikan laboratorion robotteja on testattu eri käyttötarkoituksissa. Rolloottori on toiminut liikkuvana videokom-
munikointiasemana. Se on myös varustettu IR-LED:illä, jonka avulla robotti lähettää kaukosäädinsignaalia esim. 
sulkeakseen TV:n. Robotin ohjaamiseksi on toteutettu käyttöliittymiä erilaisilla laitteilla: TV:n kaukosäätimellä, WAP/GPRS-
kännykällä, puheohjauksella, PC:llä ja peliohjaimella. Kännykkää käytettäessä sama käyttöliittymä toimii sekä kodissa että 
sen ulkopuolella. Robottien näytöille voi lähettää tekstiviestejä tai näytölle lähetetään kodin hälytyksiä tai muistutuksia.
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Kuva 7. Pyöreä Rollo-robotti muistuttaa lääkkeiden ottamisesta. Pallomaisen robotin sisällä akselinsa ympäri pyörivä 
mekanismi saa robotin pyörimään haluttuun suuntaan. Pallomainen muoto ihastuttaa ja innostaa, vaikka liikkuminen 
matonreunojen tai kynnysten yli onkin hankalaa. [AutLab]

Kotiautomaatio- ja kotirobotiikkatutkimuksen päämääränä on kehittää järjestelmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa uusia 
sovelluksia sekä räätälöidä ja laajentaa vanhoja. On tärkeää, että kaikki laitteet ja ihmiset toimivat yhteistyössä keskenään.

Kaiken kommunikaation, tietojenkäsittelyn, viihteen ja automaation digitalisoituessa teollisuusautomaation, kotiautomaation 
ja informaatiotekniikan toteutukset lähestyvät toisiaan. Mutta onko viihderobotiikassa sittenkään riittävästi potkua vai ovatko 
suomalaiset sosiaalityöntekijät oikeassa? Sony-yhtiöhän vastikään lopetti suurta julkisuutta saaneen Aibo-robottikoiran 
valmistuksen ja markkinoinnin kannattamattomana. 

Erilaisia tulevaisuuden sovelluksia on visioitu sivukaupalla. Osa niistä toteutuu, osa ei toteudu. Tulevaisuuden senioreiden 
kodeista ei kuitenkaan olla tekemässä johtojen, nappuloiden ja kuvaruutujen täyttämää laboratoriotilaa, vaan uudet laitteet 
ja tekniikat integroidaan olemassa oleviin rakenteisiin, kalusteisiin ja laitteisiin. Kodeissa yleistyvä digi-TV voi muodostua 
keskeiseksi kodin automaation käyttöliittymäksi ja kotiautomaation osaksi.

5.5.2 Automaation käyttö kotona asumisen avustamisessa

5.5.2.1 Yleistä

Tässä kappaleessa esittelemme avustettuun asumiseen liittyvää teknologiaa. Tämä teknologia avustaa ihmisiä, joiden 
päivittäisten toimintojen suorituskyky on alentunut niin, että he eivät voi asua kotonaan turvallisesti ilman tukea. Tässä 
esitetty järjestelmä perustuu kotiautomaation, mukaan lukien kotirobotiikan, tuottamaan tietoon sekä avustajan, omaisen 
ja avustettavan syöttämiin tietoihin. Näitä tietoja analysoimalla järjestelmä voi lähettää tarvittavaa tietoa eri osapuolille ja 
tehdä ohjaustoimenpiteitä avustettavan kotona. Ohjaukset koskevat lähinnä kiinteästi kotiautomaatioverkkoon asennettuja 
laitteita. Kotiroboteilla voidaan saavuttaa liikkuvuutta tiedonvälitykseen, mutta pääosin muihin fyysisiin toimenpiteisiin 
kotirobotiikka on vielä kykenemätön.

Länsimaiden väestön keski-ikä kasvaa jatkuvasti. Tästä johtuen joudumme ponnistelemaan yhä enemmän voidaksemme 
turvata hyvät elinolot kaikille ihmisille koko elämän ajaksi. Useimmat vanhukset haluaisivat asua mahdollisimman pitkään 
kotona, eikä kallis laitoshoito ole yhteiskunnankaan kannalta toivottavaa. Tarkoituksemme on kartoittaa, testata ja tutkia 
tekniikan, erityisesti automaatiotekniikan, tuomia mahdollisuuksia avustaa kotona asumista. Aihetta on jo lähestytty 
tieteellisin tutkimuksin muutaman vuoden ajan ja näistä on 2004 koonnelman tehneet Stefanov et al. [Stefanov]. Nämä 
tutkimukset keskittyvät usein avustamisjärjestelmän osiin, kuten älykkääseen kodinkoneperheeseen tai kotirobottiin, kun taas 
tässä työssä pyrimme tutkimaan eri teknologioiden yhdistämistä. Työ on tehty Automaatio Avuksi (AA) -projektin puitteissa.
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Kuva 8. Toimivassa kodissa on esillä erilaisia kotona asumista avustavia ratkaisuja apuvälineistä kotiautomaatioon ja 
pölynimurirobotteihin. Kuvassa motorisoituja vuoteita. Toisen yläpuolella on sähkötoiminen henkilönostin. Yöpöydällä näkyy 
erilaisia hälytys- ja kommunikointilaitteita.

Samoja järjestelmän toiminnallisuuksia olisi voinut toteuttaa usealla eri tavalla, mutta käytön kannalta teknisellä toteutuksen 
yksityiskohdilla ei ole suurta merkitystä. Järjestelmän olisi voinut tehdä yksinkertaisemmaksi käyttämällä vain yhtä 
teknologiaa, mutta halusimme testata eri teknologioiden yhdistämistä kotiympäristössä. Eri teknologioiden kombinaatioita 
olisi ollut myös lukemattomasti, joten pitäydyimme tapaustutkimuksessa. Esittelemme teknisen toteutuksen ja sen arvioinnin 
arviointiin. Lopuksi käymme läpi tulokset sekä pohdimme niiden merkitystä.

5.5.2.2 Tekninen toteutus

Kaavio koko järjestelmästä on kuvassa 9. Tarkempi kuvaus järjestelmästä ja siinä käytettävistä laitteista löytyy lähteestä 
[Knuuttila].

Kuva 9. Toteutetun kotiautomaatiojärjestelmän yleiskuva.  Kuva 10. Rollo.

Automaation ja robotiikan mahdollisuuksien testaamiseksi rakennettiin Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston ylläpitämään 
Toimiva koti -esittelytilaan kotiautomaatiojärjestelmä. Järjestelmän keskeinen osa on PC-tietokone, johon on liitetty 
kotiautomaatioverkko. PC toimii palvelimena ja kommunikoi myös liikkuvan kotirobotin kanssa. Toimiva koti on yleisölle avoin 
esittelytila, jossa on esillä lähinnä kotiin tarkoitettuja kalusteita ja apuvälineitä. Tilassa on kaksi täysin kalustettua asuntoa 
sekä muuta esittelytilaa. Apuväline- kaluste- ja muut valmistajat voivat jättää tuotteitaan esiteltäväksi ja kiinnostuneet 
pääsevät vertailemaan niitä sekä saavat asiantuntevaa neuvontaa. Kotiautomaation ja -robotiikan testaamiseen ja esittelyyn 
valmiiksi kalustettu, asumaton koti oli mitä parhain.
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Kotipalvelin ja yhteydet ulkomaailmaan
ADSL-modeemilla saadaan yhteys Internetiin. Tätä yhteyttä käytetään hyväksi järjestelmän, erityisesti robotin 
etäohjauksessa. Palvelimeen on yhdistetty myös GSM-modeemi, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä ja näin 
kertoa järjestelmän tilasta tai ohjata sitä matkapuhelimella vaikka Internet-yhteys ei toimisikaan. Kotipalvelimen välityksellä 
saadaan komento-, kuva- ja ääniyhteys asiakasohjelman ja robotin välille.

Kotiverkko
Kotiverkolla, erotuksena kotiautomaatioverkosta, tarkoitetaan tässä tavallista paikallisverkkoa (LAN). Järjestelmässä se 
yhdistää kaikki sellaiset laitteet, joista löytyy Ethernet-liitäntä, kuten Linet-keskusyksikkö, Comsel-palvelin, ADSL-modeemi, 
Sonyn käänneltävä valvontakamera ja Ailocom-palvelin.

Kuvan siirto
Kuvaa välitettiin liikkuvasta robotista aluksi analogisella videolinkillä ja se digitoitiin kuvankaappauskortilla PC-tietokoneella 
(kotipalvelin). Kuvan lähetyksen vaatiman virrankulutuksen ja häiriöisen kuvan johdosta kuvan lähetys muutettiin digitaaliseksi. 
Digitaalinen kuvanlähetys toteutettiin suomalaisen Ailocomin Bluetooth-kameralla. Robotin ja toisen samanlaisen, kiinteästi 
asennetun, kameran kuva lähetetään Ailocom-palvelimelle. Kotipalvelimella ajettava ohjelma pyytää kuvat lähiverkon kautta. 
Kuvat siirretään yksittäisinä JPEG-kuvina ja kuvien käsittely ja videokuvan pakkaus hoidetaan kotipalvelimella.

Tilaan asennettiin myös kääntyvä Sony SNC-RZ30P -kamera, jonka avulla saadaan yleiskuvaa huoneistosta ja joka 
auttoi robotin etäohjailussa. Kameran kuva ja sen ohjaamiseen käytettävät komennot välitettiin Ethernet-liitännän 
kautta. Vastaavilla kiinteillä kameroilla suunnitellaan toteutettavaksi enemmänkin älykkyyttä automaatiojärjestelmään 
kotiympäristössä [Hirokazu],[Joo].

Kuva siirretään kotipalvelimesta etäkäyttäjälle H.323-protokollaa käyttäen. H.323 on ollut pitkään Internet-kuvapuheluiden 
de-facto -standardi ja se soveltuu pienen tiedonsiirtokaistantarpeensa ansiosta hyvin hitaillekin yhteyksille.

Kotiautomaatioverkot
Linet Oy:n Light Control Network on suomalaisvalmisteinen, kevyt, yhdellä parikaapelilla toteutettu verkko, jonka avulla voitiin 
edullisesti liittää useita yksinkertaisia mittauksia ja ohjauksia suhteellisen vähällä kaapeloinnilla. Linet-keskusyksikköön 
voidaan konfiguroida yksinkertaisia riippuvuuksia sisääntulojen ja ulostulojen välille, mutta monimutkaisia ohjelmia sillä 
ei voida ajaa. Tästä syystä verkon tilatiedot luetaan verkon kautta palvelinkoneelle, jossa tehdään tarvittavat päättelyt ja 
suoritetaan tarvittavat toimenpiteet. Linet-verkon ulostuloja ohjataan samoin paikallisverkon kautta.

Comsel Oy:n Comsel I/O Server 901 -palvelin on sulautettu palvelintietokone, johon voidaan kytkeä muutamia sisääntuloja 
ja lähtöjä. Palvelimeen voidaan myös ohjelmoida toimintoja, mitä mahdollisuutta järjestelmässä hyödynnettiinkin. Palvelin 
hoiti joitakin toimintoja itsenäisesti ja joitakin sen ohjauksia tarkkailtiin Linet-verkon välityksellä. Comsel-palvelimessa olevaa 
Ethernet-liitäntää käytettiin laitteen konfigurointiin. Periaatteessa myös tilatiedot ja ohjaukset voidaan välittää verkon kautta, 
mutta projektin puitteissa ei ollut aikaa ohjelmoida soveltuvaa liityntärajapintaa tätä varten.

Kotiautomaatioverkkoihin on liitetty lukuisia sensoreita ja muita sisääntuloja sekä pari ulostuloa. Sisääntuloja ovat mm. 
seuraavat: Virtamittaus hellasta: Induktiivisella anturilla havaitaan hellalle menevä virta eli nähdään onko hella käytössä. 
Liiketunnistimet: Keittiössä, olohuoneessa ja eteisessä on infrapunasäteilyä havaitsevat tunnistimet, joiden perusteella 
voidaan karkeasti paikantaa asukas. Ovianturit: Magneettikytkimien avulla nähdään onko ulko-ovi, parvekkeen ovi tai 
jääkaapin ovi auki. Nämä antavat myös tietoa asukkaiden liikkeistä. Emfit-vuode- ja lattia-anturit: Emfit Oy:n anturit ovat 
kalvomaisia paineantureita. Niiden avulla voidaan esim. patjan alta havaita sängyssä makaavan ihmisen liikkeet, jopa 
hengitys ja sydämen lyönnit. Anturin avulla siis samoin saadaan tietoa asukkaan olinpaikasta. Postilaatikon valokennot: 
Postilaatikon kaltevaan pohjalevyyn asennetut valokennot on sijoitettu niin, että ne havaitsevat laatikkoon pudotetut suuret 
ja pienetkin postit mahdollisimman varmasti.

Ulostuloina verkossa on yksi kodin valaisinryhmä sekä pari merkkivaloa, joiden avulla käyttäjä saa tietoa järjestelmästä. 
Punainen merkkivalo ulko-oven pielessä esimerkiksi kertoo, että liesi on edelleen päällä. Lisäksi järjestelmä voi releen avulla 
katkaista tai kytkeä hellan virran. Tätä hyödynnetään hellavahti-toiminnossa. Laajemmin järjestelmän, vaikkei niinkään 
kotiautomaatioverkon, ulostulona toimii kotirobotti.

Kotirobotit

Kotirobottina testattiin kahta erilaista robottia: pallorobotti Rolloa (kuvat 10 ja 11) ja differentaalivedolla liikkuvaa Rolloottori-
robottia. Robottia käytettiin liikkuvana anturialustana ja käyttöliittymänä kotiautomaatiojärjestelmään. Samantyyppisiä 
robotteja käytetään jo yksinkertaisiin siivoustehtäviin, viihdyttämiseen tai terapiaan [Taipalus]. Kamera on robotin tärkein 
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anturi ja olennainen osa sen toiminnallisuutta. Kuva voidaan välittää käyttäjälle, jolloin se helpottaa robotin etäohjausta. 
Kameraa pystytään kääntämään poikittaisakselinsa ympäri, joten sillä voidaan katsoa myös suoraan ylöspäin. Samalla 
kääntöakselilla kameran kanssa on myös laserosoitin. Tällä osoittimella robottia ohjaava etäavustaja pystyy osoittamaan 
paikkoja avustettavalle. Osoitin toimii siis virtuaalisena sormena, jolla voidaan osoittaa vaikkapa tietyn tavaran säilytyspaikka 
tai valokatkaisijan sijainti.

Kuva 11. Kännykällä voi ohjata sekä vasemmalla olevaa Rolloottori-robottia että pallomaista Rollo-robottia. Molemmat 
ottavat vastaan myös tekstiviestejä ja näyttävät ne omilla näytöillään.

Kommunikointi käyttäjälle toimii pääasiassa näyttöruudun välityksellä. Yksivärisellä näyttöruudulla voidaan esittää kuvia 
ja tekstiä. Huomion herättämiseksi voidaan lisäksi käyttää erilaisia äänimerkkejä. Palvelinkoneen ja robotin välinen 
kommunikointi hoidettiin aluksi analogisella radiomodeemilla, jolloin virheentarkistukset, uudelleen lähetykset yms. toiminnot 
jouduttiin toteuttamaan alusta lähtien itse. Radiomodeemin huonon kantaman ja käytön hankaluuden parantamiseksi 
siirryimme Bluetooth-teknologiaan.

Pallonmuotoisella Rollolla on muutamia selkeitä etuja perinteisempiin konstruktioihin verrattuna. Se ei voi esimerkiksi kaatua 
ja jäädä kyljelleen tai selälleen. Jos kuoresta tehdään tiivis, robottia ei haittaa, vaikka sen päälle kaatuisi kupillinen kuumaa 
kahvia. Pallo on myös esteettisesti miellyttävämpi useille ihmisille. Rollo mielletään seuralaiseksi helpommin kuin pyörillä 
liikkuva Rolloottori.

Rollo käyttää liikkumiseen kahta moottoria: ensimmäinen hoitaa liikkumisen eteen- ja taaksepäin toisen hoitaessa 
kääntymisen. Eteenpäin liikutaan siirtämällä painopistettä, mikä tapahtuu kallistamalla elektroniikkayksikköä. Painavin osa, 
akut, sijaitsee elektroniikkayksikön alaosassa ja kallistusakseli sen yläpuolella, joten kallistaminen saa pallon vierimään. 
Sisällä oleva elektroniikkayksikkö pysyy siis koko ajan samoin päin, vain robotin kuori pyörii ympärillä. Kääntyminen 
tapahtuu kääntämällä elektroniikkayksikköä vaakatasossa kuoressa olevan hammastetun kehän avulla. Kehän tulee olla 
vaakatasossa, jotta Rollo kääntyisi paikallaan. Kehän ollessa pystyasennossa Rollo voisi periaatteessa liikkua sivuttain, 
mutta tätä ominaisuutta ei toistaiseksi ole hyödynnetty. 

Rolloottoriksi ristitty differentiaalivedolla toteutettu robotti on elektroniikan kannalta lähes identtinen Rollon kanssa; 
kääntö- ja kallistusmoottorin sijasta ohjataan vasenta ja oikeaa pyörää. Pyörien avulla liikkuminen saatiin tarkemmaksi, 
sillä kuljettu matka saadaan mitattua tarkasti ja toisaalta voidaan paremmin luottaa siihen, että suoraan ajettaessa suunta 
säilyy. Rolloottorissa on myös suurempien akkujen suoma pidempi käyttöaika. Lisäksi konstruktio mahdollistaa vapaammin 
laitteiden, kuten törmäysanturoinnin ja kosketusnäytön, liittämisen kuin pallomainen kuori.

Kommunikointi robotin ja kotipalvelimen välillä on hoidettu usealla erillisellä Bluetooth-yhteydellä, joista ensimmäinen on 
tarkoitettu ohjauskomennoille ja tilatiedoille. Toista käytetään kuvan siirtoon robotilta Ailocom-palvelimelle. Kolmannella 
saadaan ääniyhteys robotin ja palvelimen välille.

Robotin paikannus
Robottien ja ihmisten paikannus on keskeinen toiminto kodin järjestelmässä, jossa laitteet ja ihmiset liikkuvat. Robottien 
paikantamiseen on olemassa enemmän ”työkaluja” kuin ihmisten paikantamiseen. Robotissa on aina jonkinlainen 
radiokommunikointijärjestelmä ja hyvin usein myös kamera ja näitä voi käyttää paikannukseen. Robottien paikantamista 
kotiympäristössä käsittelee projektissa valmistunut diplomityö ”Palvelurobotin paikantaminen koti- ja toimistoympäristössä” 
[Liesaho]. Robotin paikka voidaan määritellä pyörien pyörimismatkoista. Robotin lähtiessä tunnetusta paikasta voidaan 
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pyörien pyörimistä seuraamalla laskea aina robotin uusi paikka. Vastaavasti liikettä ja kuljettua matkaa voidaan seurata 
gyroskooppien ja kiihtyvyysantureiden avulla. Absoluuttista paikkaa voidaan mitata erilaisten maamerkkien avulla. 
Maamerkkejä voidaan lukea esim. kameran tai laserin avulla. Radiomajakat ovat myös paljon käytettyjä aktiivisia 
maamerkkejä. Karttapohjaisessa järjestelmässä robotti tietää lähistöllään olevien rakenteiden ja esineiden paikat, ja 
näin pystyy paikantamaan itsensä tunnistaessaan lähistön tunnistettavia paikkoja käyttäen joko kameraa tai seuraamalla 
ympäristöä muilla aisteilla. Yleensä paras paikannustulos saadaan käyttämällä useaa paikannusmenetelmää yhtä aikaa ja 
laskemalla näin saaduista paikka-arvioista kaikkein todennäköisin paikka-arvio.

Henkilöiden paikantamiseen on myös tarpeita. Henkilön ei yleensä voida edellyttää kantavan monimutkaista 
paikannuslaitetta mukanaan. Näin ollen ympäristössä olevien antureiden ja mittalaitteiden avulla on tehtävä henkilön 
paikannus. Usein kuitenkin riittää karkea tieto henkilön paikasta. Jos hyväksytään, että henkilöllä saa olla pieni radiolähetin 
tai infrapunalähetin, niin henkilö voidaan yleensä paikantaa huoneen tarkkuudella. 

Robottien paikannukseen sisätiloissa tarvittiin kohtuuhintainen järjestelmä, joka kattaa koko huoneiston. Toteutustavaksi 
valikoitui visuaalisiin maamerkkeihin perustuva konenäköjärjestelmä. Asunnon kattoon on kiinnitetty mustavalkotulostimella 
tulostettuja A4-paperiarkkeja, joissa jokaisessa on yksilöllinen kuviokoodi. Merkkien paikat on mitattu ja talletettu 
konfigurointitiedostoon. Robotin kamera voidaan kääntää ylöspäin ja konenäköjärjestelmällä kuvasta pystytään 
tunnistamaan merkit ja niiden koodit. Kuvassa 12 nähdään videoikkunassa robotin näkemä paikannuskuvio. Kun tiedetään 
mikä merkki ja missä kohtaa kuvaa se näkyy, voidaan kameran eli robotin paikka laskea. Lisäksi käytetään merkintälaskua, 
eli mikäli merkkiä ei jostain syystä löydy, lasketaan nykyinen paikka edellisen paikannustuloksen ja siitä kuljetun matkan 
avulla. Kuvankäsittely suoritetaan kotipalvelimessa, sillä robotin suhteellisen yksinkertainen mikrokontrolleri ei suoriudu 
tehtävästä.

Järjestelmän etäohjaus
Robotteja ja joitakin muita järjestelmään liitettyjä laitteita voidaan ohjata etäkäyttöliittymän kautta. Tässä asiakasohjelmassa 
päätarkoituksena on robotin ohjaus, mitä varten siitä löytyy ruudut videokuvalle, virtuaalimallille ja ohjauskomennoille. 
Robotin ohjaus tapahtuu joko yksinkertaisin ”liiku eteen 100 senttiä”, ”käänny 90 astetta vasempaan” -tyyppisin tai 
korkeamman tason ”mene keittiöön” -tyyppisin komennoin. Videokuvan kanavan voi valita eli voi katsella robotin tai jonkin 
ulkoisen kameran lähettämää kuvaa. Ohjauskomentoja voidaan antaa paitsi suoraan robotille, myös mm. paikannuksesta, 
reitinsuunnittelusta ja kuvankäsittelystä huolehtivalle palvelimelle. Virtuaalimalli on tarkoitettu antamaan yleiskuva robotin 
ympäristöstä sekä visualisoimaan kodin laitteiden tiloja. Mallissa voidaan esimerkiksi avata ja sulkea ovia sen mukaan miten 
automaatiojärjestelmä ne näkee. Kuvassa 12 näkyy robotin etäkäyttöliittymä.

Kuva 12. Robotin ja kodin etäkäyttöliittymässä näkyy videokuvaa robotilta tai seinäkameroilta, rakennuksen virtuaalimalli 
halutusta kuvakulmasta sekä joukko ikkunoita, joista voidaan seurata tietoliikennettä, kodin laitteiden tilaa sekä ohjata näitä 
laitteita ja robottia.
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Järjestelmän toiminnot
Järjestelmässä on useita muistutus- ja hälytystoimintoja. Tieto erilaisista muistutuksista ja hälytyksistä voidaan välittää 
asukkaalle monin tavoin. Keskeisin tapa demonstraatiojärjestelmän kannalta on luonnollisesti kotirobotti. Kotipalvelin voi 
anturitiedon perusteella päätellä missä asukas todennäköisimmin on ja ajaa kotirobotin samaan paikkaan. Kotirobotti kertoo 
tilanteesta ruudussaan näkyvällä kuvalla ja tekstillä sekä äänimerkillä. Rolloottorissa on painonappi ruudun alapuolella, 
jolla viestit voidaan kuitata. Kotipalvelimeen kytketyn GSM-modeemin avulla järjestelmän viestit voidaan myös lähettää 
matkapuhelimeen. Tekstiviestillä voi myös kysyä järjestelmän tilatietoja ja ohjata ulostuloja. Näiden lisäksi tilatiedot 
talletetaan tietokantaan ja voidaan välittää kotipalvelimeen yhteydessä oleville asiakasohjelmille.

Hellavalpas on turvajärjestelmä, joka tarkkailee hellan käyttöä, muistuttaa ja tarpeen tullen katkaisee virran. 
Kotiautomaatioverkkoon kytketyn virtavahdin avulla tarkkaillaan hellan kuluttamaa virtaa. Demonstraatiotilan hella on 
moderni, elektronisesti ohjattu, joten se kuluttaa pientä virtaa koko ajan ollessaan kytkettynä verkkoon. Vasta levyn 
lämmittämiseen kuluva virta noteerataan järjestelmässä. Virtavahti on liitetty Comsel-palvelimeen, jossa oleva ohjelmallinen 
laskuri laskee kuinka pitkään virta on ollut päällä. Laskuri nollataan aina, kun keittiöön sijoitettu liiketunnistin havaitsee 
liikettä. Mikäli laskuri ehtii laskemaan tiettyyn rajaan asti eli hella on ollut käytössä ilman että kukaan on vahtinut sitä, 
antaa järjestelmä muistutuksen. Muistutus ilmaistaan ulko-oven pielessä sijaitsevalla merkkivalolla sekä äänimerkillä. Jos 
käyttäjä ei muistutuksenkaan jälkeen käy keittiössä, automaatiojärjestelmä katkaisee hellan virran. Muistutus ja tieto virran 
katkaisusta voidaan luonnollisesti välittää edellä kuvatulla tavalla asukkaalle robotin, matkapuhelimen tai Internetin ja 
asiakasohjelman avulla.

Avainvalpas on toiminto, jonka tarkoitus on auttaa esimerkiksi huonomuistista henkilöä pitämään avainnippunsa tallessa 
ja ottamaan se mukaan kotoa poistuttaessa. Laite hyödyntää ulko-oven magneettikytkintä ja liikeantureita. Avaimelle on 
varattu oma paikkansa, avainkoukku tai rasia, josta saadaan järjestelmään tieto onko avain paikallaan vai ei. Jos ulko-ovi 
on ensin avattu, sitten suljettu ja lopuksi sisällä havaitaan liikettä, niin järjestelmä vaatii, että avain laitetaan paikalleen. Jos 
taas avain on paikallaan, kun ulko-ovi avataan, se muistuttaa ottamaan avaimen mukaan.

Postivalpas on varsin yksinkertainen toiminto, joka ilmoittaa asukkaalle postin saapumisesta postilaatikkoon. Lisäksi voidaan 
ajastetusti muistuttaa tapahtumista, kuten sovituista tapaamisista, lääkkeiden ottamisesta tai TV-ohjelmista.

