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Tässä selvityksessä hahmotellaan senioriasumisen kehittämistarpeita ja
yhteisöllisen, asukaslähtöisen senioriasumisen suunnittelun suuntaviivoja. Työssä
listataan myös kiinnostavia kansainvälisiä senioriasumisen esimerkkejä. Aihetta
lähestytään erityisesti käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja monialaisen
yhteissuunnittelun sekä toistettavien asuntokonseptien näkökulmasta. Raportti
perustuu sekä tutkimustietoon että käytännön kokemuksiin.
Selvityksen taustalla on Ornamon senioritaloyhdistyksen, Suomen Taiteilijaseuran
Ateljeesäätiön, Suomen Kirjailijaliiton ja Kuvaston yhteinen Ars Longa –talohanke
Helsingin Verkkosaareen. Hankkeen yhteydessä tarkastellaan myös laajemmin
edellytyksiä uusille senioriasumisen ratkaisuille. Selvityksen on toteuttanut
taiteen tohtori, sisustusarkkitehti Antti Pirinen osana Ornamon
senioritaloyhdistyksen työryhmää.

Kansikuva: Ars Longa –talon yhteissuunnittelutyöpajasta syksyllä 2016.
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1 / SENIORIASUMISEN
KEHITTÄMISTARPEET
IKÄÄNTYNEIDEN ASUMINEN YHTEISKUNNALLISENA ONGELMANA
Suomessa kuten muuallakin länsimaissa väestön ikääntyminen asettaa lähitulevaisuudessa suuria
haasteita asuntokannalle. Samalla hyvinvointiyhteiskunnan murros ja palvelurakenteen muutos
haastavat perinteiset palvelumallit. Ikääntyneiden määrän kasvu sekä sosiaalipalvelujen ja
terveydenhuollon rakennemuutos edellyttävät kansalaisten omakohtaista varautumista
ikääntymiseensä. Asumisolot tulisi järjestää esteettömiksi sekä yksilöllisiä hoiva- ja muita palveluja
tarpeen mukaan mahdollistaviksi, mikä voi olla hankalaa etenkin vanhassa asuntokannassa.
Asuntopolitiikan tavoitteena maassamme on laitosmaisen asumisen vähentäminen, ikääntyminen
omassa kodissa sekä ikääntyneiden asukkaiden omatoimisuuden ja itsehoitoisuuden edistäminen.
Tämä on kirjattu myös vuonna 2013 käynnistyneen kansallisen Ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelman tavoitteisiin (Ympäristöministeriö 2013). Keskeisiä toimenpiteitä tavoitteiden
saavuttamiseksi ovat ennakointi ja varautuminen ikääntymiseen sekä viranomaisten että yksilöiden
toimesta, asuntokannan esteettömyyden parantaminen ja asuntojen korjaaminen ikääntyneille
sopiviksi, asuntojen laadun ja asumisratkaisujen monipuolisuuden lisääminen sekä asumisen,
palvelujen, teknologian ja yhteisöjen kehittäminen ikääntymistä tukeviksi ympäristöiksi. Ohjelman
taustatiedoissa todetaan, että Suomessa tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen
2030 mennessä, kun tavoite on, että kotona asuu vähintään 92 % yli 75-vuotiaista.
Ikääntyneille tarjottujen asumismuotojen kirjo on laaja, ulottuen tavallisista asunnoista senioritaloihin,
palvelutaloihin, tehostettuun palveluasumiseen ja hoitolaitoksiin. Tarjonnassa on kuitenkin melko
vähän laadullista diversiteettiä (mm. Tyvimaa 2010). Asumismuodon valintaa määrittää lähinnä fyysinen
ja henkinen toimintakyky, jonka heiketessä siirrytään asteittain tavallisesta asunnosta kohti hoivaasumista. Useimmat ihmiset tarvitsevat elämänsä lopussa jonkin asteista hoivaa, mutta terveen
vanhuuden pidentyessä myös elämänvaihe, jolloin voidaan asua suhteellisen tavallisessa asunnossa, on
monien kohdalla entistä pidempi. Toisaalta yhteiskunnan enenevä sosioekonominen jakautuminen
näkyy myös tässä ryhmässä. Osalla ikääntyneistä on paljon varallisuutta ja kykyä ratkaista asumisensa,
osa on vähävaraisia ja sairaita.
Seniorit ovat myös elämäntavoiltaan entistä monimuotoisempi ryhmä. Nykyiset suuriin ikäluokkiin
kuuluvat seniorit ovat eläneet koko aikuisuutensa modernissa Suomessa, joten he edustavat perinteistä
vanhuskäsitystä laajempaa kirjoa elämätapoja ja asumiskulttuureja. Samalla yksin asuvien seniorien
määrä on kasvussa ja ikääntyneiden kokema yksinäisyys on lisääntynyt. Väestön huoltosuhteen
muuttuessa vertaistuen ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Uusien yhteisöllisyyttä edistävien
asumismuotojen kehittäminen vastaa tuleviin väestörakenteen muutoksen haasteisiin. Ihmiset haluavat
ikääntyessään asuinympäristön, joka sallii heidän jatkaa asumistaan heidän itse toivomallaan tavalla,
jonka ylläpito on vaivatonta ja jossa asuminen on kohtuuhintaista.
Asuntopolitiikassa, asuntotuotannossa ja asumisen suunnittelussa ikääntyneet nähdään usein
passiivisena ja homogeenisena joukkona ja asiantuntijoiden toimenpiteiden kohteena. Heillä itsellään
on harvoin ollut aktiivista roolia uusien asumisratkaisujen kehittämisessä. Seniorit näyttäytyvät
asukkaina kahdella tavalla. Hyväkuntoiset ja varakkaat varhaisseniorit ovat asuntorakennuttajille
houkutteleva kohderyhmä, jolle markkinoidaan uusia senioriasuntoja. Suuri osa tavallistenkin
uudiskerrostalojen asukkaista esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on yli 60-vuotiaita. Seniorien
asumisuran toisessa päässä taas ovat apua tarvitsevat hoiva-asumisen asiakkaat.
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SENIORIT AKTIIVISINA ASUMISEN TOIMIJOINA
Ikääntyneiden asuminen nähdään siis usein yhteiskunnallisena ongelmana ja ikääntyneet itse
passiivisena ja homogeenisena ryhmänä. Laadullisesti todella erottautuvaa ikääntyneille sopivaa
asuntotarjontaa on vähän. Markkinoiden tarjoamiin asumismuotoihin tyytymättömät seniorit sekä
Suomessa että muualla maailmassa ovatkin itse ryhtyneet toimimaan oman asumisensa ratkaisemiseksi.
Taustalla on laajempi seniorien elämätapojen yksilöllistyminen sekä yhteisöllisyyden, edullisuuden,
ekologisuuden ja hoivan tarve asumisessa.
Ajankohtainen ilmiö Suomessa ovat erilaisten asukasryhmien itse rakennuttamat asuintalot, joilla
pyritään vastaamaan yhteisöllisyyden tarpeeseen. Keski-Euroopassa ja muualla Pohjoismaissa tällaisia
asumismuotoja on toteutettu jo pidempään. Tunnetuin esimerkki asukkaiden itsensä tarpeista
syntyneestä uudenlaisesta senioriasumisen mallista Suomessa on vuonna 2006 valmistunut
yhteisöllinen Loppukiri-senioritalo Helsingin Arabianrannassa, joka perustuu asukkaiden itse tuottamiin
palveluihin. Näissä hankkeissa ikääntyneet itse ovat aktiivisesti mukana ratkomassa asumisensa
haasteita. Heidän kehittämänsä ratkaisut paljastavat aukkoja asuntomarkkinoilla ja kyseenalaistavat
perinteiset käsitykset ikääntyneistä asukasryhmänä.
Asuinympäristö voi osaltaan tukea tai estää asukkaan aktiivista toimintaa ja hyvinvointia. Ikääntymisen
tutkimuksessa mm. kriittinen gerontologia ja ympäristögerontologia käsittelevät sitä, miten rakennettu
ympäristö osaltaan luo vanhuutta esimerkiksi estämällä fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneen
ihmisen toimintaa. Kriittinen gerontologia pyrkii kyseenalaistamaan ikääntyneitä alistavat käsitykset
vanhuudesta ja palauttamaan yksilöille vallan heidän omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Sen
mukaan kuuluminen (asumistyytyväisyys) ja toimijuus (mahdollisuus aktiivisesti käyttää, muokata ja
luoda paikkoja) ovat erittäin tärkeitä ikääntyneiden identiteetin, hyvinvoinnin ja autonomian
tukemisessa (Wahl & Oswald 2010).
Myös käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja yhteissuunnittelun kansainvälisessä tutkimuksessa on viime
aikoina kiinnostuttu senioreista kasvavana käyttäjäjoukkona. Ikääntyneiden asumiseen ja elämiseen
liittyviä käyttäjäinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita tarkasteltaessa seniorit näyttäytyvätkin
kekseliäinä ja kokeneina edelläkävijöinä, joiden kehittämät asumisen ratkaisut voivat olla houkuttavia
myös laajemmilla markkinoilla ja auttaa suunnittelijoita kehittämään parempia ratkaisuja. Sen sijaan
että vanhuus nähtäisiin vähittäisenä luopumisena ja elämän kaventumisena, se voidaankin ymmärtää
"sosiaalisia innovaatioita inspiroivana kulttuurina" (Lee ym. 2013) ja "mahdollisuutena vapauteen" eli
mahdollisuutena vihdoinkin toteuttaa omia tarpeita esimerkiksi asumisessa (Moody 2006).
Senioriasumisen kehittämisen lähtökohtana tulisi olla seniori-ikäisten kohtaaminen aktiivisena osana
väestöä ja heidän hyödyntämisensä myönteisenä yhteiskunnallisena resurssina. Ikääntyneet tulisi
kohdata yksilöinä ja nähdä vahvuuksiensa ja mahdollisuuksiensa kautta. Kuten asukasvetoiset
asumishankkeet kertovat, ikääntyneet itse voivat olla aktiivisia ja innovatiivisia toimijoita
asuntotuotannossa eivätkä ainoastaan viranomaisten tai markkinoiden toimenpiteiden kohteita.

