
Asumisen valmennuskurssi

55+ vuotiaille; osa 1/4

Suomen Asumisen Apu ry / Arkkitehti Päivi Rekula



KEITÄ OLEMME: 
Suomen Asumisen Apu ry (SAA)

MISSIOMME on selväpiirteinen…
Meillä on 2 sivustoa ja 2 konseptia:

asumisenapu.fi
(asumisen maksuton pulmaneuvonta) 
-neuvontaa espoolaisille ark. p. 050 520 6046

saaennakoida.fi (asumisen muutosten 
suunnittelun välineet, luennot ja kurssit)



Yhteystietomme

AsumisenApu
Tapiolan keskustorni
Tapiontori 1, 02100 Espoo
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@asumisenapu.fi

Ari Nikkola
toiminnanjohtaja
p. 0500 444 041

Päivi Rekula
kehittäjä, arkkitehti
p. 050 568 9090

Ulla Katila
palveluohjaaja
p. 050 300 2762
neuvonta 050 520 6046

Heli Väisänen 
verkostosuunnittelija
p. 050 365 4462
Twitter @HeliVaisanen asumisenapu.fi     saaennakoida.fi     FB:@asumisenapu 



Tervetuloa kurssille! 

KURSSIN SISÄLLÖT
1. kurssikerta: Alkukartoitus.                                      
Hyvän asumisen ylläpito. Asuminen ja muutokset. Erilaisia 
ikäasumisen ratkaisuja.

2. kurssikerta: Toimiva asunto – mistä tietoa/apua? 
Asumisen toimivuus. Apua arkeen. Esteettömyyden merkitys. 
Tietoa asuntomarkkinoista ja kustannuksista.

3. kurssikerta: Omannäköinen elämä. 
Oman asumissuunnitelman työstöä. Voimavarat, toiveet ja 
tavoitteet. Mitä ikääntyvän on hyvä tietää kiinteistövälityksestä? 

4. kurssikerta: Toiveista totta. Kokemuksia ennakoimisesta. 
Vertaisarviointia ja sparrausta eteenpäin. Ensi askeleita 
Asumissuunnitelman toteutukseen. Kurssin arviointi. 



KURSSIN RAKENNE

• Tietoiskuja ja alustuksia

• Valmennusta

• Vertaistukea

• Kotitehtäviä

*************************************
Päämääränä oma asumissuunnitelma
Työstettävä materiaali löytyy os. 
https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/asumissuunnitelma/





PIENI ALUSTUS MUUTOKSISTA: 
voinko asua hyvin myös 10-20 v. kuluttua?

Hyvän ikäasumisen tekijöitä

• Palvelut sekä tärkeät ihmiset ovat lähellä

• Pystyt huolehtimaan asunnostasi

• Liikkuminen on helppoa myös julkisilla

• Ei tulossa isoja remontteja

• Kotisi on toimiva /esteetön ja 
kustannuksiltaan sopiva



MIKSI ASUMISEN MUUTOKSIA TULEE 
ENNAKOIDA JUURI NYT? 

• 50-64-v. määrä kasvaa 2017-2040, ja yli 
75-vuotiaiden määrä rajusti

• Kaikki asunnot eivät sovi ikääntyvien asumiseen 
>kysyntä etenkin sisimmillä kaupunkialueilla 
kasvaa! 

• Uudet asunnot eivät yksin riitä, vaan 
myös vanhoja asuntoja on korjattava

• Kyky sopeutua muutoksiin vähenee: 
80-vuotiaana muutokset pitää jo minimoida



IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄ ESPOOSSA 2020-59



MITEN LÄHESTYÄ MUUTOKSIA ASUMISESSA?

Ikäasumisen suunnittelu on verrattavissa elämäntapamuutoksiin, jotka 
vaativat pitkäjänteisyyttä…aivomme vastustavat muutoksia, vaikka ne 
olisivat hyviä ja toiveidemme mukaisia!



MUUTOS ALKAA PYSÄHTYMISESTÄ 



MITÄ ESTEITÄ TULEE MIELEESI?



MITÄ TIEDÄMME ASUMISTOIVEISTA  SUOMESSA?

Ilmarinen Oy teetti v. 2017 kyselyn juuri  
eläkkeelle jääneiden asumisoloista: 

• Yli kolmannes koki kotona liikkumisen esteitä 

• Kolmannes suunnitteli muuttamista

• Yli 35% halusi muuttaa esteettömään 
asuntoon tai 14% senioritaloon

• 35% kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta 



VÄESTÖTUTKIMUS 2022

Suomen Asumisen Apu ry teetti Kantar
Oy:llä tutkimuksen yli 55-vuotiaiden 
suomalaisten asumisen ennakoinnista.

Yli 55-vuotiaista suomalaisista vain noin
puolet ajattelee asuvansa 10-15 vuoden 
kuluttua nykyisessä asunnossaan. Peräti
74% ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimiin.

Tärkeimpiä syitä asunnon vaihtamiselle 
• terveyden tai toimintakyvyn heikkeneminen 

(55%) 

• nykyisen asunnon ylläpidon työläys (32%)               

• nykyisen asunnon korkeat kustannukset (31%) 



YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA – mitä se on?
ASUVA-hanke selvitti ikääntyvien yhteisöllisten asumisratkaisujen piirteitä 
Suomessa ja ulkomailla

• Paikallisuutta ja asukaslähtöisyyttä. Asukkaat ovat suunnittelemassa ja 
toteuttamassa. Perustana sitoutuminen tai vapaaehtoisuus.