5.5.2.3 Tutkimusmetodit

Jo järjestelmää rakennettaessa tuli esille monia seikkoja, joita ei suunnittelupöydällä välttämättä olisi osannut arvioida 
ongelmiksi, joten tapaustutkimuksen tapaisesti itse arvioimme järjestelmän rakennetta, luotettavuutta, muunneltavuutta 
sekä muita seikkoja, joita pystyimme arvioimaan kokemustemme pohjalta. 

Toimivassa kodissa suoritettiin loppukeväällä 2003 kysely, jossa tiedusteltiin kävijöiden mielipiteitä muun muassa 
kotiautomaatiosta ja kotirobotiikasta. Seuraavassa käsitellään lyhyesti kyselyn vastauksia. Vastaajia pyydettiin kertomaan 
kiinnostuksensa lueteltuja palveluita tai laitteita kohtaan asteikolla 1–5. 

Hoidettavia ihmisiä, heidän omaisiaan ja hoitajia haastateltiin sekä Toimivan kodin demonstraatiojärjestelmän esittelyn 
yhteydessä että erilisillä vierailuilla hoitolaitoksissa 2002–2004. Haastatteluiden tarkoituksena oli, kuten kyselynkin, selvittää 
teknologialla hoidettavia hoitotarpeita ja ihmisten suhtautumista teknologiaa kohtaan. Vierailuilla hoitolaitoksissa selvitettiin 
myös nykyistä teknologian tasoa ja kokemuksia olemassa olevan teknologian käytöstä.

5.5.2.4 Tulokset

Järjestelmän merkittävimmät ongelmakohdat olivat erilaisten osakokonaisuuksien yhteensovittaminen. Loppukäyttäjää 
ajatellen eräs ongelma on kotiautomaatiojärjestelmän toimintojen ohjelmointi. Haluttu toiminta vaihtelee käyttäjästä riippuen, 
joten järjestelmä tulisi olla muunneltavissa. Testijärjestelmässä toiminnallisuus on toteutettu C++ ja Java -ohjelmointikielillä. 
Mutta loppukäyttäjää ajatellen yleisten ohjelmointikielten käyttäminen kodin toimintojen määrittämiseen ja ohjelmointiin on 
liian vaativaa. Kotirobotin liittäminen järjestelmään ei ole kovin monimutkaista, mutta tarvittavan monipuolista robottia ei ole 
kaupallisesti saatavilla, vaikka teknologia mahdollistaakin jo sen toteuttamisen.

Kyselyyn vastasi 83 henkilöä, joista suurin osa oli naisia. Pääkaupunkiseudulla asuvia oli noin joka kahdeksas. Vastaajat 
olivat pääasiassa terveydenhoito- ja sosiaalialan ammattilaisia. Vain puolet vastaajista kertoi ikänsä. Vastaajien ikä vaihteli 
18–69 keskiarvon ollessa 45 vuotta. Otoksen perusteella ei siis voida tehdä tilastollisesti merkittäviä vertailuja erityyppisten 
vastaajien, kuten naisten ja miesten, eri-ikäisten tai alan ammattilaisten ja laitteiden käyttäjien välillä.
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Vastaajia kiinnosti eniten esteetön asuminen yleensä. Laitteista kiinnostavimpia olivat liikkumisen ja nostamisen apuvälineet. 
Ympäristönhallintalaitteet, jotka edustavat vaihtoehdoista parhaiten kotiautomaatiota, olivat esitellyistä laitteista vähiten 
kiinnostavia. Palveluista eniten kiinnostusta herättivät henkilökohtaiset palvelut, kuten pesu-, kylvetys- ja terveydenhoito- 
sekä turvallisuuspalvelut.

Kotiautomaatiossa eniten kiinnosti hellavahti, lääkemuistuttaja sekä kodin hälytysten ja kauko-ohjausten välittäminen 
esimerkiksi kännykkään, palvelukeskukseen tai sukulaisille. Kotirobotiikassa eniten kiinnosti vaaroista hälyttäminen sekä 
imurirobotti. Esimerkkeinä vaaroista kyselykaavakkeessa oli mainittu murto-, häkä- ja kosteushälytys.

Haastatteluissa ja vierailuissa tuli esille päällimmäisenä ongelmana vanhusten yksinäisyys ja sen myötä passivoituminen. 
Näitä ongelmia voitaisiin auttaa parantamalla sähköisen viestinnän käytettävyyttä ja aktivoimalla ihmisiä kotiautomaation 
avulla. Fysikaalisiin ongelmiin on jo kehitetty lukuisa joukko apuvälineitä, mutta niissäkin olisi kehittämisen varaa lisäämällä 
toiminnallisuuksia ja integroimalla niitä kotiautomaatiojärjestelmään. Tosin apuvälineiden teknistyminen lisää niiden 
kustannuksia, vikaantumistodennäköisyyttä sekä usein fyysistä kokoa.

5.5.2.5 Pohdinta

Saavutetut tulokset
Projektissa toteutettiin kotiautomaatiojärjestelmä, missä teknologiaa käyttäen voidaan pidentää ihmisten itsenäistä asumista 
ennen laitoshoitoon siirtymistä. Järjestelmän toimintoja arvioitiin eri tavoin.

Kyselyssä tiedusteltiin kiinnostusta Toimivassa kodissa esillä olevia ratkaisuja, apuvälineitä ja muita laitteita, palveluita, 
kotiautomaatiota ja kotirobotiikkaa kohtaan ja pyydettiin arvioimaan kotiautomaation ja -robotiikan tarpeellisuutta. 
Luonnollista on, että Toimivaan kotiin vierailemaan tulleet ovat kiinnostuneita esteettömästä asumisesta ja sitä helpottavista 
laitteista ja ratkaisuista. Vastaajaryhmässä, joka koostui lähinnä alalla työskentelevistä, kiinnostus kotiautomaatiota ja -
robotiikkaa kohtaan oli hieman laimeampaa kuin Toimivan kodin perinteisiä aihealueita kohtaan. Silti kiinnostuksen määrä 
oli samaa luokkaa palveluita kohtaan osoitetun kiinnostuksen kanssa.

Erityisesti joillekin mainituille kotiautomaatiotoiminnoille, mutta myös kotirobotiikalle, on periaatteessa olemassa kysyntää. 
Nämä tarpeet odottavat toimivia ja riittävän edullisia ratkaisuja.

Jatkokehitys
Jo asennettujenkin laitteiden avulla voitaisiin rakentaa järjestelmään mahdollisesti hyödyllisiä toimintoja. Yksi tällainen 
toiminto on nimetty Aktiivisuusvalppaaksi. Tarkoituksena on, että kodin eri antureista kerättävä tieto talletetaan ja järjestelmä 
oppii asukkaan päivärytmin. Tämän jälkeen voidaan havaita poikkeamat, kuten epätavallisen pitkä sängyssä vietetty aika tai 
ulko-oven avaaminen aamuyöllä. Tapahtumista voidaan ilmoittaa esim. turvapuhelimella ja tarpeen mukaan avustaja tulee 
paikalle tarkastamaan tilanteen.

Kotiroboteissa on myös luonnollisesti kehitettävää. Pallorobotti Rollo on lupaavampi sikäli, että ihmiset yleensä pitävät 
sitä mielenkiintoisempana kuin pyörillä kulkevaa Rolloottoria. Pallon muotoisen robotin liikkumisen ohjailu on kuitenkin 
haastavaa eikä ongelmia ole vielä ratkaistu. Robotin käyttö liikkuvana kamerana onnistuu jo; kuvapuhelimena se toimii vain 
yhteen suuntaan. Parempi näyttö ja tietokone mahdollistaisivat hyvälaatuisen kuvan ja sitä myötä myös kuvapuhelimen 
ja TV:n robotissa. Tiedonkäsittelykapasiteettia ja toisaalta akkujen kestoa tulisi parantaa tekemättä robotista kuitenkaan 
painavaa.

Järjestelmän avulla on toteutettu joitakin esimerkkiluontoisia toimintoja. Ajatus on, että tulevaisuudessa kotiautomaatiojär-
jestelmä olisi modulaarinen ja toimintoja voisi ostaa moduuleina ja lisätä niitä tarpeen mukaan. Mahdollisen jatkoprojektin 
tarkoitus olisi testata kyseisiä moduuleita kotiympäristössä. Edullista, kotiautomaatioon soveltuvaa, kaupallisesti 
menestyksekästä automaatioverkkoa vielä odotetaan.

5.5.3 Kotona asumisen avustustarpeita ja teknisiä ratkaisuehdotuksia

Kotona asumisen avustamista erilaisin teknisin välinein ja ratkaisuin on esitelty lukuisissa julkaisuissa [4, 5, 6, 7]. Yoshimi 
et al. [8] esittelevät kotikäyttöön tarkoitetun informaatiorobotin. Tämä pyörillä kulkeva kameralla varustettu kotirobotti toimii 
käyttöliittymänä kodin muille laitteille. Robotin käyttöliittymä käyttää puheentunnistusta ja puhesyntetisointia. Robottia voi 
ohjata myös internetin välityksellä. Homma et al. [9] ovat rakentaneet kuntouttajarobotin, joka avustaa raajojen fysikaalisessa 
kuntoutuksessa. T. Maeda et al. [10] ovat toteuttaneet empatiarobotin, joka toimii lemmikkieläimen korvikkeena. Se vaatii 
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huolenpitoa ja paijaamista, mutta siinä on myös kamera- ja puhelintoimintoja. Gimenez et al. [11] esittelevät siirrettävän 
robottikäsivarren, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi pyörätuoliin, keittiön seinään tai makuuhuoneen kattoon. Käyttäjä voi 
ohjata robottikättä esimerkiksi nostamaan tavaroita puolestaan.

Haastatteluja
Taipio Taipalus selvitti haastatteluin vanhusten hoitoon liittyviä tarpeita ja ongelmia Japanissa. Ne näyttävät olevan hyvin 
samanlaisia suomalaisten tarpeiden ja ongelmien kanssa.

Vanhustenhoidon työntekijät kokevat nostamiseen, pukemiseen, riisumiseen ja pesemiseen liittyvät tehtävät hankaliksi tai 
rasittaviksi. Ruokailuun tai ruokintaan taas kuluu paljon aikaa. Ruokailuun liittyvä käsihygienia saattaa olla ongelma, kun 
vanhukset itse osallistuvat ruoan valmisteluun. 

Kotihoidon työnjohto haluaisi parannuksia kotihoidon työntekijöiden työn seurantaan ja raportointiin, jotta töitä voisi 
suunnitella paremmin ja jotta asiakkaita voitaisiin laskuttaa oikein tehdyistä toimenpiteistä.

Vanhukset kiinnittävät huomiota ennen kaikkea turvallisuuteen. Mahdollinen kaatuminen tai sairaskohtaus, joka jättää 
vanhuksen makaamaan avuttomana lattialle ilman apua, on pelottava mahdollisuus. Myös ryöstetyksi tulemisen pelko 
tai tulipalon pelko ovat yleisiä yksin asuvilla vanhuksilla. Yksinäisyys on myös merkittävä ongelma. Vanhukset kaipasivat 
enemmän ihmiskontakteja. He suhtautuivat tekniikkaan varautuneesti tai jopa torjuvasti. Uusien laitteiden käyttöä pelättiin, 
koska henkilöt kokivat käytön vaikeaksi ja heitä pelotti, että he rikkoisivat laitteen tai laite toimisi jotenkin muuten huonosti. 
Turvarannekkeita ei myöskään yleensä käytetty mielellään. Niiden sanottiin olevan kutittavia, raskaita tai muuten vaan 
luotaantyöntäviä. 

Taulukko 1. Kotona asumisen avustustarpeita ja ratkaisuja 1.

Tarve, ongelma tai haitta Tunnettu ratkaisu Olemassa oleva robotiikka/
automaatioratkaisu

Kehitteillä olevaa automaatiota 
ja robotiikkaa

Yksinäisyys Kotipalvelu, päiväkerhot, TV, kirjat, 
kommunikaatio: puhelin, internet, 
matkapuhelin

Viihderobotti,
empatiarobotti

Empatiarobotti vrt. Tamagotchi [1], 
informaatio-robotti [3,8], älykäs koti 
[2]

Ruoka Ruoan kotiin kuljetus, kotipalvelu, 
einekset,
kodin koneet

Ruoka-automaatti,
liikkuvat hylly-/ pöytätasot

Älykäs koti [2] (keittiön 
automaatiota)

Ruokailu Kotipalvelu,
erikoisruoat, apuvälineet 
(lusikat, veitset) 

Ruokintarobotti (manipulaattori) = 
apuväline

Lääkeannostelu Kotipalvelu,
kotisairaanhoito, dosetit, 
lääkkeet postitse

Lääkemuistuttaja Älykäs koti [2,3]

Siivous Siivooja, kotipalvelu, pölynimuri, 
motorisoitu ikkunanpesuri, 
keskuspölynimuri

Pölynimurirobotti,
lattianpesurobotti,
ikkunanpesurobotti [15]

Ostokset Kotipalvelu,
ostokset kotiin -palvelu, 
postimyyntiluettelot

internet-ostokset ja 
kotiinkuljetus

Älykäs koti tilaa 
puuttuvat tavarat [2]

Hygienia Kotipalvelu, esteetön WC, 
monitoimi-WC-istuin, apuvälineitä

Kylvetysrobotti

������������������������������������������������������������
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Taulukko 2. Kotona asumisen avustustarpeita ja ratkaisuja 2.

Taulukko 3. Kotona asumisen avustustarpeita ja ratkaisuja 3.

Tarve, ongelma tai haitta Tunnettu ratkaisu Olemassa oleva robotiikka/
automaatioratkaisu

Kehitteillä olevaa automaatiota 
ja robotiikkaa

Motoriikkaongelmat Kotipalvelu, apuvälineet, muotoillut 
ruokailuvälineet …

Robottiikkamanipulaattorit
(erikoisapuvälineet)

Manipulaattorirobotit [16,18]

Näkö Silmälasit, puhuvat laitteet, 
sokeainkirjoitus, valaistus, 
apuvälineet

Tekstistä puheeksi muuttavat 
laitteet, puheen tunnistus

Informaatiorobotti [3,8], opastava 
robotti [18]

Halvauspotilaat Kotikuntoutus, kotisairaanhoito, 
itseharjoituslaitteet,
apuvälineitä

Robotisoidut kuntoutuslaitteet, 
manipulaattorit

Manipulaattorirobotit [8]

Kuulo Kuulolaitteet,
paperi ja kynä, 
tekstiviestit, sähköposti

Puheentunnistus,
puheesta tekstiksi -ohjelmat

Informaatiorobotti [7]

Onnettomuudet, kaatumiset,
sairaskohtaukset

Turvarannekkeet,
turvapuhelimet

Turvapuhelin ja 
kamerayhteys kotiin

Älykäs koti, [2] 
Informaatiorobotti,
kommunikaatiorobotti

Pukeutuminen ja riisuutuminen Kotipalvelu,
apuvälineet

- -

������������������������������������������������������������

Tarve, ongelma tai haitta Tunnettu ratkaisu Olemassa oleva robotiikka/
automaatioratkaisu

Kehitteillä olevaa automaatiota 
ja robotiikkaa

Passiivisuus Päiväkerhot, terapia, järjestöt, 
järjestettyä ryhmätoimintaa

Viihderobotti Kotirobotti [8], 
Empatiarobotti [10]

Kommunikaatio Helppokäyttöiset puhelimet, 
sähköpostilaitteet,
internet-laitteet

Turvapuhelin,
robottipuhelin

Informaatiorobotti [8], 
Kommunikaatiorobotti,
älykäs koti [2]

Liikkuminen
(liikkumistarpeen vähentäminen)

Avustajat, kalustus, 
asunnon ja toimintojen 
suunnittelu

Manipulaattorirobotit [16], 
kuljetusrobotit

Liikkuminen
(liikkumisen tukeminen)

Kävelykepit, pyörätuolit, 
rollaattorit,
kuntoutus

Sähköpyörätuolit,
sähköpolkupyörät, sähkörollaattorit

Motorisoidut proteesit, itsestään 
kulkevat rollaattorit [17], itsestään 
kulkevat ja navigoivat 
sähköpyörätuolit

Vähäinen lihasvoima Kotipalvelu,
apuvälineet,
kuntoutus

Motorisoidut nostimet, 
sängyt

Manipulaattorirobotit [16,18]

Muistihäiriöt Muistuttajat, muistutustaulut, 
sukulaiset ja ystävät, kotipalvelu, 
almanakat

Sähköiset almanakat Informaatiorobotti [8], 
älykäs koti [12]
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5.5.4 Japanilainen vanhainkoti

Tapio Taipalus vieraili vanhainkodissa Japanin Sendaissa 22.9.2004. Rakennus oli noin kymmenen vuotta vanha, joten 
se ei edustanut viimeisimpiä teknologian virtauksia. Kuitenkin se oli hyvä esimerkki nykyisin Japanissa käytössä olevasta 
teknologiasta ja hoitotyöstä vanhainkodeissa. Vierailu kesti nelisen tuntia ja sisälsi seikkaperäisen talon esittelyn ja 
keskusteluhetken vanhemman hoitajan kanssa. Pahoittelen joidenkin kuvien laatua, sillä kuvia sai ottaa pääosin vain ilman 
salamavaloa eikä vanhuksia itseään saanut kuvata. 

Japani on säädöksien maa ja se näkyi myös vanhainkodissa, ts. hoitoon liittyvät asiat tilasuunnittelusta ryhmäkokoihin oli 
tarkasti säädetty. Esimerkiksi käytävillä oli tietty minimileveys sänkyjen ja pyörätuolien vaivatonta käsittelyä varten. Toisaalta 
tällöin käytävät olivat turhan leveitä ylittää vanhuksille, jotka tarvitsivat jatkuvaa tukea lähes kaikkialle seiniin asennetuista 
kaiteista (kuva 13). Kahdessa viidestä hoitoyksiköstä tai -ryhmästä käytävä kiertää ympyrän, minkä sisälle jää wc ja 
suihkutilat. 

Kuva 13. Vanhainkodin leveä käytävä ja kaiteet seinissä.

Aikaisemmin oli säädetty, että asutaan neljän hengen huoneissa, mutta nykyään suositaan henkilökohtaisia huoneita. 
Tosin kustannussyistä neljän hengen huoneet ovat vielä käytössä. Kustannuksissa on sama periaate, mikä on muissakin 
hoitomuodoissa ja välineissä. Vanhuksen kyky maksaa omavastuuosuus määrää huonekoon (kuva 14). 
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Kuva 14. Neljän hengen länsimainen huone ja yhden hengen tatami-huone.

Vanhukset on jaettu n. 20 hengen sekaryhmiin, niin sukupuolen kuin kunnon perusteella. Ryhmä muodostaa hoitoyksikön, 
jolla on oma keittiö, peseytymistila, oleskelutila (kuva 15) jne.

    

Kuva 15. Hoitoyksikön oleskelutilaa.

Kuvassa 15 oikealla näkyvän pöydän alla on japanilaistyylinen kaasulämmitin. Talvisaikaan vanhukset istuvat pöydän 
ympärillä ja lämmittelevät jalkojaan teetä juodessaan. Perinteisesti Japanissa ei ole juuri keskitytty lämmöneristämiseen 
asunnoissa, vaan samaan tapaan kuin valot, lämmöt laitetaan päälle vasta sisään tultaessa. 

Sekaryhmiin jakoa on perusteltu lähinnä hoitajien määrän tarpeella. Muutama huonokuntoinen ryhmässä ei kuormita liikaa, 
kun pelkästään huonokuntoisten ryhmän hoidossa tarvittaisiin enemmän hoitoa jatkuvasti. Päiväsaikaan hoitajia on 1–3 
ryhmää kohti ja yöaikaan 0,5–1. Lisäksi on tukitoimintoja suorittavia työntekijöitä, kuten siivoojia, huoltomiehiä yms. 

Yksi oleellinen muutos toimintatavoissa on ollut keskusruokalassa tapahtuneen ruokailun siirtyminen omiin tiloihin ja ruoan 
valmistuksen siirtäminen osin hoitoyksikön omiin keittiöihin. Tämä on vähentänyt laitosmaisuutta ja tarvetta pitkiin siirtymisiin 
ja kulkemiseen kerrosten välillä. 
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Seuraavassa (kuva 16) on WC ja pesuhuonetilat, missä yksityisyyden ja turvallisuuden kompromissina on tilat jaettu 
verhoilla. Mainittavan arvoista on, että yksityisyys-käsitys on hiukan erilainen Japanissa kuin Suomessa. Fyysistä kosketusta 
vältetään jopa lääkäri-potilassuhteessakin ja julkisiin pesutiloihin mennään yleensä pyyhkeeseen kääriytyneenä omaan 
sermiin, niin ettei kukaan näe vilaustakaan tai pesulla käydään vasta kotona. Toisaalta kylpylöissä (onsen) käyttäydytään 
hyvin samalla tavalla kuin suomalaisissa saunoissa.

Kuva 16. Verhoilla erotellut WC ja pesutilat.

Pesutiloissa on monenlaisia ratkaisuja erikuntoisille asukkaille: täysin avustetusta pesusta (kuva 17) turvakaiteisiin 
suihkussa ja kylpyammehissiin pyörätuolipotilaille (kuva 18).

     

Kuva 17. Täysin avustettu pesu: asiakas voidaan liu’uttaa pesuammeen, kuivaupöydän ja pyörillä varustetun sängyn 
välillä. 
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Kuva 18. Kylpyamme hissillä.

Teknologiaan liittyen jokaisella sänkypaikalla on hoitajan kutsunappi ja keskitetty palohälytinjärjestelmä. Joissakin 
erikoistapauksissa on käytetty enemmänkin anturointia, esim. sängyn vieressä on paineanturi (kuva 19). Anturi tuottaa 
hälytyksen, jos ihminen on sen päällä yli tietyn kynnysajan. Tällöin vanhuksen oletetaan pudonnen tai kaatuneen lattialle 
sängystä noustessaan tai sänkyyn mennessään. 

Kuva 19. Lattialla makaavan potilaan anturi.
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Samassa huoneessa oli myös potilaiden siirtelyyn tarkoitettu hissi. Hissin valjaat kiinnitetään potilaan ympärille ja kattoon 
asennetulla nosturilla potilas nostetaan esim. pyörätuolista ja siirretään sänkyyn kattoon kiinnitettyä kiskoa pitkin. Koska 
vanhukset ja hoitajat eivät oikein hyväksyneet ”katossa lenteleviä” ihmisiä, apuväline oli nykyään täysin käyttämättömänä. 
Merkittävin ero vanhusten avustustyössä japanilasten ja länsimaiden välillä johtuukin tällä hetkellä siitä, että vanhan polven 
japanilaiset ovat pienikasvuisia ja vanhentuessaan vielä lyhenevät ja laihtuvat eli hoidettavat ovat n. 150 cm pitkiä ja painavat 
vain 40–50 kiloa. Tällöin länsimaisia mittoja lähestyvillä nykypäivän japanilaisilla ei yleensä ole vaikeuksia vanhusten 
siirtämisissä yms. toimenpiteissä, mutta tilanne on koko ajan muuttumassa. Lisäksi monien länsimaisten apuvälineiden 
mitoitukset poikkeavat japanilaisista ja siten esim. hollantilaisten ergonomiset lusikat eivät mahdu japanilaisten vanhusten 
suuhun. 

Kuvassa 20 on esitelty pehmustettu huone vanhukselle, jolla on vaikeita tasapaino-ongelmia. Huomattavaa on myös, 
että sänky on poistettu jatkuvien putoamisten johdosta, mikä on heille luonnollinen vaihtoehto. Aikaisemmin japanilaiset 
nukkuivat pelkästään lattialle tatami-mattojen päälle levitetyllä futon-patjalla, joka rullattiin aina yöksi kaappiin. Muutenkin 
japanilaiset ovat tottuneet liikkumaan ja käyttämään lattiaa aivan eri tavalla kuin länsimaissa. Ehkä tästä tai sitten vain 
geneettisistä eroista johtuen japanilaisilla on varsin liikkuvat alaraajojen nivelet myös vanhempana. 

Kuva 20. Huone, joka on pehmustettu kaatumiseen liittyvien riskien minimoimiseksi.

Vanhainkoti sijaitsi varsin rauhallisella paikalla lähellä jokea ja pienen metsikön vieressä, mutta silti varsin lähellä keskustaa. 
Rakennuksen katolle oli yritetty tehdä maisemapiha, mutta uusiokäyttöön otetut vanhat kiskojen aluspuut – sinänsä 
ekologinen vaihtoehto – olivat liian epätasaiset vanhuksille ja liikuntarajoitteisille (kuva 21).
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Kuva 21. Kattoterassi.

Kuva 22. Näkövammaiselle suunnatut jalkatiemerkinnät ovat käytössä osin myös sisätiloissa.
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5.6  Liiketoiminnan kehittäminen – Rautakesko Oy
 Pirkko Kasanen ja Jukka-Pekka Ritala

5.6.1 Tarkoituksena rautakaupan kehittäminen

Rautakesko Oy:n tuotekehityshanke toimi samanaikaisesti Tulevaisuuden senioriasuminen –projektin tutkimusosioiden 
kanssa. Sen tavoitteena oli 

 -   etsiä asumiseen liittyviä ratkaisuja, joita rautakauppa verkostoineen voi toteuttaa 
 -  selvittää, millaisia erilaisia mahdollisuuksia senioriasuminen ja sen kehittäminen voi tarjota rautakaupalle 

     mihin verkostoihin rautakauppa voi kuulua ja miten luoda uusia palvelu- ja toimintamalleja ja etsiä rautakaupan 
     verkostoon uusia yrittäjäpohjaisia työpaikkoja.

Tarkoituksena oli hyödyntää tutkimusta eri tavoin:
 - tavarakaupallinen hyödyntäminen: hankitaan ja myydään senioriasumiseen liittyviä erilaisia tuote- ja 

    materiaaliratkaisuja
 -   palveluiden kehittäminen: luodaan ja kehitetään erilaisia rautakaupan palveluita, jotka liittyvät tavarakauppaan, 

    esimerkiksi erilaisia asennuspalveluja
 - palveluverkoston kehittäminen: asennus- ja remonttitöiden välittäminen alan yrittäjille sekä toisaalta 

    yrittäjäpohjaisen toiminnan mahdollistaminen
 -   rautakauppojen suunnitteleminen ja varustaminen siten, että senioriväestön asioiminen on turvallista ja helppoa, 

    sekä tuoteinformaation ja henkilökunnan roolin vahvistaminen seniorien asioinnin tukena.

Kehitystyössä Rautakesko teki yhteistyötä Työtehoseuran kanssa, joka toimi asiantuntijana tuoden hankkeeseen oman 
tutkimustietämyksensä ja Tulevaisuuden senioriasuminen –projektin tutkimusosioiden annin.

