
 
Vanhusasuminen Iisalmessa - 

työpaja 
 

12.12.2013  
Iisalmen kaupungintalo 



MAL-verkosto 

 Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja 
elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto 

 Tukee kaupunkipoliittisten toimenpiteiden toteuttamista ja kaupunkiseutujen MAL-
suunnittelutyötä, vahvistaa kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta – kestävyyttä, 
houkuttelevuutta ja arjen sujuvuutta 

 Seminaareja, työpajoja, kaupunkiseutujen sparrausta, kehittämishankkeita 

 Verkostossa mukana kaupunkiseudut, MAL-asioista vastaavat ministeriöt ja ELY, 
Kuntaliitto, ARA sekä T&K-organisaatiot 

 Verkosto käynnistyi vuoden 2010 alussa (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) 

 MAL-verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä käsin 
(www.tampereenseutu.fi) 

 

OHJAUSRYHMÄN LINJAUS: ”Verkoston jatkaminen vuoden 2015 loppuun on tärkeää 
kaupunkipolitiikan perusteluihin viitaten ja jatkolle on olemassa sekä valtion että 
kaupunkiseutujen intressit”  

www.mal-verkosto.fi  

http://www.tampereenseutu.fi/


Kaupunkipolitiikan toiminta-alusta 2013-14 

         Kansallinen kaupunkipolitiikka 

• TEM, YM, LVM, VM 
• ARA, Liikennevirasto  

• Kuntaliitto, ELY, 

• Aalto-yliopisto 

• Sitra, Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja 

Jäsenseudut 
• Joensuun seutu 
• Jyväskylän seutu 
• Kotkan-Haminan seutu 
• Kouvolan kaupunki 
• Kuopion kaupunki 
• Lahden seutu 
• Oulun seutu 
• Pietarsaaren seutu 
• Porin seutu 
• Salon seutu 
• Seinäjoen kaupunkiseutu 
• Tampereen kaupunkiseutu 
• Turun seutu 
• Vaasan seutu 
• Ylä-Savo  
• UUTENA: Helsingin seutu (2014 alkaen)  Koordinointi 

Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400-388735, projektipäällikkö 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852  
Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, www.tampereenseutu.fi  

www.mal-verkosto.fi  
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Ikäihmisten kasvava tarve asumisvaihtoehtoihin ja 
kuntouttaviin palveluihin 
 
 

 

 
 

 
• Ennakoinnin tarve lisääntyy 
• ”Oma koti kullan kallis” 
• Esteettömyys ja asuntojen korjaus 
• Monipuoliset uudet asuntoratkaisut, mm. 

palveluasumisen ja  yhteisöllisen asumisen 
edistäminen 

• Toimintakyvyn tukeminen asuinympäristöjä, 
hyvinvointiteknologiaa ja kuntien uusia toimintamalleja 
kehittämällä 

• Miten yhtälö ratkaistaan kuntatalouksien heiketessä? 

 

Taustaa 



 
Tunnistaa vanhusasumiseen liittyviä kehittämiskysymyksiä 
Keskeiset tahot saman pöydän ääreen Iisalmesta ja seudulta 
Kokemusten kartoittaminen ja tiedon levittäminen, myös muilta seuduilta 
Arvioida kokemusten soveltamismahdollisuuksia Iisalmen tilanteeseen 

  
Kutsuttu 

• Iisalmen kaupungin edustajat; kunnallistekniikka, liikenneasiat, 
rakennustarkastus, kaavoitus, tilapalvelu, teknisen toimen johto 

• Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä 
• Ilvola – Säätiö 
• Vuokrataloyhtiö Kiinteistö Oy Petterinkulma  
• Ikä-ihmisten neuvosto 

 
• Tampereen teknillinen yliopisto, Monikko-hanke 
• Joensuun Senioripiha Oy 
• MAL-verkosto 

 
 

Työpajan tavoite 



12.00  Avaus 
 Tero Piippo, projektipäällikkö, MAL-verkosto 

  

12.05  Iisalmen tilanteen taustoitus 

• Iisalmen kaupunki, tekninen toimi 

• Ilvola-säätiön toiminnan esittely ja 

tulevaisuuden tarpeet, Kaarina Huhtaniska, 

toiminnanjohtaja 

• Iisalmen SOTE-kuntayhtymän nykytilanne, 

Tarja Huttunen, sosiaalijohtaja  

   

 12.45 Monikko-hankkeen hyvät käytännöt 

 Anna Helamaa, yliopisto-opettaja, arkkitehti 

 Tampereen teknillinen yliopisto 

  

13.15 Case Kiinteistö Oy:n Joensuun Seniori  

 (Joensuun Senioripiha) 

 Jukka Masalin, toimitusjohtaja  

  

  

  

Ohjelma: 

13.45 Kahvit 

 

14.00 Keskustelu ja ryhmätyö Iisalmen 

vanhusasumisen tarpeista ja tilanteesta 

(alustusten ja kysymysten pohjalta) 

• Miten seuranta käytännössä 
organisoidaan kaupunkiseuduilla?  

• Mitä kehittämistarpeita?  
• Mitä opittavaa toisilta?  

  

15.45           Miten tästä eteenpäin ? 

  

16.00  Tilaisuus päättyy 

  



  

1. Omatoimisuuden ja omaehtoisuuden mahdollistaminen asumis- ja palvelukohteissa? Yhteisöllisyyden 

merkitys? Miten näitä voidaan tukea? Miten on tähän mennessä huomioitu vanhusasukkaiden sekä myös 

heidän omaisten näkökulmat, tarpeet ja toiveet? 

 

2. Miten saada palvelut ja tilat toimimaan yli sektorirajojen?  Miten paljon ikä määrittää asumistarpeita ja 

miten paljon muut tekijät?  

 

3. Olemassa olevien rakennusten soveltuvuus muutoksiin (palveluasunnoiksi /hoitolaitoksiksi)? Minne 

näitä syntyy ja millä perusteilla? Liittyvätkö niihin aina hoivapalvelut ja minkä tasoisina?  

 

4. Milloin uudisrakentaminen on kannattavampaa kuin olemassa olevien rakennusten korjaaminen/ 

käyttötarkoituksen muutos? Miten tätä arvioidaan? Mitkä ovat keskeiset tekijät, jotka arvioinnissa 

huomioidaan? 

 

5. Asumisen laadukkuus ja lähiympäristön merkitys kohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa 

(esteettömyys, vesielementit, viherympäristö, melun torjunta, turvallisuus?) Sijainnin merkitys 

onnistuneelle asumispalvelukonseptille? (sijainti lähellä palveluja, joukkoliikenne-yhteyksiä, kohteen 

saavutettavuus omaisten ja tuttavien näkökulmasta)  

 

6. Miten kaavoituksessa pitäisi varautua tuleviin tarpeisiin väestömuutosten mukaan, esim. tonttireservi, 

kaavamääräysten väljyys ja soveltuvuus erilaisille palveluille / palveluasumiselle, käyttötarkoitusten 

muutokset? 

  

Kysymykset keskusteluosioon 