ASUKASVETOISTEN HANKKEIDEN ERITYISPIIRTEITÄ
Suomessa asukasvetoisten kaupunkimaisten asuntorakentamishankkeiden päätoteutusmuodot ovat
asukaslähtöinen rakennuttaminen, jossa rakennuttajatahona on esimerkiksi kiinteistöyhtiö tai
perustajaurakoitsija, ja ryhmärakennuttaminen joko asukas- tai konsulttivetoisesti (Helamaa & Pylvänen
2012). Kaupunkien tuki kaavoituksessa ja tontinjaossa on ollut uudenlaisten pilottihankkeiden
toteutumiselle tärkeä mahdollistaja. Asukasvetoiseen tuotantoon liittyy kuitenkin yhä taloudellisia,
lainsäädännöllisiä ja muita esteitä. Esimerkiksi asuntorakennuttamisen rahoitusmallit suosivat suuria
rakennuttajia ja yhteistilojen laajempi toteuttaminen on hankalaa. Asukas-kehittäjiltä vaaditaan paljon
aikaa, sitoutumista, riskinsietokykyä ja taitoja. Yhteisöllisen senioritalon tavoitteena on turvata ja tukea
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seniori-ikäisten osallistumismahdollisuuksia ja aktiivista vanhuutta, mikä edellyttää asukkaiden
henkilökohtaisten mieltymysten ja taitojen tavanomaista parempaa huomioimista.
Asukasvetoiset hankkeet perustuvat lähes aina jonkin asteiseen yhteissuunnitteluun. Tällöin arkkitehdin
ja muiden toteuttamiseen osallistuvien ammattilaisten on osattava toimia käyttäjien kanssa laajemmin
kuin tavallisessa rakennushankkeessa. Yhteissuunnittelu on usein kuitenkin pinnallista, tehotonta ja
konfliktiherkkää. Asukkaiden toiveet eivät aina toteudu eikä toisaalta hyvän suunnittelijan tuomaa
lisäarvoa aina pystytä hyödyntämään. Tarvittaisiin taloudellisempia ja paremmin suunnitteluun
lisäarvoa tuovia työtapoja prosessin eri vaiheisiin. Olisi kehitettävä senioriasumiseen soveltuvia
yhteissuunnittelun menetelmiä, jotka mahdollistavat asukkaiden, suunnittelijoiden, rahoittajien ja
tuottajien tavoitteiden yhteensovittamisen kestävällä tavalla.
Myös opin jakaminen yli yksittäisten projektien, hyvien ratkaisujen monistaminen, toistettavien
konseptien kehittäminen ja parempi kytkeminen teollisuuden tuotekehitykseen on asumisen
kehittämisen haasteena. Yksittäisten räätälöityjen kohteiden ohella olisi hyödyllistä kehittää yleisempiä
senioriasumisen konsepteja eli hyviä monistettavissa oleva perusratkaisuja, joita voitaisiin soveltaa eri
näköisinä ja kokoisina arkkitehtonisina ratkaisuina eri paikkoihin ja asukasryhmille.
Asukasvetoiset asuntorakentamishankkeet Suomessa ovat painottuneet omistusasumiseen.
Vuokratalotuotannossa asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat perinteisesti olleet vähäisiä. Vuokraasumisessa asukas-kehittäjien rooli on erilainen, eikä esimerkiksi asuntojen kovin tarkka räätälöinti ole
välttämättä järkevää. Tarvittaisiin siis myös toimivia malleja eri omistusmuotoihin ja kestäviä ja
taloudellisia tapoja toteuttaa uudenlaista senioriasumista kovan rahan asuntotuotantoa tiukemmissa
taloudellisissa puitteissa, mikä edellyttää tilallista ja teknistä optimointia.
Keskeinen suunnitteluongelma yhteisöllisten asuinkerrostalojen kehittämisessä on yksityisen asuintilan
ja yhteistilojen optimointi siten, että tilat mahdollistavat tavanomaista kerrostaloa laajemman
yhteisöllisyyden mutta eivät silti muodostu asukkaille kohtuuttoman kalliiksi. Asuntotuotannossa ja –
suunnittelussa tarvitaan lisää tietoa siitä, millaisia konkreettisia vaatimuksia erilaiset uudet
ikääntyneiden yhteisöllisyyden muodot asettavat senioritalojen suunnittelulle ja miten tilaratkaisuilla
voidaan tukea yhteisöllisyyden syntymistä ja asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhteistilojen
lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon tilojen esteettömyys sekä itsenäistä asumista tukevat
fyysiset ja digitaaliset palvelut.
Nykyiset rahoitusmuodot ja vuokranmuodostus eivät tue asuinrakennusten yhteistilojen rakentamista.
Tarvitaan uusia malleja, joissa esimerkiksi osa asunnon oleskelutilasta sijaitsee yhteistilojen puolella.
Yksityisen ja yhteisen tilan määrää ja jakautumista rakennuksen sisällä voitaisiin kehittää
ennakkoluulottomammin. Voidaan kiistellä siitä, tarvitseeko ikääntyvä ihminen vähemmän elintilaa kuin
aikaisemmin. Tilantarve ehkä pysyy samana tai jopa kasvaa, mikäli käytössä on liikkumisen apuväline.
Osa toiminnoista voidaan kuitenkin usein sijoittaa yksityisen asuintilan ulkopuolelle. Esimerkiksi
kodinhoitohuone ja sauna voivat olla yhteisiä. Yhteisöllisen asumisratkaisun vaikuttavuus näkyy paitsi
tilankäytön tehokkuutena myös asukkaiden sosiaalisena hyvinvointina.
On huomioitava, että hyvä yhteisöllinen senioriasuminen voi toteutua monien eri polkujen kautta, eri
asteisella asukasosallistumisella, eri omistusmuodoissa ja erilaisissa taloissa. Yhteisöllisyys ei välttämättä
edellytä varsinaista yhteisöasumista tai sitoutumista yhteiseen toimintaan.

ARS LONGA –TALO ESIMERKKINÄ ASUKASVETOISESTA TUOTANNOSTA
Selvityksen taustalla oleva Ars Longa –talohanke on muotoilijoille, taiteilijoille ja kirjailijoille tarkoitettu
senioritalo, jonka aloitteentekijöinä on ollut joukko taideteollisuusalalla toimivia senioreja. Talon
rakennuttaja ja tuleva omistaja on Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy, jonka on perustanut Ornamon
Senioritaloyhdistys yhdessä Helsingin Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön kanssa.
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Talon rahoituspohja sekä omistaja- ja asukasryhmä laajentuivat, kun mukaan tulivat Suomen
Kirjailijaliitto ja kuvataiteilijoita edustava Kuvasto ry. Suurin osa asunnoista tuleekin lopulta olemaan
kirjailijoiden ja kuvataiteilijoiden käytössä. Taide- ja kulttuurialan asuintaloilla on Helsingissä jo melko
pitkä historia. Aiempia esimerkkejä tällaisista taloista ovat:
•
•
•
•

Lallukan Taiteilijakoti, Töölö, 1933, Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö.
Näyttelijäkoti Thalian Torppa, Munkkiniemi, 1958, Thalia-säätiö.
Vuosaaren Taitelijatalo, Aurinkolahti, 2002, Helsingin kaupungin Taiteilijatalosäätiö.
Musiikkialan vuokratalo Jallukka, Jätkäsaari, 2017, ELMU-säätiö ja Y-Säätiö.

Ars Longa on valtion lainoittama ARA-vuokratalo, jonka vuokrataso tulee siten olemaan kohtuullinen.
Se rakennetaan Helsingin kaupungin vuokratontille, joka sijaitsee Verkkosaaressa Hermannin rantatiellä,
Viehe-korttelissa, lähellä tulevaa Kalasataman keskusta. Kuusikerroksisessa kerrostalossa on noin 50
asuntoa. Pohjakerrokseen ja kattokerrokseen sijoittuu runsaasti yhteistiloja.
Ars Longa -taloa on kehitetty ja suunniteltu yhdessä kahden naapuritalon kanssa. Viereiselle tontille
rakennetaan Setlementtiasuntojen rakennuttama Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija-asuintalo
ja sen toiselle puolelle Alkuasuntojen nuorisoasuntoja. Kolmella talolla on sekä yhteisiä että
talokohtaisia yhteistiloja. Yhteisiä yhteistiloja ovat mm. talopesula ja talosaunat. Ars Longan omia
yhteistiloja ovat mm. näyttelytilaksi muuntuva varastotila pohjakerroksessa ja kattokerroksen yhteistila.
Kaikki talot on suunniteltu yhtenä kokonaisuutena. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Kristiina Hannunkari
Arkkitehdit Hannunkari ja Mäkipaja Oy:stä. Osana luonnossuunnittelua on toteutettu
yhteissuunnittelutyöpajoja tulevien asukasryhmien kanssa, joissa teemoina ovat olleet asunnot,
yhteistilat ja taide osana asumista.