5.6.2 Lähtökohtana nykytila ja ennusteet

Tulevaisuuden senioriasuminen –projektissa laadittiin katsaus senioriasumisen nykytilanteeseen sekä tuotettiin ennusteita. 
Näitä on raportoitu tarkemmin omissa luvuissaan loppuraportissa. Rautakaupalle tilanne merkitsee huomattavaa 
markkinamahdollisuutta.

Yli 65-vuotiaitten määrä Suomessa on jo yli 800 000 ja kasvaa yli 1,2 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Voimakkainta 
kasvu on Etelä-Suomessa, mutta senioritalouksien suhteellinen osuus väestöstä on suurin maan harvaan asutuilla 
seuduilla. Uusien asuntojen vuotuiseksi tarpeeksi arvioidaan 30 000 asuntoa. Suurin osa käytössä olevasta asuntokannasta 
on siis jo rakennettu ja korjausrakentamista tarvitaan. Valtaosa senioreista asuu nyt ja tulevaisuudessa itsenäisesti omissa 
kodeissaan.
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Nykyisten rakennusten ongelmia ja puutteita on tunnistettu. Useat asunnot ovat liian ahtaita, varsinkin wc-ja kylpytilojen sekä 
säilytystilojen osalta. Portaat sekä hissien puute tuottavat ongelmia.

Kaikenlaisten palvelujen tarve, tarjonta ja käyttö kasvaa. Palveluja tarvitaan arjen askareista suoriutumiseen, remonttien 
tekoon, terveydestä ja kunnosta huolehtimiseen sekä hemmotteluksi ja elämänlaadun kohottamiseen.  

Tulevaisuuden senioreista monet pitävät kahta kotia tai harkitsevat mahdollisesti maalle muuttoa.
 

5.6.3  Työkaluna itsenäisen asumisen mallit

Työtehoseura kehitti ELDERATHOME-projektissa (Kasanen 2004) Itsenäisen asumisen mallin, joka koostuu ns. Pallomallista 
sekä Toimintokorteista (Kasanen & Kivilehto 2004). Lähtökohtana on asukkaan elämä kokonaisuutena ja siihen liittyvät 
toiminnot. Malli koskee asunnon lisäksi ympäristöä ja palveluita.

Mallin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva ikäihmisten asumisesta ottaen huomioon asuntoon ja 
asumiseen vaikuttavat monet erilaiset ja samanaikaisesti vaikuttavat tekijät.      Mallin yksi keskeinen tehtävä on asukkaan 
asumistietoisuuden herättäminen: tarkoitus on saada asukas pohtimaan omaa tilannettaan ja erityisvaatimuksiaan 
esimerkiksi remonttia suunniteltaessa.

Asunnon Pallomalli koostuu neljästä muuttujasta: 
 -   asunnossa tehtävät toiminnot
 -   asunnon resurssit  
 -   asumisen laatutekijät
 -   asukkaan kyvyt

Asunnossa tehtävät toiminnot

Toiminnot voivat olla päätoimintoja tai tukitoimintoja. Päätoiminnoissa asukas on aina itse mukana, vaikka autettunakin, 
esimerkkinä henkilökohtainen hygienia tai ateriointi. Tukitoimintoja voidaan teettää kokonaan toisella, esimerkkinä 
kotitaloustyöt, kuten vaatehuolto tai ruoanvalmistus.

Asuntoon liittyviä päätoimintoja ovat
 -   itsestä huolehtiminen ja kuntoilu  
 -   ruokailu 
 -   henkilökohtainen hygienia ja pukeutuminen 
 -   liikkuminen
 -   virkistys, kommunikaatio ja itsensä toteuttaminen
 -   nukkuminen ja lepo.

Asuntoon liittyviä tukitoimintoja ovat
 -   puutarhanhoito ja kiinteistön kunnossapito
 -   kotityöt 
 -   säilytys.

Syventymällä toimintoihin ja niiden sisältöön, joka painottuu eri tavoin eri henkilöillä, päästään etsimään uusia ratkaisuja 
avoimemmin kuin jos lähdettäisiin suoraan pohtimaan tiettyjen ennalta määrättyjen huonetilojen kohennustarvetta.

Asunnon resurssit

Kun halutaan edistää ihmisen toimintojen sujumista kotona, harkitaan asunnon tarjoamien resurssien parantamista . Näitä 
resursseja ovat esimerkiksi:

 -   asunnon operatiiviset (jonakin toimivat) osat – ovet, ikkunat, katkaisimet, lukot, hanat 
 -   asunnon tekniikka – lämmitys, valaistus ja ilmanvaihto 
 -   kannettavat laitteet – turvaranneke 
 -   kalusteet – pöydät, tuolit, sohvat, sängyt 
 -   kodinkoneet – pyykin- ja astianpesukone, liesi, mikroaaltouuni, jääkaappi  
 -   tietoliikennetekniikka – tietokone, telefaksilaite, hälytyslaitteet, kaukosäätimet
 -   työvälineet – siivousvälineet, taloustarvikkeet 
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 -   viihde-elektroniikka – musiikinkuuntelulaitteet, televisio, radio
 -   tilat – keittiö, pesutilat, oleskelutilat, vaatehuoltotila, työtila. 

Asumisen laatutekijät

Laatutekijät ovat tärkeitä elämän laadun parantamisessa ja liittyvät erityisesti itsensä toteuttamiseen ja sosiaalisiin 
kontakteihin. Laatutekijöiden merkitys ei rajoitu ikäihmisiin, mutta saattaa korostua ikäihmisten asumisessa. Asunnon 
laatutekijöitä ovat

 -   esteettisyys
 -   mukavuus
 -   toimivuus
 -   turvallisuus (ulkoinen ja sisäinen turvallisuus).

Asukkaan kyvyt

Ikääntyminen tuo usein mukanaan joidenkin kykyjen heikkenemistä, mikä onkin syy siihen, että itsenäisen asumisen 
edistäminen on haaste. Mallissa käsitellään kolmeen ryhmään kuuluvia kykyjä:

 -   kognitiiviset, ajatteluun liittyvät kyvyt (keskittyminen, muisti, vireys)
 -   fyysiset, ruumiilliset kyvyt (liikkuminen, näppäryys, tasapaino, ulottuminen, voima)
 -   aistit (kuulo, maku/haju, näkö, tunto)

Nämä kyvyt asettavat rajoituksia ja haasteita, kun toimintojen sujumista varmistetaan laatutekijät huomioon ottaen, 
resursseja parantamalla. 

Pallomalli konkretisoidaan Toimintokorttien muodossa (kts. Kasanen 2004 ja Kasanen & Kivilehto 2004). Toimintokortteja 
käytettiin työkaluina Rautakeskon ja Työtehoseuran yhteistyössä.

5.6.4 Toimintatapana workshopit ja tutustumiskäynti

Rautakesko ja Työtehoseura järjestivät useita yhteisiä workshopeja, joissa sisustustuotteista, myymäläkonsepteista ja 
palvelusta vastaavat henkilöt työskentelivät Työtehoseuran tutkijoiden kanssa. Ryhmät kävivät läpi asuntoa koskevissa 
toimintokorteissa listattuja toimintojen suorittamisen vaatimuksia ja etsivät tuotteita, myymälöiden ominaisuuksia tai 
palveluita, jotka täyttäisivät nämä vaatimukset.

Työtehoseuran tutkijat toivat ryhmän senioreja (6 henkeä) tutustumaan Oulunkylän K-Rautaan (vierailu 18.3.2004). Vierailun 
yhteydessä järjestettiin ryhmäkeskustelu vierailun vaikutelmista. Keskustelu kosketteli yleisiä asioita ja myymälää, kuten 
levähdyspaikat ja tuotteiden esilläolo ja löytyminen. Ryhmä käsitteli hankintapäätöksiä ja kuka niihin vaikuttaa. Palveluista ja 
tuotteista esitettiin näkemyksiä ja esim. palvelulle ja suunnittelulle arveltiin olevan kysyntää. Markkinointi ja myyjän rooli oli 
esillä. ”Meidän on muutettava käsitystämme rautakaupasta tämän vierailun jälkeen”, totesi eräs vierailija. 

5.6.5  Tuloksena rautakaupan kehittyminen

Rautakeskon toiminnassa tuloksia on hyödynnetty seuraavasti:

Tavarakaupan kehittämiseksi on etsitty seniorien asumista edistäviä tuotteita ja tuoteratkaisuja. Yhteistyötä on kehitetty 
eri tavarantoimittajien kanssa ja uusia toimittajia on löydetty yhteistyöverkostoon. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita 
Variante-keittiöt ja Gaius-kylpyhuonekalusteet ja -tarvikkeet.

Palveluiden kehittämistä motivoi asiakastarpeiden kehittyminen niin, että yhä useammin rautakaupan asiakkaat haluavat 
ostamansa tuotteet asennettuina, olipa kyse sitten WC-kalusteista, ikkunoista, ovista tai vaikkapa kiukaan vaihdosta. 
Tarve johtuu paljolti juuri asiakaskunnan ikääntymisestä. Rautakesko kehittää K-rauta ja Rautia-kauppoihin erilaisia 
palvelukonsepteja: näitä on valmiiksi kuvattuina ja suunniteltuina noin 25 erilaista, ja tavoitteena on tuottaa 40-50 
palvelukonseptia. Seniorinäkökulma huomioidaan kunkin palvelukuvauksen yhteydessä.
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Nämä palvelut toteutetaan pääasiassa kaupan ulkopuolisen asentaja- ja huoltoverkoston toimesta. Kukin kauppa vastaa 
oman paikallisen verkostonsa luomisesta. Osassa kauppoja verkosto on jo toiminnassa, osassa sitä vasta rakennetaan.

Kauppojen suunnittelun ja varustelun kehittämisessä on huomioitu asiakaskunnan ikääntymisestä johtuvat vaatimukset: 
tarvitaan selkeä hinnan näyttö, liikkumisen on oltava helppoa ja turvallista, tarvitaan lepopaikkoja ym. Nämä vaatimukset 
otetaan huomioon myymäläkonsepteja uudistettaessa ja kehitettäessä.

5.6.6  Oppaana ”Mukavuutta kotiin – ideoita ja näkökulmia senioriasumiseen”

Seniorinäkökulman vahvistamiseksi on laadittu opas ”Mukavuutta kotiin. Ideoita ja näkökulmia senioriasumiseen”. Opas 
perustuu Itsenäisen asumisen mallin ajatustavalle esitellen toimintoja, niihin käytettäviä tiloja ja niiden varustamista 
rautakaupasta saatavin tuottein. Oppaassa on ”avuksi ja hyödyksi” koottuja listoja suunnittelussa huomioon otettavista 
asioista.

Opasta on tarkoitus jakaa henkilöstölle oppaaksi, jonka avulla senioriasiakkaan palveleminen on helpompaa sekä asiakkaille 
esitteenä. 

Lähdeviitteet
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5.7  Uudentyyppinen korjausrakentamisen palvelukonsepti
 Antti Lakka

5.7.1 Johdanto

Suomessa on noin 50 000 hissitöntä porrashuonetta. Hissin puute muodostuu ongelmaksi siinä vaiheessa, kun hissittömässä 
kerrostalossa asuvan asukkaan mahdollisuus liikkua portaissa vaikeutuu. Tällöin liikuntakyvytön asukas on vaarassa 
jäädä asuntonsa vangiksi. Hissittömyys on ongelma myös vanhusten kotihoidon henkilökunnalle. VTT:n loppuvuodesta 
2004 toteuttamassa, palveluntarjoajille suunnatussa kyselyssä 41 prosenttia vastanneista piti kerrostalojen hissittömyyttä 
kotipalvelutyötä haittaavana ongelmana. /8/

Hissien rakentamisen tärkeys on yhteiskunnassa ymmärretty, ja ARA tukeekin uusien hissien rakentamista merkittävällä 
avustuksella, jonka suuruus on 50 prosenttia rakentamiskustannuksista. Myös useat kunnat kannustavat hissien 
rakentamiseen. Vaikka kiinnostus hissien rakentamista kohtaan onkin viime vuosina lisääntynyt, on nykyinen hissien 
vuotuinen rakentamistahti vielä varsin vaatimatonta. Jos uusia hissejä rakennettaisiin tulevaisuudessakin nykyistä noin 220 
hissin vuosivauhtia, kestäisi hissien rakentaminen nykyisiin hissittömiin porrashuoneisiin 230 vuotta. Kaikkia hissittömiä 
porrashuoneita ei siis voida ajatella koskaan saatavan hissittömiksi, mutta nykyistä nopeampi hissien rakentamistahti 
helpottaisi monen liikuntaesteisen asukkaan omassa kodissa asumista.

Hissien rakentaminen jälkikäteen hissittömään taloon on asuntoyhtiölle hyvin haasteellinen tehtävä /5/ . Hissiä kaipaavan 
asukkaan on vaikea viedä asiaa eteenpäin. Eräs asukas on verrannut hissin hankkimista amebaan, josta ei oikein saa otetta. 
Myös taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä kaipaavat tietoa siitä, miten lähteä liikkeelle hissihankkeessa. Markkinoilla ei ole 
ollut avaimet käteen -tarjontaa ja ainoana vaihtoehtona on ollut perinteinen hankeprosessi, joka edellyttää rakennuttajalta 
(taloyhtiö) perehtyneisyyttä rakennushankkeen kulkuun ja useiden asiantuntijoiden palkkaamista avuksi. Hanketta 
käynnistettäessä ei myöskään ole päätöksenteon tueksi riittävästi luotettavaa tietoa hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Asuntoyhtiössä hissihankkeeseen kohdistuu myös organisatorisia haasteita. Hankinta on asuntoyhtiölle varsin mittava 
päätös. Päätösvaltaisia osakkaita on yhtä paljon kuin talossa on huoneistoja, ja myönteinen hissin rakentamispäätös 
edellyttää laajaa kannatusta osakkaiden keskuudessa. Päätöksenteon tueksi asukkaat tarvitsevat tietoa hankkeen 
kustannuksista, teknisistä ratkaisuvaihtoehdoista ja kustannusten jakaantumisesta osakkaiden kesken. Päätöksenteon 
pohjana olisi hyvä olla koko hankkeesta konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen ehdotus.

 

5.7.2 Kehämallin soveltaminen hissirakentamiseen

Hissien rakentaminen helpottaa useimpien asukasryhmien elämää vauvasta vaariin. Lapsiperheiden ohella 
esteettömyysremonttien tärkeä asiakasryhmä ovat seniori-ikäiset asukkaat, jotka alkavat katsella itselleen asuntoa 
eläkepäivikseen. Yksi tärkeä kriteeri asunnon valinnassa on juuri asuinympäristön esteettömyys. Hissillä varustetussa 
talossa sijaitseva tavallinen, riittävän tilava asunto muuntuu senioriasunnoksi melko yksinkertaisin muutoksin. 
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Tulevaisuuden senioriasuminen -tutkimuksessa kehitetty kehämalli toimii viitekehyksenä olemassa olevan asuntokannan 
kehittämisessä esteettömäksi. Kehämallin perusteella tulevaisuuden senioriasunnot sijoittuvat pääosin normaaliin, 
jo rakennettuun asuntokantaan. Kehämallin ytimissä sijaitsevat palvelukeskukset tarjoavat palvelu- ja senioritalojen 
asukkaiden ohella palvelujaan myös lähistön normaalissa asuntokannassa kotonaan asuville senioreille. Kun fyysinen 
etäisyys palvelukeskittymään on lyhyt, voivat asukkaat hyödyntää laajaa valikoimaa erilaisia palveluja tukemaan itsenäistä 
asumistaan. /2/

Kun fyysinen etäisyys palvelukeskittymän ja asunnon välillä on suurempi, korostuu asukkaan omaehtoisesti hankkimien 
palvelujen helppo saatavuus. Osa näistä palveluista on suunnattu erityisesti vanhemmille ihmisille, mutta valtaosa 
palveluista on täysin yleisiä koko väestölle suunnattuja palveluja. Erityisesti asuntokannan, joka sijaitsee hyvällä paikalla 
sekä suhteessa tavallisiin palveluihin että senioreille kehitettyihin palveluihin, tulisi olla esteetöntä.

Hissien rakentaminen seniorinäkökulmasta on erityisen kannattavaa sellaisiin taloihin, jotka
 •   sijaitsevat turvallisella ja viihtyisällä paikalla
 •   sijaitsivat peruspalvelujen (kaupat, lääkäri ja muut julkiset palvelut) lähettyvillä
 •   ovat hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa
 •   ovat vanhemman väestön asuttamia.

Kuva 1. Helsingin Myllypurossa sijaitseva As.oy, Myllypadontie 8 ennen hissien rakentamista. (Kuva: Antti Lakka)

Asukkaat ja asuntojen omistajat arvioivat hissin tarpeellisuutta omasta näkökulmastaan: olisiko minulle itselleni mahdollisesta 
hissistä jotain hyötyä tässä talossa. Seuraavassa esitettävien näkökohtien avulla voi arvioida hissihankkeen hyödyllisyyttä 
talon asukkaille:

 •   Onko talossa paljon yhteisiä tiloja (ullakko, kellari, pesutupa, taloyhtiön sauna, ulkoiluvälinevarastoja) kaikkien 
     asukkaiden käytössä?

 •   Onko talossa kokonaan maan päällä sijaitseva pohjakerros (eli maantasossa ei sijaitse asuntoja)?
 •   Onko asuinkerroksia 3 tai enemmän?
 •   Onko yhdessä kerroksessa 3 tai useampia asuntoja?

Mikäli vastaukset ovat pääosin myönteisiä, saattavat taloyhtiön osakkaat päätyä hissin rakentamisen kannalle.
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5.7.3 Kokonaispalvelua korjausrakentamiseen

Hissillä kotiovelle on Palmbergin hissirakentamisen palvelukonsepti, joka perustuu uudentyyppiseen tekniseen ratkaisuun ja 
totuttua laajempaan suunnittelun ja rakentamisen sisältävään kokonaispalveluun. Se muodostuu fyysisestä ydintuotteesta 
”esteetön porrashuone” ja sitä täydentävistä asiakkaalle lisäarvoa tarjoavista palvelukerroksista. Tuloksena on asiakkaan 
kannalta helposti hankittava kokonaisratkaisu (kuva 2). 

Kuva 2. Kokonaispalvelu muodostuu fyysisen ydintuotteen päälle rakennetuista asiakkaalle lisäarvoa tuovista kerroksista.

Kokonaispalvelun ytimenä on tekninen ratkaisu, jonka ansiosta on mahdollista rakentaa hissi jälkikäteen ns. kaksivartiseen 
porrashuoneeseen, jota on tähän asti pidetty hissirakentamisen kannalta ongelmallisena. Fyysistä lopputuotetta 
täydennetään kehitetyllä tuotantoratkaisulla, jonka ansiosta porrashuone pystytään rakentamaan siten, että asukkaat voivat 
asua kotonaan rakentamisen aikana. Suurin haaste näin radikaalissa porrashuoneen muutoksessa on säilyttää turvallinen 
ja käyttökelpoinen kulkureitti asuntoihin koko rakentamisen ajan. Tuotantoratkaisu pitää sisällään työmaatekniikkaa ja 
menetelmiä sekä hissirakentamista varten kehitettävää erikoiskalustoa. Ydintuotetta ja tuotantoratkaisua täydennetään 
asiakaspalvelulla, joka sisältää suunnittelupalvelun ja päätöksentekoa tukevan tiedon tarjoamisen asiakkaalle. Yritys 
odottaa ja toivoo, että aikaa myöden kokonaispalvelun päällimmäiseksi kerrokseksi kehittyy hyväksi havaittuja ratkaisuja 
hyödyntävän palveluyrityksen imago.

5.7.4 Kolmivaiheinen hankeprosessi

Palvelukonseptissa rakennushankkeen kulkua on yksinkertaistettu merkittävästi verrattuna perinteiseen 
rakennushankkeeseen. Yksinkertainen ja luotettava hankeprosessi palvelee erityisesti asuntoyhtiöitä, sillä varhaisessa 
vaiheessa saatava kustannustieto, hyväksi havaittujen ratkaisujen hyödyntäminen ja kokonaisvastuun kantava palvelun 
tuottaja helpottavat erityisesti asuntoyhtiöiden hissihankkeita. Palvelukonseptissa hankeprosessi toteutetaan kolmessa 
vaiheessa: /6/

 1.   esisuunnittelu
 2.   suunnittelu
 3.   rakentaminen

Esisuunnitteluvaihe

Esisuunnitteluvaiheessa asuntoyhtiö selvittää vaihtoehtoiset mahdollisuudet rakentaa hissi. Tietoa on saatavana 
mm. kirjallisuudesta, lehdistöstä, korjausneuvojilta, suunnittelijoilta, alan yrityksistä ja Internetistä. Hyvä tapa on myös 
tutustua samantapaisiin kohteisiin, joissa on jo jälkikäteen rakennettu hissi. Esisuunnitteluvaiheessa on tärkeää selvittää 
sekä vaihtoehtoiset tekniset ratkaisut että tarjolla olevat palvelukokonaisuudet. Alla on esitetty esimerkkejä erilaisista 
hankintatavoista ja niihin soveltuvista palveluntarjoajista.

   - Suunnittelun ja rakentamisen sisältävä kokonaispalvelu. Esimerkiksi porrashuoneen laajennukseen sijoitettava 
hissi (mm. Palmberg-hissiratkaisu, jossa 2-vartinen porras muutetaan 1-vartiseksi). 

   - Hissitoimitus valmiiseen hissikuiluun. Esimerkiksi minihissi porrashuoneen valoaukkoon (mm. hissitoimittajat, 
jota täydentävät rakennus- ja sähköteknisten töiden erikoisurakoitsijat).

   - Yksilöllinen porrashuoneeseen sovitettu hissiratkaisu. Useita palvelukokonaisuuksia hankkeen eri vaiheissa: 
hissitekninen konsultointi, arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelu, rakennusurakka sekä hissitoimitus. 
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Esisuunnitteluvaiheessa laaditaan tarjous koko hissihankkeen toteuttamiseksi. Mikäli esimerkiksi Palmbergin tapa rakentaa 
hissi soveltuu kohteeseen ja on asukkaiden toiveiden mukainen, sisältää avaimet käteen -tarjous seuraavat osat: /6/

 -   ehdotuspiirustukset, joista selviää hissiratkaisun periaate ja luo asuntoyhtiön osakkaille pohjan hissihankkeen 
    päätöksentekoa varten 

 -   rakennustapaselostus
 -   pitävä tarjoushinta.

Kilpailuttaminen

Kolmevaiheisessa hankeprosessissa asuntoyhtiö kilpailuttaa palvelukokonaisuuksien tarjoajat esisuunnitteluvaiheessa. 
Kilpailussa korostuvat osaaminen ja edullisuus, kuka palvelukokonaisuuden tarjoaja tarjoaa asuntoyhtiölle parhaan 
kokonaisratkaisun ottaen huomioon kaikki osa-alueet:
 -   asuntoyhtiön päätöksentekoa tukeva luotettava kustannustieto ja edullinen kokonaishinta
 -   hissin hankkimista helpottava palvelukokonaisuus
 -   uudistetun porrashuoneen toiminnallisuus ja esteettisyys arkipäivän käytössä
 -   rakentamisvaiheesta aiheutuvien haittojen minimointi asukkaille
 -   hyväksi havaittujen teknisten ratkaisujen hyödyntäminen.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheessa toteuttaja suunnittelee hissihankkeen pääpiirustukset, käy tarvittavat viranomaisneuvottelut mm. 
rakennusvalvonnan ja paloviranomaisten kanssa ja laatii rakennuslupahakemuksen. Suunnitteluvaiheessa asuntoyhtiön 
edustaja ohjaa suunnittelua ja välittää asukkaiden toiveet suunnittelijalle. Suunnitteluvaihe valmistuu, kun rakennuslupa on 
myönnetty (kuva 3).

      

Kuva 3. Kaksivartinen porrashuone ennen ja jälkeen uudistamisen ja hissin asentamisen. As.oy, Myllypadontie 8, Helsinki. 
(Kuvat: Antti Lakka)

Rakentamisvaihe

Kokonaispalvelun toteuttaja kantaa kokonaisvastuun hissihankkeen toteutussuunnittelusta ja rakennustöistä mukaan 
lukien hissihankinta ja kaikki erikoisurakoitsijoiden työt. Yritys huolehtii yhteydenpidosta ja sopimuksista eri osapuolien 
kanssa. Hankkeeseen osallistuu lisäksi asuntoyhtiön nimeämä valvoja, joka on rakennustöiden valvontaan erikoistunut 
rakentamisen ammattilainen (kuva 4).
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Kuva 4. Esteettömyysremontti loppusuoralla As.Oy Myllypadontie 8:ssa. (Kuva: Antti Lakka)

5.7.5 Palvelukonseptin arviointia

Perinteisen kilpailu-urakan on havaittu hidastavan rakennusalan kehittymistä, koska toteutusmuoto ei kannusta alan toimijoita 
kehitystyöhön. Vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen ei kannata, koska perinteinen kilpailu-urakka voi johtaa siihen että 
kehittämiseen panostanut yritys ei pääsekään toteuttamaan kehittyneempää ratkaisuaan. Muun muassa nämä haasteet ovat 
ajaneet tilaajat ja rakennusalan yritykset etsimään ratkaisua suunnittelu ja toteutus -urakasta (ST-urakka). Nimensä mukaisesti 
toteutusmuodon pääideana on, että suunnittelu ja toteutus on yhdistetty saman osapuolen vastuulle. /1/ 

Suunnittelun ja rakentamisen sisältävää toteutusmuotoa käytetään Suomessa yleisesti asuntotuotannossa ja 
liikerakentamisessa sekä jonkin verran myös julkisissa rakennushankkeissa. Ruotsissa suunnittelu-rakentaminen mallilla 
rakennetaan mm. kouluja. Käytännössä prosessi näkyy asiakkaalle pitkälti kaksivaiheisena prosessina: asiakkaan 
tehtävänä on pohtia millaisen ratkaisun se haluaa ja valita sen jälkeen toteuttaja, joka huolehtii sekä suunnittelusta että 
rakentamisesta.

