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- lähiyhteisöllisten asumisen ratkaisujen kehittäminen
ARA ja Kehitysvammaliitto

Lähiyhteisöjen, kortteleiden ja
asuntoverkostojen suunnittelu

Yhteiskehittelyllä uusia arjen ja
asumisen ratkaisuja

Suunnitteluprosessin mallinnus
Yhteistoiminnallisen suunnittelun
käynnistäminen kunnissa ja tämän
prosessin mallinnus

Uudet asuntoratkaisut

Minkälaisia uusia ratkaisuja
syntyy ja miten uudet
innovaatiot viedään käytäntöön

Miksi hanke käynnistettiin?
• Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoitteet
– Asukkaiden tarpeiden mukaisia asuntoja tavallisilla
asuinalueilla
– Riittävät palvelut asumisen tukena

• Valtioneuvoston periaatepäätöksen linjaamat
toimenpidealueet
–
–
–
–
–

Osallistuminen ja ihmisoikeudet
Vammaiset lapset
Lähipalvelujen ja –yhteisöjen kehittäminen
Laitosasumisen asteittainen lakkauttaminen
Hallinnon alojen välinen yhteistyö

Toteutuuko KEHAS kuten toivomme?
• Muodostuuko rakenteesta liian raskas?
• Ovatko asuntoratkaisut standardoituneet liiaksi?
• Vastaavatko nykyiset ratkaisut asiakkaiden
tarpeita, myös seuraavien sukupolvien?
• Asukkaat haluavat tavallista asumista, mutta
onko asuminen tällä hetkellä tavallista?
• Onko muutos mahdollista pienin parannuksin vai
tarvitsemmeko radikaalia ajattelutavan
muutosta?

Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä
(YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, 19 artikla)

Itsemäärääminen,
valinnanmahdollisuudet

Inkluusio

Voin kertoa, mitkä
asiat ovat minulle
tärkeitä ja miten
haluan elämääni
elää

Olen osallisena
yhteisössäni ja käytän
samoja palveluja kuin
muutkin

Yksilölliset
palvelukokonaisuudet
(David Towell 2012)

Saan tarvitsemani
tuen voidakseni
elää haluamallani
tavalla ja tyylillä

Arjen keskiössä –hankkeen jatkuvan oppimisen
prosessi
Kehittämisprosessin periaatteet:

Käyttäjän ääni – palvelunkäyttäjät mukana
Luova yhteiskehittely – monialaisuus ja monenvälisyys
Jatkuvan oppimisen prosessi – jatketaan siitä mihin toisessa kaupungissa jäätiin
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Yhteistoiminnallinen kehittäminen

Arjen keskiössä
Miten luodaan radikaalisti uusia innovaatioita?
YHTEISKEHITTELYLLÄ
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Arjen keskiössä
Miten luodaan radikaalisti uusia innovaatioita?
LASTENNEUVOLA-KONSEPTI
(1920-luku)
v. 1920 Suomi oli 3-miljoonainen kansa, josta
miljoona oli alle 15-vuotiaita.
Suuri osa lapsista kärsi puutetta, maassa oli
suuri lapsikuolleisuus (Joka kymmenes lapsi
kuoli jo vauvana)
Sairaanhoitaja Sophie Mannerheim
(aloitteentekijä), kouluneuvos Erik Mandelin ja
dosentti Arvo Ylppö kehittivät
LASTENNEUVOLA-konseptin, jossa
kohderyhmänä olivat vastasyntyneiden äidit.
www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/sota/lapsi1.htm

Lastenneuvola-konsepti levitettiin 1920-luvun
aikana eri puolille Suomea – hyvin tuloksin.

Arjen keskiössä
Kaupunki-innovaatio ja sen toteuttaminen

Arjen keskiössä
Työkalu asumisen innovaatioiden synnyttämiseksi

Asemointi
Tontti /
Ala yksin

Strateginen
eli radikaali
innovaatio

3. UUDISTUS
(reinvent)

Kortteli /
Usea toimiala
yhdessä

1. PARANNUS (improve): Sama
lopputulos, parempi versio nykyisillä
keinoilla.

4. MUUTOS
(transform)

2. YHDISTELY (combine): Sama
lopputulos laajemmalla
keinovalikoimalla.

Innovaatiotyyppi
Inkrementaalinen
eli vähittäinen
innovaatio

1. PARANNUS
(improve)

Kuvan ja menetelmän alkuperäinen lähde:
Charles Leadbeater: Choosing the right
social innovation strategy. Sosial Innovation
Global Academy, Bilbao April 2011.

