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§ 113
Asuntotuotantotoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
ikääntyneiden yhteisöllistä asumista ja asumispalvelujen 
kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta 

HEL 2015-004402 T 00 00 03

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asuntotuotantotoimikunnan mielestä aloitteessa kiinnitetään huomiota 
tärkeään asiaan ja pitää hyvänä esitetyn selvityksen tekemistä. 
Toimikunnan lausunnossa kiinnitetään päähuomio rakennusteknisiin ja 
asuntorakentamisen näkökohtiin.

Asuntotuotantotoimisto on rakennuttanut senioreille suunnattuja 
kohteita sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle että Helsingin 
Asumisoikeus Oy:lle. Nämä kohteet ovat periaatteessa tavanomaisia 
kerrostaloja, joissa on kuitenkin huomioitu kohderyhmän tarpeita 
erityisemmin esimerkiksi esteettömyydessä ja yhteistiloissa. Asunnot 
ovat olleet kuitenkin täysin itsenäisiä huoneistoja keittiöineen ja 
olohuoneineen. Käytetty ikäraja asuntoihin hakeutumiseksi on ollut 55 
vuotta ja nämä ARA-rahoitteiset asunnot ovat olleet hyvin kysyttyjä.

Kaupungin omistukseen rakennutettujen kohteiden lisäksi on tehty 
omistusseniorikerrostalo, Asunto Oy Kotisatama, Aktiiviset seniorit 
Ry:lle sekä samaan yhteyteen toinen Hitas-seniorikerrostalo Asunto Oy 
Leonsatama. Nämä hankkeet valmistuivat vuonna 2015. 
Kotisatamassa toteutettiin poikkeuksellisen laajat yhteistilat ja 
asukkaiden valinta kohteeseen tapahtui yhdistyksen haastatteluin.

Tavanomaisten asuinkerrostalojen lisäksi asuntotuotantotoimisto on 
rakennuttanut ja peruskorjannut vanhusten palvelutaloja, joista on tehty 
pääosin ryhmäkoteja. Entisistä palvelutaloista ollaan siirtymässä 
enemmän hoidon viemiseen vanhusten koteihin ja ryhmäkodeissa ja 
uusissa palveluasunnoissa asuvat ihmiset ovat aikaisempaa 
huonokuntoisempia. Usein näissä asunnot ovat pieniä, omalla 
kylpyhuoneella sekä keittomahdollisuudella varustettuja. Vanhojen 
palvelutalojen esteettömyydessä on useimmiten puutteita, joita ainakin 
osittain voidaan parantaa peruskorjauksen yhteydessä. Parvekkeet 
ovat yhteisiä.

Peruskorjausten yhteydessä entisiä palvelutaloja muutetaan nykyisin 
uuteen käyttöön. Yksi uusi käyttömahdollisuus voisi olla aloitteen 
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ehdotus yhteisöllisestä senioriasumisesta. Muutama pienasunto 
muodostaisi asuntoyhteisön, jolla olisi yhteinen keittiö-oleskelutila ja 
parveke. Asuntoyhteisöt taas voisivat muodostaa senioritalon, jonka 
asukkaat taas voivat yhdistää voimansa yhteisen toiminnan 
järjestämiseen, ehkä myös palvelujen kilpailuttamiseen. Asuminen 
yhteisöllisessä senioritalossa edellyttäisi vielä toimintakykyisyyttä, 
mutta voisi olla osavastaus yksinäisyyden ja eristyneisyyden 
torjumiseen.

Tällaisessa seniorisolumallissa tavallaan palataan entiseen 
palvelutalomalliin, kuitenkin sillä erotuksella, että asukkaat olisivat 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n taloissa tavallisia vuokra-asukkaita, 
ilman sosiaali- ja terveysviraston osallistumista varsinaiseen 
asumiseen. Asukasvalinnassa tulisi olla ikäraja ja sen lisäksi asukkailla 
mahdollisuus vaikuttaa yhteisöyksikön sisällä asukasvalintaan. 
Nykymääräysten mukainen esteettömyys ei ilman mittavia ja kalliita 
remontteja vanhoissa palvelutaloissa toteudu, mutta kohtuullisen 
toimintakykyiselle asukkaalle asunnot useimmiten soveltuisivat. 
Asuminen tällaisessa senioritalossa ei olisi ARA:n tarkoittamaa 
erityisasumista.

Asukkaiden ja kaupungin kannalta palvelujen tuottaminen 
yhteisölliseen senioritaloon on mahdollista toteuttaa järkevästi ja 
kustannustehokkaasti. Välimatkojen kulkemisen sijaan aikaa voisi 
jäädä enemmän varsinaiseen avustustyöhön. Mahdollisesti myös 
yksityiset palvelut saattaisivat menestyä, kun asiakaskuntaa olisi 
riittävästi samassa osoitteessa. Edulliset asumiskustannukset voisivat 
paremmin mahdollistaa myös palvelujen ostamisen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on edelleen eri puolella kaupunkia 
joitakin rakennuksia, joissa on pääosin pieniä yksiöitä. Osaa niistä 
harkitaan tällä hetkellä siirrettäväksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
normaalikantaan ja osassa odotetaan sosiaali- ja terveysviraston 
käyttötarpeiden selviämistä.

Rakennuttamisessa tekniseltä kannalta suurimmat haasteet ovat 
riittävän esteettömyyden tason sekä kustannustehokkuuden 
saavuttaminen niin, että tavoite edullisesta yhteisöllisestä 
senioriasumisesta myös käytännössä toteutuisi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää asuntotuotantotoimikunnalta lausuntoa 
valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteesta ikääntyneiden yhteisöllisen 
asumisen ja asumispalvelujen kehittämiseksi. Lausunto tulee antaa 
1.9.2015 mennessä.

Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, voisiko kaupunki olla aktiivinen 
uudenlaisten ikääntyneiden yhteisöllisempää asumista tukevien arava-
hallintamuotoisten asumiskohteiden suunnittelemisessa ja 
rakennuttamisessa. Aloitteessa ehdotetaan pieniä omalla 
kylpyhuoneella varustettuja yksiöitä, joissa olisi yhteiset keittiöt ja 
yhteistilat. Asumismuoto soveltuisi aloitteen tekijän mielestä hyvin 
myös ennestään vuokratalovaltaisille alueille, hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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