Tanskassa kehitetystä 3-vaiheisesta hankeprosessista on saatu hyviä tuloksia yhteiskunnan tukemassa asuntotuotannossa. 
Vuonna 2003 julkaistussa kehitysohjelman arvioinnissa havaittiin 3-vaiheisella hankeprosessilla toteutettujen kolmen 
hankkeen rakennuskustannusten olevan alhaisemmat kuin perinteisellä hankeprosessilla toteutettavien vastaavien 
hankkeiden. Tämä johtuu mm. suunnittelun ja tuotannon läheisestä yhteistyöstä ja hyväksi havaittujen ratkaisujen 
toistamisesta uusissa hankkeissa. /3, 4/

Suunnittelu-rakentamisen yhteys korostuu asukkaiden asuessa kohteessa rakentamisen aikana, jolloin täytyy ottaa huomioon 
myös monia tavanomaisesta rakentamisesta poikkeavia vaatimuksia. Suunnittelun ja rakentamisen vuorovaikutuksen 
ansiosta porrashuoneratkaisun toteutettavuus analysoidaan aiempaa aikaisemmassa vaiheessa.  Asiakkaalle tämä näkyy 
varmuutena siitä, että kehitteillä oleva suunnitteluratkaisu on ylipäätään toteutettavissa. /7/

5.7.6 Johtopäätökset

Kehämalliajattelun avulla voidaan tunnistaa kerrostaloja, joiden esteettömyyttä tulee kehittää tulevaisuuden senioriasumisen 
näkökulmasta. Erityisesti kuntakeskusten/taajamien ja lähiöiden hissittömiin kerrostaloihin, joissa asuu paljon ikäihmisiä, 
kannattaa rakentaa hissi. Asunto-osakeyhtiössä myönteinen päätös hissin rakentamisesta on kuitenkin asukkaiden 
oman päätöksenteon varassa. Kiinteistöosakeyhtiöissä päätöksen voi tehdä talon omistaja, joka voi samalla teettää 
myös asuntokohtaisia esteettömyysremontteja ja muuntaa näin tavallisessa asuntokannassa sijaitsevia asuntoja 
senioriasunnoiksi.
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Avaimet käteen -palvelutarjontaa on mahdollisuus lisätä ja helpottaa siten hissien rakennuttamista. Esimerkiksi Palmbergin 
suunnittelun ja rakentamisen sisältävä Hissillä kotiovelle -kokonaispalvelu vastaa hyvin aiemmissa tutkimuksissa 
havaittuihin hissirakentamisen ongelmiin. Palvelu yksinkertaistaa merkittävästi vaikeaksi koettua rakentamisen perinteistä 
hankeprosessia samalla kun se tarjoaa asukkaiden käyttöön jo suunnitteluvaiheessa tietoa, joka korjausrakentamisessa on 
normaalisti käytettävissä vasta toteutusvaiheessa.
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6.  Yhteenveto
 Yrjö Tuppurainen

Tässä yhteenveto-osassa ei ole lähdeviittauksia, teksti perustuu TSA-tutkimusprojektin tutkimusraportteihin, joiden 
lyhennelmät ovat loppuraportin lukuina. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset on koottu raportin loppuun lukuun 7. Osa 
tekstistä on suoria lainauksia.

6.1 Senioriasuminen Suomessa ja ulkomailla

Suomen väestö on ikääntymässä. Vuosina 1945–1950 syntyneet suuret ikäluokat ovat saavuttamassa eläkeiän näinä 
vuosina. Nämä ihmiset ovat uusi kuluttajaryhmä, jolla on ajallisia ja monilla myös taloudellisia resursseja toteuttaa 
elämässään juuri niitä asioita, joista työelämään sidottuina vain haaveiltiin. Seniori käsitteenä tarkoittaa 65 vuotta täyttänyttä, 
varsinaisen työuransa päättänyttä omatoimista ja omillaan toimeen tulevaa eläkeläistä. Toimintakyvyn aletessa seniorit 
muuttuvat vanhuksiksi. Tämä vanhusten aika koittaa vuosina 2020–2040. Tähän on varauduttava palvelutuotannossa, 
yhdyskuntasuunnittelussa ja erityisesti asuntotuotannossa ja olevan asuntokannan perusparantamisessa. Tulevaisuuden 
seniorit ovat heterogeeninen ryhmä. He eroavat toisistaan niin fyysiseltä kuin psyykkiseltä kunnoltaan, elintavoiltaan, 
elämänkatsomukseltaan, sosioekonomiselta asemaltaan ja henkilöhistorialtaan. Edellisestä sukupolvesta tulevaisuuden 
seniorit eroavat todennäköisesti siinä, että he ovat valmiimpia sijoittamaan varallisuuttaan asumiseen, lomailuun, matkailuun 
ja erilaisten palvelujen hyödyntämiseen.

Tällä hetkellä valtaosa ikäihmisistä asuu itsenäisesti omissa kodeissaan, tavoitteena on että näin olisi myös tulevaisuudessa. 
Tämä on ennen kaikkea ikääntyneidenkin oma toive. Lisäksi omassa kodissa asuminen esimerkiksi kotihoidon palvelujen 
turvin on useimmiten yhteiskunnalle edullinen hoitotapa. Suomessa Pohjois- ja Itä-Suomen taantuvat kunnat tulevat 
kohtaamaan väestön ikääntymisen ja rajun huoltosuhteen heikkenemisen. Kasvukeskuksissa haasteena on ikääntyneiden 
suuri määrä, ei niinkään väestön ikärakenne. Myös asumismuoto vaihtelee alueellisesti, pienessä Ristijärven kunnassa 
yli 80 % senioriasuntokunnista asuu erillisissä pientaloissa, kun vastaava luku on Helsingissä 8 %, Tampereella 15 % ja 
Oulussa n. 25 %.

Tutkimusten mukaan useat tulevaisuuden seniorit tahtoisivat muuttaa kaupungista maaseudulle eläkevuosiaan viettämään. 
Monet kunnat ovat havainneet kaupunkilaisten maallemuuttohaaveet mahdollisuudeksi houkutella uusia asukkaita. 
On mahdollista, että osa suurten ikäluokkien maallemuuttohaaveista realisoituu kesämökin tai muun kakkosasunnon 
hankintana. Arviolta 150 000 asuntokuntaa viettäisi huomattavan osan vuodesta kesäasunnossaan. Osa senioreista tulee 
viettämään osan vuodesta myös ulkomailla.

Yksi tulevaisuuden trendi saattaa olla, että tulevaisuuden seniorien halu asua omaistensa lähellä synnyttää uudenlaisia 
asumiskonsepteja. Yhteisöasuminen on asumistapa, joka on vasta juurtumassa Suomeen. Senioritaloon muutto on myös 
eräs ratkaisu. Ajatuksena on tällöin se, että ikääntyvä muuttaa jo aktiivi-iässä senioriasuntoon ja ennakoi näin tulevaisuuden 
asumistarpeitaan.

Suurin osa tulevaisuuden senioreista ja vanhuksista tullee pysymään vanhalla asuinpaikkakunnallaan, eikä muuta 
perhevaiheen ns. lakipisteasunnostaan mihinkään. Valtaosa tulevaisuuden senioreista asuu siten nykyisessä, jo 
rakennetussa asuntokannassa. Korjausrakentamisen merkitys korostuu voimakkaasti. Suurin osa asuntokannastamme on 
muutenkin perusparannusikäistä, jolloin asunnon muutokset, jotka edesauttavat ikääntyvän asukkaan selviämistä omassa 
kodissaan voidaan toteuttaa muiden korjaustoimenpiteiden kanssa yhdessä.

Tanskassa on yli 65-vuotaita 15,1 % väestöstä. Tanskassa vuokralla asuminen on yleisempää kuin Suomessa. Talouksista 
59 % omistaa asuntonsa ja lisäksi 11 % omistaa kesäasunnon. Tanskalaiset asuvat poikkeuksellisen väljästi, vanhojen 
asuntojen keskipinta-ala on 108,9 m2 ja uusien 137,0 m2, lisäksi kotitaloudet ovat pieniä, yleisimpiä ovat yhden tai kahden 
hengen taloudet.
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Ihmisillä on oikeus asua omissa kodeissa niin pitkään kuin mahdollista kotiavun turvin. Kun kotona asuminen käy 
mahdottomaksi, tarjotaan heille suojattua asumista (palvelutalo-päiväkeskuksen läheisyydessä sijaitseva esteetön 
erityisasunto) tai hoivakotipaikkaa.

Sekä valtio että kunnat myöntävät avustuksen asuntojen muuttamiseen ikääntyneille soveltuviksi.

Asuntokohteet ovat yleensä pienkerrostaloja, rivitaloja tai kytkettyjä pientaloja. Taloissa on yleensä ainakin talopesula ja 
yhteinen kokoontumistila, mikä on tarkoitettu asukkaiden vuokrattavaksi juhlien järjestämiseen tms. Senioritaloissa on usein 
myös asukkaiden vuokrattavissa oleva vierashuone, tätä käytetään mm. vierailevien sukulaisten majoitukseen.

Aikaisemmin vanhainkoteja rakennettiin kaupunkien ulkopuolelle, nykykäsityksen mukaan ne ovat liian eristyksissä 
normaalista elämästä. Vanhuksille suunnattujen vuokratalojen rakentaminen voimistui toisen maailmansodan jälkeen. Näissä 
on usein vain muutama maantasokerroksen asunto liikuntaesteisille, eivätkä asunnot enää vastaa nykyisiä suosituksia.

Senioreille suunnattuja asuntoja rakennetaan usein palvelutalojen yhteyteen. Kokonaisuuteen kuuluvat päiväkeskus, 
palvelutalo ryhmäkoteineen ja senioriasunnot. Palvelutalojen yhteyteen saattaa syntyä myös täysin siitä riippumatonta 
senioriasumista. Asukkailla on mahdollisuus käyttää päiväkeskusta.

Ikääntyneille suunnattujen asuntojen tulee täyttää pyörätuolinkäyttäjän vaatimukset. Pysäköinti tulee järjestää asunnon 
välittömään läheisyyteen, lähietäisyydellä tulee olla päivittäistavaraliike ja julkisen liikenteen pysäkki. Senioriasunnoissa on 
liikuntaesteisille soveltuva mitoitus, mm. erikoisleveät ulko-ovet. Keittiöissä on korkeussäädettävät työtasot. Kylpyhuoneisiin 
on yleensä käynti sekä eteisestä että makuuhuoneesta.

Palvelutalojen pihat ovat korkealaatuisia ja vehreitä, pihoilla on suojaisia istuskelupaikkoja. Muutenkin pihojen suunnitteluun 
on kiinnitetty erityistä huomiota.

Palvelutalojen yhteydessä on usein kaikille alueen asukkaille avoin päiväkeskus. Päiväkeskuksen ohjelmatarjonta perustuu 
pitkälle vapaaehtoistyöhön ja käyttäjien toiveisiin. Ohjelmatarjonta on hyvin vaihtelevaa; laulua, korttipelejä, käsitöitä, ATK-
kursseja, liikuntaa, keilausta jne. Useilla päiväkeskuksilla tai palvelutaloilla on omat linja-autonsa tai minibussinsa retkiä 
varten. Lähes jokaisessa palvelukeskuksessa on ainakin perjantaisin baari avoinna.

Alankomaissa yli 65-vuotiaita on 14,1 % väestöstä. Alankomaille on tyypillistä vuokra-asuminen, sosiaaliseen 
asuntotuotantoon perustuvan vuokra-asumisen osuus on Euroopan suurin. Alankomaalaiset asuvat suomalaisia väljemmin. 
Vanhojen asuntojen keskipinta-ala on Alankomaissa 98,0 m2 ja Suomessa 76,5 m2 ja uusien 115,5 m2 ja 87,1 m2. Yleisimpiä 
ovat yhden tai kahden henkilön taloudet.

Alankomaiden väestö ikääntyy nopeasti. Meneillään on useita ohjelmia, joissa pyritään muuttamaan olemassa olevaa 
rakennuskantaa ikääntyneille soveltuvaksi, esim. rakentamalla hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Vuodesta 1997 
Alankomaiden rakennusmääräykset ovat edellyttäneet, että uusien asuntojen tulee olla muunnettavissa liikuntaesteisille 
soveltuviksi.

Ikääntyneillä on mahdollisuus teettää asuntoonsa tarvittavat muutostyöt joko omalla kustannuksellaan tai hakea korvausta 
vakuutusyhtiöltä (verotuksen yhteydessä kerätään pakollinen sosiaalivakuutusmaksu). Omalla kustannuksella toteutettaviin 
asunnon muutostöihin on mahdollista saada suunnitteluapua vanhusten neuvontapisteistä tai kotihoitojärjestöiltä. Kunnan 
valtuuttama toimintaterapeutti tutkii asunnon ja tekee sen perusteella korjaussuunnitelman.

Ikääntyneistä lähes 92 % asuu itsenäisesti omissa kodeissaan. Useat tavallisissa pientaloissa asuvat yli 75-vuotiaat 
haluaisivat muuttaa erityisesti ikääntyneille suunniteltuihin asuntoihin. Kerrostaloasukkaat eivät ole yhtä innokkaita. Syynä 
ovat hollantilaiset pientalot, jotka ovat useampikerroksisia (jopa nelikerroksisia) ja joiden liikennetilat ovat hyvin ahtaat. 
Perinteiset alankomaalaiset kaupunkitalot on rakennettu erittäin kapeille tonteille. Keittiöt ovat mitoitukseltaan niukkoja.

Luhtitaloja on runsaasti, niistä vanhat ovat yleensä hissittömiä. Erikoisuus ovat asuntolaivat.

Sopivana senioriasuntona pidetään yleisesti kahden makuuhuoneen ja olohuoneen asuntoa, pinta-alaltaan n. 70 m2. Toinen 
makuuhuoneista on parioven kautta yhteydessä olohuoneeseen. Tällöin myös sänkypotilaan on mahdollista olla yhteydessä 
terveemmän puolison ja vieraiden kanssa.

Alankomaissa on useita erilaisia asuntojen sertifiointijärjestelmiä. Järjestelmiä on tehty erilaisten tahojen tarpeisiin, 
vaatimukset ovat usein keskenään ristiriitaisia.
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WoonKeur-sertifiointijärjestelmä koostuu perustasosta ja pluspaketeista. Perustasoon kuuluu kolme osa-aluetta: 
asunnon ympäristö, asuinrakennus ja asunto. Kullakin osa-alueella on kriteerit, jotka on täytettävä. Esimerkiksi portaille 
ja käsijohteille on tarkat mitoitusohjeet. Vapaaehtoiset pluspaketit koskevat käytettävyyttä, turvallisuutta ja perustasoa 
parempaa esteettömyyttä/muunneltavuutta. Työn alla on sertifikaatti myös korjausrakentamiskohteisiin,. siinä on erilaiset 
vaatimukset erityyppisille rakennuksille. Stichting KennisCentrum Opplussen on korjausrakentamisen neuvontakeskus, 
joka on erikoistunut olemassa olevan rakennuskannan korjaamiseen vanhuksille soveltuvaksi. Keskus myöntää omaa 
OpplusLabel-sertifikaattia.

Italian väestö on keskittynyt suuriin kaupunkeihin. Maan hallinto on jakautunut 20 maakuntaan, joilla on mm. oikeus 
säätää lakeja. Italiassa yli 65-vuotiaita on 18,7 % (Suomen vastaava luku on 15 %). Maan syntyvyysluvut ovat Euroopan 
alhaisimpia.

Italiassa lakisääteiselle eläkkeelle jäädään aikaisin, jopa 50-vuotiaina, eläkkeet ovat korkeita suhteessa ansiotyön palkkaan. 
Palkkataso on Italiassa alhaisempi kuin Suomessa. Paineita on eläkeiän nostamiselle ja eläkkeiden pienentämiselle. 
Työelämästä pudonneet vanhukset, etenkin naiset ovat heikossa asemassa. Köyhyys on eräs keskeisimmistä senioreita 
koskettavista ongelmista. Lapsilla ja sukulaisilla on vahva rooli vanhusväestön elättäjinä. Syntyvyyden vähentyessä yhä 
useampi vanhus on tulevaisuudessa yksin. Myös Italiassa muistin menettäminen on eräs yleisimmistä vanhusväestön 
kotona asumista estävistä tekijöistä. Italialaisista vanhuksista n. 98 % asuu itsenäisesti. Eri sukupolvet asuvat usein 
lähekkäin tai jopa samassa taloudessa. Italiassa ei ole koettu voimakkaita muuttoaaltoja niin kuin Suomessa.

Omistusasuminen on yleistä, yli 70 % asuntokannasta. Rakennuskannan puutteita ja esteitä ovat portaat sekä kapeat ja 
ahtaat tilat. Hissien rakentaminen kerrostaloihin on hallinnollisesti helpompaa kuin Suomessa. Kerrostalot ovat usein viisi- tai 
useampikerroksisia.

Italiassa perheellä tarkoitetaan lasten ja lastenlasten lisäksi myös enoja, tätejä, setiä ja serkkuja. Perheen sisällä toimii 
huoltoverkosto. Suuri osa vanhuksista asuu yksin omassa kodissaan, jos ketään sukulaista ei ole hoitamassa, palkataan 
hoitaja. Ainoastaan jos vanhuksella ei ole lapsia tai rahaa, tulevat muut vaihtoehdot kysymykseen. Kunta tarjoaa muutaman 
kerran viikossa kotikäyntejä, maakunnissa on vaihteleva määrä erilaisia hoitolaitoksia.

Italialaiset nuoret asuvat pitkään kotona, naimisiin menoon asti (usein 30-vuotiaina). Kolmannes italialaisista asuu lisäksi 
alle kilometrin päässä vanhemmistaan. Perheen läheisyys on erittäin merkityksellistä. Itsenäiseen elämiseen pystyville 
senioreille ei ole juuri tarjolla palveluja. Ns. retirement houses -talossa jokaisella asukkaalla on oma huone, mutta ruokailu 
tapahtuu yhteistiloissa.

Cooperative on italialainen erikoisuus, ne ovat lähinnä osuuskuntatyyppisiä toimijoita vapaiden markkinoiden ja julkisten 
palvelujen välimaastossa. Yleisiä ovat asuntotuotantoon ja asumisen palveluihin erikoistuvat cooperativet. Täyttäessään 
tietyt kriteerit ihmiset voivat liittyä cooperativeihin. Cooperativen hallinnoimien asuntojen välillä voi asuntoa vaihtaa kätevästi 
ja siirtyä esim. erityiseen senioritaloon. 

Kotipalvelut on Italiassa jaettu sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin. Terveyspalveluihin kuuluvat sairaanhoitohenkilökun
nan ja esim. kuntoutusterapeutin vierailut, palvelut ovat ilmaisia. Sosiaalipalveluista (avustaminen peseytymisessä, ruuan 
laitto jne.) henkilö maksaa tulotason mukaan. Kunnat ovat näiden sosiaalipalveluiden pääasiallinen tarjoaja. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhdistäminen organisatorisesti on ollut iso haaste myös Italiassa. Yhdistämisen nähdään helpottavan 
palvelupyyntöjen vastaamisessa, yhteistyössä sairaalan ja kotipalveluhenkilökunnan välillä, palveluiden suunnittelussa, 
sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön kouluttamisessa, palveluiden verkottumisessa ja tiedottamisessa.

Henkilöiden palvelutarve on arvioitu monitavoitteisen CTMSP-tekniikan avulla. Tässä yhdistetään henkilöiden biologiset, 
psykologiset ja sosiaaliset tarpeet huomioiden myös omaisten ja yhteiskunnan näkemykset.

Yleislääkärit (general practitioners) toimivat usein perhelääkäreinä. Heillä on suuri päätösvalta siinä, minkälaiseen hoitoon 
potilas ohjataan. Italiassa ollaan yhä enemmän menossa siihen suuntaan, että yksityinen sektori tuottaa palvelut ja julkinen 
sektori toimii vain niiden ohjaajana. Erityisesti sosiaalipalveluiden puolella yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat 
palvelut ovat kysytyimpiä.

Erilaiset teletekniikan avulla tuotetut palvelut ovat vähitellen yleistymässä Italiassa.



198     TSA loppuraportti TSA loppuraportti     199

Japanin väestö (127 miljoonaa) vanhenee nopeasti. Vuonna 2004 20 % kansasta oli yli 65-vuotiaita ja vuonna 2015 heitä 
arvioidaan olevan jo 26 % väestöstä. Japanissa ikääntyneet ovat asuneet perinteisesti lastensa kanssa. Nyt tilanne on 
muuttumassa, aikuiset lapset muuttavat työn perässä taajamiin ja naiset palaavat lasten kasvatuksen jälkeen työelämään. 
Perinteisesti on ollut perheen vanhimman pojan, tai hänen vaimonsa, velvollisuus huolehtia vanhemmista. Ikääntyvät jäävät 
nykyisin entistä useammin yksin. Japanissa ei ole kehitetty kotiin suuntautuvia palveluja eikä koulutettu henkilökuntaa tähän 
tarkoitukseen. Ikääntyneiden hoito on Japanissa sosiaalinen ja poliittinen ongelma.

Japanin terveydenhuollon rahoitus on vakuutuspohjainen ja kattaa lakisääteisesti koko väestön. 1990-luvulla laadittiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon strategia ikäihmisille, tavoitteena pitkäaikaishoidon sosiaalisen tuen parantaminen sekä 
siirtyminen pois suositusta sairaalahoidosta kotihoidon suuntaan. Pitkäaikaishoidon vakuutusjärjestelmä ”Kaigo-Hoken” 
astui voimaan vuonna 2000. Niiden ikäihmisten lukumäärä, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan on kasvanut 
voimakkaasti. Kaigo-Hoken palvelujen saantiin tarvitaan kunnan virallinen hyväksyntä, joka perustuu kotikäynnillä tehtyyn 
palvelukartoitukseen ja lääkärin lausuntoon. Ikäihmisen toimintakyky luokitellaan viiteen toimintakykyluokkaan.

Japani on alkanut etsiä uusia keinoja pitääkseen ikäihmiset mahdollisimman pitkään omatoimisina. Uuden ”New Golden 
Plan”-suunnitelman tavoitteena ovat ennaltaehkäisy, kuntoutus ja jatkuva (24h/vrk) kotihoito sekä saumattomat palvelut. 
Ikäihmisten itsenäisyyden ja kotona asumisen tukeminen on melko uusi asia japanilaisille. Kodin ja laitoshoidon välissä 
oleva palveluasuminen on myös vähäistä. Tavoitteena on rakentaa pieniä, kodinomaisia yksiköitä dementiaa sairastaville ja 
monitoimisia palvelukeskuksia ikääntyneille, jotka eivät enää pärjää kotona.

Japaniin, Sendain kaupunkiin valmistui vuonna 2001 Finnish Wellbeing Center, joka perustuu suomalaiseen hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan, hyvinvointiteknologiaan ja arkkitehtuuriin. Ajatuksena on seniorikansalaisten itsenäisen asumisen 
tukeminen toimintakykyä ylläpitävien kuntoutus- ja hoitopalvelujen avulla.

6.2 Senioreiden hyvinvointi ja sosiaalinen ympäristö

Senioreiden fyysisen ympäristön suunnittelua varten on lukuisia erilaisia suunnitteluohjeita. Sen sijaan asukkaiden psyykkisiä 
ja subjektiivisia tarpeita tyydyttämään ei ole löydetty kaikille sopivia yleisratkaisuja ja -ohjeita. Tavoitteena tulisikin olla löytää 
ratkaisuja, jotka perustasolla antavat mahdollisuuden muunnella ja toteuttaa yksilökohtaisia ratkaisuja. Massakustomoidut 
lähtötasot vastaavat perustarpeisiin, jolloin yksilöidyillä lisäratkaisuilla ja modulaarisuudella voidaan tyydyttää vaativiakin 
erityistarpeita.

Yksilöitä ei ole syytä kategorisoida pelkästään iän mukaan. Lääketieteen ja teknologian kehittyessä elinikä sekä siitä 
terveenä ja hyväkuntoisena eletyn elämän osuus pitenevät. Sosiaalisen, psykologisen ja subjektiivisen iän laatu kasvaa, 
ihmisellä on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Tällöin hänen itsensä vallassa on se, millaisen elämän hän 
valitsee ja mitkä ovat ne toiveet ja tarpeet, joita hyvä elämän laatu vaatii, esimerkiksi harrastukset ja kulutuskäyttäytyminen. 
Elämäntapa määrääkin ikää enemmän sen, mihin yksilö kuuluu.

Aikuisiässä on kaksi käännekohtaa, joissa elämä mullistuu: eläkkeelle jääminen ja fyysisen sekä psyykkisen toimintakyvyn 
nopea lasku. Eläkkeelle jäämiseen liittyy suuri vapaa-ajan lisääntyminen, työuran päättyminen, yksilöllisen ammatti-
identiteetin muutos ja muutokset sosiaalisissa suhteissa. Myös taloudellinen tila muuttuu tavallisesti. Yksilö haluaa ylläpitää 
valitsemaansa elämäntapaa myös eläkkeellä tai hän voi valita kokonaan uuden elämäntavan. Toimintakyvyn nopea lasku 
aiheuttaa vaatimuksia fyysiselle ja sosiaaliselle ympäristölle. Sen tulisi olla muunneltava siten, että esteetön, saavutettava ja 
valittu, yksilöllisen elämäntavan jatkumista ylläpitävä arki on mahdollinen. Vaikka yksilön toimintakyky muuttuu, hän ei joudu 
tinkimään elämäntapaansa liittyvistä tekijöistä, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö pystyvät kompensoimaan muutoksia.

Uusien asuntojen suunnittelussa ja vanhojen asuntojen perusparannuksessa onkin tavoitteeksi asetettava esteettömät, 
väljät tilaratkaisut, jotka soveltuvat kaiken ikäisille. Ilmeisesti tulevaisuuden seniori on erittäin vaativa asiakas, jolle harvoin 
kelpaavat jonkun toisen aiemmin hylkäämät vaihtoehdot tai vaihtoehdot, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole 
kuunneltu tulevien asiakkaiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita.

Sosiaalisen ympäristön kaikille sopivuus on merkittävää. Kukaan ei halua eristäytyä, ellei se ole varta vasten haluttu 
elämäntapa. Eri sukupolvet ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset haluavat yleensä olla vuorovaikutuksessa keskenään. 
Toisaalta on myös tärkeää saada vertaistukea samanikäisiltä.

Asuinympäristöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulisi niiden käyttäjien olla mukana jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. 
Tärkeää olisi taata toimivia perusratkaisuja, joita voidaan tarpeen mukaan täydentää jatkossa.
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Yksilöitä yhdistäviksi geneerisiksi tarpeiksi muodostuvat itsenäisyyteen, yhdessäoloon, aikaan sekä ympäristöön liittyvät 
tekijät. Nämä ilmenevät tarpeina irtiottoihin, omaan askartelupaikkaan, auttamiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 
rutiineiden ja toimintatapojen ylläpitämiseen, jatkuvuuteen, osallistumiseen ja johonkin kuulumiseen sekä reviireihin. 
Esimerkiksi geneerinen irtiottojen tarve voi tyydyttyä tilassa, joka tukee virtuaalimatkailua. Auttamiseen ja ns. hiljaisen tiedon 
kanavointiin taas voisi olla yhtenä vaihtoehtona ns. senioripankki, joka olisi tila, joka mahdollistaa askartelun tai työnteon ja 
joka voidaan varata myös yksityiskäyttöön.