NELJÄ ERILAISTA JA VAIHTOEHTOISTA
INNOVAATIOSTRATEGIAA:

2. YHDISTELY
(combine)

3. UUDISTUS (reinvent): Uudelleen
suunniteltuja ratkaisuja uusien
tavoitteiden pohjalta.
4. MUUTOS (transform): Erilaiset
lopputulokset, erilaiset keinot

Arjen keskiössä
Työkalu asumisen innovaatioiden synnyttämiseksi
Radikaalit (strategiset) innovaatiot ovat usein systeemisiä innovaatioita, joiden
toteutuminen edellyttää
monitoimijaisuutta (yritykset, julkinen sektori ja käyttäjät),
vuorovaikutteisuutta (yhteiskehittely) ja
sosio-kulttuurista lähestymistä (kuluttajien käyttäytyminen).

Systeemisten innovaatioiden käytäntöön vienti edellyttää vastavuoroista
sopeuttamista: innovaation ja ympäristön keskinäistä kohtaamista
Tulee tunnistaa innovaation kysyntä: käyttäjäkokemukset & paikallinen
toteutettavuus (mm. kulttuuritekijät)

Tulee tunnistaa ja luoda innovaation tarjonta: Yritysten,
yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen arvoverkostojen synnyttäminen

Arjen keskiössä
Työkalu asumisen innovaatioiden synnyttämiseksi
Rajattujen kokeilujen (niche) merkitys on
innovaation tunnistamisessa ja sen näkyväksi
tekemisessä on merkittävä. Tämän lisäksi on
panostettava oppien siirtämiseen vallitsevaan
järjestelmään (regime). Koska järjestelmä on
myös opittujen tapojen ja kulttuurien, oppimisen
edistämiseksi on luotava erilaisia strategisia
foorumeita ja keskusteluyhteyksiä.
Kaupunki-innovaatioiden syntyminen edellyttää
paikallisen alasysteemin (niche) ja järjestelmän
(regime) välistä vastavuoroista sopeuttamista
(Valovirta et al 2011).
Paikallisen alasysteemin syntymiseksi tarvitaan
paikallisen toimijaverkon luomista (korttelitaso).
Tarvitaan myös rohkeita pilotteja ja kokeiluja
muutosten syntymiseksi.

Lähde: Korttelitason kaupunkiinnovaatiot. Movense Oy. 2011.

Arjen keskiössä
Työkalu asumisen innovaatioiden synnyttämiseksi / ARJEN KESKIÖSSÄ -innovaatiot
Muutoksen laajuus
Tontti / Asumisala
yksin

Kortteli / Usea toimiala
yhdessä

Innovaatiotyyppi

Strateginen
eli radikaali
innovaatio
3. UUDISTUS (reinvent):

4. MUUTOS (transform):

Inkrementaalinen
eli vähittäinen
innovaatio

1. PARANNUS (improve):

Kuvan ja menetelmän alkuperäinen lähde:
Charles Leadbeater: Choosing the right social
innovation strategy. Sosial Innovation Global
Academy, Bilbao April 2011.

2. YHDISTELY (combine):

Innovoinnin prosessi
1. Käyttäjien
toiveet ja tarpeet

2. Alueen tarjonta

3. Uusien
asuntoratkaisujen innovointi

6.
Toteutussuunnitelman laatiminen ja
kehittämispilotin
käynnistäminen

5. Lupaavien
innovaatioiden
valinta
jatkotyöhön.

4. Innovaatioiden
nimeäminen ja
muutoksen
laajuuden
kuvaaminen

Prosessin vaiheet ja tehtävät
1. Kysyntä

•Asukkaiden toiveet liittyen asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan. Palvelujen käyttäjiltä kysytään, missä ja
miten he viettävät arkeaan, millaisista tekijöistä mielekäs ja toimiva arki koostuu ja ennen kaikkea, millaisia
asioita he kodiltaan haluavat
•Yhteistoiminnalliset työpajat, haastattelut, muut tiedonkeruun tavat

