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Haapajärvi: Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Haapajärvellä 

 

1. Esittely ja tavoitteet 
 
Hankkeessa kehitettiin ikääntyneiden asumista ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Keskeisiksi teemoiksi 
valikoituivat myös osallisuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteena oli edistää ikääntyneiden asumista kotonaan 
mahdollisimman pitkään.  
 
Tavoittenae oli luoda ikäystävällinen alue Vitikanpuiston ympärille ja lisätä samalla alueen yhteisöllisyyttä ja 
kehittää jo olemassa olevaa ikääntyneiden toimintaa. Tavoitteena oli myös kehittää toimia kotona asumisen 
tukemiseksi. Haapajärven vuokratalonyhtiö Sivakasta haluttiin kehittää ikäystävällisempi ja yhteisöllisempi. 
Asuinympäristön ikä- ja muistiystävällisyyteen sekä esteettömyyteen kiinnitettiin huomiota.  
 
 

2. Toteutus ja tulokset 
 
Hankkeen alussa kerättiin lähtötiedot ja toimintaympäristö kartoitettiin. Näiden tietojen pohjalta koostettiin 
analyysi. Sen mukaan kaupunki ei ole varautunut riittävästi ikääntyneiden asumisen tarpeisiin.  
 
Ikä- ja muistiystävälliset vuokra-asunnot  
 
Omistusasunnoissa asuville ikääntyneille pidettiin tilaisuus, jossa kerrottiin ARAn korjausavustuksista.  
 
Kaupungin vuokrataloyhtiön kiinteistöjen ikäystävällisyyttä ja esteettömyyttä selvitettiin. Haapajärven vuokra-
asuntojen yhden kohteen 16 asunnon osalta tehtiin peruskorjaussuunnittelu ja toimenpiteitä yhteisöllisyyden 
kehittämiseksi. Asukkaat otettiin mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Talon rakenteet eivät 
mahdollistaneet kaikilta osin esteettömyyttä, sillä taloudellisten ja rakennuksen rakenteellisten syiden takia 
hissien rakentaminen ei ollut mahdollista.  
 
Suunnitelmassa talo peruskorjataan ja siitä muokataan monisukupolvinen, yhteisöllinen talo. Pohjakerroksen 
asunnoista suunniteltiin esteettömiä ja muistiystävällisiä. Muista talon kerroksista muokattiin esimerkiksi 
perheille soveltuvia. Taloon suunniteltiin kaksi yhteistilaa sekä saunatilat uusittavaksi ja esteettömäksi.  
 
Yhteisöllisyys 
 
Vitikanpuistosta suunniteltiin yhteisöllinen ulkoilmahuone asukkaille. Asukkaiden toiveita kartoitettiin 
asukaskyselyn kautta, jonka vastausten perusteella puistosta tehtiin suunnitelma.  
 
Virikevintin toimintaa laajennettiin. Toiminta jatkuu ennallaan ainakin niin kauan kuin nykyiset vapaaehtoiset 
pitävät sitä yllä. Virikevinttiä ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja tavoite oli olla avoinna viitenä päivässä 
viikossa. Jotta ylläpitoon oltaisiin saatu lisäresursseja, yhdessä Vanhainkotiyhdistyksen kanssa suunniteltiin 
hanke, jossa vapaaehtoistoimintaa kehitettäisiin eri puolille kaupunkia. Hanke haki avustusta STEAlta, muttei 
saanut sitä. 
 
Alueen toimijat ideoivat uutta toimintaa hankkeen aikana. Kirjasto järjesti lukuhetkiä ja liikuntatoimen 
työntekijät pitivät jumppatuokioita yhteistiloissa. Lisäksi idea yhteisötalkkarin toimenkuvan perustamisesta 
heräsi.  
 
Koivuhaan kaupunginosassa järjestettiin asukaskysely, jonka perusteella kaupunginosan suunnitelmia 
päivitettiin. Tämä innosti useiden eri tahojen yhteistyöhön, jonka seurauksena viherympäristöjä, pihoja sekä 
yhteistiloja kehitettiin.  
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3. Kokemukset ja tulosten hyödyntäminen 

 
Hankkeen seurauksena eri toimijoiden välille syntyi yhteistyötä ja alueen yhteisöllisyyttä sekä 
ikäystävällisyyttä kehitettiin. Hankkeen myötä Haapajärven vuokrataloyhtiön yhteen kohteeseen tehtiin 
peruskorjaussuunnitelma sen muuttamisesta ikä- ja muistiystävälliseksi. Sen peruskorjaussuunnitelma sai 
ARAn ehdollisen varauksen ja siirtyi tarkempaan suunnitteluun. Myös Vitikanpuistosta ja sen ympäristöstä 
tehtiin suunnitelma, joka muokkaisi puistosta yhteisöllisen ulkoilmaolohuoneen. Puistosuunnitelma odottaa 
rahoitusta.  
 
Vuokrataloyhtiön toimesta ikääntyneille järjestetään digitaitoteemaisia työpajoja. Yhteistiloihin järjestetään 
tietokone, jonka ansiosta kaikilla on mahdollisuus tietokoneen käyttöön.   
 
Haasteeksi hankkeessa nousi yhteisen näkemyksen saaminen aikatauluista ja rahoituksesta niistä 
kysymyksistä, joista ei oltu käyty riittävästi keskustelua ennen hankkeen käynnistymistä.  
 
 
 
Lisätietoja antaa: Talous- ja hallintojohtaja Unto Vesamäki, unto.vesamaki(at)haapajarvi.fi tai Taina Ruhala, 
taina.ruhala(at)haapajarvi.fi 
 
Ikäystävällinen Haapajärvi  
Loppuraportti 
Liite loppuraporttiin  
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