Kuva 1. Ars Longa –talon
kehittämisen tavoitteita.
Ars Longa -talon kehittämisen aikana on määritelty talon kohderyhmän eli muotoilu- ja taidealan
seniorien ominaispiirteitä ja erityistarpeita sekä niihin pohjautuvia laadullisia tavoitteita, joita talon
suunnittelussa olisi huomioitava. Yhtenä tyypillisenä tekijänä taidealan senioreille näyttäisi olevan se,
että luovan työn tekeminen usein jatkuu jossain muodossa vanhanakin eli työssä ja eläkkeellä olemisen
raja ei ole niin selvä kuin monilla muilla ammattiryhmillä. Alalle on myös tyypillistä pienyrittäjyys tai
apurahoilla eläminen, mikä korostaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta. Ars Longa –talon konseptin
keskeiset elementit on kuvattu yllä olevassa kaaviossa.
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Kehittämisessä on pyritty hyödyntämään taideteollisuusalan seniorien pitkää ammatillista kokemusta
elinympäristön käsin kosketeltavan lähimittakaavan toimivasta ja esteettisesti korkealaatuisesta
suunnittelusta. Muotoilijaseniorit voidaan nähdä asumisen “lead usereina” eli edelläkävijäkäyttäjinä,
joiden ottaminen mukaan asumisen tuotekehitykseen voi tuottaa myös muille käyttäjille houkuttelevia
suunnitteluratkaisuja. Hankkeen kuluessa on kuitenkin havaittu, ettei suunnitteluun vaikuttaminen ja
todella uusien ratkaisujen kehittäminen ole helppoa, kun toimitaan laajassa yhteishankkeessa ja ARAtuotannon tiukoissa taloudellisissa puitteissa.
Ornamon senioritaloyhdistyksen tavoitteena on konkreettisen talohankkeen ohella ollut myös kehittää
aktivoivan senioritalon malliratkaisu, joka olisi hyödynnettävissä yleisemminkin
senioritalorakentamisessa. Tämä selvitys on osa laajemman konseptin kehittämiseen tähtäävää
taustatyötä. Seuraavissa luvuissa kuvataan senioriasumisen yhteissuunnittelun lähtökohtia ja
kansainvälisiä esimerkkikohteita, joissa on löydetty hyviä ratkaisuja erityisesti yhteistiloihin.

KÄSITTEITÄ
Senioritalo
Yleensä vähintään 55-vuotiaille itsenäisesti asuville henkilöille tarkoitettu asuintalo, jonka
suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien tarpeet. Senioritalo voi tarjota asukkaille palveluja ja
siinä voi olla tavanomaista enemmän yhteisiä tiloja. Käsitteelle ei kuitenkaan ole tarkkaa
määritelmää ja laki rinnastaa sen tavalliseen asumiseen. (Tyvimaa 2010)
Yhteisöllinen asuminen
Asumisratkaisu, joka perustuu tavanomaisia asumismuotoja laajempaan sosiaaliseen
vuorovaikutukseen ja jakamiseen asukkaiden kesken. Yhteisöllisyys asumisessa voi toteutua
esimerkiksi yhteisöllisen rakennushankkeen, yhteisöasuntojen, yhteistilojen, yhteisen toiminnan tai
yhteisen elämäntavan kautta. Yhteisöllinen asuminen on väljempi käsite kuin varsinainen
yhteisöasuminen. (Helamaa & Pylvänen 2012)
Yhteissuunnittelu (Co-design)
Suunnittelijoiden ja muiden ammattilaisten yhdessä käyttäjien kanssa toteuttamaa suunnittelua,
jossa käyttäjien tarpeet ovat suunnittelun keskiössä. Taustalla pohjoismainen osallistavan
suunnittelun liike. Yhteissuunnittelua toteutetaan tyypillisesti käyttäjiä ja eri alojen asiantuntijoita
yhdistävien suunnittelutyöpajojen kautta.
Asumiskonsepti
Uusi, tietoisesti erilaistettu, usein nimetty ja tietylle kohderyhmälle suunnattu asumisen
malliratkaisu, joka on toistettavissa ja varioitavissa asuntotuotannossa. Asumiskonsepti voi sisältää
esimerkiksi talotyyppiin, tilaratkaisuihin, varustukseen, palveluihin, yhteisöllisyyteen, rahoitusmalliin
tai toteutusmalliin liittyviä määrittelyjä. Asumiskonsepti voi toteutua erilaisina arkkitehtonisina
ratkaisuina eri paikkoihin. (Pirinen 2016)
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2 / ASUMISEN YHTEISSUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHTIA
ASUKASARVO
Asuntorakentamisessa tuotteiden teknis-taloudellinen optimointi on pitkälti kulkenut asukkaiden
yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten edellä. Asumisen kalleuden ja pitkäikäisyyden takia perushyvin
suunniteltu keskivertotuotanto onkin jossain määrin järkevää ja kestävän kehityksen mukaista.
Asukasvetoiset hankkeet kuitenkin osoittavat, että osa asukkaista etsii asumiseensa sellaista arvoa, jota
markkinat eivät pysty tarjoamaan. Asukasvetoisissa hankkeissa pääpaino on usein sosiaalisissa
tavoitteissa. Asukaslähtöinen ja yhteissuunnitteluun perustuva tuotanto edellyttää
asuntotuotantojärjestelmän arvopohjan laajentamista ja asukkaan joskus asiantuntijoiden käsitysten
kanssa ristiriitaisen arvon hyväksymistä suunnittelun lähtökohdaksi.
Asunnolla on asukkaalle paitsi taloudellista vaihtoarvoa myös vaikkapa sosiaalista arvoa, identiteetin ja
elämäntyylin ilmaisuun liittyvää merkkiarvoa, jokapäiväisissä asumisen toiminnoissa realisoituvaa
käyttöarvoa sekä mielihyvään ja muistoihin kytkeytyvää kokemuksellista arvoa. Asumisen arvo
tuotetaan yhdessä monien toimijoiden kesken. Rakennetun ympäristön eri mittakaavoissa ja
suunnitteluprosessin vaiheissa toimivat asiantuntijat kaavoittajasta arkkitehtiin ja keittiökalusteiden
suunnittelijaan määrittävät kukin osaltaan sitä, millaiseksi asunto muodostuu.
Asuntoa tuotteena voi ajatella heterogeenisena, asuntoarkkitehtuuria laajempana kokonaisuutena,
jossa rakennetun ympäristön eri tasoilla sijaitsevat, suunniteltavissa olevat elementit yhdistyvät
tuottamaan arvoa asukkaalle. Asuntotuotteessa on asumisen perustarpeisiin liittyviä, kaikille asukkaille
arvokkaita elementtejä, jotka toteutuvat perustuotannossa melko hyvin (esimerkiksi kylpyhuone).
Asuntotuotteessa on myös sellaisia elementtejä, joiden arvo on subjektiivisempi ja joita voidaan
laadullisesti erilaistaa suunnittelun avulla asukasarvon lisäämiseksi. Asuntotuotteen pintatason
elementit kuten esineet ja sisustus ovat melko nopeasti muunneltavissa asukkaiden itsensä toimesta,
kun taas syvemmälle ympäristön rakenteisiin ulottuvien elementtien, kuten kerrostalon kohdalla
muutoksen aikaansaaminen on hidasta ja vaatii monien toimijoiden yhteistyötä. Asukaslähtöinen
asuntotuotanto edellyttää yksilöllisesti arvokkaiden asumisen elementtien ja ominaisuuksien parempaa
tunnistamista ja siirtämistä konkreettisiksi suunnitteluratkaisuiksi. (Pirinen 2014)

ESTEETÖN SUUNNITTELU
Rakennettu ympäristö kuten asunto ja lähiympäristö osaltaan luovat vanhuutta ja vammaisuutta
mahdollistamalla tai estämällä ihmisten toimintaa. Asuinympäristön suunnittelu perustuu
keskivertokäyttäjään, joten fyysisiltä ominaisuuksiltaan, toimintakyvyltään tai kognitiivisilta kyvyiltään
poikkeava kohtaa usein esteitä. Suunnittelun esteettömyysmääräykset pyrkivät takaamaan
asuinympäristön saavutettavuuden kaikille esimerkiksi poistamalla liikkumisen esteitä ja tarjoamalla
tukea liikkumiseen ja asumisen toimintojen suorittamiseen. Määräykset voidaan kuitenkin kokea myös
suunnittelun haittana ja kustannuslisänä. Pahimmillaan esteettömät ratkaisut ovat esteettisesti
heikkotasoisia, sairaalamaisia ja jopa käyttäjiä leimaavia.
Pelkkää fyysistä esteettömyyttä laajemman inklusiivisen suunnittelun (inclusive design, design for all,
universal design) tavoitteena ovat kaikille sopivat ympäristöt, jotka ikään kuin huomaamatta
huomioivat ihmisten erilaisuuden lisäten arkielämän tilojen ja palvelujen saavutettavuutta ja ihmisten
tasa-arvoa rakennetussa ympäristössä. Inklusiivisen suunnittelun perusajatus on, että erityisille
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käyttäjille suunnitellut hyvät ratkaisut voivat houkutella myös "tavallisia" käyttäjiä. Inklusiivisen
suunnittelun voi jakaa kolmeen osa-alueeseen (Steinfeld & Maisel 2012):
Toiminnan ja käyttäytymisen suunnittelu
•
•
•
•

Ominaisuuksiltaan ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten huomioiminen.
Fyysisten toimintojen, kuten liikkumisen ja arjen tehtävien helpottaminen.
Ympäristön havaitsemisen, kokemisen ja eri aistien tukeminen.
Ympäristön käsittämisen ja ymmärtämisen tukeminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin suunnittelu
•
•
•

Fyysinen turvallisuus, vammojen estäminen.
Terveyden edistäminen, sairauksien vähentäminen.
Henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen.