2. Tarjonta

•Tutkitaan asuinalueita ja millaisia asioita asuinalueet tarjoavat tällä hetkellä asumisen, vapaa-ajan ja
työllistymisen suhteen ja millaisia uusia lähiyhteisöllisiä asuntoratkaisuja ne voisivat tarjota
tulevaisuudessa.
•Yhteistoiminnalliset työpajat, konkretisoiva kuvamateriaali , tutustumiskävelyt alueilla ja muut mahdolliset
tiedonkeruun tavat

3. Innovointi

•Luodaan uusia ratkaisuja olemassa olevien mahdollisuuksien ja tunnistettujen
tarpeiden pohjalta
•Lähtökohtana asukkaiden toiveet ja tarpeet (vaihe 1) ja tunnistetut mahdollisuudet
(vaihe 2).

4. Innovaation kuvaus

•Tutkitaan vaiheessa 3 syntyneitä ratkaisuja.
•Määritellään innovaatiotyyppi ja muutoksen laajuus. Käytetään apuna innovaatioiden
kuvaamisen työkalua (ks. Dia)
•Nimetään innovaatiot.

5. Innovaation valinta

•Valitaan lupaavimmat uudet innovaatiot (asumisratkaisut )jatkoon.
•Kuvataan asumisratkaisun keskeiset elementit ja laaditaan kuvauksesta ns.
innovaatiokortti (katso esimerkit).

6. Kehittämispilotin
käynnistäminen

• Laaditaan toteutussuunnitelma.
• Käynnistetään kehittämispilotti/pilotit.

Arjen keskiössä
Työkalu asumisen innovaatioiden synnyttämiseksi / KÄYTTÄJIEN TARPEET, TOIVEET JA
UNELMAT

Arjen keskiössä
Työkalu asumisen innovaatioiden synnyttämiseksi / KOHDEALUEET

Arjen keskiössä
ARJEN KESKIÖSSÄ -INNOVAATIOT
DIILI-DIVARI

KRANNIT TUTUUKSI

OMAKOTIASUJIEN VERKOSTO

JANTUSET – setti palveluita

POP UP -BAANA

PRINSESSA-KOTI

Arjen keskiössä – Seinäjoen workshop 23.8.2012

Elämisen innovaatiot: parannukset, uudistukset, yhdistelmät ja muutokset
Muutoksen laajuus
Tontti / Asumisala
yksin
Innovaatiotyyppi

Strateginen
eli radikaali
innovaatio

JANTUSET – setti palveluita
Tukikeskus TUKIAINEN
KORTTELIKUMMIT
TOIMINTOJEN TALO – kaiken
kansan kohtauspaikka
3. UUDISTUS (reinvent):

Inkrementaalinen
eli vähittäinen
innovaatio

Kortteli / Usea toimiala
yhdessä

SEILI-kuljetuksen
monipuolistaminen
Kulkuyhteyksien
parantaminen
1. PARANNUS (improve):

TempausAREENA – vapaa-ajan
aktiiviteettien tuottaja

KRANNIT TUTUUKSI –
käänteinen
muuttovalmennus
4. MUUTOS (transform):

TALKKARIPIRSSI – työnantaja
huolehtii työmatkoista
Minipientila (lampaat,
possut, kanat)
Koulun tilojen käyttö
2. YHDISTELY (combine):

