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Yhteisöllistä asumista 
Tuusulaan

• Tuusulassa on käynnistynyt ikääntyneiden 

yhteisöllisen asumisen kehittämishanke.

• Hanke on saanut ympäristöministeriön rahoitusta

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.

• Yhteistyökumppanina Miina Sillanpään Säätiö.



Hankkeen tavoitteet

• edistämme ikääntyneiden yhteisöllistä asumista 
Tuusulassa

• kokeilemme yhteisöllistä toimintaa jo olemassa olevassa 
asuinympäristössä

• kehittämme ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä 
uusia ja innovatiivisia yhteisöllisen asumisen 
ratkaisuja

• valmistelemme ensimmäisiä yhteisöllisen asumisen kohteita 
ympäri kuntaa

• luomme uudenlaista tarjontaa ja kysyntää 
ikääntyneiden asuntomarkkinoille

• lisäämme ikäihmisten monimuotoista ja kustannustehokasta 
asumista





Ikääntyvien välimuotoinen asuminen

• Hankkeessa kehitetään välimuotoista asumista eli ikäspesifiä asumista, joka 

sijoittuu itsenäisen tavallisen asumisen sekä tehostetun palveluasumisen väliin.

• Välimuotoiseen asumiseen sisältyy usein jonkinlainen yhteisöllinen elementti 

suunnitteluvaiheesta lähtien.

• Yhteisöllistä asumista toivotaan eri hallintamuodoissa (omistus-, asumisoikeus-, 

vuokra- ja asunto-osuuskunta-asunnot) ja asuntotyypeissä (kerrostalo-, rivitalo- ja 

minitaloasunnot, ”mummonmökkikylä”).



Yhteisön turvin

• Tavoitteena on, että ikääntyvät voisivat asua 

omassa kodissaan ja heille tutussa 

asuinympäristössä mahdollisimman pitkään 

yhteisön turvin.

• Yhteisö tuo turvaa, kohtaamisia, ystäviä, 

naapuriapua ja yhdessä tekemistä. 

• Yhteisöllisissä asuinkohteissa on usein erilaisia 

yhteistiloja ja panostettu yhteisölliseen piha-

alueeseen.



Ensimmäinen kohde Rykmentinpuistoon

• As Oy Tuusulan Agassit -vuokrataloa 
suunnitellaan parhaillaan Rykmentinpuistoon.

• 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.
• Myös vieressä sijaitsevaan 

pysäköintilaitokseen on esteetön kulku.
• Toteuttajana Avain Rakennuttaja Oy.



Rakennetaan uutta 
yhdessä
• Ikääntyneet asukkaat 
• Ikäihmisten neuvosto
• Tuusulalaisia eläkeläisjärjestöjä
• Kolmannen sektorin toimijoita 
• Ikääntyneiden asumista kehittävät säätiöt 

(Miina Sillanpään Säätiö ja Yrjö ja Hanna -säätiö)
• Tuusulan seurakunta
• Rakentajat / toteuttajat
• Hankkeen ohjausryhmä 
• Tuusulan kunnan liikunta- ja kulttuuripalvelut, 

osallisuus- ja hyvinvointitiimi sekä 
kaavoitus ja maankäyttö





Työpajat

• Tervetuloa mukaan työpajaan

- Kellokoski, ti 12.10.2021 klo 16.00 Kellokosken 
koulukeskus, ruokala (Koulutie 7, Kellokoski) 

- Jokela, to 28.10.2021 klo 15.00 Jokelan 
koulukeskus, ruokala (Jyväkuja 13, Jokela) 

• Ennakkoilmoittautuminen puhelimitse 040 314 3054 

(ma-to klo 9–15) tai verkossa lyyti.in/senioriasuminen. 



Linkkivinkkejä

• Omannäköinen ja mielekäs asuminen eläkkeellä 
ollessani – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=MqbUUvjvY
Sw

• Etusivu - Vanheneminen.fi
https://www.vanheneminen.fi/

• SAAennakoida – AsumisenApu
https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/

• Facebook -> Yhteisöllinen asuminen



Kiitos.

Riikka Uusikulku

@riikkauusikulku

riikka.uusikulku@tuusula.fi

040 314 3040