• Toimintaa ja palveluja. Toiminnanohjaaja tai koordinaattori vetämässä 
toimintaa. Taloyhtiö- tai korttelitoimintaa. Yhdessä ostettuja palveluja. 

• Yhteisiä toimintatiloja. Sisätilayhteyksiä ja yhteisiä ulkotiloja. Tilat ovat 
esteettömiä. Senioreille tarkoitettuja tiloja avataan muillekin. 



…JATKUU

Toteutustahojen mukaan jaoteltuna esim.:

• Perheensisäiset ratkaisut; 
kuten 2 sukupolvea pientalon eri kerroksissa

• Asukasvetoiset ratkaisut; esim. 
ryhmärakennuttaminen ja co-housing

• Yrittäjä-, järjestö- tai säätiövetoiset konseptit;

• Hyvinvointikorttelit;
kunnan tai järjestöjen palveluita tarjoavia 
ja erityyppisiä asuntoja sisältäviä 
kokonaisuuksia, kuten Järvenpään Myllytien 
palvelu- ja senioritalo 





MUITA ASUMISRATKAISUJA



• Suomalaisia kerrostaloratkaisuja:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=FbOcIDKzLH4
Sukupolvienkortteli eri-ikäisille
Jätkäsaareen 2017, rakennuttajina 

HOAS, Asuntosäätiö ja Setlementtiasunnot 
-vrt. saksalaiset monisukupolviratkaisut, joissa 
on keskinäistä avunantoa

• Asukkaiden rakennuttamia asuinkerrostaloja 48+ikäisille: 
Loppukiri       Arabianranta 2006 
Kotisatama Kalasatama 2015
Pasaatitalo Kalasatama suunnitteilla 2022 (ikäraja?)

• Konsulttivetoisia (ryhmä)rakennuskohteita 
https://www.pallasrakennus.fi/projekti/oy-helsingin-casa-urbana/
Casa Urbana Jätkäsaari 2019 (hitas-kohde)
https://www.fira.fi/palvelut/ryhmarakentaminen/
Sompasaari 2021 (ei ikärajaa) 
Postipuisto 2022
Vantaan Spinneri suunnitteilla 2022
Espoo; Kivenlahden Kuohu suunnitteilla 2022

https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=FbOcIDKzLH4
https://www.pallasrakennus.fi/projekti/oy-helsingin-casa-urbana/
https://www.fira.fi/palvelut/ryhmarakentaminen/


Yhteisökyliä

Käräjätörmään Tampereelle oli suunnitteilla ns. monisuku-
polvinen yhteisökylä, jonka keskuksena olisi Kotipirtti ry:n 
palvelutalon ympärille rakentuva palvelukortteli ja kylätalo. 
Palvelukortteliin oli suunniteltu 100 asuntoa, joista osa 
muistisairaille asukkaille. 

Karjalohjan Mummonmökkikylä (alue kuvassa)
-yhtenäinen ja tiiviimpi rakennustapa, rakennustapana 
omakotitalopaketit, hieman pienemmät neliöt, yhteistiloja; 
erityispiirteenä kaunis järvimaisema ks. kuva

Mynämäessä tekeillä ns. Älykylä, jossa monenlaisia 
kestävän kehityksen tavoitteita yhdistettynä 
maaseutumaiseen asumiseen

Yhteisasumista jakamisperiaatteella
HomeShare-välitys (Diakonissalaitos kokeillut Suomessa);  
http://www.firststopcareadvice.org.uk/homeshare-international-
intergenerational-housing-solution/
Enonkosken luterilainen luostari

http://www.firststopcareadvice.org.uk/homeshare-international-intergenerational-housing-solution/


Pieniä ja edullisempia asuntoja

Ageing in Place - Australiassa täydennysrakentamista 
maatalousvaltaisilla alueilla pienissä taajamissa; osavaltion 
rakennuttamia kohtuuhintaisia pieniä erillistaloja ikääntyville, 
joiden entiselle asunnolle ei ole kysyntää ja jotka eivät tahdo 
muuttaa tutusta ympäristöstä. 

Suomessa on miniomakotitaloja ja –alueita + niistä kiinnostuneita 
ks. esim. https://youtu.be/pTBx14jsU80

Edullisempia vakioituja pienasuntoja rakennusfirmalta  
https://www.youtube.com/watch?v=EMZFPomybtA
- SMARTTI-konsepti

Muita konsepteja:

• Asunto-osuuskuntia: Koskelan Lehmus, Hki, Fira Oy
Pöllökartano Pälkäneellä

• Ryhmävuokrausta: kommuuni, jossa jokaisella omat 
vuokrasopimukset

• Tavanomaisia, esteettömiä senioritaloja:
asukasvalinnassa etusijalla yli 55-vuotiaat

https://youtu.be/pTBx14jsU80
https://www.youtube.com/watch?v=EMZFPomybtA




KOTITEHTÄVÄT JA PALAUTE
************************************
Asumissuunnitelma:
Tee harjoitukset 1.2 ja 2.1
- Esteiden tunnistaminen 
- Asuntotilanteeni ennen ja nyt

************************************
Jos haluat, anna 

perustietosi yhteydenpitoa varten +  
ja sähköinen palaute tästä kerrasta

************************************