Tutkimusmenetelmänä käytetty laadullinen, käyttäjäkeskeinen itsedokumentaatioon perustuva käyttäjätutkimus osoittautui 
onnistuneeksi valinnaksi.

Senioreiden sosiaalista ympäristöä ja heidän itsenäisyyttään tukevia palveluja tutkittiin Suomessa ja Japanissa. 
Kohderyhmänä olivat molemmista maista sekä itse seniorit että kaupunkien (Kajaani, Tampere, Sapporo ja Sendai) 
vanhustyön asiantuntijat. Lähestymistavaksi valittiin teemahaastattelu, joka toteutettiin sekä yksilö- että ryhmähaastatteluina. 
Tutkimukseen osallistuneet seniorit olivat kaikki omatoimisia ja melko hyväkuntoisia toimintakyvyltään ja tarvitsivat 
apuvälineitä varsin vähän.

Tutkimus vahvisti sen, että nykypäivän seniorit ovat sekä Suomessa että Japanissa varsin vähään tyytyväisiä ja kuluttavat 
myös palveluja vähän. Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin on tärkeää samoin oma koti ja pitkäaikaiset kodinhoitajasuhteet. 
IT-teknologia ei nykyisille senioreille ole kovin merkityksellistä, ehkä tulevaisuudessa tilanne on toisin. Kun fyysinen kunto 
on vielä hyvä, silloin liikutaan ulkona ja osallistutaan liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteihin monipuolisesti. Asuinalueen ilmapiiri 
ja palvelut tulisi järjestää niin houkutteleviksi, että ne omalta osaltaan tukisivat seniorien halua ja mahdollisuuksia pitää 
yhteyttä toisiinsa. Kotien ja ympäristön esteettömyys on tärkeä perusasia. Portaat, korokkeet ja hissittömyys ovat Suomessa 
ja Japanissa suuri este sosiaalisille kontakteille. Huonomminkin liikkuvat seniorit uskaltautuisivat ulos, mikäli olisi varmuus 
riittävistä levähdyspaikoista. Tarvitaan lisää pieniä, hyvin ideoituja, senioreille ja kaikenikäisille sopivia puistoja lähelle 
asuntoja.

Tulevaisuudessa pidettiin tärkeänä sukupolvien välisten yhteyksien ja vuorovaikutuksen tukemista. Kouluihin toivottiin 
jopa oppiaineeksi yhteisöllisyyttä. Nuorten ja seniorien yhteisöllisyyttä lisäisivät esim. senioripäivät, kansanperinne, 
sanomalehtitunnit, yhteislaulut ja ulkoilut. Vapaaehtoistyön ja vertaispalveluiden merkitys on suuri.

Teknologia ja ikääntyminen sopivat yhteen, jos teknologia lähtee seniorin omista tarpeista ja parantaa kotona selviytymistä ja 
turvallisuutta, pidentää kotona asumisen mahdollisuuksia, mahdollistaa yhteyksien pitämisen ja avun saannin. Ongelmana 
on kuitenkin seniorien yksinäisyys teknologiasta huolimatta.

Lähes kaikki haastateltavat seniorit halusivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada palvelut ja neuvonnan yhdestä 
pisteestä. Suurimpana puutteena pidettiin koordinoimattomuutta. Seniorien on vaikea tietää, minne ottaa yhteyttä. Tulisi olla 
vain yksi palvelunumero, mistä voi kysyä neuvoa ja mistä voi tilata tarvittavia itsenäisyyttä tukevia palveluja.

6.3 Seniorit ja rakennettu ympäristö

6.3.1 Senioriasumisen nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet

Tämän osatutkimuksen tavoite oli ymmärtää ikäihmisten senioriasuntoihin muuttamisen syitä ja tarkastella senioritalojen 
kriteerejä.

Oulussa sijaitsevan seniorikortteli Caritaksen senioritaloasukkaiden keski-ikä oli huomattavasti asetetun yli 55 vuoden 
alaikärajan yläpuolella. Haastatteluun osallistuneiden asukkaiden ikä sijoittui 68 ja 83 vuoden väliin. Senioritaloihin 
hakeutuminen ei ollut itsestään selvää haastateltaville. Haastateltavat olivat hakeutuneet ensin palveluasuntoihin, 
mutta palvelutalon valmistumisen viivästyminen ja/tai palvelutaloasukkaan kriteerien täyttymättömyys on ajanut ihmisiä 
hakeutumaan kylässä sijaitseviin senioritaloihin vuokra- tai omistussuhteisiin. Tämä tilanne antaa hyvän kuvan siitä, miten 
senioritalot mielletään. Asukkaat katsovat senioriasunnot eräänlaiseksi vapaarahoitteiseksi palveluasumiseksi, koska 
näihin asuntoihin hakeutumisessa jokaisen haastateltavan kohdalla tärkein kriteeri olivat kylässä ikääntyville tarjolla olevat 
palvelut.

Caritaksen senioriasuntoihin muutettiin pääasiassa heikentyneen terveyden, turvallisuuden ja monipuolisen palvelutarjonnan 
vuoksi. Omistusasuntojen kohdalla asunnon keskeinen sijainti ja hyvä jälleenmyyntiarvo tekivät asunnosta hyvän 
sijoituskohteen jälkeläisiä ajatellen. Yhtiömuodoltaan kiinteistöosakeyhtiömuotoiset senioritalot tarjosivat asukkaille varman 
ja pysyvän vuokra-asunnon. Edellisen asunnon fyysiset esteet eivät nousseet merkittäväksi seikaksi muuttopäätöksessä, 
mutta kiinteistön ylläpito ja ulkotyöt ovat olleet painavia syitä kyseisessä päätöksessä.
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Asuinympäristöjen suunnittelussa tavoitteena on luoda monipuolisia ympäristöjä, joissa ihmiset asuvat itsenäisesti huolimatta 
fyysisen kunnon heikkenemisestä ikääntymisen myötä. Senioritalotyyppi on eräs yritys tällaisten asuinympäristöjen 
luomiseksi. 

Kaikille soveltuvien elämänkaariasuinympäristöjen kriteereiksi on asetettu turvallisuus, toimivuus, esteettömyys ja 
muunneltavuus. Senioreiden asuinympäristöjä tarkasteltiin elämänkaariasumisen kriteerien valossa. Turvallisuus 
tarkoittaa suojaamista sekä ulkopuolisilta tunkeilijoilta että mahdollisilta tapaturmilta kotona. Toimivuus viittaa ratkaisujen 
järjestämiseen elämistä helpottavalla tavalla. Fyysinen esteettömyys antaa mahdollisuuden liikkua vaivattomasti fyysisessä 
tilassa, vaikka asukas tarvitsisikin liikkumisen apuvälineitä tai toisen ihmisen apua päivittäisten toimintojen suorittamisessa. 
Senioriasumisessa käsiteltiin esteettömyyttä laajemmassa merkityksessä, joka sisälsi fyysisen esteettömyyden lisäksi 
psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden. Sosiaalisesti esteettömien asuinympäristöjen tavoitteena on tasavertaisuus 
riippumatta siitä, mihin sosiaaliseen ryhmään ihminen kuuluu. Psyykkisesti esteetön asuinympäristö luo asukkaille 
mahdollisuuden käyttää omia kykyjään, taitojaan ja tietojaan sekä toteuttaa itseään. Muunneltavuus tarkoittaa rakenteellisia 
ja tilallisia valmiuksia muutoksiin silloin, kun elämäntilanne sitä vaatii. 

Näiden kriteerien valossa senioreiden asuinympäristöä tarkasteltiin eri tasoilla, kuten asuinalue, asuintalo, asuinyhteisön 
yhteiset tilat, kulkuyhteydet, ulkotilat ja asunnon tilat erikseen sekä esim. senioritalotyypin paloturvallisuus ja tekniset 
ratkaisut.Senioritalojen keskeinen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen, kuten taajaman keskusta-alueelle tai 
esikaupungin kaupallisen keskuksen läheisyyteen, helpottaa asukkaiden omatoimista asioiden hoitoa, sosiaalisia kontakteja 
ja yhdyskunnan palveluiden käyttöä. 

Senioritalojen vaihteleva laatu ja varustetaso edellyttävät sertifiointikäytännön käyttöönottoa. Sertifioinnin eritasoiset 
luokittelut voivat taata peruselämänkaariasunnosta alkaen yhä laadukkaampia asuinympäristöjä, jotka perustuvat 
esteettömyyteen, turvallisuuteen, muunneltavuuteen ja toimivuuteen. Tällaisten sertifiointijärjestelmien kehittelemisessä 
on kuitenkin hyvä harkita asiaa elämänkaariajattelun kannalta, jolloin luokittelu voisi olla laajemmassa merkityksessään 
elämänkaariasuntoluokittelu, joka kattaisi senioriasunnot, koska senioriasunnot ilman 55 vuoden alaikärajaa edustavat 
elämänkaariasumista. Tavoitteena olisi muuttaa koko uudisasuntotuotanto esteettömäksi ja elämänkaariasumista tukevaksi. 
Esteetön elämänkaariasuminen on jo monessa Euroopan maassa vakiintunut käytäntö. Hollanti ja Englanti ovat alan 
edelläkävijöitä. Suomessa senioritalot ovat hyvä alku tämän käytännön vakiinnuttamiseen, jossa seuraava askel olisi 
laatunormien ja luokittelun kehittäminen sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

6.3.2 1950–1980-lukujen asuinkerrostalot ja niiden pihat

Senioreista lähes puolet asuu pientaloissa ja puolet kerrostaloissa. Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta omistaa asunnon, 
jossa he asuvat. Omistusasuminen on yleisintä ikäluokassa 65–74 vuotta, heistä neljä viidestä asuu omistusasunnossa. 
Yli 75-vuotiaiden ikäluokassa omistusasumisen suosio lähtee laskuun ja yli 85-vuotiaista enää kaksi kolmesta asuu 
omistusasunnossa. 

Nykyisessä asunnossaan seniorit ovat yleensä asuneet pitkään. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan 50–70-vuotiaat 
muuttavat kaikkein harvimmin. 80 ikävuoden jälkeen muutetaan palveluasuntoihin, kun omassa asunnossa itsenäinen 
selviytyminen vaikeutuu. Neljäkymmentä vuotta vanhoissa taloissa asuvat kaikkein vanhimmat asukkaat.

Ikääntyneet haluavat yleensä jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan. Useampi olisi valmis vaihtamaan mieluummin 
asuntoa kuin asuma-aluetta. Suurin osa haastatelluista on ollut tyytyväisiä asuntoonsa, tähän vaikuttanee ns. 
onnellisuusmuuri; haastattelijalle ei haluta paljastaa oman elämän epäkohtia. Pakon edessä muuttaminen herättää 
voimakkaita vastustavia tunteita. Asuntojen perusparantamistakaan ei nähdä toteuttamiskelpoisen vaihtoehtona. Mitä 
vanhempia asukkaat ovat sitä kielteisemmin he suhtautuvat asunnon vaihtamiseen tai perusparantamiseen. Asunnon 
vaihtamista suunnittelevat useammin asuinkerrostaloissa asuvat kuin omakotitaloissa asuvat. Vanhan asunnon 
perusparannus- ja muutostyöt koetaan raskaiksi, kalliiksi ja pitkäkestoisiksi, kahteen kertaan muuttaminen ja väliaikaisen 
asunnon järjestäminen tuntuvat liian vaivalloiselta. 
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1950–1980-lukujen asuinkerrostalojen esteettömyyden kannalta yleisimmät ja suurimmat ongelmat olivat:
 •   lähiympäristö oli yleensä helppokulkuista, esim. Oulussa ei ole juuri pinnanmuotoja,
 • sisäänkäynneissä: ulkoportaat, liian ahtaat tasanteet ulko-oven edessä, ulko-ovi, liikkumisapuvälineiden

    säilytystilan puute, minkä rakentaminen on myös yleensä jälkeenpäin hankalaa,
 •  porrashuoneissa: hissin puute tai liikuntaesteisille sopimaton hissi, hissillä ei pääse kaikkiin kerroksiin, suora

   yksivartinen porras – ei lepotasoa, käsijohde vain toisella puolella, portaiden askelmat eivät erotu toisistaan 
 (erityisesti mosaiikkibetoniaskelmat), maantasokerroksen tasoerot, tomutus/tuuletusmahdollisuus usein 
    puolikerroksessa, ullakolla tai pihalla,

 •  yhteistiloissa: liikuntaesteisillä ei ole tiloihin pääsyä, koska hissi ei ulotu kellariin tai ullakolle, kulku ulkokautta 
    osaan yhteistiloista, talosaunat eivät sovellu liikuntaesteisille (tosin melko usein vain löylyhuone soveltumaton), 
   irtaimistovarastot ja talouskellarit usein liikuntaesteisille soveltumattomia, ulkoiluvälinevarastoon polkupyörän 
    kuljettaminen on kohtuuttoman hankalaa, talouskellareissa ei useinkaan jäähdytystä,

 • asunnoissa: ahtaat eteiset, kapeat oviaukot (erityisesti kylpyhuoneet), kylpyhuoneiden nykyinen järjestys ei 
   sovi liikuntaesteisille tai liian ahtaat peseytymistilat, peseytymistiloissa ei ole säilytys- tai laskutilaa, keittiöiden 
    kalustuksen toimivuudessa tai varustuksessa puutteita, parvekkeista osa ei ole riittävän syviä, ennen 1970-lukua 
   rakennetuista kohteista puuttuu pyykinpesumahdollisuus asunnosta, tietoliikennevalmiudet heikot.

Taloissa oli käyttämättömiä resursseja: purkamattomat kattilat kattilahuoneessa ja usein vajaakäyttöiset polttoainevarastot, 
jonkin verran käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä tilaa oli useassa kohteessa, myös käyttämätöntä rakennusoikeutta oli. 
Asuntojakauma oli yksipuolinen muutamassa kohteessa (rakentamisajankohdalla ei ole vaikutusta). 

Tässä aineistossa parhaiten senioriasumiseen vaikuttivat soveltuvan 1970-luvulla rakennetut kohteet. Yksistään 
rakentamisajankohta ei vaikuta, koska 1970-luvulla on rakennettu paljon kolmikerroksisia hissittömiä kerrostaloja, 
joissa on maanpäällinen kellari ja nämä kohteet eivät sovellu hyvin senioriasumiseen. Tässä aineistossa 1970-luvun 
kerrostalojen huoneet olivat riittävän tilavia ja hyvin kalustettavissa. Peseytymistilat olivat väljempiä kuin vanhemmissa 
ja nuoremmissa kohteissa. Lähes kaikki peseytymistilat soveltuivat ilman muutoksia rollaattoria käyttävälle ja kaikki oli 
mahdollista muuttaa seiniä siirtämättä pyörätuolinkäyttäjälle soveltuviksi. Keittiöt olivat suhteellisen toimivia ja asunnoissa 
oli varaukset pyykinpesukoneelle. Parvekkeet olivat suojaisia ja mitoiltaan riittäviä. Tämän ikäisissä kerrostaloissa oli myös 
runsaasti yhteistiloja. Tämän aineiston 1970-luvulla rakennetut kohteet eivät välttämättä anna täysin luotettavaa kuvaa koko 
rakennuskannasta.

Korkeissa taloissa on yleensä hissi (hissin rakentaminen riippuu kerroslukumäärän lisäksi rakentamisajankohdasta (erilaiset 
rakentamismääräykset ja mm. arava-lainoitusehdot)), pistetalon ja lamellitalon välillä ei ole eroa. 

Kohteiden runkorakenne oli muuntojoustava useassa kohteessa. Kaikkien 1950-luvulla rakennettujen kohteiden 
runkorakenne oli muuntojoustava. Useimmissa 1960-luvulla rakennetuissa taloissa ja yhdessä 1980-luvulla rakennetussa 
talossa runkorakenne oli myös muuntojoustava. Rakennusrunko ei salli suuria muutoksia yhdessä 1960-luvulla rakennetussa, 
kummassakaan 1970-luvulla rakennetussa eikä toisessa 1980-luvulla rakennetussa kohteessa. Pienet asunnot ovat 
luonnollisesti huonommin muunneltavia kuin suuret, koska tilaa ja huoneita on vähemmän. Keittiön ja peseytymistilojen 
siirtäminen on yleensä hankalaa vesijohtojen ja viemäreiden vuoksi.

Tutkimuksen kohteiden perusteella voi tehdä yleistyksiä talojen ominaisuuksista rakentamisajankohdan mukaan, ns. 
korjausvelka eri vuosikymmenien kerrostalokannassa vaihtelee.  

1950-luku
Aineistossa oli asuntoja, joista puuttuu peseytymismahdollisuus (pienet asunnot ja talonmiehen asunto). Asuinhuoneiden 
oviaukkojen yläpuolelle oli sijoitettu komeroita samoin seinärakenteisiin. Joissain 1950-luvun asunnoissa oli vielä ns. 
palvelijan huone. Myös edustamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet asunnon sisäisiin järjestelyihin. Keittiöissä ei ole 
varausta jääkaapille. Ulkoseinällä oli ilmajäähdytteiset ruokakomerot. Parvekkeet olivat suojattomia ulokeparvekkeita ja niitä 
on vain suuremmissa asunnoissa.

Useimmissa 1950-luvun kerrostaloissa on jo tehty perusparannuksia, jotka ovat kohdistuneet edellä mainittuihin puutteisiin. 
Erityisesti seniorien kannalta puutteellisuudet vaikeuttavat kotona asumista. 1950-luvun rakennusten muut korjaustarpeet 
kohdistuvat seuraaviin ominaisuuksiin, rakennusosiin ja -järjestelmiin:

 •   piha-alue
 •   vesikatto
 •   sadeveden poistojärjestelmät
 •   julkisivut
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 •   ikkunat
 •   yhteistilat ja talosaunat
 •   LVIS-järjestelmät

1960-luku
Tämän vuosikymmenen kerrostaloasuntojen kylpyhuoneet olivat ahtaimpia. Kylpyhuoneissa on tavallisesti istuma-amme, 
kun 1950-luvun alkupuolen asunnoissa on täysikokoiset ammeet, jolloin kylpyhuoneet ovat suurempia. Keittiökalusteisiin 
alettiin tehdä varaus jääkaapille. Keittiöihin saatettiin vielä rakentaa ilmajäähdytteiset kylmäkomerot. Kylmäkomerot eivät 
sijainneet enää välttämättä keittiökalusteen osana, vaan saattoivat olla ruokailutilan ikkunan alapuolella. Parvekkeet ovat 
sisäänvedettyjä ja niitä on vain suuremmissa asunnoissa. Ajanjaksolla rakennettiin myös ns. ranskalaisia parvekkeita.

1960-luvun rakennusten muut korjaustarpeet kohdistuvat seuraaviin ominaisuuksiin, rakennusosiin ja -järjestelmiin:
 •   Pihoilla ei ole riittävästi pysäköintipaikkoja.
 •   Kunnostus- ja uusimistarvetta on vesikatteissa, julkisivuissa, ikkunoissa, ulko-ovissa ja parvekelaatoissa.
 •   Porrashuoneet ovat kunnostuksen tarpeessa, samoin talosaunat ja talopesulat.
 •   Teknisten tilojen käyttöturvallisuudessa on puutteita, samoin sähköjärjestelmissä.

 • LVI-järjestelmät: vanhat lämmityskattilat purkamatta, asbestia, käyttövesi- ja lämmitysputkiston, 
     kalvopaisunta-astian ja vesikalusteiden uusimistarvetta.

 •   Sähköjärjestelmissä turvallisuuspuutteita.

1970–1980-luku
Tässä aineistossa 1970-luvun talojen sisäänkäynnit olivat vähiten esteellisiä, silti näidenkin sisäänkäyntien esteettömyydessä 
oli puutteita. Parvekkeita alettiin rakentaa kaikkiin asuntoihin. Ne on toteutettu rakennusrungon ulkopuolisina parveketorneina. 
Asuntoihin tehtiin varaukset pyykinpesukoneelle ja astianpesukoneille, jälkimmäisille vain suurimpiin asuntoihin. Tässä 
aineistossa 1970-luvun asuinkerrostalot olivat huoneistosaunattomia vuokrataloja.

1970-luvun rakennusten pihojen pysäköintialueet olivat jäsentymättömiä, istutusten uusiminen oli ajankohtainen. Itse 
asuinkerrostaloissa oli parvekkeiden kaiteissa jo kunnostuksen ja uusimisen tarvetta samoin osittain ulko-ovissa.

1980-luvun asuinkerrostalokanta on niin nuorta, ettei aikakauden rakennuskannassa ollut havaittavissa vaurioitumista tai 
suurempia puutteellisuuksia. Kuntoarviota ei myöskään kohderakennuksille oltu vielä tehty.

Näyttää ilmeiseltä, että seniorit haluavat asua kerrostaloasunnoissaan etenkin, jos se on oma. Muuttoa korjauksenkin ajaksi 
pelätään. Erityisesti on kiinnytty asuinympäristöön varsinkin, jos se on taajaman keskustassa. 1970-luvun kohteet soveltuvat 
parhaiten senioriasumiseen. Hissi on eräs välttämättömimmistä perusvarusteista. Neljäkymmentä vuotta vanhoissa taloissa 
asuvat kaikkein vanhimmat asukkaat. Asuntojen raskasta perusparantamista ei pidetä mielekkäänä.

Pihat
Asuinkerrostalojen pihojen suunnittelussa ei seniorikansalaisten tarpeita yleensä ole otettu huomioon. Ikääntyessä 
seniorin elinpiiri pienenee ja lähiympäristön merkitys korostuu entisestään. Vanhukselle jo neljänkymmenen metrin 
kävely jätekatokselle voi olla koko päivän ainoa liikuntasuoritus. Esteetön ja turvallinen piha, fyysisesti ja sosiaalisesti 
laadukas virikkeinen asuinympäristö nostavat ikääntyvän asukkaan elämänlaatua. Pihan perusparannus on erottamaton 
osa asuinkerrostalon perusparannusta. Piha on koettu useissa asukaskyselyissä käyttämättömäksi resurssiksi. 
Vaativat, aktiiviset ja maksukykyiset asukkaat eivät tule tyytymään nykyisiin jo perusparannusvaiheessa oleviin pihoihin. 
Pihaympäristöltä tullaan vaatimaan visuaalista nautintoa sekä kesällä että talvella, parhaimmillaan kohteessa täyttyy myös 
sosiaalisen yhteisöllisyyden tavoitteet.

Kaikista tutkimuskohteista 1950–60-lukujen kohteissa oli eniten parannettavaa ikääntyneiden asukkaiden tarpeisiin. Suurimpia 
puutteita oli sisäänkäyntien esteettömyydessä, kulkureittien turvallisuudessa ja istutusten määrässä ja monipuolisuudessa. 
Pysäköinnin järjestelyt ovat suurimmassa osassa vanhimmista kohteista hyvin vaikeita. Tutkimuskohteiden pihoilla oli vähän 
erilaisia ulkotilojen elementtejä: erilaisia päällysteitä, istutuksia, kalusteita tai varusteita. Näiden elementtien vähäisyys nosti 
ei-mitattavien laatutekijöiden painoarvoa. Ei-mitattavat laatutekijät nousivat ehkä tärkeimmiksi tekijöiksi esteettömyyden 
ohella. Ei-mitattavien tekijöiden arvioinnista löytyivät eri aikakausien tyypilliset säilytettävät ominaisuudet.

Tutkimuskohteiden kunnossapidossa oli suuria vaihteluita. 1950-luvun kohteissa pihoja oli parannettu sitä mukaa, 
kun tarvetta oli ilmennyt, 1960-luvun kohteissa muutoksia oli vähemmän. 1970-luvun nopea rakentamistapa näkyi 
perusparannusjakson lyhyytenä verrattuna muiden aikakausien kohteisiin. Kahdessa 1970-luvun kohteessa on tulossa koko 
kiinteistöä koskeva laaja perusparannus, joka koskee myös piha-alueita. 1980-luvun kohteissa tulevat muutokset koskevat 
autopaikkojen leventämistä, jätepisteen laajentamista ja kalustuksen uusimista.
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Vain osassa kohteita on odotettavissa yhtäaikainen koko pihan perusparannus, joka liittyy useimmiten koko kiinteistöä 
koskevaan perusparannukseen. Niissä kohteissa, missä muutoksia on tehty säännöllisesti, kokonaisuuden ratkaiseminen 
on heikompaa kuin jos pihan perusparannus suunnitellaan koko piha-alueelle, esim. oleskelualueiden sijoittaminen voi olla 
ongelmallista. 

Kuntoarvion yhteydessä tehdyt asukaskyselyt antoivat viitteitä siitä, miten vähän ikääntyneitä asukkaita otetaan huomioon 
omana asukasryhmänään. Lapsille ehdotetaan leikkivälineitä, vaikka talossa ei asuisi yhtään lasta. Vaikka valtaosa 
asukkaita olisikin ikääntyneitä, heidän esittämät toiveet olivat yllättävän vaatimattomia. Tärkeimpinä nähtiin huollon ja 
autojen säilytyksen tarpeet. Koska nykyiset pihaympäristöt eivät mitä ilmeisimmin vastaa tulevaisuuden senioreiden 
lisääntyviä yksilöllisiä vaatimuksia, piha-alueet tulevat kaipaamaan laatutason nostoa. 

Tässä tutkimuksessa syntyi kohteiden arvioimista varten kriteeristö ja arviointimenetelmä, jolla arvioitiin pihojen 
perusparannustarpeita ikääntyvän asukkaan kannalta. Arviointimenetelmää voidaan käyttää yleensä perusparannettavan 
pihan suunnittelussa, mutta myös muistilistana uusien asuinkerrostalojen pihojen suunnittelussa, tai erityiskohteiden, 
seniori- tai palvelutalojen pihojen suunnittelussa.

6.3.3 1940–1970-lukujen pientalot

Pientalojen asukkaista (senioreista) suurin osa selviää päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Avuntarve ilmenee 
ensimmäiseksi pihatöissä kuten lumenluomisessa ja haravoinnissa sekä raskaissa taloustöissä kuten ikkunoiden 
pesussa. Haastatelluista yksin asuvat naiset käyttävät eniten alueen pienkiinteistöyhdistyksen tai asukastuvat tarjoamia 
kiinteistöhoidollisia palveluita. Jo tieto avun saatavuudesta antaa varmuutta arkeen.

Apua haastateltavat pientaloasukkaat tarvitsevat jonkin verran peseytymisessä ja ruuanlaitossa. Pankkiasioissa luottavat 
seniorit yleensä omiin lapsiin eivätkä halua muita ulkopuolisia niitä hoitamaan. Yleensä pientaloasukkaat kokevat olonsa 
turvalliseksi, etenkin turvaranneke koetaan tarpeelliseksi. 

