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Helsingin vanhusneuvosto on tutustunut asiaan kokouksessaan
17.11.2011, jolloin asiasta oli alustamassa asunto-ohjelmapaallikk6
Mari Randell. My6s kokouksessa 22.11.2011 asia oli keskusteltavana.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Terhi Koulumies on toimittanut
asiasta taustamateriaalia vanhusneuvoston jasenten kaytt66n.
Helsingin kaupungin tavoitteena on, etta vanhusvaest6 asuisi
mahdollisimman pitkaan omissa kodeissaan ja tarvittavat palvelut
tuodaan koteihin, mikali vanhus ei paase palvelujen piiriin. Tama
tuntuu olevan yleensa my6s ikaantyvien oma toive.
MA -ohjelmaluonnosta vanhusvaest6n kannalta arvioitaessa huomio
kiinnittyy ensisijaisesti kahteen nak6kohtaan:

•

Esteettomyyden tavoite ei ole suunnitelmassa
lankana

ns. punaisena

Suunnitelman peruslaht6kohta on, etta vanhusvaest6 ei ole
erityisryhma. Tasta seuraa, etta kaikessa korjaus- ja
uudisrakentamisessa tulee huomioida esteettomyys siten, etta
myos apuvalineita kayttavan vanhusvaeston asuminen kaikissa
asunnoissa on mahdollista. Katkeamattoman esteettomyyden
tavoitteen toteutuminen takaa, etta esteet6n asuntokanta on kaikkien
ikaryhmien kayt6ssa.
Vanhusneuvosto toivoo, etta rakentamisessa huomioidaan
ikaryhmatarpeet. Tosiasiassa vanhusvaest6 tuntuu toivovan yha
enemman mahdollisuutta senioriasumiseen, yhteis611isyytta tukeviin
taloihin, joissa on esteett6mia asuntoja samanhenkista seuraa.
Vanhusneuvoston kanta on, etta vanhusten asumista tulisi keskittaa
palvelukeskusten ja monipuolisten vanhustenkeskusten

laheisyyteen. Talloin vanhusten mahdollisuudet omatoimisesti kayttaa
hy6dyksi keskusten palveluja paranisivat. Apua tarvitseville

kuljetuspalvelukin olisi yksinkertaista jarjestaa ja matkat Iyhenisivat.
My6s kotihoidon asiakaspalveluun liittyvat matkat Iyhenisivat.
Kaupunkisuunnittelussa tulisi my6s huomioida eriarvoistumisen
ennalta ehkaisy. Jotta kaupunginosat eivat eriarvoistuisi, tulisi my6s
vanhuksille soveltuvia vuokra-asuntoja rakentaa seka kantakaupunkiin
etta uusille alueille.
Huomattavan suuressa osassa helsinkilaisia kerrostaloja ja muita
asumuksia on liikkumisen esteita. Hisseja on rakennettu liikkumista
helpottamaan, mutta hammastyttavan monissa hissitaloissa johtaa
hissitasanteelle hankalakulkuinen portaikko. Yhdestakin kohdasta
katkeava esteett6myys voi katkaista kulkemisen kokonaan, vaikka
esteeton ja vaivaton liikkuminen on valttamatonta kaikille
ikaihmisille mutta erityisesti apuvalineita kayttaville vanhuksille
omatoimisuuden sailyttamiseksi ja tukemiseksi.
Uudisrakentamisessa tulee huomioida samat esteett6myysnak6kohdat
jo alueen suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan varata riittav3 valjyys
suunnitteluun esteettomyysratkaisujen toteuttamista varten.
Esteettomyys tulee huomioida myos lahipalvelujen ja
lahiympariston suhteen.
Liikenneyhteyksia, myos palvelulinjoja, tulee kehittaa samassa
aikataulussa rakentamisen kanssa.
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