Sosiaalisen osallisuuden suunnittelu
•
•
•
•

Ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistäminen.
Pääsyn takaaminen resursseihin.
Ympäristön sosiaalisen eriytymisen vähentäminen.
Osallistava suunnittelu.

Hyvässä senioriasumisessa esteettömyys tulisi huomioida kaikissa asuinympäristön mittakaavoissa,
mukaan lukien ulkotilat, porraskäytävät, yhteistilat, asunnot, opasteet, akustiikka, valaistus, värit,
pintamateriaalit, kalustus, varustus, talotekniikka, kodinkoneet ja laitteet, sovellukset ja palvelut.
Esteettömyys voi toteutua erilaisilla tavoilla. Asunto voidaan rakentaa valmiiksi esteettömäksi tai
suunnitteluvaiheessa voidaan varautua myöhempiin tarpeisiin varaamalla valmius muokata asuntoa
toimintakyvyn heikentyessä esimerkiksi oviaukkoa laajentamalla.
Parhaillaan tutkimuksen kohteena etenkin Yhdysvalloissa on moniaistinen suunnittelu ja responsiiviset
ympäristöt, joissa tilaan yhdistyy avustavaa ja käyttäjän tavoitteita tukevaa teknologiaa. Tilan
suunnitteluratkaisuilla on myös mitattavia vaikutuksia terveyteen. Hyvä rakennusten, sisätilojen ja
lähiympäristön suunnittelu voi tutkitusti edistää ihmisten kokonaisvaltaista terveyttä (evidence-based
design, mm. Roger Ulrich, Kirk Hamilton).
Esteettisesti korkeatasoisten, leimaamattomien ja eri elämäntyyleihin ja yksilöllisiin identiteetteihin
sopivien apuvälineiden ja esteettömien asumisratkaisujen suunnittelu ikääntyneiden tarpeisiin voi olla
yksi muotoilijoita tulevaisuudessa työllistävä kenttä. Oppia tähän voi löytää tutkimalla ihmisten itse
keksimiä ja toteuttamia ratkaisuja asumisensa helpottamiseksi (esim. Jacobson & Pirinen 2007).

Kuva 2. Liikuntavammaisen asukkaan itse
ideoima esteettinen esteetön kynnys
(Jacobson & Pirinen 2007).
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SUUNNITTELUN TARKISTUSLISTA
Rakentamisen esteettömyysmääräyksien lisäksi tutkijat ja viranomaiset ovat kehittäneet erilaisia
mittareita ja tarkistuslistoja ikääntyneiden asumisen suunnittelun tueksi. Yksi esimerkki niistä on
EVOLVE-mittari ikääntyneiden asumisratkaisujen arviointiin, jossa erotellaan toisistaan universaalit
asumistarpeet ja erityisesti ikääntymiseen liittyvät tarpeet (Orrell ym. 2013, muokattu).

Universaalit tarpeet
•

Mukavuus ja hallinta – miten asukas voi säädellä ympäristöään ja asumisolosuhteitaan; esim.
huoneistokohtainen tai huonekohtainen lämpötilan säätö.

•

Yksityisyys ja arvokkuus – miten rakennus suojelee asukkaan henkilökohtaista tilaa ja
yksityisyyttä; esim. ovikello laitosasunnossakin, huomaamaton pääsy asuntoon yhteistilojen ohi.

•

Itsestä huolehtiminen – miten rakennus tukee itsenäisyyttä jokapäiväisissä toiminnoissa; esim.
partakoneen pistorasia kylpyhuoneessa, wc yhteistilojen yhteydessä.

•

Itsensä toteuttaminen – miten rakennus mahdollistaa asukkaille tärkeät aktiviteetit kodissa ja
yhteistiloissa; esim. makuuhuone johon mahtuu parisänky, viljelypalstat pihalla.

•

Sisäinen vuorovaikutus – miten rakennus sallii ihmisten kanssakäymisen yhteisissä ja yksityisissä
tiloissa; esim. yhteistilojen kalustus, pihan suunnittelu.

•

Liittyminen ympäristöön – miten rakennus liittyy lähiympäristöön; esim. avautuminen
naapuritalojen suuntaan, saavutettavuus julkisella liikenteellä.

Ikääntyvän tarpeet
•

Esteettömyys – miten rakennus mahdollistaa esim. rollaattoria käyttävän itsenäisen liikkumisen
asunnoissa, yhteistiloissa ja liikennetiloissa; esim. kynnyksettömyys, kaksi hissiä.

•

Fyysinen tuki – miten rakennus tukee fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneitä; esim.
tukikaiteet käytävillä, helposti avautuvat ovet, alas lasketut keittiön kaapistot.

•

Aistien tuki – miten rakennus soveltuu aistihäiriöisille ihmisille; esim. luonnonvalo, riittävä
yhteistilojen valaistus, heijastamattomat pinnat.

•

Muistin tuki – miten rakennus tukee muistisairauksia sairastavia ihmisiä; esim. selkeä opastus,
tunnistettavat tilat ja näkymät.

•

Fyysinen turvallisuus – miten rakennus tarjoaa turvallisen ja terveellisen ympäristön asukkaille;
esim. luistamattomat lattiat kylpyhuoneessa, ei teräviä kulmia kaiteissa.

•

Sosiaalinen turvallisuus – miten rakennus tukee suojautumista ja turvallisuuden kokemusta;
esim. ovikamera, välivyöhyke julkisten ja yksityisten tilojen välillä.

•

Hoivapalvelujen tuki – miten rakennus mahdollistaa hoivapalvelujen tuottamisen; esim. tilaa
avustajalle kylpyhuoneessa, matalat suihkuseinät suojaamassa avustajaa.

ASUMISEN TARPEIDEN KERROKSELLISUUS
Universaalien ja ikääntymiseen liittyvien asumistarpeiden lisäksi voi erottaa vielä ainakin kaksi
asumistarpeiden tasoa, joita asukasvetoisessa senioriasumishankkeessa tulisi tarkastella. Ars Longan
tapaisessa tietyille ammattiryhmille suunnatussa talossa näiden ryhmien erityispiirteet nousevat
tärkeiksi (ks. myös kuva 1). Kullakin asukkaalla kohderyhmän sisällä on vielä omat yksilölliset
asumistarpeensa ja -preferenssinsä, joita myös voidaan jossain määrin huomioida suunnittelussa
ainakin ideaalitilanteessa. Asumisen tarpeet muodostavat siis hierarkian yleisestä yksilölliseen.
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Kuva 3. Asumisen tarpeiden kerroksellisuus
Ars Longa –senioritalossa.

ALUENÄKÖKULMA SENIORIASUMISEEN
Asunnon ja asuinrakennuksen lisäksi myös lähiympäristö on oleellisessa osassa ikääntyneiden
itsenäisen asumisen mahdollistamisessa. Senioriasumista olisi kehitettävä koko naapuruston tai
kaupunginosan mittakaavassa. Elämänikäisen naapuruston käsitteen lanseerannut Scott Ball (Ball 2012)
toteaa, että ikääntyneiden elämistä tukevia tiloja ja palveluja on monilla ympäristön tasoilla (asunto,
talo, kortteli ja kaupunginosa). Niiden tunnistaminen ja avaaminen asukkaiden saataville voi tukea
ikääntymistä omassa naapurustossa. Asumista voikin ajatella modulaarisena tilojen ja palvelujen
tarjoamana, joka ulottuu asuntoa laajemmaksi. Esimerkiksi esteellinen tai turvaton katutila voi rajoittaa
merkittävästi ikääntyneen elämää, vaikka oma asunto ja talo olisivat esteettömiä.
Voitaisiinko senioriasumisen ”komponentteja” jakaa uusilla tavoilla kaupunginosan sisällä esimerkiksi
asiakaspohjan, houkuttavuuden tai kestävyyden lisäämiseksi? Esimerkkejä tällaisista ratkaisuista ovat
asunnon toimintojen minimointi ja kompensointi yhteistiloilla, usean talon jakamat yhteistilat,
alueellinen tilavaraussovellus ja palvelutalon ravintolan avaaminen kaikille.
Yhteisöllisen senioriasumisen kehittämisen tapauksessa aluenäkökulma tarkoittaisi vaikkapa seuraavien
kysymysten pohtimista: Voidaanko koko asuinalueen senioreja palveleva tila- ja palvelutarjoama
kartoittaa ja avata alueen asukkaille? Voidaanko jotakin itse talosta puuttumaan jäävää asukkaille
tärkeää asiaa toteuttaa muualla lähialueella? Mitä asuintalo itse voi tarjota naapurustolle?

