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Jyväskylä pähkinänkuoressa 

• Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, 

Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyivät 

1.1.2009 

• Pinta-ala 1 466,5 km2, maa-aluetta 1 171,0km2. Asukkaita 

115 per km2. 

• Väkiluku noin 136 000 (Seutukunnan väkiluku noin 180 000) 

• Tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista; 76 % (koko 

maa 69 %). Korkea-asteen koulutus 34 % (29 %). 

• Asuntokanta noin 75 000, ok-taloasuntoja 25 %, vuokra-

asuntoja 40 %, pinta-ala keskimäärin 73,5 m2. 

• Työttömyysaste 15,0 %  

• Keskimääräiset veronalaiset tulot/tulonsaaja 25 593 euroa 

(tiedot vuodelta 2012). 

• Suurimmat työnantajat ja niiden henkilöstö Jyväskylässä: 
– Jyväskylän kaupunki 6 780 

– K-S:n sairaanhoitopiirin ky 3 110 

– Jyväskylän yliopisto 2 600 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4.sijainti.suomi.2009.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jyv%C3%A4skyl%C3%A4.vaakuna.svg
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Miksi palveluasumisen selvityksiä? 
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Mitä Jyväskylässä on selvitetty? 
• Nykytilaselvitys 

– Palveluasumisen jakautuminen 

• Asumis- ja omistusmuodot 

• Palvelun jakautuminen (oma, ostopalvelu, 

palveluseteli…) 

• Sijainnit, alueellinen jakautuminen 

– Tonttiselvitys 

• Y-tonttivaranto 

• A-tonttien mahdollisuudet 

• Tulevaisuuden palveluasumisen tarpeiden 

kartoitus väestöennusteineen 

• Senioriasumisen tarpeet ja 

mahdollisuudet 

 mitä halutaan tulevaisuudessa 
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Sopimuspaikat

Oma toiminta

Tarvearvio

– Kaupungin asukasmäärä kasvaa ja 

väestörakenne muuttuu, jolloin 

väestöllinen huoltosuhde heikkenee 

 

– Palveluasumisessa tarvittavien 

lisäpaikkojen laskennallinen tarve: 

–  v 2020 noin 30 paikkaa 

–  v 2030 noin 830 paikkaa 

– Lisäksi korvattavien kohteiden 

aiheuttamat tarpeet rakentamisessa 
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Palveluasumisen tarpeet Jyväskylässä  

2014 - 2020 - 2040 

Tarvearvion ja väestökehityksen arvioiden mukaan tehostetun 

palveluasumisen tarve kasvaa noin 40 paikkaa vuodessa vuoteen 2040 

mennessä. Paikkatarvearviona käytetty 9 % yli 75 vuotiaista. 

Laskelmat tehty olettamuksilla: 

 Yli 75-vuotiaista 2 % laitoshoidossa ja 7 % 

tehostetussa palveluasumisessa 

 Alle 7,5 vuotiaista 2,8 % tehostetussa 

palveluasumisessa 
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ASIAKAS/ASUKAS 

Jyväskylän kaupungin järjestämä palvelu 

Ostopalvelu/puitesop Palveluseteli 

Oma raha 

tu
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Kaupunki/sote Yksityinen 
palvelun 
tuottaja 

alv 0 %, ARA alv 0 % kaupungin 
tuotantona tai 
välivuokrattuna, 
muuten 24 %, ARA 

alv 0 % välivuokrattuna, 
muuten 24 %, kova raha 

Kaupunki/tipa JVA/ muu  
yleishyödyll 

Yksityinen 

Kunnallisen ja markkinaehtoisen 

palveluntuotannon vaihtoehdot 
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Nykytilanneselvitystä 
Palveluntuotannon vaihtoehdot, vanhusten 

palveluasuminen 

  

Palvelu Oma tuotanto   Oma tuotanto   Ostop/puite   Palveluseteli   Oma raha   

Rakennus JKL /sote   JKL/sote laitoshoito   Yksityinen   Yksityinen   yksityinen   

Tipa   

    

    

JVA   

    

    

    

muu yh   

    

    

Yksityinen   

(s=sama,    

e=eri)   

    

    

    

    

    

yhteensä 



• Perustiedot: nimi, osoite, kiinteistötunnus, jne. 

