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Kysymykset ryhmittäin: 1. Erityisryhmien ja palveluasumisen 
tarpeiden ja näkökulmien huomiointi maankäytön, kaavoituksen ja 
liikenteen suunnittelussa (pj. Juhani Räisänen, Iisalmen kaupungin 
tekninen johtaja)  

a) Kaava 

• Mitä vaihtoehtoja kaava tarjoaa palveluasumisen rakentamiselle? 

• Entä muille sitä tukeville palveluille?  

• Mille alueille asiakkaita haluttaisiin ohjata? 

• Mitkä puutteet kaavassa tai tarpeet ovat tällä hetkellä tiedossa? 

b) Palvelut 

• Missä sijaitsevat ikäihmisten ja erityisryhmien käyttämät palvelut tällä hetkellä? 

• Mitä palveluita on tulossa lisää? Mihin? 

• Mikä on palvelujen kattavuus tällä hetkellä? Mitä palveluita puuttuu? 

c) Liikkuminen 

• Missä ovat esteettömät kulkureitit? 

• Mitä puutteita on liikennejärjestelyissä? Miten ne voisi hoitaa? 

 



1. ryhmän ehdotus: priorisointi ja eteneminen 

TOP 3 RATKAISTAVAA HAASTETTA RATKAISUVAIHTOEHDOT MITEN EDETÄÄN? 

 
Tiedon puute ikääntymisten 
sijoittumisesta, palvelutarpeesta 
ja liikkumistottumuksista. 

 
Ikääntymiskartoitus, palvelukartoitus 
kunnittain, maakuntataso liian laaja 
tarkastelu. 

 
Käynnistetään kartoitustyö 
virkatyönä, 
yleiskaavallinen tarkastelu,  
tarvekartoitus. 

Toiminta ja suunnittelu erillisissä 
organisaatioissa, lautakunnissa 
ym. tieto ei välity eikä teemaa 
pohdita kohdennetusti. 

Työryhmä asumispalveluihin  (kaikki 
palveluasumisen muodot), kaupunki, 
sote, palveluntuottajat, 
Petterinkulma. 

 
Kaupunki kutsuu/ kokoaa 

Eri rahoitusmahdollisuuksia olevia 
asuntoja, joissa on kumminkin 
yhteistiloja,  ja/ tai tuettua 
palveluja. Yhteisöllisyysmuotoja 
mahdollistava – perinteisestä 
kaavasta joustavaan 
kaavamuotoon (AK? vai pelkkä A?) 
 
 

Kaavoituksen kehittäminen 
yleispiirteisenä mahdollistetaan,  
hybridikaavat (kauppa esim. yhdessä 
kerroksessa, asumista muissa, tuettu 
asuminen), erilliset kiinteistöyhtiöt, 
mutta rakennus tai kortteli voi olla 
sama. Petterinkulma mukaan 
tarkasteluun 

 
Kaavoitus käynnistää 
keskustelut, mahdollistaa 
kaavatyön ja suunnittelun. 
 
Keskeisenä yleispiirteinen 
kaavoitus hyvissä 
sijainneissa! 



Kysymykset ryhmittäin: 2. palveluasumisen 
tarveselvitykset (pj. Paula Hartman, Jyväskylän kaupunki)  
a) Tarpeiden arviointi  

• Kunnan väestörakenne ja –ennuste/65-vuotta täyttäneiden määrän kehitys  

• Ikääntyneiden asumisolot Iisalmessa, palveluasumisen tarve, erityisesti muistisairauksista 
johtuva tarve edellä mainittujen ja vanhuspalveluja koskevien linjausten perusteella 

b) Palveluasumista koskeva rakennuskannan kartoitus 

• Vanhus- ja muiden erityisryhmien palveluiden palvelurakenne tällä hetkellä, kohteet ja 
niiden laatu, kunnan vuokratalokannan käyttömahdollisuudet 

• Tulossa olevat uudet kohteet (päätetyt/suunnitellut) 

c) Hankkeiden priorisointi ja aikataulutus 

• Palvelurakenne tulevaisuudessa: mille asiakasryhmille odotetaan olevan kysyntää 
tulevaisuudessa? Lyhytaikaista vai pitkäaikaista? 

• Toteutettavat uudet ja peruskorjattavat kohteet (erit. kunnan/kuntayhtymien) 

 d) Mahdollistajat 

• Mitkä tekijät mahdollistaisivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia?  

• Mitkä tekijät estävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia? 

• Mitä mahdollisia palvelutoimintaa tukevia toimintoja tarvittaisiin? 