Pientaloasuinalue koetaan miellyttävänä rauhallisuuden ja vehreyden vuoksi. Varsinkin oma piha on oleellinen osa asumista, 
epävarmasti liikkuville senioreille ensiarvoisen tärkeä. Jopa heikossakin fyysisessä kunnossa olevat asukkaat selviytyvät 
sisäänkäynnin portaista pihalle ja haluavat siellä puuhastella. Tärkeää on myös että omalla pihalla saa tehdä asiat omaan 
tahtiin. Yleinen toive pihalle on kuiva istuskelupaikka, jossa saattaa keväällä ja syksylläkin oleskella. Pyörätuolin käyttäjälle 
kuistin yhteyteen rakennettu terassi on kesäisin elinehto. Kuistiin on helpompi myös liittää pyörätuolin vaatimat pitkät 
luiskat.

Varsin yllättävä haastattelutulos oli se, ettei kukaan haastatelluista senioreista kokenut portaita esteeksi tämänhetkiselle 
asumiselle. Jälleenrakennuskauden pientaloissa on erityisen hankalia ja ahtaita asunnon sisäisiä portaita. WC-tilan 
sijainti toisen kerroksen pesutilojen yhteydessä tuottaa seniorin asumiselle suuria ongelmia. Pesutiloissa on kaikkien 
vuosikymmenten kohteissa myös ongelmallista niiden sijoittuminen muualle kuin ensimmäiseen kerrokseen. Tämä koskee 
myös vaatteiden pesukoneen sijoitusta.

Suuriin perusparannus- ja muutostöihin ei senioreilla ole halukkuutta ryhtyä, koska koetaan, että muutosten tuoma hyöty on 
lyhytikäistä. Omaisten huolenaiheena on usein, kuinka asunto voidaan palauttaa ennalleen tarpeen poistuttua. Pankeilla on 
myös ilmennyt haluttomuutta myöntää lainaa eläkeläisille. Riittävän laadukkaalla suunnittelulla voidaan välttää hätäratkaisut 
ja pyrkiä yleisellä tasolla parempaan asumiseen, mikä ei suinkaan laske asunnon arvoa. Tärkeää on hyväkuntoisenkin 
tiedostaa, että ikääntyminen tuo tullessaan muutoksia ja jos asunnossa on suuria puutteita, olisi ne helpompi korjata 
ajoissa. Tiedotus apuvälineistä, asunnon muutostöistä, avusta korjausten suunnitteluun ja rakentamiseen, kotiavusta ja 
niihin saatavista avustuksista lisää turvaa ja varmuutta paremmassakin kunnossa olevan seniorin elämään. Asukastupien 
kaltainen toiminta on hyvin kannatettavaa. 

Ikääntyvissä on paljon sellaisia, jotka eivät autoile. Siksi ympäristön helppokulkuisuus ja lähikaupat ovat tärkeitä. Lumen 
aurausta voitaisiin kehittää niin, että aurausautot hoitaisivat ikääntyneiden pihoille kulun helpommaksi sopimuksen 
mukaan.

Erittäin huonokuntoisille ei kannata suunnitella kotiin sairaalahuoneen kaltaisia ratkaisuja, joissa kylpyhuone on 
makuuhuoneen yhteydessä. Järkevämpää on suunnitella kylpyhuone alkujaankin helposti saavutettavaksi. Sen sijaan sekä 
vuokrattavien välineiden että kiinteiden kalusteiden suunnitteluun tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä kotiin ei haluta 
laitosmaista tunnelmaa.
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6.3.4 Rivitalo senioreille, pientaloon kohdistuvat vaatimukset suunnitteluprosessissa

Senioriasuntojen markkinoinnissa korostuu hyvä palveluverkko, mikä on usein jo valmiina rakennuksen lähellä. Vaikka 
esimerkiksi esteetön rakentaminen vaatii asuntoihin lisäneliöitä, pysyy huoneistojen keskikoko samana. Senioriasuntolisä 
asunnon hinnassa ei kuitenkaan tuo niitä lisäarvoja, joita joustavaan elinkaariasuntoon tulisi kuulua. Rivi- ja kerrostaloissa 
yhteistilojen rooli on epäselvä, vaikka niitä markkinoidaan senioriasuntojen lisäarvona. Senioriasumisen vaatimukset 
rinnastuvat toisaalta luksusrakentamiseen tai esteettömän asunnon suunnitteluun tai malli haetaan palvelutaloista. 
Rakennuttajien taholla on usein hyvin ristiriitainen käsitys siitä, mitä ollaan rakentamassa ja kenelle. Toisaalla ollaan 
rakennuttamassa ja suunnittelemassa hyvin varustettua senioriasuntoa, mutta markkinointipalautteen mukaan asuntojen 
tulisi olla mahdollisimman sen hetken yleisen standardin mukaisia. Varautuminen elinkaariasumisen muutoksiin tulisi 
sisältyä vain piilotettuna suunnitelmiin.

Todellisen asumisväljyyden kasvu on keskeisiä vaatimuksia senioriasumisessa, mitä ei voida kuitata sillä, että yleisesti 
asumisväljyys on kasvussa.

Esteettömyyttä tulee tarkastella liikuntakyvyttömyyttä laajemmin. Esteettömyyttä tulee käsitellä asumisprosessin, ei yksin 
liikkumisen kannalta. Jos edellytetään esteettömän asunnon ja rakennuksen suunnittelua, on lähtökohdat asetettava 
sellaisiksi, että esteettömyyteen tähtäävä suunnittelu on mahdollista.

Muuntojoustavuuden tulee keskittyä elinkaarijoustavuuteen. Tavoitteet tulee tällöin asettaa realistisiksi ja käytännönläheisiksi. 
Asunnon elinkaarijoustavuus on riippuvainen asunnon neljän perustoiminnon (nukkuminen, syöminen, peseytyminen 
ja oleskelu) tilatarpeiden suhteista. Asunnon muutoskustannuksissa märkätiloihin kohdistuvat kustannukset ovat 
merkittävät. Tästä syystä nämä tilat tulisi sijoittaa siten, että muutostarve olisi mahdollisimman vähäinen ja sijoitus ei 
hankaloittaisi muiden tilojen muutoksia. Olisi järkevää kehittää nykyistä yksinkertaisempaa muuntojoustavuutta. Esimerkiksi 
runkorakenteiden tulisi mahdollistaa tukikaiteiden ja muiden apuvälineiden kiinnittämisen vapaasti. Joustavuutta lisäisi myös 
se, että pesuhuone ja makuuhuone on mitoitettu siten, että kunnallinen kotihoito ja kotisairaanhoito on mahdollista (sängyn 
sijoitus, varastotila pesuhuoneeseen).

Asuntoanalyysin avulla rakennuttajalle on mahdollista luoda selvä kuva siitä, mitä ollaan suunnittelemassa. Perusteellinen 
tarveselvitys toimii suunnittelu- ja rakentamisprosessin ohjenuorana. Toisaalta puutteellinen tarveselvitys voi johtaa 
ratkaisuun, jolloin rakennetaan, mutta ei välttämättä tiedetä mitä rakennetaan. Laajemmin erityisesti esteettömän 
suunnittelun ohjaukseen on keskittynyt Soteran vetämä ARVI-projekti. ARVI-projektin lopputuloksena on tuotettu mm. 
tarkistuslistat eri käyttäjäryhmien asettamista vaatimuksista. Listat painottuvat yksittäisten toimintojen mittatarpeisiin, kuten 
oviin ja kulkuväyliin. ARVI toimii hyvin tutkittaessa detaljitasolla suunnitteluratkaisuja tai tehtäessä perusparannussuunnitel-
mia. Tilaohjelman tai luonnossuunnittelun lähtökohdaksi ARVI on kuitenkin raskas työkalu.

6.3.5 Sisäilmaolosuhteet

Seniorien terveyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta tärkeää on hyvä hengitysilman laatu asunnoissa. Siihen 
vaikuttavat hapen ja hiilidioksidin määrä, lämpötila, kosteus ja ilman epäpuhtaudet. Asunnon sisäilmaolosuhteisiin 
vaikuttavat myös ilmanvaihtolaitteista kuuluva ääni ja vedon tunne.

Tutkimuskohteita oli kymmenen, joista viisi omakotitaloa, kolme kerrostalohuoneistoa ja kaksi rivitaloasuntoa. Omakotiloista 
neljässä oli painovoimainen ja yhdessä koneellinen lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä. Kahdessa 
kerrostalohuoneistossa oli koneellinen poisto ja yhdessä painovoimainen ilmanvaihto. Yhdessäkään omakoti- tai 
kerrostaloasunnossa, jossa oli painovoimainen tai puhaltimella tehostettu poistoilmanvaihto, ei ollut järjestetty 
tarkoituksenmukaista ja toimivaa korvausilman saantia. Kahdessa asunnossa poistoilmakanava toimi hallitsemattomasti 
korvausilmakanavana. Kerrostalohuoneistoissa tuloilman saanti oli järjestetty, mutta ilman esilämmitystä. Kaikki 
haastateltavat yhtä lukuun ottamatta pitivät ikkunatuuletusta tarpeellisena.

Ilman suhteellinen kosteus vaihteli makuuhuoneissa 14 % – 30 %, lämpötilat vaihtelivat 21 °C – 24 °C. Useassa asunnossa 
olikin ongelmana liika kuumuus kesällä. 

Hiilidioksidipitoisuus kohosi makuuhuoneissa yön aikana keskimäärin 1500 ppm:n lukemaan. Asumisterveysohjeen 
2003 mukaan ilmanvaihto ei tällöin ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Eräässä omakotitalon makuuhuoneessa, 
jossa oli painovoimainen ilmanvaihto, oli hiilidioksidipitoisuus oven ollessa auki tasolla 1800 ppm, mutta oven ollessa yön 
suljettuna pitoisuus kohosi 3000 ppm:n lukemaan. Vastaavasti painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetun kerrostaloasunnon 
makuuhuoneen lukemat olivat 1000 ppm ja 3000 ppm. Vuosikymmeniä samassa kodissa asuneina asukkaat tottuvat vallitseviin 
sisäilmaolosuhteisiin. Vasta mittaustulokset nähtyään he arvelivat hiilidioksidin aiheuttaneen päänsärkyä ja huonoa oloa.
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Jäteilma ei voi poistua rakennuksesta, jos tilalle ei saada korvausilmaa. Erityisesti painovoimaisessa ilmanvaihdossa oikein 
järjestetty korvausilman saanti on ehdoton edellytys edes kohtuullisesti toimivalle ilmanvaihdolle. Senioripariskunnan on 
hiilidioksidipitoisuuden kannalta parempi asua esim. 80 m2:n kolmiossa kuin pienessä yksiössä. Ilmanvaihdon merkitys on 
tällöin pienempi. Korvausilmaventtiilien tukkiminen, makuuhuoneen oven sulkeminen, poistopuhaltimen sammuttaminen 
ja ilmastointikoneen huollon laiminlyönti heikentävät sisäilman laatua. Jos asunnossa on puutteellinen ilmanvaihto, 
ikkunatuuletus on tärkeä.

6.3.6 Lähiympäristö

Lähiympäristön suunnittelussa kaikilla kohdepaikkakunnilla (Oulu, Kajaani, Ristijärvi) oli vanhusväestön asumista ja 
toimintaympäristöä koskevat strategiat sisällytetty maankäytön suunnittelun toimintaperiaatteisiin. Oulussa ja Kajaanissa 
seniorinäkökulma otettiin huomioon lähinnä asemakaavatasolla kehittämällä esteetöntä ympäristöä alueille, joissa se 
koettiin erityisen tärkeäksi. Ristijärvellä seniorinäkökulma nähtiin myös elinkeinopoliittisena strategiana. Senioreita koskevat 
tiedontarpeet kohdistuivat kohdekuntien kaavoituspuolen edustajilla luotettaviin ennusteisiin ikääntyvien tulevaisuuden 
tarpeista. Sosiaali- ja terveystoimen sekä kaavoituksen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön koettiin sujuvan hyvin. 

Kohdepaikkakuntien asukastapaamisten tuloksista ilmeni, että suurin osa ryhmäläisistä yhdisti positiivisia tuntemuksia 
paikkoihin, jotka olivat hyvin hoidettuja, maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaita, rakennettuja tai luonnonympäristöjä. 
Lähialueen tuttuus on tärkeä hyvinvointia edistävä tekijä ikääntyessä. Negatiivisia tunteita herättivät puolestaan 
huonokuntoiset ympäristöt ja rakennukset. Asukkaat kommentoivat useimmiten, että erityisesti vanhat rakennukset 
kaipaisisivat arvoisensa kunnostuksen eikä purkamista, ympäristöltä toivotaan ajallista kerroksellisuutta. Negatiivisia 
mielikuvia herättivät myös rakennukset, jotka koettiin paikallisperinteestä piittaamattomiksi. Esimerkkeinä mainittiin 
huoltoasemien ympäristöt ja yksikerroksiset, tasakattoiset kaupparakennukset.

Liikennemelu, -määrä ja -käyttäytyminen koettiin eri paikkakunnilla ongelmalliseksi ja pelottavaksikin. Meluisaksi koettua 
katua saatettiin välttää, vaikka katu oli merkitty alueen toiminnalliseksi keskipisteeksi. 

Torialueeseen (esim. Kajaanin Raatihuoneentori) yhdistettiin paljon positiivisia tuntemuksia, sitä pidettiin kohtaamispaikkana, 
jossa on erilaisia palveluita ja tapahtumia. Paikka koettiin myös eri tavoin vuorokauden eri aikoina; päivällä se oli turvallinen 
ja vetovoimainen ostos- ja tapaamispaikka, mutta illalla puolestaan pelottava.

Omatoimisuuden tukemisen kannalta painotettiin lähipalveluita (kauppa, posti, kirjasto). Terveyspalveluita pidettiin 
välttämättöminä. 

Liikkumisen tukemisessa toivottiin riittävien levähdyspaikkojen järjestämistä, huomiota tulisi kiinnittää sijaintiin ja hyvään 
valaistukseen. Talvikunnossapitoa pidettiin tärkeänä erityisesti kevyen liikenteen väylillä. Esteettömyyteen toivottiin 
panostettavan vähintäänkin kauppojen sisäänkäyntien yhteydessä. Joukkoliikenneyhteyksien vähentämistä vastustettiin. 
Jos liikkuminen omalla autolla käy mahdottomaksi, on vaarana, että eristyy täysin oman lähiympäristön rajojen sisälle.

Sosiaaliset suhteet ja niiden tukeminen koettiin merkityksellisiksi. Osa ryhmäläisistä ehdotti ikääntyneille tarkoitettuja retkiä, 
jotka voisivat olla luonteeltaan hyvin vaatimattomia (esim. souturetkiä tai marjareissuja lähimetsiin). Lisäksi toivottiin selkeää 
tiedottamista erilaisista ikääntyville tarkoitetuista tapahtumista. Asukastuvat voisivat olla erittäin sopivia tiedonvälitys- ja 
tapaamispaikkoja, joista erilaisia palveluja on mahdollista tilata. 

Tutkimuksen kuluessa heräsi epävarmuus siitä, onko vuorovaikutteinen suunnittelu vielä tänäkin päivänä vain muodollisuus 
vai saavutetaanko sillä asukkaiden kannalta toivottuja tuloksia. 

6.3.7 Opiskelija-asuntojen lyhytaikainen käyttö

Opiskelija-asuntoja on mahdollisuus käyttää seniorien ja heidän omaistensa lyhytaikaiseen majoitukseen. Pohjois-Suomen 
opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS) tarjoaa asuntoja Oulussa opintoja suorittaville opiskelijoille. Vaikka tällä hetkellä asuntojen 
käyttöaste on erittäin korkea, on pitemmän aikajakson kuluessa näkyvissä opiskelijamäärien pienentyminen ikäluokkien 
pienentyessä. Lisäksi opiskelijoiden osumistottumukset ovat muuttumassa siten, että esim. soluasuntoja joudutaan 
muuttamaan perusparannuksen yhteydessä. Opiskelun eri muodot (monimuotoisuus, aikuiskoulutus, verkko-opiskelu) 
lisäävät tarvetta lyhytaikaiseen (lähiopetusjaksot) opiskelija-asumiseen. Tämän vuoksi on pohdittava jo rakennettujen 
opiskelija-asuntojen tulevaisuuden kehityssuuntia: vajaakäyttöä ja lyhytaikaisen asumisen ongelmaa. 
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Tulevaisuuden seniorit tarvitsevat lyhytaikaiseen asumiseen soveltuvia asuntoja mm. sairaalassa tapahtuvien kuntoutus- ja 
hoitojaksojen ajalle. Varsinkin Pohjois-Suomessa tällaista tarvetta esiintyy enemmän, koska päivittäiset kulkuetäisyydet 
esim. keskussairaalaan haja-asutusalueelta muodostuvat liian pitkiksi. Lisäksi omaiset ja omaishoitajat tarvitsevat 
lyhytaikaista majoitusta potilaan ollessa lyhyen jakson sairaalassa. Kolmas lyhytaikaista tai ehkä edellisiä jonkun verran 
pitempi majoitustarve syntyy asunnon tai talon perusparannuksen yhteydessä. Seniorin kylpyhuoneessa tehdään esimerkiksi 
perusparannus, jolla hänen selviytymistään omassa kodissaan parannetaan tai koko talossa on ns. putkistokorjaus, hissin 
rakentaminen tms. asumista vaikeuttava työ.

Opiskelija-asuntoja on arvioitu käyttäen pohjana muita TSA-osatutkimuksia, pääasiassa Laura Sorrin tutkimusta
”1950–1980-lukujen asuinkerrostalojen soveltuvuus senioriasumiseen” ja Anneli Paakkarin ”Keskustan asuinkerrostalojen 
perusparannettavien pihojen kehittäminen ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin”. Case-kohteet olivat Oulussa Domus Botnica 
(liikesiipi), Pohjankaleva (talo A) ja Tapiontie 9. 

Seniorien lyhtyaikaiseen asumiseen osoittautui parhaiten soveltuvaksi Tapintie 9. Rakennuksessa on runsaasti resursseja 
yhteistilojen käytölle ja asuntojen asuinhuoneet ja pesutilat ovat riittävän väljiä. Rakennus sijaitsee lähellä palveluja sekä 
hyviä jalankulku- ja pyöräteitä, korttelipiha on suojainen ja rauhallinen. Suurimmat puutteet ovat esteettömyydessä, ne ovat 
kuitenkin poistettavissa v. 2007–08 perusparannuksen yhteydessä.

Tutkimuksen perusteella opiskelija-asunnot, joissa jo on monipuoliset palvelut riittävän lähellä, lähiympäristössä on 
helppokulkuiset ja turvalliset ulkoilureitit ja lähiympäristössä on puisto tai muu virkistysalue, soveltuvat hyvin asetettuihin 
tavoitteisiin. Edellytyksenä on lisäksi se, että kohde kohtuullisin kustannuksin voidaan perusparantaa niin, että piha 
on turvallinen ja viihtyisä, sisäänkäynnit ovat esteettömiä, porrashuoneet ovat helppokulkuisia, hissi on riittävän suuri, 
monipuoliset yhteistilat ovat helposti saavutettavia ja esteettömiä, asunnoissa on keittiö-, ruokailu- ja oleskelumahdollisuus 
lyhytaikaiselle asumiselle, asuinhuoneet, peseytymis- ja WC-tilat ovat esteettömiä, helposti saavutettavia ja mitoitukseltaan 
riittävän tilavia apuvälineen kanssa kulkevalle.

Tutkimuksessa syntyi helppokäyttöinen arviointimenetelmä opiskelija-asuntojen soveltuvuuden arvioimiseksi ennen kaikkea 
seniorien, mutta myös omaisten ja muidenkin lyhytaikaista asumista tarvitsevien kannalta.

6.3.8 Korjausneuvonta ja -avustukset sekä apu kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotöissä seniorien näkökulmasta

Tutkimusosion aiheena on ollut itsenäisen asumisen tukeminen korjausrakentamiseen ja kiinteistöpitoon liittyvien 
tukipalveluiden avulla. Tutkimuksen kohteena on ollut vertaisarvioinnissa mukana olevien kuntien alueella senioreille 
annettava korjausrakentamisneuvonta, valtion ja kuntakohtaiset avustukset ja yksityishenkilöille tarjolla oleva apu 
kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotöissä, joiden tuottajana voi olla kunta tai kolmas sektori. Samoin selvitettiin kuntien alueella 
tarjolla olleita ikääntyneille suunnattuja neuvontapalveluita

Valtion asuntorahaston (ARA) varoista myönnetään korjaus- ja energia-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia 
eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseksi. Avustuksen myöntää kunta tai valtion asuntorahasto. Avustusta on saatavilla 
ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon korjaamiseen. Edellytyksenä on mm. se, että asukkaista ainakin yksi 
henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen.

Hissien rakentamiseksi olemassa olevaan kerrostaloon ja jo olevan hissin korjaamiseen paremmin liikuntaesteisille 
soveltuvaksi on saatavissa avustusta (ARA), myös liikuntaesteen poistamiseen, enintään 50 % hyväksytyistä 
korjauskustannuksista. Lisäksi kunnat myöntävät lisäavustuksia hissin rakentamiseen (Oulu 15 % ja Tampere 10 % 
rakentamiskustannuksista, Kajaani 30 % suunnittelukustannuksista). Suunnitelmallisen korjaamisen ja kunnossapidon 
edistämiseen (kuntoarvio, kuntotutkimus, huoltokirja ja perusparannustoimenpiteiden suunnittelu) on saatavissa avustusta. 
Avustusta voidaan myöntää myös asuinrakennukseen tai asuntoon yllättäen tulleen terveyshaitan tai kosteusvaurion 
poistamiseen. Energia-avustuksia myönnetään energiakatselmuksiin ja energiataloudellisiin perusparannuksiin.

Kuntien antama korjausneuvonta vaihtelee suuresti. Oulun kaupungilla on kolme korjausneuvonnan antajaa: 
yksi arkkitehti ja kaksi rakennusmestaria. Korjausneuvonta on teknisen keskuksen tontti- ja asumispalveluiden 
alaisuudessa. Korjausneuvontaa annetaan pääasiassa korjausavustus-, hissiavustus- ja korkotukilaina-asiakkaille. 
Rakennusvalvontavirasto antaa myös korjausneuvontaa, lähinnä rakennuslupa-asioissa. Kajaanin kaupungin rakennus-
valvontavirastossa käsitellään ja tarkastetaan avustushakemukset, varsinaista neuvontaa ei anneta. Tampereen kaupungilla 
on yksi korjausneuvoja (rakennusmestari), korjausneuvonta on asuntotoimen alaisuudessa. Korjausneuvojan päätoimena 
on valtion korjaus-, hissi- ja energia-avustusten hoito, varsinainen korjausneuvonta on tarkoitettu omakotiasukkaille 
(puhelimitse ja kotikäynnein). Ristijärvellä korjausneuvontaa antaa kunnan rakennusmestari, hänelle on yhdistetty myös 
rakennustarkastajan ja korjausneuvojan virka. 
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Korjausneuvonnan ja -avustusten tyypillisiä kohteita ovat:
  •      Pientaloissa vesikatteen uusiminen tai kunnostus, ikkunoiden uusiminen, lämmitysjärjestelmän vaihtaminen, 

  vetoisten lattioiden korjaukset, lisälämmöneristäminen, vesijohtojen uusiminen, peseytymistilojen muutos 
   kellarista asuinkerrokseen, pesutilan rakentaminen, luiskan rakentaminen ulkoportaisiin, oviaukkojen 
     leventäminen, wc-, pesutilojen ja keittiökalusteiden muutokset pyörätuolin käyttäjille soveltuviksi.

  •     Kerrostalo- ja rivitalohuoneistoissa kylpyhuonekorjaukset, keittiökalusteiden muutokset, lattioiden kunnostamiset 
     ja uusimiset (pintamateriaali vaikeuttaa liikkumista) ja wc-korjaukset.

  • Asunto-osakeyhtiöissä energiataloudelliset parannukset (lämmitysjärjestelmät, ikkunat, parvekeovet), 
     kuntotutkimukset, suunnittelu ja liikuntaesteiden poistaminen (hissit, luiskat, kaiteet).

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnan ongelmana on se, etteivät viranomaiset voi puolueettomuuden vuoksi suositella 
yhtä tai useampaakaan suunnittelijaa tai urakoitsijaa asiakkaalle. Yhdenkään kohdekunnan korjausneuvojalla ei ollut 
omaa listaa suunnittelijoista tai urakoitsijoista. Sen sijaan muilta tahoilta oli saatavissa erilaisia listoja (mm. Tampereella oli 
vammaispalvelulla oma lista).

Korjausneuvonnan suurimpia ongelmia olivat:
 •    Tiukat tulo- ja varallisuusrajat.
 •    Avustusten saamisessa on epätasa-arvoa eri asumismuotojen kesken.
 •    Talousjätevesiavustuksen ongelmana ovat tulorajat 
 •   Korjausavustukset suuntaavat taloyhtiöiden korjauksia vain toimenpiteisiin, joihin saa avustusta (esim. 

     ikkunoiden uusiminen).
 •    Korjausavustusten hakuaika.
 •    Korjausavustusten ohjeiden ja myöntämisperusteiden tulkinnanvaraisuus.

Muita ongelmia olivat:
 •    Muutostöiden esteenä asukkaan muutosvastarinta.
 •    Korjaustöistä aiheutuva vaiva ja väliaikaisen asumisen tarve.
 •    Säästäminen ”pahan päivän varalle” tai perinnön säästäminen.
 •    Vaikeus hoitaa rakennuttamistehtäviä.
 •    Tekijöiden saaminen pieniin korjauksiin (yleinen ongelma), ongelma on erityisen paha kesäisin.
 •    Aggressiiviset ovelta ovelle kiertävät rakennusmateriaalien kauppiaat.

Asukastupa on erityisesti oululainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka alueensa asukkaille. Toiminnan lähtökohta on 
asukaslähtöisyys. Asukastupien ohjelma- ja palvelutarjonta muotoutuu alueen asukaspohjan mukaan. Tuvilla järjestetään 
mm. kerho- ja harrastetoimintaa, kotipalvelutoimintaa, retkiä, musiikkia, teatteria ja terveysliikuntaa. Kunta myöntää 
toiminta-avustusta asukasyhteisöille, jotka vastaavat asukastupien toiminnasta ja palkkaavat tuvan henkilöstön osin 
työllistämistukien avulla. Tilojen luonne vaihtelee asukastuvan sijaintikaupunginosan mukaan. Asukastuvilta on saatavissa 
palveluja, jotka tukevat ikääntyneiden itsenäistä asumista omissa kodeissa. On mahdollista syödä lämmin lounas ainakin 
muutamana päivänä viikossa tai ostaa ruokaa myös kotiin. Lisäksi on mahdollisuus saada muita palveluja. Oulussa on 
asukastupien kylätalkkareiden lisäksi pienkiinteistöyhdistysten työllistämiä kylätalkkareita. Mahdollisuus on myös vuokrata 
työvälineitä ja koneita puutarhan ja kiinteistön hoitoon ja myös mm. klapikoneita, painepesureita, tikapuita, pensasleikkureita, 
oksasilppureita ja puutarhajyrsimiä. Työvälineiden vuokrat ovat edullisia. Joiltakin asukastuvilta on mahdollisuus saada ATK-
konsultaatiota kotiin. Useilla asukastuvilla järjestetään ATK-kursseja.