• Asuntojen lukumäärät ja jakaumat eri asumismuotoihin 

• Rahoitusmuoto, avustukset, rajoitusten voimassaoloaika 

• Palveluntuotantomuoto, sopimusten voimassaoloaika 

• Asukasvalinnasta vastaava taho 

• Kiinteistönomistaja 

• Maanomistaja 

24.11.2014 9 

Nykytilanneselvityksen ”otsikoita” 
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Vanhusten palveluasumisen  

nykytilanne Jyväskylässä 

Tehostettu palveluasuminen: 

Palveluasuminen omana 

toimintana 491 paikkaa, joista   

lyhytaikaishoidon käytössä 50. 

palveluasuminen ostopalveluna 

335 paikkaa + palvelusetelipaikat 

tällä hetkellä 71 

Pitkäaikaislaitoshoito 273 paikkaa 

Vuokratalot joissa päiväkeskus 

569 paikkaa 

Muut vuokratalot 192 paikkaa 



• Erityisasumisen haltuunotto varsin perusteltua 

väestöennusteista johtuen 

• Alueellisen tasapainon vuoksi ei keskittymiä 

– Asukkailla oikeus asua tavallisella asuinalueella 

– Segregaation ehkäiseminen yksi maankäytön 

suunnittelun tehtävistä 

• Investointiavustusten saanti seudulle pyrittävä 

varmistamaan tukemalla ”avustuskelpoisia” 

hankkeita 

• Erityisasuminen kaupunkirakenteeseen 

• Uusia asumisen malleja on löydyttävä 

– Yhteisöllinen asuminen (Jyväskylässä esimerkkinä 

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys JASO) 
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Havaintoja matkan varrella 
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KymppiR 2013: 
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KymppiR 2013: 
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ERITYISRYHMIEN 

ASUMINEN 



ERITYISRYHMIEN 
ASUMINEN 
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 ERITYISASUMINEN 
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Väestön ikääntyminen huomioidaan asuntotuotannossa.   

Yli 64 –vuotiaiden osuus kaupungin kokonaisväestöstä on 

kasvanut vuoden 1980 10 prosentista noin 17 prosenttiin. 

Kasvun odotetaan jatkuvan edelleen joskin 

maltillisempana. Ikääntyville ja monille muille 

erityisasumisen kohderyhmille palveluiden hyvä 

saavutettavuus ja esteettömyys ovat tärkeitä ympäristön 

ominaisuuksia.  

 

Erityisasumisella tarkoitetaan vanhusten tavallista 

ja tehostettua palveluasumista, kehitysvammaisten, 

vammautuneiden päihdekuntoutujien ja 

mielenterveyskuntoutujien sekä lastenhuoltoon 

tarkoitettua asumista. Laajemmin ajatellen 

erityisasumiseen sisältyy myös opiskelija-asuminen. 

Senioriasumisella tarkoitetaan tavanomaiseen 

rinnastettavaa asumista, joka on tarkoitettu yleensä 

yli 60 -vuotiaille. Asumisen yhteydessä tarjotaan 

palveluita ja viriketoimintaa jokaisen 

henkilökohtaisen tarpeen mukaan. 

Erityisryhmien asuminen sulautetaan luontevasti kaupunkirakenteeseen olemassa olevien palveluiden 

läheisyyteen välttäen suuria keskittymiä. Kattavimmat palvelut löytyvät nykyisin kaupungin keskustasta sekä 

Palokan ja Vaajakosken aluekeskuksista. Hieman suppeamman palvelutarjonnan keskuksia ovat Tikkakosken, 

Korpilahden ja Kuokkalan aluekeskukset sekä Huhtasuon, Lohikosken, Kortepohjan ja Keltinmäen lähikeskukset.  

 



 ERITYISASUMINEN – SENIORIASUMISEN TAVOITTEET 
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Tulevien kaavamuutosten yhteydessä mahdollistetaan senioriasuminen kunkin alue- ja lähikeskuksen ytimeen. 