Arjen keskiössä – Seinäjoen workshop 26.9.2012

Innovaation kuvaus: Kranniit tutuuksi – käänteinen muuttovalmennus
Innovaation tausta ja lähtökohdat:
Suunnittelun lähtökohtana sen pohdinta, miten alueelle muuttavat
kehitysvammaiset ihmiset integroituvat osaksi lähiyhteisöään. Integroituminen
tapahtuu sen kautta että tarjotaan palveluita alueen asukkaille. Sosiaalinen
yritys: Ruohonleikkuuapua, lumenluontia, koiranulkoilutusta, pienimuotoista
kotiapua. Toimintojen talo järjestäisi valmennusohjelman työtä hakeville
henkilöille. Keskeisenä ideana käänteinen muuttovalmennus – eli lähdetään
siitä, että alueelle muuttavat kehitysvammaiset ihmiset tarjoavat resurssin
muulle ympäristölle, muille asukkaille. Alueella ei ole
työllistymismahdollisuuksia, joten tällaisen sosiaalisen yrityksen kautta
voitaisiin luoda työpaikkoja. Kehitysvammaiset ihmiset myös vapaa-ajan
toiminnassa voisivat myös tuottaa toimintaa – esim. järjestää taidenäyttelyitä
Toimintojen talolla.
Innovaation kuvaus:
Käänteinen muuttovalmennus innovaationa, miten tutustutetaan alueen
ihmiset uusiin asukkaisiin. Lähtökohtana joukko ihmisiä, jotka etsivät uutta
asuinaluetta. Muuttovalmennuksessa määritetään se lisäarvo, jota asuinalue
saa uusista asukkaista, ja lähdetään tämän kanssa neuvottelemaan eri
asuinalueiden kanssa siitä, ketkä haluavat tämän ryhmän ja sen tuoman
lisäarvon omalle alueelleen. Vahvana pohjavireenä se, että asukkaat pääsevät
oikeasti itse vaikuttamaan siihen, mitä heidän asuinalueelle
tuodaan/rakennetaan. Pyritään herättämään positiivista kateutta, saada
asuinalueet kilpailemaan näistä asukkaista.
Innovaation kiteytys:
KRANNIIT TUTUUKSI – käänteinen muuttovalmennus

Arjen keskiössä – Seinäjoen workshop 26.9.2012

Innovaation kuvaus: Jantuset – setti palveluita
Innovaation tausta ja lähtökohdat:
Sosiaalisen yritys, joka toimii tulevalla asuntomessualueella tekojärven
rannalla.
Innovaation kuvaus:
Erilaisten ulkoiluvälineiden (esim. polkupyörät, kanootit) vuokrausta, sekä
yhteisöllinen sauna ja avantouintimahdollisuus. Sosiaalinen yritys nimeltään
Jantuset, tarjoaa talkkari-, leipomo- ja dogsitteritoimintaa. Suunnittelun
lähtökohtana yhteisöllisyyden lisääminen. Alueelle tulee myös toimintojen
talo, joka tarjoaisi yhteisen olohuoneen alueen asukkaille, mutta toimisi myös
kotiin tarjottavan tuen tukiyksikkönä. Vanhan sairaala-alueen puutarhaalueelle siirtolapuutarha, jonka yhteyteen myös sosiaalisen yrityksen toimintaa
(polttopuiden ja kompostimullan myyntiä). Alueelle myös
korttelikummitoimintaa, osana kyläyhdistyksen toimintaa.
Innovaation toteutus:
Jantusten käynnistäminen: Kaupunki päättää sosiaalisen yrityksen
perustamisesta. Tehdään yhteistyötä alueella toimivien yritysten kanssa ja
etsitään yritystä joka on motivoitunut tällaiseen toimintaan. Etsitään rahoitus
hankkeelle. Edetään prosessisuunnitelman mukaan.
Innovaation kiteytys:
JANTUSET – setti palveluita

Arjen keskiössä – Kotkan workshop 26.9.2012

Innovaation kuvaus: Diili-divari
Innovaation tausta ja lähtökohdat:
Suunnitelma sijoittuu omakotialueelle, jossa pääasiassa
asuu vanhuksia ja lapsiperheitä. Alueelta löytyy jonkin
verran yrityksiä joihin voisi työllistyä, sekä hieman
etäämmällä SOTEKin kierrätyskeskus. Lähtökohtana oli
lähteä pohtimaan sitä, miten toisaalta voitaisiin luoda työja toimintamahdollisuuksia kehitysvammaisille ihmisille, ja
toisaalta vastata alueella jo asuvien ihmisten tarpeisiin.
Ryhmästä nousi esiin kiinnostuksen kohteena autot ja
divari.