2. Ryhmän ehdotus: priorisointi ja eteneminen 

TOP 3 RATKAISTAVAA HAASTETTA RATKAISUVAIHTOEHDOT MITEN EDETÄÄN? 

KOKONAISUUS HALLINTAAN 
eri erityisryhmät: vammaiset, 
päihdekuntoutujat, vammautuneet, 
haasteelliset käyttäytyvät muistisairaat 
Laatua ja asukaslähtöistä palvelua: 
asukaslähtöinen tarveselvitys 
Miten voidaan tarjota asumispalveluja 
paremmin kotiin 

Seudullisen yhteistyön 
käynnistäminen eri 
tahojen kesken 
Taloudellinen arviointi 
Yhteistyön 
käynnistäminen 

Perustetaan ryhmä ja jokainen 
kunta osallistuu 
Osallistutaan ARAn 
tarvekartoitushankkeeseen 

KOHTEIDEN ARVIOINTI Esitellään tarveselvitysasia 
kuntajohtajakokouksessa 

Liittyy edelliseen kohtaan 
Tehdään listaus kohteista 

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN 
PARANTAMINEN 
Tarvitaan nykyaikaisia liiketiloja 
 
 
 

Uusien tilojen 
rakentaminen 
Investoreita tarvitaan 
Erilaisten palvelu- ja 
asumismallien kartoitus 



Kysymykset ryhmittäin: 3. Koljonvirran sairaalan uusiokäyttö (pj. Jussi 
Peltonen, Hovikoti Group, toimitusjohtaja) 
a) Koljonvirran alueen luomat mahdollisuudet 

• Mitä palveluliiketoimintaa tukevia toimintoja kaupunki voisi tuoda alueelle? 

• Mitä matkailua edistävää alue voisi tarjota? 

• Mitkä toiminnot alueella tukisivat toisiaan? Mistä syntyisi synergiaa? 

• Millainen Uusi Koljonvirta voisi olla parhaimmillaan? Sen punainen lanka? 

b) Nykyisen rakennuskannan luomat mahdollisuudet 

• Mitä erityistä ja hyödyllistä rakennustekniikka/pohjaratkaisu mahdollistaa? 

• Mitkä asiat rajoittavat ja miten rajoittavat? 

• Millaista yhteisöllisyyttä kiinteistö tukee nyt? Entä täydennysrakentamisen jälkeen? 

• Mitä pitäisi purkaa? Mitä pitäisi rakentaa? 

c) Rahoitus 

• Mikä houkuttelisi sijoittajia alueelle? Mikä on estänyt rahoituksen saamista toistaiseksi? 

• Mitä rahoitusvaihtoehtoja ei ole vielä kokeiltu? 

d) Asiakkaiden tarpeet ja toiveet 

• Mitkä asiat muodostaisivat alueesta houkuttelevan paikan asiakkaille? 

• Mitä muuta palvelua voitaisiin tarjota kuin tehostettua palveluasumista? 

 

 



3. ryhmän ehdotus: priorisointi ja eteneminen 

TOP 4 KÄYTTÖEHDOTUSTA RATKAISUVAIHTOEHDOT MITEN EDETÄÄN? 

Yrityshautomotoiminta jonkun 
toimialan ympärille 
 
 
 

Metsä- ja metalliosaamisen 
hyödyntäminen, mahdollisesti 
biopolttoaineet. 
Nuori yrittäjyys –teemalla 

Rautainen Savo-hanke 
todennäköisesti osaa kertoa lisää. 
Tavattava Reijo Hynynen 
(+Terho Savolainen) 

Matkailutoimijoiden ja –toiminnan 
keskittäminen alueelle 
 
 
 

Moottorikelkkasafarit, 
sisävesimatkailu, luontoarvot, 
ratsastus, kalastus 

Jutellaan Minna Maukosen kanssa 
verkoston ja oman brandin 
luomiseen liittyen. 
(+Terho Savolainen) 

Terveysmatkailu KYS:n kumppanina 
 
 

Majoitus ja kevyt hoiva 
toipumiseen. 
Luontoarvojen hyödyntäminen 
Ulkomaalaisturismi 

Jutellaan Jorma Penttisen kanssa 
(+Terho Savolainen) 

Kehitysyhteistyöpajan osan siirtäminen 
alueelle sekä pakolaisten 
toimintakeskustoiminta 

Työtoimintaa syrjäytyville 
nuorille, toiminnan siirto 
Kivirannalta 

Keskustellaan Toimisäätiön kanssa. 
(+Terho Savolainen) 
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