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Yhteisöllistä asumista 
Tuusulaan

• Tuusulassa on käynnissä ikääntyneiden yhteisöllisen 

asumisen kehittämishanke.

• Hanke on saanut Ympäristöministeriön rahoitusta 

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.

• Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Miina 

Sillanpään Säätiö.



Hankkeen tavoitteet

• Edistämme ikääntyneiden yhteisöllistä asumista 

Tuusulassa

• Kehittämme ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä 

yhteisöllisen asumisen ratkaisuja

• Luomme uudenlaista tarjontaa ja kysyntää 

ikääntyneiden asuntomarkkinoille



Edistetään ikääntyneiden 
yhteisöllistä asumista
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Yhteisöllisen asumisen kokeilu 

• Kalliopohjassa on kokeiltu ikääntyneiden yhteisöllistä 

toimintaa.

• Asukkaat toivoivat olohuonetoimintaa. 

• Olohuone on avoinna torstaisin klo 13-15 Kalliopohjan 

kerhohuoneella.

• Kävijämäärä on vakiintunut 15-25 henkilöön. 

• Koronarajoitukset haittasivat toiminnan käynnistymistä.

• Haasteena löytää toiminnalle vetäjää. 

• Toiminnan laajentamiseksi tarvitaan tuuppari.



Ikääntyneiden asumisen työpajat

• Tuusulalaisille ikääntyneille 

järjestettiin työpajoja syksyllä 2021.

• Työpajoissa kartoitettiin 

ikääntyneiden asumisen toiveita ja 

unelmia. 





Yhteisöllisen asumisen ilta

• Yhteisöllisen asumisen ilta järjestettiin 27.4. 

Onnelassa.

• Illassa esiteltiin Suomessa toteutettuja 

yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.

• Helsingin Kalasataman yhteisöllisen 

senioritalon asukas jakoi kokemuksiaan.

• Illan aikana juteltiin mahdollisuuksista 

saada yhteisöllisen asumisen kohteita 

Tuusulaan.



Lisätään ymmärrystä 
ikääntyneiden asumisesta

• Miina Sillanpään Säätiö työsti selvityksen 

toteutetuista yhteisöllisen asumisen ratkaisuista.

• Ikääntyneiden asumisen on valmistunut selvitys. 

Selvitys on lisännyt ymmärrystä ikääntyneiden 

asumisen tilannekuvasta.

• Toukokuun alussa järjestettiin työpaja, jossa 

pohdittiin toimenpiteitä ikääntyneiden asumisen 

selvityksessä esiinnousseisiin asioihin.

• Rakennusliikkeitä on kontaktoitu aktiivisesti. 



Ensimmäiset yhteisöllisen 
asumisen kohteet
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Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen 
kohde rakenteilla Rykmentinpuistoon

• Ensimmäisen ikääntyneiden yhteisöllisen 
asumisen kohteen rakentaminen on alkanut.

• As Oy Tuusulan Agassit -vuokrataloa rakentuu 
Rykmentinpuistoon, aivan Tuusulan keskustan 
tuntumaan.

• Kohteeseen tulee 50 esteetöntä asuntoa.
• Kaikissa asunnoissa on huoneiston levyiset 

parvekkeet.
• Asukkaiden käytössä on erilaisia yhteistiloja.
• Myös piha on suunniteltu asukkaiden yhteiseksi 

oleskelualueeksi.
• Talon alakertaan sijoittuu apuvälinevarasto.
• Vieressä sijaitsevaan pysäköintilaitokseen on 

esteetön kulku.
• Toteuttajana on Avain Rakennuttaja Oy.