SENIORIEN YHTEISÖASUMISEN KEHITYSPROSESSI
Yhdysvalloissa on aktiivinen yhteisöllisen asuntorakentamisen (cohousing) kulttuuri. Hankkeet siellä
ovat tyypillisesti maaseutumaisessa ympäristössä sijaitsevia pienehköjä erillisten rakennusten
kokonaisuuksia, joissa on tavanomaisia asuntoja sekä yleensä kokoontumistilalla ja yhteiskeittiöllä
varustettu yhteistalo. Hankkeet on toteutettu ryhmärakennuttamisperiaatteella ja taustalla on usein
halu ekologisempaan ja yhteisöllisempään elämäntapaan. Yhteisön toiminta on keskeisessä roolissa.
Hankkeita on toteutettu eri asukasryhmille, mukaan lukien seniorit. Yksi ikääntyneiden cohousing –
asumisen pioneereista USA:ssa on arkkitehti Charles Durrett, joka kirjassaan The Senior Cohousing
Handbook: A Community Approach to Independent Living (2009) esittelee esimerkkejä asukasvetoisista
senioriasumiskohteista ja esittää mallin toimivasta yhteisöasumisen kehitysprosessista (kuva 4).
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Durrettin malli perustuu asukas-kehittäjistä muodostettuihin työryhmiin (study groups), joista kullakin
on oma teemansa. Asukasvetoinen prosessi alkaa esitutkimuksella, jossa hahmotellaan talohankkeen
perusidea ja alustavat käytännön suuntaviivat. Tässä vaiheessa myös selvitetään toteutusmalleja ja
rahoitusmahdollisuuksia ja arvioidaan kriittisesti hankkeen realistisuutta. Mikäli toteutus vaikuttaa
mahdolliselta, edetään hankkeistamisvaiheeseen. Käytännön rakennushankkeeseen keskittyvän
prosessin rinnalla kulkee yhteisön rakentamiseen keskittyvä prosessi kolmen työryhmän voimin.
Ensimmäisen työryhmän tehtävänä on kiinnostuneiden asukkaiden ryhmäyttäminen ja asumisratkaisun
ydinsisällön (arvolupauksen) työstäminen yhdessä heidän kanssaan. Durrett korostaa tässä avoimen,
jopa raadollisen suoran keskustelun tärkeyttä. Toinen työryhmä keskittyy varsinaiseen
yhteissuunnitteluun eli ydinsisällön kääntämiseen suunnitteluratkaisuiksi, toimien tiiviissä yhteistyössä
arkkitehdin kanssa ja järjestäen esimerkiksi yhteissuunnittelutyöpajoja. Kolmas työryhmä painottuu
yhteisön asumisen aikaisen toiminnan ja talon hallinnoinnin suunnitteluun. Sen tehtävänä on mm.
yhteisön toimintaperiaatteista ja yhteisöllisyyden käytännön muodoista sopiminen.

Kuva 4. Yhteisöllisen senioriasumisen kehittämisprosessi (Durrett 2009).
Durrettin pitkään kokemukseen perustuvaa mallia voisi hyvin soveltaa suomalaisiin asukasvetoisiin
senioriasumishankkeisiin. Kiinnostava oppi siitä on, että myös yhteisön tietoinen rakentaminen ja
yhteisöllisyyden periaatteista sopiminen on oleellinen osa yhteisöllistä asuntorakentamishanketta.

OSALLISTUMISEN ASTEET
Anna Helamaan ja Riikka Pylväsen julkaisu Askeleita kohti yhteisöasumista: Selvitys yhteisöasumisen
muodoista ja toteuttamisesta (2012) tarjoaa kattavan yhteenvedon yhteisöasumisen esimerkeistä ja
toteutustavoista Suomen olosuhteissa. Heidän mukaansa asukasvetoisessa
asuntorakentamisprojektissa on kaksi keskeistä muuttujaa, jotka määrittelevät asukaslähtöisyyden
”syvyyden”: asukkaiden vastuun määrä toteutuksesta ja heidän vaikutusmahdollisuutensa
suunnitteluun (kuva 5). On syytä huomioida, että suuri toteutusvastuu tai korkea osallistumisaste
suunnitteluun eivät välttämättä automaattisesti korreloi lopputuloksen laadun kanssa. Hyvää
yhteisöllistä asumista voi syntyä eri asteisella osallistumisella. Asukaslähtöiseen hankkeeseen
ryhdyttäessä on syytä pohtia, halutaanko sitoutua työlääseen ”syvävaikuttamiseen”.
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Kuva 5.
Asukasosallistumisen
variaatiot (Helamaa &
Pylvänen 2012).

YHTEISÖLLISYYDEN KONKRETISOINTI
Yhteisöllisyyden synnyttäminen voi olla asukasvetoisessa suunnitteluprosessissa jopa tärkeämpi tulos
kuin varsinaisten fyysisten suunnitteluratkaisujen hahmottaminen. Se voi myös olla oma
suunnittelutehtävänsä, kuten yllä kuvatussa Durrettin mallissa. Jokaisella yhteissuunnitteluun
osallistuvalla on oma käsityksensä siitä, mitä esimerkiksi yhteisöllisyys käytännössä tarkoittaa. Yhteisistä
tavoitteista keskustelu ja niiden konkretisointi on tärkeää, jotta vältytään väärinkäsityksiltä, lisätään
potentiaalisten asukkaiden sitoutumista yhteisöön ja voidaan ohjata suunnittelua oikeaan suuntaan.
Loppukiri-talon kehitysprosessissa käytettiin paljon aikaa yhteisöllisyyden konkretisointiin. Seniorikehittäjät hahmottivat keskustelujen pohjalta pitkän lista yhteisöllisyyden alamerkityksiä eri asukkaille
(Loppukirin ”yhteisöllisyysaurinko”, Helamaa & Pylvänen 2012, 21; Dahlström & Minkkinen 2009):
Yhteisöllisyyden ulottuvuuksia Loppukiri-talossa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudenlaisen kulttuurin ja elämäntavan
luominen
Turvallisuus
Ystäväpiirin laajentuminen
Yksinäisyyden torjunta
Innostava naapuruus
Erimielisyyksien sovittelu
Yhdessä tekeminen
Yhteinen arvopohja
Avoimuus
Hauskanpito
Aktiivinen elämä
Arvot
Harrastukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innostavat keskustelut
Viisas vanheneminen
Jatkuva kasvun mahdollisuus
Uuden oppiminen
Toistensa tukeminen
Mielekäs elämä
Uudet kokemukset
Vaikuttaminen
Osallistuminen
Arjen kontaktit
Kuuluminen johonkin
Tarpeellisuuden tunne
Toisista välittäminen

Listasta ilmenee, että yhteisölliseen senioriasumiseen ainakin Loppukiri-talossa liittyy sisäisiä
elämänarvoihin, elämän merkityksellisyyteen ja mielekkyyteen liittyviä merkityksiä, sosiaalisia
yhdessäoloon, yhdessä kasvamiseen ja keskinäiseen tukemiseen liittyviä merkityksiä sekä käytännöllisiä
aktiiviseen, arkiseen yhdessä tekemiseen liittyviä merkityksiä. Erilaiset asukkaat ovat todennäköisesti
myös hakeutuneet tähän asumismuotoon hieman eri motiivein. Joku voi arvostaa eniten esimerkiksi
yhteisöllisen asumisen turvallisuutta, kun toinen nauttii yhdessä puuhastelusta.
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3 / KANSAINVÄLISET
SENIORIASUMISEN ESIMERKIT
KOHDEKARTOITUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Senioriasumisen uusien mahdollisuuksien hahmottamiseksi kartoitettiin ja analysoitiin kansainvälisiä
hyvän senioriasumisen esimerkkiratkaisuja. Tavoitteena oli löytää malliratkaisuja ja suunnitteluajureita
muotoilijoille, taiteilijoille ja kirjailijoille tarkoitetun Ars Longa -senioritalon yhteiskehittelyssä ja
arkkitehtisuunnittelussa hyödynnettäväksi. Vertailu palvelee myös laajemmin uudenlaisten yhteisöllisen
senioriasumisen konseptien kehittämistä. Tavoitteena oli löytää:
•
•
•

Parhaiten toimivia ratkaisuja, jotka tukevat seniorien itsenäistä asumista ja yhteisöllisyyttä.
Tietoa uudenlaisista kerrostaloesimerkeistä ja –konsepteista.
Tietoa aihetta koskevista tutkimus- ja kehittämishankkeista.