Tampereella ei ole kaupungin organisoimaa asukastupatoimintaa, mutta erilaisilla järjestöillä kuten A-killalla on 
vastaavanlaista toimintaa. Joillakin tuvilla on mahdollista lounastaa ja pestä pyykkiä. Mummon Kammari on seurakunnan 
diakoniatyötä. Sieltä välitetään osittain vapaaehtoistyöhön perustuvaa apua. Saatavilla on asiointiapua ja ”talkkari 
Pikkarainen”, joka auttaa kodin askareissa ja pihatöissä.

Kylätalkkaritoiminta on Suomen Omakotiliiton ohjaamaa. Kylätalkkarit tarjoavat kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja 
ikääntyville ja muillekin omakotitaloasukkaille.

Ikäpiste on Tampereen kaupungin palvelu, jonka tärkein tehtävä on tiedon välitys senioreille. Ikäpisteessä on myös 
internet-yhteydellä varustettu asiakaspääte. Osa asiakkaista tulee Kelan työntekijöiden neuvomana. Työntekijöistä kaksi 
on vakinaista. Toinen on kuluttaja-asioiden asiantuntija ja toinen on geronomi. Kolmas työntekijä oli liikunnanohjaaja. 
Ikäpisteestä on saatavissa tietoa ja esitteitä. Ikäpiste järjestää teemapäiviä ja luentoja ajankohtaisista asioista. Myös 
korjausavustuksista järjestetään teemapäiviä. Ikäpisteessä on myös säännöllisesti asiantuntijapäivystyksiä. Kerran kuussa 
on saatavissa neuvontaa lakiasioissa. Samoin on saatavissa neuvontaa tietokoneen käytössä sekä liikuntaa ja dementiaa 
koskevissa kysymyksissä. Viime aikoina moni on kaivannut neuvontaa senioriasunnon hankinnasta.
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6.4 Senioriasumisen liiketoiminta- ja palvelumallit   

6.4.1 Kehämalli 

TSA-tutkimuksessa kehitettiin teoreettinen viitekehys, jonka avulla seniorien kotona asumista tukevia rakenteita voidaan 
jäsentää. Kehämallin tavoitteena oli helpottaa osapuolien välistä kommunikointia aihepiiristä.

Kehämallin kehät (eivät maantieteellisiä) kuvaavat toimintakyvyltään erilaisia senioreita. Ulkokehällä olevat seniorit ovat 
omatoimisia, omassa kodissaan itsenäistä elämää viettäviä. He tarvitsevat apua vain satunnaisesti (esim. asuntojen pieniin 
korjauksiin tai ATK-ongelmiin). Välikehillä olevien ihmisten toimintakyky on jo hieman alentunut. He saattavat tarvita tukea 
asumiseensa ja käyvät palvelukeskuksessa mm. aterioimassa. Osa tarvitsee kotiinsa siivousapua ja esim. asiointiapua. 
Kehän (solun) ytimen tuntumassa olevat seniorit ovat jo riippuvaisia ytimen palveluista. Heillä on turvarannekkeet, heidät 
kuljetetaan ja saatetaan palvelukeskukseen päivätoimintaan, joka keskittyy henkisen ja fyysisen vireystilan ylläpitoon. 
Palvelukeskus ja kotipalvelut mahdollistavat ikäihmisen kotona asumisen.

Kehän (solun) ydin toimii sosiaalisena keskuksena. Se tarjoaa ateria- ja kahvilapalveluja, maksullisia hyvinvointi- ja 
hemmottelupalveluja sekä erilaisia harraste- ja kulttuuripalveluja. Ydin toimii huonokuntoisimpien vanhusten palvelupisteenä 
(voidaan esim. käyttää vanhuksia saunomassa ja kuntoutuksessa). Ytimen kautta on mahdollisuus saada palveluja myös 
koteihin. Ytimeen on rakennettu palveluntarjoajien rinki (call center).

Vastaavaan ajattelutapaan perustuviksi keskuksiksi voidaan laskea mm. Oulun Caritas-kylä, Tampereen Viola-koti, 
Sendain Finnish Well-Being Centerin palvelukonsepti ja tavallaan myös Ristijärven seniorikylä. Myös kuntien ylläpitämät 
palvelukeskukset toimivat parhaimmillaan ympäröivän asutuksen sosiaalisina ja hoidollisina keskittyminä.

6.4.2 Rahoitusympäristö                                

Eläkeläistalouksien tulot muodostuvat ansiotuloista, omaisuustuloista, yksityisistä lisäeläkkeistä, lyhytaikaisista tulonsiirroista 
ja lakisääteisestä eläketurvasta. Kansainvälisesti Suomen eläketurvataso on keskimääräistä parempi, mutta heikompi kuin 
muissa Pohjoismaissa. Nettotasolta vähimmäiseläkkeemme on n. 40 % alhaisempi kuin Norjassa, 30 % alhaisempi kuin 
Tanskassa ja 10 % alhaisempi kuin Ruotsissa. Jos eläkejärjestelmämme perustuu vahvasti työeläkkeeseen, rakenteellinen 
työttömyys johtaa siihen, että yhä useampi tulevaisuuden ikäihminen elää vähimmäiseläkkeen varassa.

Monen senioritalouden varallisuus koostuu vain omistusasunnosta, jossa asutaan. Ns. käänteinen asuntolaina on eräs 
vaihtoehto elämisen tason kohottamiseen, toisaalta laina sopii parhaiten vain kerrostalossa sijaitsevan arvoasunnon 
omistajalle.

Kysyntä erilaisille omaan kotiin tuotettaville maksullisille palveluille on vielä heikkoa. Julkisen sektorin keinoihin järjestää 
palvelut luotetaan. Kotitalousvähennys on erinomainen kannustin käyttää yksityisiä palveluita. Palvelujen tarjonnan 
toteuttajista suurin osa on puolisoita tai muita sukulaisia, palvelu on vastikkeetonta.  Suomessa kunnat tuottavat suurimman 
osan sosiaali- ja terveyspalveluista (n. 80 %).

Kotitalousvähennystä voi saada kotona teetetystä työstä kuten siivouksesta ja remonttipalveluista. Vähennyksen saa 
suorittaa työn kustannuksista 60 % osalta (enimmäismäärä 1150 euroa).

Vanhusten asuntojen korjausavustus on Valtion asuntorahaston varoista maksettavaa tukea, jota kunnat myöntävät. 
Avustusta voi saada pientalojen korjauksiin sekä osakeasuntojen sisäpuolisiin korjauksiin. (Ks. myös luku 6.3.8)

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusta voi saada RAY:lta ainoastaan aikaisemmin rahoitettujen kohteiden 
korjaustoimintaan. RAY:n rahoituksien loppumista on osaltaan korvaamassa vuoden 2005 alusta voimaan astunut 
Asuntorahaston avustus erityisryhmien (esim. huonokuntoiset vanhukset) asunto-olojen parantamiseksi. Valtion 
asuntorahaston hissiavustusta täydentää kuntien lisäavustus.

Vasta vähitellen on esim. julkisen sektorin puolella alettu toimimaan yli organisaatiorajojen loppuasiakkaan (seniori) hyväksi. 
Päällekkäisyyksien poistaminen julkisen sektorin rahoitusjärjestelmästä, erilaisten vaihtoehtojen tuominen markkinoille sekä 
tiedon jakaminen ja tiedottaminen ovat ensimmäisiä askeleita senioriasumisen kehittämisessä. Senioreiden lisääntynyt 
varallisuus sekä samalla seuraavien sukupolvien riippumattomuus vanhempiensa varallisuudesta lisäävät senioreille 
mahdollisuuksia keskittyä omaan hyvinvointiinsa. Osa senioreista tulee tarvitsemaan julkisen sektorin suurelta osin 
rahoittamia palveluja, mutta niiden ei tarvitse olla julkisen sektorin itsensä tuottamia. Yksityisen sektorin tulee kehittää 
uudenlaisia palvelukonsepteja. 
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6.4.3 Vuokra-asukkaiden asumistoiveet

VTT toteutti yhteistyössä VVO:n kanssa ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveita kartoittaneen kyselyn, jonka kohteina 
olivat pääkaupunkiseudulla ja Tampereella asuvat 60–74-vuotiaat seniorit (vastaajia 268). Vastaajista 80 % oli eläkkeellä ja 
11 % työelämässä, loput saivat työttömyys- tai jotakin muuta korvausta.

Omaan asuntoonsa oli erittäin tyytyväisiä 18 %, melko tyytyväisiä 64 %, loput 18 % olivat tyytymättömiä, lähinnä asunnon 
peruskuntoon. Noin 1/3 vastaajista harkitsi muuttavansa seuraavan viiden vuoden aikana, syynä liian suuri vuokra.

Asuntoon kohdistuvissa parannustoiveissa olivat etusijalla asunnon riittämättömät säilytystilat. Parvekelasitus oli myös 
yleinen toive. Vastaajat toivoivat myös alempana sijaitsevia keittiökaappeja, tukikahvoja wc- ja peseytymistiloihin sekä 
pistorasioiden ja valokytkinten helppoa käytettävyyttä. Alle 65-vuotiailla oli asuntojensa suhteen enemmän toiveita kuin 
vanhemmilla ihmisillä. Ikääntyneemmät toivoivat nuorempia enemmän alempana sijaitsevia keittiökaappeja, kynnysten 
poistoa ja kylpyammeen korvaamista suihkutilalla.

Koska yhtenäistä kriteeristöä senioriasunnoista ei ole, on ilmeistä, että osa senioriasunnoista saattaa osoittautua 
soveltumattomaksi toimintakunnoltaan alentuneen asukkaan tarpeisiin.

Asukkaat olivat jossain määrin valmiita myös maksamaan asuntoonsa kohdistuneista perusparannuksista (lähinnä vuokran 
yhteydessä). Asunnon ulkopuolella yleisin tarve oli porraskäytävään automaattisesti syttyvät valot (30 % vastaajista). 
Ovipuhelinta toivoi yli 20 % vastaajista. Lisäksi toivottiin nykyistä kevyemmin aukeavia ovia ja lukkoja, hissiä sekä ovisilmää. 
Asukkaat eivät kaivanneet tukikaiteita porraskäytävään. Asuinympäristössä tärkeimmäksi nousivat kauppa- ja pankki- sekä 
muiden vastaavien palvelujen sijainti kävelymatkan päässä kodista (41 % vastaajista). Seuraavaksi tärkeintä oli talon ja sen 
ympäristön rauhallisuus ja viihtyisyys. (Ks. myös luku 6.3.6)

Vastaajista 43 % toivoi voivansa muuttaa tavallisessa kerrostalossa sijaitsevaan senioriasuntoon, joka olisi perusparannettu 
turvalliseksi ja esteettömäksi. 30 % muuttaisi mieluiten senioritaloon, jonka kaikki asunnot olisi osoitettu yli 55-vuotiaille. 
Palvelutaloon toivoisi muuttavansa 25 % vastaajista ja vanhainkotiin vain 1 % vastaajista.

Asumista tukevista palveluista kiinnosti siivousapu eniten. Seuraavaksi tulevat hyvinvointipalvelut (esim. kampaaja, hieroja, 
jalkahoitaja). 13 % vastaajista oli kiinnostunut turvarannekkeesta. Noin 10 % oli kiinnostunut kotiin kuljetetuista aterioista 
sekä kauppa- ja asiointiavusta.

Yhteenvetona voi todeta, että markkinoita asuntojen seniori- ja muille korjauksille on olemassa sekä vuokra- että 
omistusasuntopuolella. Omistusasuntopuolella maksaja on loppukäyttäjä, mutta vuokrapuolella jonkinlainen kompromissi 
kiinteistönomistajan ja vuokralaisen välillä on paikallaan. Vastineeksi kiinteistönomistaja voi saada tyytyväisiä asukkaita ja 
tunnollisia vuokranmaksajia.

6.4.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Seniori-ikäisten määrän kasvu luo Suomeen ja muuallekin hyvin organisoidulla, asukaslähtöisellä ja luotettavalla korjaus-
rakentamispalvelulla kannattavaa liiketoimintaa. Uusien liiketoimintamallien toivotaan edesauttavan asunnon korjaamiseen 
ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien liiketoimintakonseptien tunnistamista kansainvälisesti kilpailukykyisinä. Näiden avulla 
ammattimainen kiinteistöjen omistus, hallinta ja korjaaminen kehittyvät korkeatasoisiksi ja vahvistavat koko toimialan 
kehitystä ja imagoa.

Asukaskyselyillä tutkittiin asukkaiden kiinnostusta, tarvetta ja maksuhalukkuutta uudelle kokonaispalvelulle ja kodin 
ongelmakohtia korjausrakentamisen näkökulmasta.

Haastateltaessa asiantuntijoita kokonaispalvelumallista olivat kannanotot positiivisia, toisaalta kokonaispalvelun 
toteuttamisen tuoma vastuu koettiin myös riskinä (epäterveet ja -luotettavat urakoitsijat). Olisi koottava hyvä ja luotettava 
urakoitsijarinki, jolloin osapuolten välinen sitoutuminen kasvaa. Riippumattoman konsultin (esim. kuntotarkastaja) käyttö 
voisi pienentää riskiä. Hinnoittelun lähtökohtana tulisi olla, että vain palveluntarjoaja ottaisi katteen palvelun hinnassa. Kate 
eli voitto voitaisiin jakaa palveluntarjoajan ja urakoitsijan kesken suhteessa työn määrään ja riskin ottoon.

Vuokrataloyhtiöiden edustajien mukaan avustusten tulorajat koettiin liian mataliksi, mikä on jarruna senioriasuntokorjauksen 
toteutuksessa.
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Urakoitsijoiden mielestä töiden ketjutus on tärkeää. Yksittäiset korjauskohteet ympäri kaupunkia muodostuvat riskitekijöiksi 
ja nostavat hintaa. Esimerkiksi suuret ja kalliit työvaiheet (esim. oviaukkojen levennykset, sinänsä pieni muutos asunnossa), 
jotka vaativat raskaita koneita, joita joudutaan siirtelemään asunnosta toiseen, vievät aikaa ja ovat kalliita. Mikäli tällainen 
toimenpide yhdistettäisiin esim. kerrostalon putkisto- ja kylpyhuonekorjaukseen, päästäisiin kohtuullisiin kustannuksiin. Osin 
tästä syystä vuokrataloyhtiön ostamat korjauspalvelut muodostuvat palveluntarjoajalle kannattavammaksi liiketoiminnaksi 
yksityisasiakkaisiin verrattuina. Mitä lähemmäs korjattavat asunnot sijoittuvat toisiaan, sitä parempi on kustannustehokkuus. 
Asuinkerrostaloihin tehtävien ns. seniorirappujen rakentaminen nähdään kustannustehokkaana vaihtoehtona.

On tärkeää, että palvelun tarjoava yritys on luotettava ja palvelu täsmällistä ja ammattimaista, korjauksen tilaamisen 
tulee myös olla yksinkertaista. Vain näin asiakas valitsee mieluummin kokonaispalvelun kuin itse tekemisen tai 
teettämisen. Urakoitsijoiden tulee olla luotettavia, tehokkaita, ammattitaitoisia ja hyvin ihmisten kanssa toimeen tulevia. 
Vaaditut kriteerit täyttävien urakoitsijoiden vähyys on tämän hetken suurin syy siihen, miksei kokonaispalvelua ole vielä 
tarjolla korjausrakentamiseen. Hyvät urakoitsijat ovat ylityöllistettyjä, mistä seuraa myös hintojen pysyminen korkeana. 
Korjausrakentamisen markkinoinnissa voidaan käyttää apuna esim. vanhusten palvelukeskuksia ja asukastupia. Nämä 
voisivat toimia myös korjaustietopisteinä.

Talojen ja asuntojen korjaukset tulee kohdistaa niihin epäkohtiin, jotka tosissaan vaikeuttavat seniorien elämää. Seniorien 
mukana oleminen jo ”korjauspakettien” suunnitteluvaiheessa asuinkerrostaloissa on tärkeää. Vuokrataloissa tietoverkon ja 
tietojenkäsittelyn on kehityttävä niin, että asukastiedot on helppo löytää tarvittaessa nopeasti ja helposti. Tämä tarkoittaa 
senioreiden ryhmittelemistä niin, että heidät on helppo erottaa muista asukkaista. Mikäli seniorin vuokra-asunnon 
korjaaminen ei ole järkevää (esim. sijainnin vuoksi), voidaan seniorille tarjota jo korjattua asuntoa. Kun vielä tiedetään 
seniorin kriteerit uudelle asunnolle, voi vuokrataloyhtiö tarjota hänen tarpeitaan vastaavaa asuntoa.

Tulevissa tutkimuksissa voitaisiin keskittyä kehittämään myös avustuksia ja muita seniorin mahdollisia asunnon korjauksen 
rahoitusmuotoja. Julkisen sektorin panoksen lisäämistä senioreiden asuntokorjausten rahoituksessa olisi tutkittava.

6.4.5 Kotiautomaatio

Avustettuun asumiseen liittyvä teknologia on tarkoitettu ihmisille, joiden päivittäisten toimintojen suorituskyky on alentunut 
niin, että he eivät voi asua kotonaan turvallisesti ilman tukea. Kotiautomaation ja -robotiikan testaamiseksi rakennettiin 
Helsingissä Toimiva koti -esittelytilaan kotiautomaatiojärjestelmä. Keskeinen osa oli PC-tietokone, johon oli liitetty 
kotiautomaatioverkko, PC toimi palvelimena ja kommunikoi myös liikkuvan kotirobotin kanssa.

Kotiautomaatioverkkoihin oli liitetty sensoreita sekä sisään- ja ulostuloja. Sisääntuloja olivat mm. virtamittaus hellasta (onko 
hella päällä), liiketunnistimet (asukkaan paikannus), ovianturit (onko ovi auki), vuode- ja lattia-anturit (liikkeen, hengityksen 
ym. havainnointi) ja valokennot (esim. postilaatikkoon tullut posti). 

Kotirobottina testattiin pallorobottia (Rollo) ja differentiaalivedolla varustettua Rolloottori-robottia. Samantyyppisiä robotteja 
käytetään jo yksinkertaisiin siivoustehtäviin, viihdyttämiseen ja terapiaan. Robotin avulla voidaan osoittaa esim. tietyn tavaran 
säilytyspaikka tai valokatkaisimen sijainti. Järjestelmän merkittävimmät ongelmakohdat olivat erilaisten osakokonaisuuksien 
yhteensovittaminen, ongelma oli myös toimintojen ohjelmointi (haluttu toiminta vaihtelee käyttäjän mukaan).

Suoritetun asiakaskyselyn perusteella vastaajia kiinnosti eniten esteetön asuminen yleensä. Laitteista kiinnostavimpia olivat 
liikkumisen ja nostamisen apuvälineet. Palveluista eniten kiinnostusta herättivät henkilökohtaiset palvelut (pesu-, kylvetys-, 
terveydenhoito- ja turvallisuuspalvelut). Kotiautomaatiossa eniten kiinnosti hellavahti, lääkemuistuttaja sekä kodin hälytysten 
ja kauko-ohjausten välittäminen esim. kännykkään, palvelukeskukseen tai sukulaisille, kotirobotiikassa puolestaan vaaroista 
hälyttäminen (murto-, häkä- ja kosteushälytys) ja imurirobotti. Haastatteluissa tuli esille erityisesti vanhusten yksinäisyys (ja 
sen seurauksena passivoituminen). Apua löytyisi tähän mm. sähköisen viestinnän käytettävyyden parantamisesta.

Erityisesti joillekin em. kotiautomaatiotoiminnoille, myös kotirobotiikalle, on olemassa kysyntää. Nämä tarpeet odottavat 
toimivia ja riittävän edullisia ratkaisuja. Tulevaisuuden kotiautomaatiojärjestelmän tulisi olla modulaarinen, toimintoja voisi 
ostaa moduuleissa ja lisätä niitä tarpeen mukaan.

6.4.6 Liiketoiminnan kehittäminen, uudentyyppisiä palvelukonsepteja
 
Rautakesko Oy teki yhteistyötä Työtehoseuran kanssa TSA-projektissa. Tieto senioriasumisen nykytilanteesta ja 
tulevaisuuden näkymistä antoi Rautakesko Oy:lle tietoa oman markkinaosuutensa kehittymisestä. Työtehoseura kehitti 
ELDERATHOME-projektissa Itsenäisen asumisen mallin. Mallin tarkoituksena oli muodostaa kokonaisvaltainen kuva 
ikäihmisen asumisesta. Mallin keskeinen tehtävä oli asukkaan asumistietoisuuden herättäminen hänen pohtiessaan omaa 
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tilannettaan ja erityisvaatimuksiaan esimerkiksi asuntonsa perusparannusta suunnitellessaan.

Rautakesko Oy ja Työtehoseura järjestivät yhteisiä workshopeja, joissa käytiin läpi vaatimuksia ja etsittiin tuotteita, 
myymälöiden ominaisuuksia ja palveluja, jotka täyttäisivät vaatimukset.

Kaupan kehittämiseksi on etsitty seniorien asumista edistäviä tuotteita ja tuoteratkaisuja. Yhteistyötä on kehitetty eri 
tavarantoimittajien kanssa, myös uusia tavarantoimittajia on löydetty yhteistyöverkostoon. Yhä useammat asiakkaat 
haluavat ostamansa tuotteet asennettuina, tarve johtuu paljolti juuri asiakaskunnan ikääntymisestä. Rautakesko Oy 
kehittääkin erilaisia palvelukonsepteja (suunniteltuina n. 25, tavoitteena 40–50). Palvelut toteutetaan pääasiassa kaupan 
ulkopuolisen asiantuntija- ja huoltoverkoston toimesta.

Seniorinäkökulman valmistamiseksi on laadittu opas ”Mukavuutta kotiin. Ideoita ja näkökulmia senioriasumiseen”.

Hissien rakentaminen jälkeenpäin hissittömään taloon on varsinkin asunto-osakeyhtiölle hyvin vaativa tehtävä. Markkinoilla 
ei ole ollut avaimet käteen -tarjontaa. Ainoa vaihtoehto on ollut perinteinen korjaushankeprosessi, joka edellyttää 
rakennuttajalta perehtyneisyyttä rakennushankkeen läpivientiin. Päätöksenteon tueksi ei myöskään ole ollut luotettavaa 
tietoa hankkeen kokonaiskustannuksista.

Suomalaisen rakennusyrityksen kehittämä ”Hissillä kotiovelle” on palvelukonsepti, joka perustuu uudentyyppiseen tekniseen 
ratkaisuun ja pyrkii ratkaisemaan edellä lueteltuja rakennuttajan kannalta hankalia epäkohtia.
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7.  Johtopäätökset, kehittämisehdotukset
 Yrjö Tuppurainen

Lähtökohta

   - Suomessa oli vuonna 2005 n. 2,7 miljoonaa asuntoa. Näistä omakotitaloissa sijaitsee n. 42 %, rivitaloissa n. 
14 % ja kerrostaloissa n. 45 %. Asuntokanta uudistuu n. 1–2 % vuodessa. Uudistuotannostakin vain osa voi 
kohdistua erityisryhmille, kuten senioreille. Suurin osa tulevaisuuden senioreista asuu nykyisessä jo rakennetussa 
asuntokannassa.

Tulevaisuuden seniorit ovat aktiivisia, yksilöllisiä ja haluavat itse päättää omista asioistaan

   - Tulevaisuuden senioriasuminen tulee muotoutumaan seniorikansalaisten omien yksilöllisten valintojen ja 
mieltymysten perusteella. He ovat aktiivisia ja liikkuvia varsinkin ensimmäisinä eläkevuosinaan. Myöhemmin 
kunnon heiketessä on tehtävä ratkaisuja; korjataanko nykyinen asunto, muutetaanko senioriasuntoon tai -taloon 
vai odotetaanko nykyisessä asunnossa lisääntyvän palvelutarpeen turvin tilannetta, jossa ratkaisu on tehtävä 
pakon edessä tai viimeiset vuodet vietetään ns. kotisairaalassa, sairaalassa tai hoitolaitoksessa.

   - Senioreiden yksilöitä yhdistäviksi geneerisiksi tarpeiksi muodostuvat itsenäisyyteen, yhdessäoloon, aikaan 
sekä ympäristöön liittyvät tekijät. Nämä ilmenevät tarpeina irtiottoihin, omaan askartelupaikkaan, auttamiseen, 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen, rutiinien ja toimintatapojen ylläpitämiseen, jatkuvuuteen, osallistumiseen ja 
johonkin kuulumiseen sekä reviireihin. Esimerkiksi geneerinen irtiottojen tarve voi tyydyttyä tilassa, joka tukee 
virtuaalimatkailua. Auttamiseen ja ns. hiljaisen tiedon kanavointiin voi vaihtoehtona olla tila, joka mahdollistaa 
askartelun tai työnteon ja joka voidaan varata yksityiskäyttöön.

Seniorit arvostavat erityisesti oman asuinympäristönsä positiivisia ominaisuuksia

   - Ikääntyneet haluavat mieluummin vaihtaa asuntoa kuin asuma-aluetta. Mitä vanhempia asukkaat ovat sitä 
kielteisemmin he suhtautuvat asunnon vaihtamiseen tai perusparantamiseen. Asunnon vaihtamista suunnittelevat 
useammin kerrostaloissa asuvat kuin omakotitaloissa asuvat.

   - Asuinympäristössä seniorit pitävät positiivisina paikkoja, jotka ovat hyvin hoidettuja, maisemallisesti tai 
historiallisesti arvokkaita, rakennettuja tai luonnonympäristöjä. Senioriasukkaiden mukaan erityisesti vanhat 
rakennukset kaipaisivat arvoisensa kunnostuksen, ei purkamista; ympäristöltä toivotaan ajallista kerroksellisuutta. 
Negatiivisiksi koettiin rakennukset, jotka ovat paikallisperinteestä piittaamattomia, esim. huoltoasemat 
ympäristöineen ja yksikerroksiset tasakattoiset kaupparakennukset.