DIILI DIVARI / IDEA DIVARI:
auton pesu (urheiluauto Mercedes CL 390)
leivonnaisia
katuharja talkkarihommat
harava
käytettyjen tavaroiden myynti
Tex Willer, Luontokirja
marjojen ja sienien myynti
kahvilapalvelu
kotiapu
lemmikkipalvelut

Innovaation kuvaus:
Ideana Diilidivari, sosiaalinen yritys tai mahdollisesti
SOTEKin kierrätyskeskuksen toiminnan laajentaminen, niin
että tämän yhteyteen divaritoimintaa ja palveluita joita
voitaisiin tuottaa alueen asukkaille (esim. pienimuotoinen
kotiapu, talkkaripalveluita, lemmikkien ulkoiluttamista).
Innovaation kiteytys:
Palveluiden ja tavaroiden sekä auto-osaamisen
välityspaikka. Välittäminen – sekä huolenpito että kierrätys.

Arjen keskiössä – Kotkan workshop 26.9.2012

Innovaation kuvaus: Modernisoitu rintamamiestalo – malli Otsola

MODERNISOITU RINTAMAMIESTALOMALLI
OTSOLA!
puinen omakotitalo/paritalo
2 kerrosta hissillä
terassilla ja hyötypihalla aidattu, grillikatos
asukkaat mukana rakentamisesta
löytyä yhteinenkin tila
(pihasauna jossa bed&breakfast –majoitusta)

Innovaation tausta ja lähtökohdat:
Idea sai alkunsa ryhmään osallistuneen miehen toiveesta päästä
purkamaan/rakentamaan taloa – eli tekemään rakentamiseen liittyviä töitä.
Suunnitelma sijoittuu Otsolan alueelle, jossa jo ennestään rintamamiestaloja.
Modernisoinnilla ennen kaikkea tartuttiin esteettömän rakentamisen
haasteeseen – tunnistettiin että perinteinen rintamamiestalomalli viehättää,
mutta on varsin esteellinen. Rintamamiestalomallista haluttiin tuoda mukaan
myös ajatus itselle rakentamisesta – pohdittiin miten asukkaat voisivat itse
osallistua rakennusprosessiin, todella rakentaa asuntoa itselleen. Ajatuksena
myös purkaa ryhmäasumisen perinteistä mallia – hakea pienimuotoisempaa
asumista, jossa mahdollistuisi yhteisöllisyyttä samassa talossa, samassa
pihapiirissä asuvien asukkaiden kesken, mutta samalla toteutuisi ajatus omasta
erillisestä tilasta.
Innovaation kuvaus:
Keskustelussa myös erilaisia vaihtoehtoja tilasuunnittelusta – esim.
seurataanko rintamamiestalon pohjaa (keittiö, olohuone, kamari alakerrassa,
yläkerrassa makuuhuoneet), vai voisiko tilaa suunnitella toisin; sijoitetaanko
portaat perinteisesti sisään, vai voisivatko yläkerran asunnot olla selvästi
erillisiä niin, että niihin olisi omat sisäänkäynnit ja portaat (joko ulkokautta tai
porstuasta). Myös hissin mahdollisuudesta keskusteltiin. Asumisen yhteyteen,
erilliseen saunarakennukseen suunniteltiin myös Bed&Breakfastsaunakamaria, joka toisi talon/pihapiirin asukkaille myös työmahdollisuuden.
Keskeisinä piirteinä pienimuotoinen yhteisöllinen asuminen ja mahdollisuus
osallistua oman kodin rakentamiseen. Mukana suunnittelussa ollut
kehitysvammainen mies totesikin suunnitelmasta että ”Tommoseen mä
muuttaisin heti.
Innovaation kiteytys:
Meille suunniteltu – itse rakennettu!

Arjen keskiössä – Kotkan workshop 26.9.2012

Innovaation kuvaus: Omakotiasujien verkosto

OMAKOTITALOT – PIENTALOASUJIEN VERKOSTO
Ahventie, Reija ja Saku
hoitavat tarvittaessa toisten lemmikit
auttavat keittiötöissä
Kuhantie, Johanna ja Jenna
auttavat kulkemisessa
pilkkovat saunapuut
Kämmekkätie, Matti, Pasi ja Jarno
hoitavat pensasaitojen leikkuut
järjestää karaokeillat
Majatalo B&B
mahdollisuus erilaisiin tukimuotoihin tarpeiden mukaan
Työ majatalossa, esim. keittiö, puutarha, kiinteistö, hoiva
YKSILÖLLISET TUKISUUNNITELMAT KAIKILLE!
kuvapuhelinyhteys esim. sairastuessa
tukihenkilöstö auttaa hädän hetkellä ja vaikeimmissa
asioinneissa
Asukkaille selkeästi tietoon: Nimi, osoite, puhelinnumero

