
Liite 

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Haapajärvellä -
hankkeen loppuraporttiin



KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTA

Ikääntyneiden määrä kasvaa, työllisten määrä vähenee sekä 
kiinteistökanta vanhenee – esteettömiä ja turvallisia koteja ja 
toisaalta uusia työntekijöitä on yhä vaikeampaa löytää 
Haapajärveltä.

Tarvitaankin uusia ja kestäviä ratkaisuja, jotka aidosti vastaavat 
kiperiin, monimutkaisiin ongelmiin. 

Uskomme, että tärkeä osa ratkaisua on esteetön ja ikäystävällinen, 
yhteisöllinen ja monisukupolvinen asuminen palvelujen tuntumassa. 
Se onnistuu parhaiten suunnittelemalla alue toimintoineen osana 
asumisen suunnittelua. Keinoina tässä työssä osallisuus, 
peruskorjaus, purkaminen ja uudisrakentaminen sekä 
palvelumuotoilu.



2018

HANKKEEN AIKAJANA 

Vastuksenkatu 15-17, 
Vitikantie 17 -korttelin 
uudistaminen yhdessä 
kaupungin kanssa 
kaavoituksen keinoin 

Tavoite: viihtyisä, 
viehättävä asuinalue 
kävely- ja 
pyöräilyreitteineen eri 
ikäisille asukkaille ja 
jossa olisi uudenlaista 
vuokra-asumisen 
konseptia

2019

Yhtiölle laaditaan 
tontinkäyttösuunnitelmat

Yhtiön valmisteli 
toimenpiteitä asumisen 
kehittämisen 
mahdollistamiseksi

Toimenpiteet hyväksyttiin 
hallituksessa 22.11.2019

2/2020 (25.2) Kaupunginhallitus hyväksyi 
suunnitelman.

2020

1/2020 Vuokra-asumisen 
kehittämissuunnitelman päivittäminen 
kaupungin kanssa.

2020 suunnitelmasta toteutettiin: laaja 
lainasalkun järjestely, Vastuksenkatu 15 ja 
Karjakuja 8 purku

Ikääntyvien asumisen tarpeisiin vastataan 
hakemalla Ympäristöministeriön 
erityisvaltionosuutta. Hankkeen 
konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat 
pääosin vuokratalojen kiinteistökantaan

10/2020 hanke käynnistyi
11/2020 projektipäällikkö aloitti työt

2021

Vitikanpuiston yhteiskehittäminen alueen 
asukkaiden ja luontopainotteisen päiväkodin 
kanssa

Sivakan peruskorjaussuunnittelu, asukkaiden 
osallistaminen

Puutalokorttelin konseptisuunnittelu

Koivuhaan kaupunginosan asukaslähtöinen 
kehittäminen

ARA-rahoituskuviot

Korjausavustusneuvontatilaisuudet

STEA-hankkeet turvallisen asumisen ja 
asukaslähtöisen yhteisöllisyyden 
mahdollistajina 

Kauppakadun tontin lisääminen hankkeeseen



Osallisuus ja 
osallistuminen 
suunnittelussa

Lapsetkin ovat mukana 
suunnittelussaYhteisöllisyydellä on pitkät juuret Vitikanpuistossa

Kyselyllä kartoitettiin laajasti asukkaiden tarpeita

Havainnointikävelyt ja haastattelut tehtiin korona-ajan haasteet huomioiden 



VITIKANPUISTO
Esteetöntä ja yhteisöllistä elämää



Projektin lähtökohta
11/2020



VÄLIMATKOJA KOTIEN JA PALVELUIDEN 
VÄLILLÄ



ALUEELLE SUUNNITELLUT YHTEISÖLLISYYTTÄ TUKEVAT 
ja KESTÄVÄT RATKAISUT



ALUE TOIMINTOJEN NÄKÖKULMASTA

Muraali

Kylätalo

Toiminnallinen piha/ 
ulkotila

Yhteistila



VITIKANPUISTO



SIVAKAN PERUSKORJAUS 
Esteetöntä ja yhteisöllistä asumista



• Piha on suunniteltu 
toiminnalliseksi ja 
esteettömäksi 

• Aurinkoiselle takapihalle 
avautuva talvipuutarha jatkuu 
laatoitettuna pationa, jossa on 
oleskelualue ja istutuslaatikoita

• Pihalla pääsee myös varjoon ja 
sateelta suojaan huvimajaan, 
jossa voi mm. grillata