Kartoitus rajattiin kaupunkimaiseen kerrostaloasumiseen. Tarkastelun pääteemoina olivat asunnot,
yhteistilat ja yhteisöllisyys. Muita teemoja, joihin liittyviä ratkaisuja etsittiin, olivat joustavat asuin- ja
yhteistilat, uudet palvelumallit, työnteon ja asumisen yhdistäminen, seniorien osaamisen jakaminen ja
toimijuus lähiympäristössä, kokemuksellisuus ja taide asumisessa, kohtuuhintainen asuminen,
esteettömyys, teknologian hyödyntäminen sekä osallistumis- ja hallintamallit.
Lähteenä käytettiin senioritaloja käsittelevää arkkitehtuurikirjallisuutta, tutkimuskirjallisuutta ja
verkkoaineistoja (ks. kirjallisuusluettelo). Työn aikana käytiin läpi noin 300 2000-luvulla rakennettua
kansainvälistä asumiskohdetta Ruotsista, Tanskasta, Iso-Britanniasta, Hollannista, Belgiasta, Ranskasta,
Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Italiasta, Espanjasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Kiinasta ja Japanista.
Senioritalojen lisäksi mukana oli muita kiinnostavia esimerkkejä.
Senioriasumisen kansainvälinen kenttä on rikas ja nopeasti kehittyvä. Kansainvälisten ratkaisujen
sovellettavuutta pohdittaessa on kuitenkin huomioitava, että eri maissa on erilainen asumiskulttuuri,
historia, lainsäädäntö, toteutusmallit ja rakentamistapa, joten ratkaisut eivät välttämättä ole suoraan
vertailukelpoisia tai sellaisenaan siirrettävissä Suomeen.
Esimerkkimaista Tanskassa on pitkä vaihtoehtoiseen (ekologiseen) elämäntapaan perustuvien
maaseutumaisten asuinyhteisöjen perinne. USA:ssa on rakennettu paljon tanskalaisten esikuvien
mukaisia kylämäisiä cohousing-yhteisöjä yhteistaloineen ja maa onkin yksi seniorien yhteisöasumisen
edelläkävijöistä. Toisaalta senioreille tarjotaan luksus-seniorikerrostaloja monine palveluineen
concierge-mallilla. Euroopan maista Saksa, Sveitsi ja Itävalta ovat urbaanin yhteisöllisen asumisen
koekenttiä, joissa painopiste on yhä enemmän täydennysrakentamisessa ja suuremmissa
kokonaisuuksissa sekä monisukupolvisessa asumisessa. Maissa on paljon osuuskuntamuotoista ja
ryhmärakennuttamista (ns. Baugruppen) sekä vuokra-asumista.

23 ASUMISEN ESIMERKKIKOHDETTA TEEMOITTAIN
Lähempään tarkasteluun valittiin 23 kohdetta, joissa on hyviä esimerkkiratkaisuja keskeisiin teemoihin
(asumisen toteutusprosessi, asunnot, yhteistilat, asuinyhteisö, palvelut, työnteon ja asumisen
yhdistäminen, sekä muotoilu ja taide osana asumista). Kohteiden lyhyet kuvaukset ja vertailu on esitetty
seuraavilla sivuilla olevassa taulukossa. Esimerkkikohteista tehtiin myös erillinen kuvallinen kalvoesitys.
Tekijänoikeussyistä tässä raportissa ei ole kuvia kohteista. Linkit kuvalähteisiin löytyvät taulukosta.
Yhteenveto kohteiden kiinnostavimmista ratkaisuista ja suunnitteluajureista suomalaisen
senioriasumisen näkökulmasta on esitetty luvussa 4.
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Toteutusmallit, mittakaavat
•
•
•
•
•
•

Mountain View Cohousing, Kalifornia, USA
Mariendalsvej 14-18, Frederiksberg, Tanska
Miss Sargfabrik, Wien, Itävalta
Ritterstrasse 50, Berliini, Saksa
Spreefeld, Berliini, Saksa
Mehr als Wohnen, Zürich, Sveitsi

Yhteisö, taide
•
•
•

NoHo Senior Arts Colony, Los Angeles, USA
Su-Casa, New York, USA
URC 303 Third Street, Cambridge, MA, USA

Asunnot, sisätilat
•
•
•
•
•

Josefsviertel, Ingolstadt, Saksa
Raku-Inkyo -konsepti, Japani
De Hogeweyk, Weesp, Hollanti
Carmel Place, New York, USA
S/M/L-konsepti, Tanska

Yhteistilat, jakaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senioren-WG Rainergasse, Wien, Itävalta
Generationenhaus West, Stuttgart, Saksa
L. A. Rieshuis, Amsterdam, Hollanti
Beginenhof, Berliini, Saksa
Wohnfabrik Solinsieme, St Gallen, Sveitsi
ZAG Hofgarten, Karlsruhe, Saksa
Torre Júlia, Barcelona, Espanja
Bovieran-konsepti, Ruotsi
Via Verde, New York, USA
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KOHDEKUVAUKSET

1

MOUNTAIN VIEW CO-HOUSING
Mountain View, CA, USA
Tyypillinen yhdysvaltalaisen puoliurbaanin “senior cohousing” –mallin edustaja, 2014. Arkkitehdit
McCamant & Durrett. Asukasautonomia, pitkälle viety yhteis-suunnitteluprosessi. Yhteistalo ja 19
asuntoa pienkerrostaloissa.
•

Suunnittelutavoitteena yhteisöllisen elämäntavan mahdollistavat yhteistilat ja puutarha,
energiatehokkuus, perinteinen paikallinen arkkitehtuuri ja esteettömyys.

Durrett 2009. http://mvcoho.org
2

MARIENDALSVEJ 14-18
Frederiksberg, Tanska
Ekologisen ja yhteisöllisen asuinkerrostalon pilotti, 1993. 23 asuntoa. Suunnittelija Box 25
Arkitekter, rakennuttajana yhdistys, rahoittajana juristien ja ekonomien eläkekassa.
•
•
•
•

Esimerkki “epäonnistuneesta” yhteisöllisestä talosta.
Arkkitehtuuri edistyksellistä, mutta talo ei löytänyt kohderyhmäänsä (liian kallis, väärin
markkinoitu).
Yhteisöllisyyden tavoitteet katosivat projektin aikana, yhteisön rakentaminen ei
rakennusliikkeen intressissä.
Yhteistilojen käyttö vähäistä, kuin tavallinen talo.

Durrett 2009. www.arkark.dk/building.aspx?buildingid=2921
3

MISS SARGFABRIK
Wien, Itävalta
Sargfabrik-yhteisö on urbaanien asukaslähtöisten hankkeiden pioneereja Euroopassa (1996-).
Miss Sargfabrik –talo, BKK-3 arkkitehdit, valm. 2000. Omistajana yhdistys, yhteisöllinen hallinta ja
päätöksenteko. Monisukupolvinen talo yhdistää erilaisia asuntotyyppejä ja palveluja, “kylä
kaupungissa”. 39 asuntoa, osassa työtila. Yhteiskeittiö, kirjasto, kokoontumistila. Korttelissa
kattopuutarha, kulttuuritalo, ravintoloita, lastentarha, kylpylä, uima-allas.
•
•

Esteettömiä loft-asuntoja osana sekoittunutta asumiskompleksia.
Erottuva identiteetti ja ikonimainen arkkitehtuuri.

Schittich 2007. Feddersen & Lüdtke 2009. www.sargfabrik.at
4

RITTERSTRASSE 50
Berliini, Saksa
Urbaania täydennysrakentamista 1950-luvun alueelle Berliinissä. Yhteisöllinen
“monisukupolvitalo”. Rakennuttajana Baugruppe, vrt. ryhmärakennuttaminen. Omistusasuntoja,
erilliset lainat yhteiseen pooliin, lainoittajana UmweltBank (Nürnberg). Arkkitehdit Ifau, Jesko
Feser, Tim Heide ja Verena von Beckerath tärkeässä roolissa.
•
•
•
•

Yhteistila virallisesti viherhuone, jaettavissa tarvittaessa kahteen kerrokseen.
Asuntojen standardisointi kustannusten säästämiseksi (mm. modulaarinen rakenne,
vakiokeittiöt, tilapaletti).
Asunnot luovutettiin osin viimeistelemättöminä.
Esimerkki tyypillisestä urbaanista asukasvetoisesta kohteesta Keski-Euroopassa.

Ring 2013. http://www.metropolismag.com/
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5

SPREEFELD
Berliini, Saksa
Asunto-osuuskunnan rakennuttama kolmen kerrostalon, yhteistilojen ja työtilojen kokonaisuus,
2014. Erilaisia asuntotyyppejä, mm. yhteisöasumista, hintataso keskivertoa edullisempi.
Carpaneto Architekten + Fatkoehl Architekten + BARarchitekten.
•
•
•

140 asukasta, joista 70 työskentelee pohjakerroksen toimistotiloissa ja palveluissa.
Työn ja asumisen yhdistäminen, joustavat studiomaiset tilat.
Esimerkki korttelimittakaavan asukasvetoisesta tuotannosta.