Innovaation tausta ja lähtökohdat:
Yksilöllistä asumista, jossa on myös yhteisöllisen asumisen piirteitä.
Hyödynnetään Otsolan olemassa olevaa rakennuskantaa, pienehköjä
omakotitaloja, joissa voi asua kahdesta kolmeen ihmistä yhteisöllisesti
mukavasti, tai vaihtoehtoisesti esim. pariskuntia - sellaisia ihmisiä jotka
haluavat tällaista asumisen muotoa.
Innovaation kuvaus:
Asumiseen kuuluu yhteiset sopimukset auttamisesta siten, että asukkaista on
nimetty vertaistukihenkilöitä kaikille verkostoon kuuluville. Työryhmässä
mietittiin myös sitä millaista apua verkoston jäsenet voisivat toisilleen antaa,
esim. hoitaa toisten lemmikkejä, tai auttaa keittiötöissä; toiset voisivat auttaa
kulkemisessa, esim. jos jollakin auto, niin on jo edeltä sovittu että kuka ottaa
kenet kyytiin, ja minne mentäessä. Taloissa olisi myös selvä back-up –tuki,
esim. ryhmäkotiin kuvapuhelinyhteys, jolloin kiireellisessä tilanteessa voidaan
saada tuki ja apu ko. ryhmäkodista. Jokaiselle asukkaalle on myös suunniteltu
selkeä kotiin tuleva yksilöllistetty tuki. Ja näille asunnoille, taloille, ja
asukkaille, on nimetty ihminen jonka vastuulla on auttaa, tukea, järjestää, sekä
olla yhteyshenkilöinä palveluihin, joita nämä henkilöt voivat saada verkostosta
mahdollistuvan tuen lisäksi, yksilöllisen tarpeen mukaan. Verkostoon kuuluisi
myös majatalo: tämä tarjoaisi majoitusta muutenkin, mutta vastaisi myös
vammaisten henkilöiden tilapäiseen hoivan tarpeeseen siten, että siellä
pystytään yksilöllistämään palveluita lyhyeksi aikaa, esim. henkilökohtaisen
avun palveluin. Omakotitaloasumisessa asuvien henkilöiden työtä olisi
majataloon liittyvät tehtävät.
Innovaation kiteytys:
Suomalaistettu Keyring-malli. Asukasverkosto jossa syntyy vertaistukea
asukkaiden välille.

Arjen keskiössä – Turun workshop 24.10.2012

Innovaation kuvaus: MÄNTYMÄEN CITY-IHMISEN MEKKA
Innovaation tausta ja lähtökohdat:
Kaupunkilaisen asumista. Korttelista löytyy jokaiselle ihan oma, selkeästi
yksityinen tila, sekä puoliyksityinen tila, puolijulkinen ja julkinen tila. Vanhat
talot kunnostettaisiin: vuokra-asuntoja, omistusasuntoja, erilaisia ja kokoisia
asuntoja – siis kaikille. Lähtökohtana estää erityisasumisen keskittymän
syntyminen. Ajattelu käännettiin positiiviseksi erilaisia ihmisiä yhdistäväksi
tekijäksi. Miten hyödynnettäisiin sitä että alue on lähellä keskustaa – miten
saataisiin keskustasta ihmiset liikkumaan baanalle, tällä voisi olla työllistävä
vaikutus alueella asuville ihmisille?
Innovaation kuvaus:
Ihmisiä yhdistävänä yhteinen kortteli talojen välissä: Pop-up Baana. Vapaa-ajan
toiminnoille, kaikille yhteinen foorumi. Harrastustoimintaa lähellä kotia. Talojen
katutasossa yritystoimintaa. Sataprosenttisesti esteetön. Sählyä (Turun Pelaajat,
korttelisählyjoukkue), katukorista, kudontapajoja, leipomo, vaihtuva
taidenäyttely, musiikkia, ruokaa, eläimiä, keilausta, curlingia,
kiinteistöhuoltopalveluita, punttisaleja. Skeittiparkki, harrastetiloja ja liiketiloja.
Sosiaalisia yrityksiä. Erilaisia asioita mutta samanhenkiset ihmiset voisivat tulla
halutessaan yhteen. Pop-up Baana on ulkoilualue myös iäkkäimpien ihmisen
liikkumista varten. Nuorille graffittiseinä.
Parvekkeiden avulla kiinnostavaa välitilaa (baanan tarkkailu). Asunnot: eri
kokoisia, oma sauna tärkeä, puhdas ilma tärkeätä, parvekkeet tärkeinä, ja että
keittiö ja makuuhuone ovat erikseen, eivät olohuoneen yhteydessä.
Baana on yhteensitova liima. Tempausareenan piirteitä. Elää vuodenaikojen
mukaan. Toiminnot sopeutuvat elävään ja muuttuvaan korttelirakenteeseen.
Innovaation kiteytys:
Ihmisiä yhdistävä Pop-up Baana kaikenikäisille – vuodenaikojen mukaan
muuttuva hauska , toiminnallinen ja elävä korttelirakenne.