Tavoitteena on saada aikaan senioriasumisen muotoja, jotka helpottavat sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kustannusvastuuta vanhusten palveluasumisessa. Asukkaille voidaan varmistaa palvelut parhaiten toteuttamalla 

useampia senioritaloja samalle alueelle. Asumisen ratkaisujen tulee olla sellaisia, että ikäihmiset pystyvät 

hyötymään niistä. Asuminen tulee sijoittaa siten, että ympäristö tukee vanhusten kotona asumisen edellytyksiä, 

arjessa selviytymistä ja hyvinvointia.  

 

Vuosittain kaavoitetaan senioriasumisen mahdollistavia tontteja 10 000 kem2. Vastaava määrä tarjotaan 

vuosittain varattavaksi senioriasumisen tarpeisiin. Vuosittain julistetaan haettavaksi yhden kokonaisuuden 

kehittäminen, jolloin rakentajat voivat ilmoittautua ja tarjota ideaansa toteutettavaksi. Tavoitteena on toteuttaa 

eri tyyppisiä asumisen muotoja senioreille. Tontin saajien valinta tehdään idean ja kokonaisuuden perusteella. 

Senioriasumisen kehittämisellä pyritään pienentämään tehostetun palveluasumisen tarvetta, joka  lisääntyy 

nykyisten mitoitussääntöjen mukaan laskennallisesti noin 3 000-5 000 kem2:n verran vuodessa. 



 ERITYISASUMINEN – PALVELUASUMISEN JA ERITYISRYHMIEN TAVOITTEET 
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Vuosittain kaavoitetaan erityisasumisen mahdollistavia tontteja 8 000-10 000 kem2 tonttivarannon lisäämiseksi ja 

luovutettavaksi hankkeisiin. Lisäksi selvitetään palveluverkon muutosten aiheuttamat käytöstä poistuvien 

kohteiden ja tonttien jatkokäyttömahdollisuudet.  

 

Toisin kuin seniorit ja vanhukset, muut erityisryhmät eivät ole määrältään kasvavia. Uusia kohteita tarvitaan 

ensisijaisesti korvaamaan vanhoja tarkoitukseen huonosti soveltuvia tiloja. Vanhusten palveluasumisen tarpeisiin 

tarvittavien yksiköiden mitoitus on noin 3 000 - 4 000 kem2 ja esim. mielenterveyskuntoutujien ja 

kehitysvammaisten hankkeisiin noin 1 000 kem2. Vanhusten hankkeiden lisäksi muiden erityisryhmien tarpeisiin 

varaudutaan varmistamalla tonttivarantoon vuosittain varattaviksi yhteensä noin 5 000 kem2 verran pienempinä 

kokonaisuuksina.  

 

Vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksessa (2014) valittujen toimijoiden tarjoamat paikat täyttävät 

vanhusten palveluasumisen laskennallisen lisätarpeen vuoteen 2022 saakka. Tästä syystä lähivuosina ei odoteta 

tarvittavan useita vanhusten palveluasumisen kohteita jo käsittelyssä olevien sekä vanhoja tiloja korvaavien 

hankkeiden lisäksi. 
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Nykyisessä asuntokannassa on vanhusten palveluasumista 
noin 1 % (noin 950 asuntoa) ja suunnilleen saman verran 
muiden erityisryhmien asumista (mielenterveyskuntoutujat 
200, päihdekuntoutujat 300, kehitysvammaiset 300). 
Vanhuksia laitoshoidossa on tällä hetkellä noin 250. Lisäksi 
senioreille ja vanhuksille suunnattuja asuntoja noin 1-2 % 
asuntokannasta. 

 

Erityisasumiseen soveltuvia tiedossa olevia 
sijaintipaikkavaihto-ehtoja, hankkeita ja tonttivarantoa 
käsiteltiin KYMPPIR-2014 ohessa tehdyssä Y-
tonttiselvityksessä. Selvityksen perusteella hahmotettiin 
tulevien hankkeiden sijaintia ja tarkasteltiin niiden alueellista 
tasapainoa. 

