
Ikäihmisten asumisen kehittäminen 
Siilinjärven kunnassa -hankkeen 

asumiskyselyn tulokset 

Asumiskyselyyn vastasi yhteensä 377 henkilöä, ja vastaajien määrään oltiin erittäin tyytyväisiä. 
Vastaajat olivat pääosin 65–74-vuotiaita. Suurin osa vastaajista asui Siilinjärven keskustan 
alueella (63 %). Omakotitalossa asui puolet vastaajista. 

Suurin osa vastaajista oli nykyiseen asuntoon tyytyväisiä (57 %), mutta liikkumista haittaavia 
portaita ja kynnyksiä sekä hissin puuttuminen oli ongelmana vajaalla puolella vastaajista (43 
%). Liikkumisen esteenä olivat myös ovien leveys, paino ja aukeamissuunta. Myös nykyisen   
    asunnon ja sen ympäristön hoitaminen koettiin haastavaksi. 

Nykyisellä asuinalueella suurimmaksi ongelmaksi koettiin ruokakaupan ja muiden palvelujen 
sekä joukkoliikenteen puute. Puutteellinen teiden kunnossapito, katujen varrelta puuttuvat 
levähdyspenkit ja mäkinen maasto haittaavat liikkumista. Myös liikennevalojen liian nopea 
vaihtuminen aiheuttaa hankaluuksia apuvälineillä liikkuville ihmisille. 

Valtaosa vastaajista haluaisi asua nykyisessä asunnossa mahdollisimman pitkään (74 %). 
Kuitenkin kolmannes koki, ettei nykyinen asunto sovellu pidemmällä aikavälillä asumiseen. 
Muuttoa oli harkinnut kolmannes vastaajista. Tulevaisuudessa omistusasunto kerrostalossa ja 
omakotitalo nähtiin parhaimpina vaihtoehtoina. Sopivimpina asunnon kokoina koettiin kaksio 
tai kolmio. 

Tulevaisuuden asumista ajatellen suuri osa vastaajista koki erittäin tärkeäksi joukkoliikenteen 
riittävyyden ja asunnon sekä asuinrakennuksen esteettömyyden. Jotta asuminen kotona olisi 
mahdollista pidemmällä aikavälillä, toivottiin erityisesti siivouspalvelua, kotihoitoa sekä 
ruokapalvelua, että asiointiapua esimerkiksi apteekkiin pääsemiseksi. Yli puolet vastaajista 
koki tärkeänä luonnon läheisyyden ja ulkoilumahdollisuudet. Rauhallisuutta, hiljaisuutta ja 
turvallisuutta korostettiin. Hyvinvointipalveluja toivottiin myös olevan saatavilla. 

Yhteisölliseen asumismuotoon olisi kiinnostunut muuttamaan melko paljon tai erittäin paljon 48 % 
vastaajista. Yhteiskäyttöön suunnitelluista tiloista vastaajista yli puolet piti tärkeänä saunatiloja, 
yhteistä keittiötä ruokailutiloineen, kuntosalia, pesutupaa ja yhteisöllisyyttä tukevia luovia tiloja 
sisällä ja                ulkona. Vastaajista kolmasosa ei koe tällaista asumismuotoa houkuttelevana. 

Vastauksissa nousi esille ikäihmisten yksinäisyys ja yhteisten tilojen sekä yhteisen toiminnan 
puute. Toivottiin ikäihmisille suunnattuja asuntoja lähelle palveluita, ja palvelut helposti saataviksi. 
Palvelujen ym. toiminnan siirtyminen nettiyhteyksiä vaativiksi koettiin haasteellisena. Toisaalta 
haja-asutusalueiden kehittämistä ikäihmisille sopivaksi myös haluttiin. Etelä-Siilinjärven alueen 
kehittämistä toivottiin siten, että siellä olisi myös yhteisöasumiseen suunnattuja rakennuksia. 

Kokonaisuudessaan ikäihmisille suunnatun välimuotoisen asumismallin kehittäminen nähtiin 
tärkeänä kehittämiskohteena Siilinjärven kunnassa, ja toivottiin hankkeen tuovan tähän apua. 