Arjen keskiössä – Turun workshop 24.10.2012

Innovaation kuvaus: ANELMAN UNELMATARHA
Innovaation tausta ja lähtökohdat:
Lähtökohta-ajatuksena oli maatila ja siihen liittyvät erilaiset toiminnot. Miten
voitaisiin tarjota jotain lähiympäristölle. Perustuu talkooseen, naapuriapuun ja
vaihtotalouteen (rahaa ei vaihdettaisi).
Innovaation kuvaus:
Puutarharyhmä: pienmaantilalla kasvatetaan kukkia ja kasveja ja yrttejä –
hyödynnetään kahvilatoiminnassa (järven rannalla, ympäri vuoden auki, talvella
hiihtäjille kuumaa mehua, kesällä kylmiä virvokkeita rannalla makoilijoille).
Puutarhapalvelu osana ryhmän toimintaa: apua marjojen poimintaan, nurmikon
leikkuussa, puutarhan hoidossa, kukkien kastelussa – kukkia voi myös tuoda hoitoon.
Pieni kotieläinpiha: kanoja, lampaita, koiria, kissoja, possuja. Lähiympäristön lapsille,
avoin kaikille. Lisäksi kotieläinten hoitopalveluja. Pieni eläinten lomahoitola,
lomahoitoon. Myös kotiin vietävä lemmikkien ulkoilutuspalvelu.
Lapsiparkki: voi tuoda lapset vanhempien harrastusten, kaupankäynnin ajaksi. Liittyy
taidetyöpajoihin: taide suuressa osassa suunnitelmassa, koska ryhmässä taiteellisia
ihmisiä. Kaikille taidetyöpajoja (aikuiset, lapset, vanhukset). Taidenäyttelyitä ja
taideteosten myynti (myyntinäyttely). Käsityöpajoja (ryhmässä käsityöihminen).
Kaikissa ajatuksena että hyödynnetään luonnonmateriaaleja, joita saadaan
ympäristössä.
Kahvila: jäi vähimmälle suunnittelulle. Järven rannalla, maatilakahvila, jossa myytäisiin
omia tuotteita.
Asumisessa erilaisia vaihtoehtoja. Pienmaatilalla pitää olla ihmisiä paikalla, mutta
myös eri tyyppisiä asumisratkaisuja. Löytyy tarvittaessa apua ympärivuorokauden,
itsenäisempää asumista, tai voi käydä lähialueelta töissä.
Jatkossa konseptia tulisi tuotteistaa pidemmälle – mikä kaupallista toimintaa ja mikä
muuta.
Innovaation kiteytys:
Yhdessä naapuruston kanssa – kulttuurin, taiteen ja omien vahvuuksien mukaisesti

Arjen keskiössä – Lahden workshop 5.11.2012

Innovaation kuvaus: PRINSESSA-KOTI

Yhteenvetoa
käyttäjien asumista
koskevista toiveista
ja tarpeista

Käyttäjät
(paja)työskentelyn
keskiössä

• Jokaisen työpajan
lähtökohtana asumista
koskevien toiveiden ja
tarpeiden kokoaminen
• Lisäksi kuuden
palvelunkäyttäjän
haastattelut:
missä ja miten asut, missä
tarvitset tukea ja miten tämä
järjestetty, millaiset asiat
tärkeitä asumisessa; millainen
kokemus työpajaan
osallistuminen oli, millaisia
ideoita ryhmässäsi syntyi