 

Koska palveluasuminen poikkeaa ympäristövaatimuksiltaan ja 
vaikutuksiltaan tavanomaisesta asuntotuotannosta,  se 
edellyttää kaavassa nykyisen toimintatavan mukaan Y-
merkintää (yleisten rakennusten tontti). Y-tontteja 
edellyttäviä palveluja ovat myös mm. päiväkodit, koulut, 
päiväkeskukset ja toimintakeskukset.  

 

Tavanomaiseen asumiseen rinnastettava senioriasuminen 
käsiteltiin tämän KYMPPIR2014  osana. Tavoitteena on vastata 
tulevaisuuden senioriasumisen tarpeisiin ja mahdollistaa 
senioriasuminen hyvillä paikoilla palvelujen ääressä.  

 

 

 



 

• TA-Yhtymän vuokra-asuntoja, TA- 

Asumisoikeuden ASO asuntoja, Jyväskylän 

hoivapalveluyhdistyksen palveluasuntoja, 

Jyväskylän Nuoriso- ja palveluasuntojen 

vuokra-asuntoja, NCC:n omistusasuntoja 

• Työyhteenliittymä toteuttaa korttelin 

yhteistyössä 

• Työyhteenliittymä perustaa palveluyhtiön, joka 

huolehtii korttelin asukkaiden palvelujen 

järjestämisestä 

• Yhteensä noin 200 asuntoa 
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Kortepohjan seniorikortteli 



 

• Noin 100 paikkaa Jyväskylän 

kaupungin omaan käyttöön 

• Korvaamaan huonokuntoisia 

laitosasumisen tiloja  

• ARAn ehdollinen päätös 

• Viereisillä tonteilla mahdollisuus 

erityisasumiseen  

senioriasumistako? 
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Huhtasuon hoivakoti 



 

• Asumisoikeusasuntoja varttuneille  

• Ensimmäinen hanke valmistunut Huhtasuolle 

• Toinen hanke rakentumassa tällä hetkellä 

• Muodostavat yhdessä kokonaisuuden, yhteensä 

noin 80 asuntoa 

• Seuraavia hanketta suunnitellaan Palokan 

keskustaan seniorikorttelin yhteyteen sekä 

Kuokkalaan ja Vaajakoskelle 

 

24.11.2014 

Varttuneiden ASO asuntoja 

http://jasoasunnot.com/


Palokan keskustan hybridikortteli 

• Seniorikorttelin kehittäminen meneillään 
• Asumisoikeusasumista, vuokra-asumista, 

omistusasumista, hoiva-asumista, 
palveluita 

• Hoivakotiin 30 paikkaa 



 

• Vapaarahoitteisia 

senioriasuntoja Korpilahdelle 

• Pohjola rakennuksen Eloisa 

–konseptin mukaisesti 
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Senioriasuntoja Korpilahdelle 



Meneillään olevia ”selvityksiä” 11/2014 

• Tontinluovutusehtojen täsmentäminen 

• Erityisasumisen nykyisten kohteiden perustietojen tarkempi kartoitus 
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• Asuntotuotannon eri asumis-, 

hallinta ja omistusmuotojen 

jakautumisen hallinta mukaan 

KymppiR toteuttamisohjelmaan 

 

 

 

Kehittämishaasteita: 

• Tontinsaajien valinta vs. palvelujen 

kilpailutus? 

• Miten turvataan tasapuolisuus? 

• Miten saadaan oikeanlaisia tontteja 

oikeanlaisiin paikkoihin, kun 

tarpeet ja viranomaismääräykset 

muuttuvat jatkuvasti? 

 

 



Käytänteitä ja kehittämishaasteita 

• Hybridihankkeilla saadaan erityisryhmien sijoittuminen toteutettua 

kaupunkirakenteeseen tavoitteiden mukaisesti, ei vielä yleistä  
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• Mielenterveyskuntoutujien ja 

päihdekuntoutujien  

sijoittaminen hankalaa 

• Muutokset asumisyksiköiden 

koossa, yksiköiden 

pienentyminen 

• Mitä tehdään kaikille 

tyhjentyville kohteille 

• Hankkeet eivät ”kestä” 

purkukustannuksia 

• Paikoitusmääräykset 



 

 

paula.hartman@jkl.fi 

014 266 1376 
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