   - Asuinympäristössä tärkeimpänä pidettiin kauppaa, pankkia ja muita palveluja kävelymatkan päässä kodista. 
Seuraavaksi tärkeintä oli talon ja sen ympäristön rauhallisuus ja viihtyisyys.

   - Asuinalueen ilmapiiri ja palvelut tulisi järjestää niin houkutteleviksi, että ne omalta osaltaan tukevat seniorien halua 
ja mahdollisuuksia pitää yhteyttä toisiinsa. Tarvitaan mm. lisää pieniä hyvin ideoituja kaikenikäisille sopivia puistoja 
asuntojen läheisyyteen.

   - Liikkumisen tukemisessa toivottiin riittävien levähdyspaikkojen järjestämistä. Esteettömyys on tärkeää vähintään 
kauppojen sisäänkäyntien yhteydessä. Torialueisiin yhdistettiin paljon positiivisia tuntemuksia, mutta toisaalta ne 
koettiin illalla myös pelottavina. Lähialueen tuttuus on tärkeä hyvinvointia edistävä tekijä ikääntyville.

Asuinkerrostalokannasta suuri osa soveltuu myös senioreiden ja ikääntyneidenkin asumiseen – vakavien 
puutteiden poistaminen on huomioitava asuinrakennuskantaa perusparannettaessa

   - 1950–1980-lukujen asuinkerrostalojen yleisimmät ja suurimmat ongelmat esteettömyyden kannalta olivat: 
hissin puute ja se, ettei hissillä pääse kaikkiin kerroksiin, suora yksivartinen porras, ulkoportaat, ulko-ovi, 
liikkumisapuvälineiden säilytystilan puute, hankala kulku yhteistiloihin ja talosaunojen soveltumattomuus 
liikuntaesteisille. Asunnoissa senioreiden asumista haittaavia tekijöitä olivat ahtaat eteiset, kapeat oviaukot, ahtaat 
kylpyhuoneet, joissa ei ole säilytys- ja laskutilaa, keittiökalusteet, parvekkeet, pyykinpesumahdollisuuksien puute 
ja heikot tietoliikennevalmiudet 

   - Yön aikana tehtyjen mittausten perusteella sekä kerros- että pientalojen makuuhuoneiden ilmanlaatu todettiin 
erittäin huonoksi.
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   - Asuntoon kohdistuvissa perusparannustoiveissa olivat etusijalla asunnon riittämättömät säilytystilat. Parvekelasitus 
oli myös yleinen toive. Toivottiin myös alempana sijaitsevia keittiökaappeja, tukikahvoja wc- ja peseytymistiloihin 
sekä helpommin käytettäviä pistorasioita ja valokytkimiä.

   - Tutkimusaineistossa parhaiten senioriasumiseen vaikuttivat soveltuvan 1970-luvulla rakennetut kohteet. Tutkimuksen 
kohteiden perusteella voi tehdä yleistyksiä talojen ominaisuuksista rakentamisajankohdan mukaan. Mm. 1960-luvun 
kerrostaloasuntojen kylpyhuoneet olivat usein ahtaimpia. Tämän vuosikymmenen rakennusten korjaustarpeet 
kohdistuivat mm. porrashuoneisiin, talosaunoihin ja -pesuloihin, vanhoihin LVI-järjestelmiin ja esim. julkisivuihin. 

   - 1970-luvun kerrostaloihin alettiin rakentaa yleisesti parvekkeita kaikkiin asuntoihin sekä asuntoihin varauksia 
pyykinpesukoneelle ja astianpesukoneellekin.

   - 1950–1980-lukujen asuinkerrostaloissa on kuitenkin käyttämättömiä resursseja: kattilahuoneet, polttoainevarastot, 
ullakot ja myös käyttämätöntä rakennusoikeutta.

   - Opiskelija-asuntoja on mahdollista käyttää seniorien ja heidän omaistensa lyhytaikaiseen majoitukseen. Tällaista 
on suunniteltu mm. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiössä.

Asuinkerrostalojen pihojen suunnittelussa ei seniorikansalaisten tarpeita yleensä ole otettu huomioon, pihojen 
perusparantaminen senioreiden tarpeisiin on välttämätöntä

   - Vaativat ja aktiiviset asukkaat eivät tule tyytymään nykyisiin jo perusparannusvaiheessa oleviin pihoihin. 
Pihaympäristöltä tullaan vaatimaan visuaalista nautintoa sekä kesällä että talvella. Kohteiden tulisi täyttää myös 
sosiaalisen yhteisöllisyyden tavoitteet.

   - 1950–1960-lukujen kerrostalopihoissa oli eniten parannettavaa ikääntyneiden asukkaiden kannalta. Pysäköinnin 
järjestelyjen ja esteettisyyden ohella nousivat ns. ei-mitattavat laatutekijät tärkeimmiksi.

Pientalossa asuva seniori arvostaa asumismuotoaan, tätä tukevia palveluja on kehitettävä, koska suuriin 
muutoksiin asunnossa ei ole halukkuutta eikä myöskään mahdollisuuksia

   - Pientaloasuinalue koetaan miellyttävänä rauhallisuuden ja vehreyden vuoksi. Varsinkin oma piha on oleellinen 
osa asumista. Jopa heikostikin liikkuvat asukkaat selviytyvät sisäänkäynnin portaista pihalle ja haluavat siellä 
puuhastella.

   - Seniorit eivät koe pientaloissa olevia portaita esteeksi tämänhetkiselle asumiselle. Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
muualla kuin asuinkerroksessa on kuitenkin ongelmallinen. Tämä koskee myös vaatteiden pesukonetta.

   - Omakotitalossa asuva seniori ei halua ryhtyä suuriin perusparannus- ja muutostöihin asunnossaan. Koetaan, että 
muutoksen tuoma hyöty on lyhytikäistä. Omaisten huolenaiheena on, kuinka asunto voidaan palauttaa ennalleen 
tarpeen poistuttua.

   - Omakotitaloon ei kannata suunnitella sairaalahuoneen kaltaisia ratkaisuja.

   - Senioreilla on tavallisesti hyvin suuria vaikeuksia itse hoitaa rakennuttamistehtäviä. Lisäksi tekijöiden saaminen 
pieniin korjauksiin on ongelma erityisesti kesäisin.

Korjausrakentamisen kokonaispalveluun, kehittyneeseen neuvontapalveluun ja rahoitusjärjestelmään tulisi siirtyä 
pikaisesti

   - Korjausrakentamisen palveluja tarjoavan yrityksen tulee olla luotettava ja palvelun täsmällistä ja ammattimaista. 
Korjauksien tilaamisen tulee myös olla yksinkertaista. Vain näin asiakas valitsee mieluummin kokonaispalvelun kuin 
itse tekemisen tai teettämisen. Urakoitsijalta vaaditaan myös kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa. Vaaditut kriteerit 
täyttävien urakoitsijoiden vähyys on syy siihen, miksei kokonaispalvelua ole vielä tarjolla korjausrakentamiseen. Myös 
ammattimaisten tilaajien tulisi suosia kokonaispalvelujen tilaamista, jotta niihin saataisiin lisää tarjontaa ja kilpailua.

   - Asunnossa tehtävien perusparannusten ja korjausten neuvontapalvelu poikkeaa paljon eri kuntien alueella. 
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnan ongelmana on se, etteivät viranomaiset voi puolueettomuuden vuoksi 
suositella yhtä tai useampaakaan näistä asiakkaalle.

   - Asuntojen perusparannustoiminnan rahoituksessa päällekkäisyyksien poistaminen julkisen sektorin 
rahoitusjärjestelmästä, erilaisten vaihtoehtojen tuominen markkinoille sekä tiedon jakaminen ja tiedottaminen ovat 
ensimmäisiä askeleita senioriasumisen kehittämisessä.
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   - Kaupan kehittämiseksi on etsitty seniorien asumista edistäviä tuotteita ja tuoteratkaisuja. Yhä useammat asiakkaat 
haluavat ostamansa tuotteet asennettuina, tarve johtuu paljolti juuri asiakaskunnan ikääntymisestä.

Senioritalojen suunnittelussa on siirryttävä ns. elinkaarijoustavuuteen ja rakennuttajan avuksi on otettava 
asuntoanalyysi

   - Senioreille tarkoitettujen talojen ja asuntojen suunnittelussa on riittävän väljä mitoitus oleellista. Muuntojoustavuuden 
tulee keskittyä elinkaarijoustavuuteen. Olisi järkevää kehittää nykyistä yksinkertaisempaa muuntojoustavuutta. 
Esim. runkorakenteiden tulisi mahdollistaa tukikaiteiden ja muiden apuvälineiden kiinnittämisen vapaasti. 
Pesuhuoneen ja makuuhuoneen tulee olla mitoitettu niin, että kotihoito ja kotisairaanhoito ovat mahdollisia.

   - Asuntoanalyysin avulla rakennuttajalle on luotavissa selvä kuva siitä, mitä ollaan suunnittelemassa. Perusteellinen 
tarveselvitys toimii suunnittelu- ja rakentamisprosessin ohjeena (esim. Soteran ARVI-projekti).

Senioriasuntojen tarve lähitulevaisuudessa on ilmeinen, asunnot voivat sijaita myös tavallisissa 
asuinkerrostaloissa

   - Senioreista suuri osa haluaisi muuttaa jossain vaiheessa tavallisessa kerrostalossa sijaitsevaan senioriasuntoon, 
joka olisi perusparannettu turvalliseksi ja esteettömäksi, useat muuttaisivat senioritaloon, jonka kaikki asunnot olisi 
osoitettu yli 55-vuotiaille, seuraavaksi suosituin muuton kohde on palvelutalo. Vanhainkotiin halusi muuttaa vain
1 % senioreista.

   - Senioriasuntoihin muutetaan pääasiassa heikentyneen terveyden, turvallisuuden ja monipuolisen palvelutarjonnan 
vuoksi. Senioritalojen keskeinen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen helpottaa senioreiden omatoimista 
asioiden hoitoa, sosiaalisia kontakteja ja yhdyskunnan palvelujen käyttöä.

   - Italiassa on esim. osuuskuntatyyppisiä toimijoita (cooperative) vapaiden markkinoiden ja julkisten palvelujen 
välimaastossa. Yleisiä ovat asuntotuotantoon ja asumisen palveluihin erikoistuneet cooperativet. Liittymällä 
jäseneksi ja täyttäessään vaaditut kriteerit voi cooperativen hallinnoiman asunnon kätevästi vaihtaa itselleen 
sopivammaksi tai siirtyä esim. erityiseen senioritaloon.

Senioritalojen ja -asuntojen sertifiointiin on siirryttävä myös Suomessa

   - Senioritalojen nykyinen vaihteleva laatu ja varustetaso edellyttävät sertifiointikäytännön käyttöönottoa. Sertifioinnin 
eritasoiset luokittelut takaavat laadukkaampia asuinympäristöjä. Esteetön elämänkaariasuminen on monessa 
Euroopan maassa vakiintunut käytäntö (Alankomaat, Englanti).

   - Alankomaissa on useita asuntojen sertifiointijärjestelmiä ajatellen seniorien asumistarpeita. WoonKeur -
sertifiointijärjestelmä koostuu perustasosta ja pluspaketeista. Perustasoon kuuluu kolme osa-aluetta: asunnon 
ympäristö, asuinrakennus ja asunto. Kullakin osa-alueella on kriteerit, joiden on täytyttävä.

   - Alankomaissa on myös korjausrakentamisen neuvontakeskus (Stichting Kennis-Centrum Opplussen), joka on 
erikoistunut olemassa olevan rakennuskannan korjaamiseen vanhuksille sopivaksi. Keskus myöntää omaa 
sertifikaattia.

Senioreiden tarvitsemia palveluja on kehitettävä nykyistä laadukkaammiksi ja helpommin saataviksi, 
asukastupaverkosto on eräs ratkaisumalli

   - Seniorit haluavat saada palvelut ja neuvonnan yhdestä pisteestä. Suurimpana puutteena tässä pidettiin 
koordinoimattomuutta. Asumista tukevista palveluista kiinnosti eniten siivousapu, seuraavaksi tulevat 
hyvinvointipalvelut (kampaaja, hieroja yms.) ja n. 10 % oli kiinnostunut kotiin kuljetetuista aterioista, kauppa- ja 
asiointiavusta.

   - Japanissa New Golden Plan -suunnitelman tavoitteena on pitää ikäihmiset mahdollisimman pitkään omatoimisina. 
Tämä tarkoittaa ennaltaehkäisyä, kuntoutusta ja jatkuvaa (24 h/vrk) kotihoitoa sekä saumattomia palveluita.

   - Nykypäivän seniorit ovat Suomessa ja myös esim. Japanissa varsin vähään tyytyväisiä ja kuluttavat myös vähän 
palveluja. Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin on tärkeää samoin oma koti ja pitkäaikaiset kodinhoitajasuhteet. IT-
teknologia ei nykyisille senioreille ole kovin merkityksellistä, ehkä tulevaisuudessa on toinen tilanne.

   - Italiassa seniorien palvelutarve arvioidaan monitavoitteisen CTMSP-tekniikan avulla. Tässä yhdistetään henkilön 
fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset tarpeet huomioiden myös omaisten ja yhteiskunnan näkemykset.
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   - Japanissa on pitkäaikaishoidon vakuutusjärjestelmä (Kaigo-Hoken). Kaigo-Hoken palvelujen saantiin tarvitaan 
kunnan hyväksyntä, joka perustuu kotikäynnillä tehtyyn palvelukartoitukseen ja lääkärin lausuntoon. Ikäihmisen 
toimintakyky luokitellaan viiteen toimintakykyluokkaan.

   - Tanskassa palvelutalojen yhteydessä on kaikille alueen asukkaille avoin päiväkeskus. Päiväkeskuksen 
ohjelmatarjonta perustuu pitkälle vapaaehtoistyöhön ja käyttäjien toiveisiin, ohjelmatarjonta on hyvin laaja ja 
vaihteleva (mm. baari avoinna kerran viikossa). Useilla päiväkeskuksilla on minibussi retkiä varten.

   - Asukastupa on erityisesti oululainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka alueensa asukkaille. Asukastupien 
ohjelma- ja palvelutarjonta muotoutuu alueen asukaspohjan mukaan. Tuvilla järjestetään mm. kerho- ja 
harrastetoimintaa ja kotipalvelutoimintaa.

Hyvinvointiteknologian on lähdettävä seniorin omista tarpeista, sille on olemassa laajat markkinat

   - Teknologia ja ikääntyminen sopivat yhteen, jos teknologia lähtee seniorien omista tarpeista ja parantaa kotona 
selviytymistä ja turvallisuutta sekä mahdollistaa yhteyksien pitämisen ja avun saannin.

   - Suomalaiselle hyvinvointiteknologialle mukaan lukien kehittyneet asuntojen perusparannuskonseptit on 
erittäin suuret markkinat Japanissa ja myös monissa Euroopan maissa. Näissä ollaan siirtymässä ikäihmisten 
perhekeskeisestä ja laitosmaisesta hoidosta toimintatapaan, jossa tuetaan ja tehdään mahdolliseksi henkilön 
omatoiminen selviäminen omassa kodissaan.

   - Kotiautomaatiotoiminnoille, myös kotirobotiikalle, on olemassa kysyntää. Nämä tarpeet odottavat toimivia ja 
riittävän edullisia ratkaisuja. Tulevaisuuden kotiautomaatiojärjestelmän tulisi olla modulaarinen, toimintoja voisi 
ostaa moduuleissa ja lisätä niitä tarpeen mukaan.

   - Tekniset apuvälineet esim. turvapuhelinjärjestelmät, turvaliedet, lääkemuistuttajat ja kotirobotiikan sovellukset 
ovat turvaamassa itsenäisen elämän jatkamista omassa kodissa.
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LIITE 1

Tulevaisuuden senioriasuminen -tutkimuksen loppuraportin kirjoittajat

1. Oulu-kokonaisuus

Oulun yliopisto

Petri Ilmarinen 
arkk. yo, tutk. assist.
petri.ilmarinen@dnainternet.net

Tuula Jeker
arkk. yo, tutk. assist.
tjeker@paju.oulu.fi

Katja Lintunen
rakennusarkkitehti, arkk. yo, tutk assist.
katjalin@kotikone.fi

Mari Myllylä
arkk. yo, tutk. assist.

Anneli Paakkari
arkk. yo, tutk. assist.
anneli.paakkari@arkton.fi

Laura Sorri
arkkitehti, tutkija
laura.sorri@oulu.fi

Yrjö Tuppurainen
prof, TkT
yrjo.tuppurainen@oulu.fi

Özlem Özer-Kemppainen
arkkitehti, tutkija
ozlem.ozer-kemppainen@oulu.fi

Oulun yliopisto 
Arkkitehtuurin osasto
(Aleksanterinkatu 6)
PL 4100
90014 Oulun yliopisto
puh.+358 8 553 1011
sähköposti:etunimi.sukunimi@oulu.fi

Taideteollinen korkeakoulu

Susanne Jacobson
TaM, tutkija

Taideteollinen korkeakoulu
Future Home Institute
Hämeentie 135 C
00560 HELSINKI
puh. +358 9 756 31
sähköposti:etunimi.sukunimi@uiah.fi
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Tampereen yliopisto

Hilkka Tervaskari
SHJ, tutkija
hilkka.tervaskari@fwbc.fi

Tampereen yliopisto
Hoitotieteen laitos
33014 Tampereen yliopisto
puh. +358 3 355 111
sähköposti:etunimi.sukunimi@uta.fi

VTT-osaprojektin kirjoittajat

Paula Ala-Kotila
tekn. yo

Kati Mikkola
HM, tutkija 

Markku Riihimäki
DI, erikoistutkija

VTT
(Tekniikankatu 1)
PL 1300 
33101 Tampere
puh. +358 020 722 111
sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi

Johanna Nummelin
DI, tutkija

VTT
(Kivimiehentie 4)
PL 1000 
02044 VTT
puh. +358 020 722 111
sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi

Heidi Rasila (os. Siekkinen) 
YTM, KTM, tutkija  
heidi.siekkinen@tkk.fi

Antti Lakka 
DI, projektipäällikkö, Rakennustoimisto Palmberg Oy 
(31.7.2005 saakka VTT, ryhmäpäällikkö)
sähköposti: etunimi.sukunimi@palmberg.com
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TKK-osaprojektin kirjoittajat

Aarne Halme
prof. TkT

Panu Harmo
DI, tutkija

Jere Knuuttila
DI, tutkija

Tapio Taipalus
DI, tutkija

José Vallet
DI, tutkija

Teknillinen korkeakoulu
Automaatiotekniikan laboratorio
(Otaniementie 17)
PL 5500
02015 TKK
puh. +358 9 451 4511
sähköposti: etunimi.sukunimi@tkk.fi

TTS/Rautakesko-sovellusosion kirjoittajat

Pirkko Kasanen
Ph.D, tutkimusjohtaja

Työtehoseura
PL 28
00211 Helsinki
puh.+ 358 9 2904 1200 
sähköposti: etunimi.sukunimi@tts.fi

Jukka-Pekka Ritala
kehityspäällikkö
Rautakesko Oy
puh. + 358 10 5320215
sähköposti. etunimi.sukunimi@kesko.fi

Muut

Jyrki Katainen
YTM, kansanedustaja
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pj

Eduskunta
(Mannerheimintie 30)
00102 Eduskunta
Helsinki
puh.+358 9 4321 
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
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LIITE 2

Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA)-tutkimuksen johtoryhmät ja niiden jäsenet

TSA-hankekokonaisuuden johtoryhmä

Pekka Laitio, Suomen Posti Oyj, puheenjohtaja
(sijainen Heikki Nikali Suomen Posti Oyj, pj)
Panu Harmo, Teknillinen korkeakoulu, automaatiotekniikan laboratorio
Risto Hermunen, VVO
(sijainen Niina Savolainen, Anu Mäenpää, VVO)
Ilkka Huovio, Taideteollinen korkeakoulu
Pirkko Kasanen, Työtehoseura ry
Pentti Koistinen, Oulun kaupunki, vanhustyön tulosyksikkö
Antti Lakka, Rakennustoimisto Palmberg Oy (1.8.2005 lähtien)
Pekka Pajakkala, VTT
Mervi Pulkkanen, Esperi Oy
Lasse Pöyhönen, Tekes
Jukka-Pekka Ritala, Rautakesko Oy
Yrjö Tuppurainen, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto
Päivi Åstedt-Kurki, Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos 
(sijainen Hilkka Tervaskari, Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos) 

Antti Lakka, VTT, sihteeri (31.7.2005 saakka)
Markku Riihimäki, sihteeri (1.8.2005 lähtien)

Oulu-kokonaisuuden (OY, TaiK, TaY) johtoryhmä

Pekka Laitio, Suomen Posti Oyj, puheenjohtaja
Juha Aitamurto, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö
Christer Finne, Rakennustietosäätiö RTS
Reijo Fredriksson, Ristijärven kunta
Esko Hakala, Osuuskauppa Maakunta Kajaani
Hilkka Heikkinen, Tempi Passati Oy, Ristijärvi
Raija Hynynen, Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto 
Jorma Kinnunen, YIT Rakennus Oy, Oulu
Pentti Koistinen, Oulun kaupunki, vanhustyön tulosyksikkö
Leena Olsbo-Rusanen, Oulun kaupunki, tekninen keskus
Keijo Posio, Osuuspankki, Oulu
Lasse Pöyhönen, Tekes
Kimmo Rusanen, Kajaanin puhelinosuuskunta
Kimmo Rönkä, Taideteollinen korkeakoulu, Future Home Institute
(sijainen Susanne Jacobson Taideteollinen korkeakoulu)
Hilkka Tervaskari, Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos
Tarja Tolonen, Hoitopalvelu Kaisa & Tarja, Ristijärvi
Yrjö Tuppurainen, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto 
Kalevi Yliniemi, Kajaanin kaupunki

Tarja Pasma, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, sihteeri
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TKK-osaprojektin johtoryhmä

Mervi Pulkkanen, Esperi Oy, puheenjohtaja
Timo Antikainen, Ailocom Oy
Aarne Halme, Teknillinen korkeakoulu, automaatiotekniikan laboratorio 
Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto
Risto Hämäläinen, Asumispalvelusäätiö ASPA
Helena Härkönen, Invalidisäätiö
Jouni Juntunen, Soneco Oy, Oulu
Kirsti Pesola, Vanhustyön keskusliitto
Kalle Punto, Miratel Oy
Lasse Pöyhönen, Tekes
Petri Rautio, Idesco Oy
Ismo Roponen, Stala Oy
Frank Stefan, Diakonisches Werk Minden
Anne Wasen, Helsingin kaupunki, Toimiva Koti 

Panu Harmo, Teknillinen korkeakoulu, automaatiotekniikan laboratorio, sihteeri
(sijainen Jere Knuuttila, Teknillinen korkeakoulu, automaatiotekniikan laboratorio, sihteeri)

VTT-osaprojektin johtoryhmä

Tauno Tuomivaara, VVO-Yhtymä Oyj, puheenjohtaja
Tuomo Ahonen, Suomen Ensiapupalvelu Oy
Kari Koponen, Sato-Rakennuttajat Oy, Tampereen toimisto
Päivi Kovanen-Tommila, Tampereen Kotilinnasäätiö
Antti Lakka, Rakennustoimisto Palmberg Oy (1.8.2005 lähtien)
Tino Nurmi, Casatino Oy
Pekka Pajakkala, VTT 
Eeva Päivärinta, Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi
Lasse Pöyhönen, Tekes
Jukka Terhonen, Rakennustoimisto Palmberg Oy (31.7.2005 asti)
Jaana Viik, Estera Oy

Antti Lakka, VTT, sihteeri (31.7.2005 saakka)
Markku Riihimäki, VTT, sihteeri (1.8.2005 lähtien)

Koordinaatioryhmän päätöksentekijät

OY: Yrjö Tuppurainen (varalla/sijainen Helka-Liisa Hentilä) 
TaiK: Kimmo Rönkä (varalla/sijainen Susanne Jacobson) 
TaY: Päivi Åstedt-Kurki (varalla/sijainen Hilkka Tervaskari) 
TKK: Aarne Halme (varalla/sijainen Panu Harmo) 
VTT: Pekka Pajakkala (varalla/sijainen Antti Lakka) 

TSA-tutkimuksen koordinaattorina toimi TkT Heikki Piirainen 31.3.2005 saakka.
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LIITE 3

Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) -hankkeen raporttien www-osoitteet

A. Loppuraportti

TSA-tutkimuskokonaisuuden loppuraportti ”Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA)-hanke – Loppuraportti” julkaistaan 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisusarjassa A ja on luettavissa arkkitehtuurin osaston www-sivuilta 
julkaisusarjaluettelosta http://herkules.oulu.fi/issn03578704/pub.html tai suoraan osoitteesta http://herkules.oulu.fi/
isbn9514281594/

B. Osaraportit

TSA-tutkimuskokonaisuuteen osallistuneiden tutkijoiden julkaistut osaraportit ovat luettavissa internetissä alla esitellyissä 
www-osoitteissa.

B.1. Oulu-kokonaisuus

Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto
Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos
Taideteollinen korkeakoulu, Future Home Institute

Oulu-kokonaisuuden osaraportit ovat luettavissa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston www-sivuilla osoitteessa http:
//webcgi.oulu.fi/ark/, kohdassa projektit: http://webcgi.oulu.fi/ark/content.php?page=128.

Arkkitehtuurin osaston julkaisusarjassa on julkaistu seuraavat Oulun yliopiston osaraportit:

Özer-Kemppainen, Özlem. Senioriasumisen nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet.
Oulun yliopisto Arkkitehtuurin osasto Julkaisu A 32, Oulun yliopistopaino 2005 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514276442/isbn9514276442.pdf

Sorri, Laura. 1950–1980-lukujen asuinkerrostalojen soveltuvuus senioriasumiseen.
Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin osaston julkaisu A 35, Oulun yliopistopaino 2006 
http://herkules.oulu.fi/issn03578704/pub.html.

Taideteollinen korkeakoulun osaraportti on luettavissa myös Future Home Instituten www-sivuilla osoitteessa 
www.uiah.fi/futurehome, kohdassa julkaisut: http://www.uiah.fi/page_exhibition.asp?path=1,1457,2160,7450,12304,20535

B.2. VTT-osaprojekti

Valtion teknillinen tutkimuskeskus
http://virtual.vtt.fi/tsa/

B.3. TKK-osaprojekti

Teknillinen korkeakoulu, Automaatiotekniikan laboratorio
http://www.automation.hut.fi/projects/tsa/aut/

C. Väitöskirja

Oulun yliopiston julkaisusarjassa julkaistu Özlem Özer-Kemppaisen väitöskirja ”Alternative housing environments for the 
elderly in the information society”, The finnish experience on luettavissa osoitteissa  http://herkules.oulu.fi/isbn9514280822/ 
ja http://herkules.oulu.fi/issn03553213/.