• Taloa kiertää rollaattorireitti, 
jonka varrella on istuimia 
levähtämistä varten

ASEMAPIIRROS 



• Asukkaiden kanssa suunnitellut yhteistilat

• Uusitun saunan yhteydessä ovat 
talvipuutarha ja vieras- /etätyöhuone

• Yhteisöaulassa jumpataan, kahvitellaan, 
vaihdetaan kuulumiset ja odotellaan

• Haastatteluissa asukkaat muistelivat itselleen 
tärkeitä paikkoja Haapajärven ympäristöstä. 
Ne ovat jatkossa osa Sivakkaa yhteistiloihin 
tulevien valokuvatapettien muodossa

• Esteettömät, muuntojoustavat kodit tarjoavat 
ikääntyneelle turvallisen ja viihtyisän 
elinympäristön

• Asuntojen peruskorjaus on suunniteltu 
kotihoidon työntekijöitä ja asukkaita kuullen

SIVAKAN YHTEISÖKERROS 









PUUTALOKORTTELI
Ikäystävällistä ja monisukupolvista asumista



• Vaikka alue jakautuu 
senioriasuntoihin ja muuhun 
asumiseen, erityisryhmäläisyys ei 
näy asukkaiden arjessa 

• Esteettömyys on laadukasta 
asumista - siksi korttelin jokainen 
koti on esteetön

• Lähiluonto on haluttu tuoda osaksi 
asumista. Siksi asukas voi valita, 
näkeekö sen makuuhuoneen 
ikkunasta, nauttiiko siitä omalla 
yksityisellä pihallaan vai 
osallistuuko yhteisöpihansa 
elämään 

ASEMAPIIRROS





• Korttelin saunavuorot 
• Pesutupa
• Kaukolämmitys ja –jäähdytys / korttelin tekniset tilat
• Monikäyttöiset ja muuntuvat yhteistilat: erilaiset perhejuhlat 

ja erilaiset kerhot sekä tapahtumat mahdollistava kerhohuone
• Vierashuoneeksi ja toimistotilaksi soveltuva alkovi
• Tilat varataan sähköisellä varauskalenterilla
• Kylätalo ja sen piha toimivat korttelin sydämenä

KYLÄTALO 72 m2



SENIORIKODIT

• 3 x Kaksio 52 m2
• 6 x Kaksio 44 m2





Hankesuunnitteluvaihe –
• Osallistaminen suunnittelutiedon tuottamisessa ja uuden siilot ylittävän 

yhteistyötavan rakentaminen

Rakennusvaihe –
• Monitoimijaisen, yhteisöllisyyttä tukevan palvelukerroksen kehittäminen, 

yhteistyöverkoston sitouttaminen
• Viestintä tuleville asukkaille konseptista ja käytäntöjen kehittämisestä

Rakennusten käyttöönottovaihe –
• Monitoimijaisen palvelukerroksen käyttöönotto heti  ja käytäntöjen 

yhteiskehittäminen asukkaiden kanssa
• Viestintä asukkaille arjen yhdessä kehitettävistä käytännöistä

Asumisen arki–
• Monitoimijaisen palvelukerroksen ja yhteistilaverkoston sekä käytäntöjen 

jatkuva yhteiskehittäminen asukkaiden kanssa -> asukasdemokratia
• Runsas  ja selkeä viestintä asukkaille arjen käytännöistä

HUOMIOITA RAKENNUSSUUNNITTELUN JA PALVELUKERROKSEN YHTEENSOVITTAMISESTA 
PROSESSIN NÄKÖKULMASTA



• Siilojen rajat eri toimijoiden välillä helposti hidastavat uusien ratkaisujen 
käytäntöön viemistä

• Siksi olisi hyvä käyttää aikaa tarpeiden ja haasteiden tunnistamiseen eri 
toimijoiden näkökulmista ja yhteisen ymmärryksen luomiseen heti 
kehityshanketta suunnitellessa

• Tahtotila yhteiskehittämiseen tarvitaan. Ymmärrys yhteiskehittämisen eduista 
tulisi olla jaettu

• Palvelukerroksen / yhteisöllisyyden suunnittelun, rakennus- ja aluesuunnittelun 
olisi tärkeää kulkea käsi kädessä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi

OPPEJA



Kiitos!


	Dia numero 1
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Dia numero 13
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	Dia numero 16
	Dia numero 17
	Dia numero 18
	Dia numero 19
	Dia numero 20
	Dia numero 21
	Dia numero 22
	Dia numero 23
	Dia numero 24
	Dia numero 25