Ring 2013. https://psh.urbamonde.org/#/en/community/23
6

MEHR ALS WOHNEN
Zürich, Sveitsi
Aluemittakaavan asukaslähtöinen asunto-rakentamisprojekti. 1100 asuntoa Hunzikerin
teollisuusalueelle Zürichissä. Rakennuttajana 35 asunto-osuuskunnan yhteenliittymä, joka
vuokrasi maan kaupungilta. Arkkitehtuurikilpailu + yhteissuunnittelu osuuskuntien jäsenten
kanssa + hyvä yhteistyö rakennusliikkeen kanssa. Rahoituksesta 6% asukkailta ja osuuskunnilta,
21% edullista lainaa lainaosuuskunnalta ja kaupungin eläkerahastosta, loput pankkilainaa
konsortiolta.
•
•

Kohtuuhintainen lopputulos, 20% Zürichin keskitasoa halvempaa asumista.
Uudet yhteisölliset “satelliittiasunto”-tyypit, laadukkaasti suunniteltua urbaania
yhteisöllisyyttä.

www.mehralswohnen.ch, https://psh.urbamonde.org/#/en/community/2
7

NOHO SENIOR ARTS COLONY
Los Angeles, USA
Kaupallinen vuokra-senioriasumiskonsepti, toteutettu 2 kohdetta “taiteellisissa” kaupungiosissa.
Luksus-senioriasumista runsain palveluin, hinta kohtuullinen.
•
•
•
•

Vuokraan sisältyy yhteisölle rakennettu taide- ja kulttuuriohjelma.
Taiteen tekeminen (kurssit, ateljeetilat) ja vierailut jne.
Palvelun toteuttajana voittoa tuottamaton EngAGE –järjestö.
Taide asumisen erilaistamiskeinona.

www.nohoseniorartscolony.com, www.engagedaging.com
8

SU-CASA
New York, USA
New Yorkin kaupungin rahoittama taiteilija-residenssiohjelma. Taiteilijat saavat määräajaksi
käyttöönsä työtilan vanhusten palvelukeskuksesta ja pienen rahoituksen. Toteuttavat asukkaiden
kanssa osallistavan taideprojektin tai kulttuuritapahtumia.
•
•

Esimerkki taiteen tuomisesta ikääntyneiden asuinympäristöön.
Taiteilijalähtöinen, seniorit taiteen “kohteena”.

http://lmcc.net/program/su-casa/
9

URC 303 THIRD STREET
Cambridge, MA, USA
University Residential Community, Massachusetts Institute of Technology (MIT) -yliopiston
kampuksen vieressä sijaitseva (seniori) talo, 2011. Suunnattu Harvardin ja MIT:n alumnisenioreille
ja entisille (+ nykyisille) työntekijöille. Aloitteentekijöinä 9 alumnisenioria, hidas prosessi,
vaikeuksia asuntokehittäjän kanssa, muuttui senioritalosta monisukupolviseksi asuintaloksi.
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•
•

Esimerkki yhteiseen ammatilliseen identiteettiin perustuvasta senioriasumisesta.
Vuorovaikutus yliopistoyhteisön kanssa ja osaamisen jakaminen, tutkimustyön jatkaminen
vanhanakin, yliopiston resurssien hyödyntäminen, monisukupolvisuus.

http://web.mit.edu/fnl/volume/235/simha.html
10

JOSEFSVIERTEL
Ingolstadt, Saksa
2014 valmistuneet senioritalot, yli 100 asuntoa, Beyer + Dier Architekten ja Mecanoo-arkkitehdit,
rakennuttajana yksityinen säätiö, rakennus sovitettu vanhaan kaupunkirakenteeseen.
•
•
•
•

Esteettömät asunnot.
Esteettömät sisäänkäynnit, edustalla oma oleskelu-/rollaattoritila.
Yhteistilat koko korttelin käytössä.
Läheinen palveluyritys tarjoaa palveluja asukkaille ja hoitaa yhteistiloja.

Deutsche Bauzeitschrift, 63(3), 2015
(http://www.dbz.de/artikel/dbz_Mustergueltig_Josefsviertel_Ingolstadt_2284179.html)
11

RAKU-INKYO –KONSEPTI
Japani
Avoimen rakentamisen ratkaisu vanhojen asuntojen muuttamiseen ikääntyneille sopivaksi.
Tutkimusprojekti Tokion yliopistossa, Shuichi Matsumura & Kyoko Muraguchi.
•
•
•
•

Yhdeksän väliaikaisesti asuntoon sijoitettavan täydennysosan valikoima.
Monitoimisia kalustemaisia ratkaisuja kylpyhuoneen, keittiön ja makuuhuoneen
esteettömyyteen.
Esimerkki mahdollisuuksista tukea ikääntymistä olemassa olevassa asuntokannassa.
Esimerkki pitkälle detaljoidusta sisätilojen “apuvälinemäisestä” suunnittelusta.

AD 2/2014, 74-79.
12

DE HOGEWEYK
Weesp, Hollanti
Dementiakylä Amsterdamin ulkopuolella, tavoitteena mahdolistaa itsenäinen asuminen niin
pitkään kuin mahdollista. Operaattorina hoivapalveluyritys Vivium, arkkitehdit Molenaar, Bol &
Van Dillen. Panostettu ulkoalueiden suunnitteluun, turvalliset ja vaihtelevat reitit ja paikat.
Hoitajat mukana arjen toiminnoissa.
•
•
•

Asunnot sisustettu 7 tyylin mukaan, pohjana segmentointitutkimus.
Tyylipaketit “perinteinen”, “urbaani”, “varakas”, “kulturelli”, “kristillinen”, “intialainen” ja
“kodikas”.
Esimerkki elämäntapalähtöisestä segmentoinnista hoiva-asumisessa.

Detail 9/2012, 928. http://www.detail-online.com/article/dementia-village-de-hogeweyk-inweesp-16433/
13

CARMEL PLACE
New York, USA
My Micro NY –miniasuntokonsepti. Konttimaisista esivalmistetuista elementeistä koottu pienelle
tontille mahtuva talo. 55 vuokra-asuntoa, 24-33 m2. Taustalla kaupungin edullisen asumisen
kilpailu, nArchitects ja Monadnock Development.
•
•
•

Edulliset miniasunnot ja yhteistilavalikoima, hotellimaista asumista.
Vastaavia viime aikoina mm. Lontooseen ja Tukholmaan, kohderyhmä nuoret aikuiset.
Onko houkutteleva vaihtoehto senioreille?

Dömer 2014. www.moncon.com/my-micro-ny/
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14

S/M/L-KONSEPTI
Tanska
Juul Frost Arkitekter. Modulaarinen, keskitettyihin märkätilakomponentteihin perustuva asuntorakentamiskonsepti. Ajurina rakennuskustannusten ja asumiskulujen edullisuus.
•
•

Kolme asunnon kokovariaatiota samalla systeemillä.
Esimerkki suunnittelun keinoista vaikuttaa asumisen edullisuuteen.

S M L Conceptboliger, Juul Frost Architekten, verkkojulkaisu.
15

SENIOREN-WG RAINERGASSE
Wien, Itävalta
Vanhaan kylpylärakennukseen tehty seniorien yhteisöasunto. Arkkitehdit Raumkunst, 2005.
Kaupungin tuettua vuokra-asumista, 6 itsenäisesti asuvaa asukasta.
•
•

Palvelumalli: kodinhoitaja käy kerran päivässä.
Värien käyttö tilan hahmotettavuuden parantamiseksi.

Becker 2013. http://www.nextroom.at/building.php?id=29079
16

GENERATIONENHAUS WEST
Stuttgart, Saksa
Senioripainotteinen monisukupolvitalo, jonka alakerrassa kahvila, palvelupiste ja yhteistiloja.
Rakennuttaja ja omistaja rahoitusalan säätiö. Arkkitehdit Kohlhoff & Kohlhoff, 2001.
•

Senioriasunnot kahden asukkaan yhteisasuntoja, joissa jaettu keittiö, ruokailutila ja parveke.

Schittich 2007, 32-35. Becker ym. 2013, 196-199.
17

L.A. RIESHIUS
Amsterdam, Hollanti
1998 valmistunut senioritalo homomiehille, 7 asuntoa. Mecanoo-arkkitehdit, rakennuttajana
yksityinen säätiö, rakennus sovitettu vanhaan kaupunkirakenteeseen.
•
•
•

Joka kerroksessa kahden asunnon yhteisparvekkeet.
Pohjakerroksen aula muuntuvana yhteistilana.
Käytetään viereisen palvelutalon palveluja.

Feddersen & Lüdtke 2009. Becker ym. 2013. www.mecanoo.nl
18

BEGINENHOF
Kreuzberg, Berliini, Saksa
Yksin asuvien naisten yhteisöllinen senioritalo, 2007. Rakennuttajana yhdistys. Arkkit. Barbara
Brakenhoff. 53 asuntoa. Pohjakerroksessa yhteistila ja vierasasuntoja, yhteispiha. Vastaava
Lontoossa: Older Womens Co-Housing.
•
•
•

Neljän asunnon yhteiset, kalustettavissa olevat “hallit”.
Yhdistyksen kehittämä konsepti, 3 béguinagea Berliinissä ja useita muualla Saksassa.
Löyhänä esikuvana historialliset luostariyhteisöt.

Feddersen & Lüdtke 2009, 148-149. www.beginenwerk.de

19

WOHNFABRIK SOLINSIEME
St. Gallen, Sveitsi
Vanhan tehtaan muutos senioritaloksi, 2002. 4 seniorinaista vetäjinä, yhteissuunnittelu Archplan
AG:n kanssa. 17 loft-omistusasuntoa, 20% pinta-alasta yhteistiloja.
•

Yhteiskeittiö, 2 ateljeeta.
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•
•

Uudet suuret parvekkeet.
Esimerkki yhteistilojen tuomisesta vanhaan rakennuskantaan.

Feddersen & Lüdtke 2009, 146-147. Becker ym. 2013, 186-191. www.solinsieme.com
20

ZAG HOFGARTEN
Karlsruhe, Saksa
Zukunft alternativ gestalten -yhdistyksen rakennuttama pienehkö senioritalo. Arkkitehdit
Grünenwald ja Heyl, 2005. 15 esteetöntä, kohtuuhintaista asuntoa.
•
•

Yksi asunto, jota voi käyttää vierasasuntona ja/tai yhteistilana tai vuokrata ulos.
Joustava ratkaisu yhteistilan tarpeeseen.