Ikääntyneiden yhteisöllistä asumista 
Mattilaan

• Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kohde 
suunnitteilla Tuusulan Mattilaan

• Tontin asemakaavoitus käynnissä
• Suunnitteluvaraus tehty
• 34 asuntoa (4 kpl 1h+k, 13 kpl 2h+k, 

17 kpl 3h+k)
• Omistusasuntopohjainen kohde
• Yhteisöllisiä tiloja kerrostalon ensimmäiseen 

kerrokseen
• Yhteisöllinen piha-alue



Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen 
kohde suunnitteilla Jokelaan

• Jokelaan suunnitellaan ikääntyneiden 
yhteisöllistä vuokratalokokonaisuutta.

• 46 asuntoa 
(2 kpl 1h+k, 30 kpl 2h+k, 14 kpl 3h+k)

• Kohteelle haettu ARAn erityisasumisen 
investointiavustusta.

• Talon ensimmäiseen kerrokseen on 
suunniteltu asumisviihtyvyyttä ja 
yhteisöllisyyttä lisääviä asukkaiden käyttöön 
tulevia yhteistiloja.

• Yhteisöllinen piha-alue
• Lähellä Jokelan kaupallisia palveluita ja 

juna-asemaa.



Yhteisöllisen asumisen kohde suunnitteilla 
Mikkolaan

• Uutta ikääntyneiden 
yhteisöllisen asumisen 
kohdetta suunnitellaan 
Tuusulan Mikkolaan.

• 65 asuntoa
• Yhteisöllinen piha-alue
• Sijoittuu Mikkolan koulun ja 

tänä vuonna valmistuvan 
Martta Wendelinin päiväkodin 
läheisyyteen.



Haasteet

• Yhteisöllisen asumisen konsepteja ei ole ostettavissa kaupan 

hyllyltä.

• Yhteisöllisen asumisen ratkaisujen tuottaminen on hidasta. 

Väki vanhenee vauhdilla.

• Kerhohuone kerrostalossa ei vielä tee asumista yhteisölliseksi.

• Rakentamiskustannukset nousevat.

• Rahoituskysymykset pohdituttavat.

• Miten yhteisöllistä toimintaa saadaan synnytettyä olemassa 

oleviin asuinympäristöihin? Mikä taho vastaa yhteisöllisestä 

toiminnasta?

• Millä resurssilla yhteisöllistä toimintaa tuupataan?

Miten yhteistyön kunnan ja hyvinvointialueen välillä 



Mitä seuraavaksi?
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Ikääntyvällä 
turvallinen 

koti

Kotona 
asumista 
tukevat 
palvelut

Tekemistä ja 
harrastuksia

Ikääntyvä 
aktiivinen 

toimija asuin-
ympäristössään

Asumisessa 
tapahtuvien 
muutosten 
ennakointi

Ikääntyville 
sopivia 

asumisen 
ratkaisuja

Esteetön, ikä-
ystävällinen ja 
luonnonläheinen 
asuinympäristö

Yhteisöllinen 
toiminta ja 
naapuriapu



Seuraavat askeleet

• Syksyllä järjestetään verkostotyöpaja, jonne kutsutaan ikääntyneiden 

yhteisöllisen asuinympäristön keskeisiä toteuttajia (esim. yhdistykset, 

järjestöt, yrittäjiä, seurakunta, kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuripalvelut, 

liikuntapalvelut, viherpalvelut ja yleisten alueiden kunnossapito).

• Tuusulaan rekrytoidaan asumisneuvoja, jonka tehtävä on tukea ikäihmisiä 

asumisen asioissa.

• Tuusulan kunta on hakenut rahoitusta ikääntyneiden yhteisöllisen 

toiminnan kehittämiseksi.

• Tuusulassa valmistellaan parhaillaan asuntopoliittista ohjelmaa. 

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen on tärkeä osa asuntopoliittista 

ohjelmaa.

• Tuusulan kunta on saanut Ympäristöministeriöltä rahoitusta 

uudelle hankkeelle.



Kiitos.

Riikka Uusikulku

@riikkauusikulku

riikka.uusikulku@tuusula.fi

040 314 3040