Becker ym. 2013, 192-195. www.gruenenwald-heyl.de
21

TORRE JÚLIA
Barcelona, Espanja
77 Barcelonan kaupungin seniorivuokra-asuntoa. Arkkitehdit Pau Vidal, Sergi Pons ja Ricard
Galiana. Tavanomaisia esteettömiä asuntoja korkeassa kerrostalossa.
•
•
•
•

Talossa 3 päällekkäistä eri värein erotettua yhteisöä.
Jokaisella osalla oma kaksikerroksinen yhteistila, pesutupa ja muut yhteiset tilat.
Katolla yhteinen puutarha.
“Talot talon sisällä”.

Detail 9/2012, 954-956. dezeen.com
22

BOVIERAN-KONSEPTI
mm. Partille, Ruotsi
Ruotsalaisen yrittäjän kehittämä konsepti, toteutettu 10 taloa eri puolille Ruotsia vuodesta 2009.
Kohteissa 48 asumisoikeus-, omistus- tai vuokra-asuntoa. Kolme 3-kerroksista luhtikäytävätaloa,
jotka avautuvat kasvihuoneeseen.
•
•

Hoidettu trooppinen kasvihuone yhteistilana.
Toistettava, vakioitu konsepti, mm. puutarhan “tyylipaketit”.

www.bovieran.se
23

VIA VERDE
South Bronx, New York, USA
Rakennuttaja yleishyödyllinen Phipps Houses –yhtiö. Grimshaw & Dattner Architects.
Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen arkkitehtuurikilpailun tulos. Valm. 2012, 222 asuntoa,
sekoittunut omistusrakenne. Tavoitteena edullisuus, ekologisuus, terveys ja hyvinvointi.
•
•
•

Uusi tapa ajatella pihaa, asukkaiden käytössä monipuoliset pihat ja kattoterassit (3700 m2).
Terveyttä ja hyvinvointia korostava kohde, jossa suunnitteluratkaisut palvelevat tavoitetta.
Ylipaino ja astma alueen ongelmina > käveltävyys, liikkumiseen kannustava talo (terassit,
pyörävarasto), kasvillisuus, terveelliset materiaalit, hyvä ilmanvaihto.

AD 2/2014. casestudies.uli.org. grimshaw-architects.com/project/via-verde-the-green-way

20

4 / SUUNNITTELUIDEAT
JA JOHTOPÄÄTÖKSET
YHDEKSÄN PIENTÄ SUUNNITTELUIDEAA
Esimerkkikohteiden ja kirjallisuuden pohjalta hahmottui alustavia tiloihin ja palveluihin liittyviä
suunnitteluideoita, joita voitaisiin kehitellä eteenpäin ja kokeilla joko Ars Longa –talossa tai
laajemminkin yhteisöllisessä senioriasumisessa ja siihen liittyvissä palveluissa.

Senioriloft

Asukkaiden kädenjälki

Joustava yhteistila

Avoin, esteetön asuin- ja työtila,
jossa kalustemaiset tilanjakajat,
säilytystilat ja keittiöt; muutama
erilainen vakiokoko ja –tyyppi.
Leimaavan esteettömyyden
tilalle avantgardistinen
asumismuoto.

Jonkun rakennuksen elementin
personalisointi yksinkertaisella
tavalla, esim. asunnoissa jokin
ulospäin näkyvä muokattava
elementti (ovi), oma historia
suunnittelijana näkyviin talossa.

Ei tiukasti lukittua käyttöä, hoivaja ruokapalvelujen sekä
tapahtumien, näyttelyiden ja
tulevaisuuden käyttöjen
mahdollistaminen.

Kutsuva sisäänkäynti

Yksi asunto yhteistilana

Residenssiasunto

Esteetön,
kotiinkuljetuspalveluiden
kannalta toimiva, talon
identiteetistä ja asukkaista
kadulle asti kertova portti taloon.

Asuntomainen yhteistila, joka
tarvittaessa vuokrattavissa
asuinkäyttöön, yksi (vaihtuva)
asunto yhteiskäytössä tarpeen
mukaan.

Ateljee-vierasasunto, jossa
vieraileva alan seniori ulkomailta;
kansainvälinen vaihto-ohjelma
vastaavien talojen kanssa.

Vaikuttamisohjelma

Mikrotyösovellus

Yhteisön kulttuuritoiminnan ja
vaikuttamistapojen suunnittelu,
verkkosivut, yhteistyö alueella,
tapahtumat, taitojen
opettaminen alueen
nuoremmille asukkaille.

Työpankki naapuritalojen
nuorille ja palvelusten vaihtoon,
helppo sovellus, jolla tilata ja
maksaa palveluja (siivous,
asiointi). Voitaisiin myös liittää
esimerkiksi hoiva- tai
kiinteistöäalan opintoihin tai
työharjoitteluun.

Naapuruston palveluverkoston
hyödyntäminen
Alueen asumista tukevien
palvelujen ja tilojen kartoitus,
“etusetelit”, yhteistyö muiden
naapuruston talojen kanssa,
alueellinen tilavaraussovellus.

SUUNTAVIIVOJA YHTEISÖLLISEN SENIORIASUMISEN SUUNNITTELUUN
•
•
•
•
•
•
•

Ydinsisällön ja konseptin määrittely ennen rakennuksen suunnittelua on tärkeää.
Tavoitteeksi asukkaiden, suunnittelijoiden ja tuottajien parhaan osaamisen yhdistäminen.
Myös yhteisöllisyyden muotoja ja yhteisön toimintamallia voi ja pitää suunnitella.
Edelläkävijyys – esikuvana ei tarvitse olla vain senioriasuminen.
Huomioitava sekä toiminnallinen että sosiaalinen inklusiivisuus.
Avoimet, taloudelliset standardiasunnot ja joustavat yhteistilat.
Asukkaiden kädenjäljen, historian ja identiteetin näkyminen.
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YHTEENVETO: KOHTI ASUKASLÄHTÖISIÄ SENIORIASUMISEN KONSEPTEJA

Kuva 6. Asumisratkaisun
muista erottava
arvolupaus ja siihen
vastaaminen erilaisilla
suunnitelluilla
elementeillä.

Asunto tuotteena voidaan nähdä joukkona erilaisia fyysisiä ja immateriaalisia elementtejä, jotka yhdessä
tuottavat arvoa asukkaalle (kuva 6). Osa asumisen arvokkaista elementeistä liittyy asunnon
tilaratkaisuihin ja varustukseen, osa yhteistiloihin ja ulkotiloihin, osa rakennuksen sijaintiin tai
lähiympäristöön ja osa vaikkapa omistusmuotoon tai rahoitusmalliin. Asumisessa on monia
suunniteltavissa olevia elementtejä, joita voidaan tietoisesti erilaistaa ja kohdentaa asukkaan tarpeisiin.
Uusia asumisratkaisuja kehitettäessä on hyödyllistä pohtia, mikä on se ”arvolupaus”, joka tekee
ratkaisun houkuttelevaksi asukkaille ja erottaa sen muista markkinoilla olevista, ja millä konkreettisilla
asumistuotteen elementeillä lupaus lunastetaan. Esimerkiksi Ars Longa –talossa arvolupaus liittyy
yhteisen ammatillisen taustan tuomaan yhteenkuuluvuuteen. Yhteisöllisessä senioriasumisessa
haasteena on yhteisöllisyyden ytimen avaaminen ja konkretisointi suunnitteluratkaisuiksi.
Ikääntyneiden asuntotarjonnan monipuolistamiseksi olisi yksittäisten tietyille asukasyhteisöille
räätälöityjen asuntorakentamishankkeiden ohella tarpeellista kehittää myös uusia yhteisöllisen
senioriasumisen konsepteja eli hyviä toistettavia malliratkaisuja, joita voitaisiin toteuttaa tuotannossa
erilaisina paikallisina sovelluksina. Konsepteihin voi liittyä erilaisia asukkaalle arvoa tuovia elementtejä,
kuten palveluja, rahoitusmalleja, teknologiaa tai erilaisia yhteisöllisyyden muotoja. Innovatiivisten
asumisen konseptien kehittäminen edellyttääkin eri toimijoiden ja toimialojen yhteistyötä sekä
rakennusalalle soveltuvien, käyttäjiä osallistavien yhteissuunnittelumenetelmien kehittämistä.
Esimerkkikohteiden valossa näyttää siltä, että monet ikääntyneet ihmiset etsivät asumisuransa
loppuvaiheessa asumismuotoa, jossa voisivat paremmin toteuttaa itselleen tärkeitä sosiaalisia ja
inhimillisiä arvoja – löytää yhteyden toisiin ihmisiin. Asumisen yhteisöllisyyteen, ekologisuuteen ja
edullisuuteen vaikuttaa kohdistuvan kysyntää, johon teknis-taloudellisesti optimoitujen
keskivertoasuntojen tuottamiseen keskittyvä massa-asuntotuotanto ei ole täysin pystynyt vastaamaan.
Asukasvetoiset senioriasumishankkeet, kuten Ars Longa –talo osoittavat, että ikääntyneet ihmiset voivat
olla arvokas voimavara asumisen kehittämisessä. Heidän tietotaitoaan voitaisiin ehkä hyödyntää myös
muille asukasryhmille sopivien uusien ratkaisujen kehittämisessä. Ikääntyneiden kytkeminen asumisen
tuotekehitykseen edellyttäisi asuntotuotantojärjestelmän toimintatavan muutosta kohti
käyttäjäkeskeisyyttä ja uudenlaisten suunnittelijaroolien kehittymistä sitä tukemaan.
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