Tärkeimmät asuntoa koskevat tarpeet
ja toiveet
• Selkeitä toiveita siitä missä ja
millaisessa asunnossa on hyvä
asua:
”Rivitalo peltonäkymällä.”
”Näköala.”
”Kiva asua keskustassa koska
palvelut on lähellä.”
• Sosiaalisten verkostojen
säilyttäminen ja luominen:
”Hyvä tukiverkosto, läheiset ja
sukulaiset tavoitettavissa.”
”Olis perhe lähellä.”

• Yksin tai tois(t)en kanssa, itse
valittu asuinkumppani:
”Sais asua tyttökaverin/kihlatun
kanssa.”
”Saisin valita kenen kanssa mä
haluan asua, niinku kämppiksen
kanssa.”
”Pitää olla oma rauha ja yksityisyys.”
• Asumisen tavallisuus:
”Oma asunto.”
”Sijainti pitää olla muitten ihmisten
joukossa.”
”Mulla on tavotteena oma koti
kunnon keittiöllä.”
”Unelmana olis myös oma sauna.”
”Yksin asuminen. Siihen kuuluis
naapurit, piha ja kukkia. Ja lähellä
apu.”
”On luonnollinen asia, että samassa
talossa asuu vieraitakin ihmisiä,
kerrostalossa.”

Tavallisten kotien konkretisoituminen
Lahden työpajassa: omien asuntojen
pohjapiirrustukset

Tukeen liittyvät tarpeet ja toiveet
•

Itselle sopiva tuki, mahdollisuus itse
vaikuttaa järjestelyyn:
”Asunto, jossa saisi tarvittaessa tukea, ei
kuitenkaan ympärivuorokautista
valvontaa, ei mielellään suljettua
asumista.”
• Vaihtoehtoiset tavat järjestää tukea:
”Apu olis kännykän päässä.”
”Korttelikummi olis tärkeä, itsenäisesti
asuville, erityisesti viikonloppuna, jolloin
omat tukihenkilöt ei ole tavoitettavissa.”
•

Informaalit tuen muodot tärkeitä,
tukiverkosto :
”Hyvä tukiverkosto, läheiset ja sukulaiset
tavoitettavissa.”
”Olis perhe lähellä.”
”Asuinyhteisö on tärkee.”
”Kaverit kyläilee.”/”Käy paljon vieraita.”
”Kivat /miellyttävät/hyvät naapurit.”

Tuen kerrostuminen:
esimerkkinä Karin ja Karitan asuminen
(Haastattelussa korostui)
Oma yksityinen koti:
Kari, Karita ja Vieno-kissa
”Et ihan asuu omin nokkinens.”
(Työpajassa Kari kertoi että)
Itsenäisyys tärkeää:
oma koti, itse laitetaan ruokaa,
siivotaan, käydään kaupassa

Formaali tuki:
Tuki asuntolasta: raha-asiat,
lääkärillä käynti, tuki asioissa joissa
tarvitaan lukemista/kirjoittamista
-> korostavat etteivät tarvitse paljoa
tukea, tärkeää kuitenkin tietoisuus
tuen olemassaolosta ja tutut ohjaajat
”Mukavii ohjaajii on. Sit kun tarttee
niiden apuu. Hyvin osaa hoitaa
asiat.”
Informaali tuki:
Karitan äiti
Työpaikka (korvaamaton Kari)
Talonmies/’pojat’
Hyvät naapurit

Käyttäjälähtöinen suunnittelu –
käyttäjät mukana suunnittelussa?
• Velvoittavia ’ääniä’: miten
huomioidaan, ja miten
mahdollistetaan käyttäjien
osallisuus läpi
suunnitteluprosessin?
• Autenttisia ’ääniä’?: nykyisyys
vahvasti raamittaa sitä mitä
voidaan kuvitella ja toivoa
-> analysoitava missä/mistä
kerrotut tarpeet ja toiveet
rakentuvat
-> vaihtoehtojen näkyväksi
tekeminen muutoksen
mahdollistamiseksi

Arjen keskiössä
Ryhmäkodeista asuntoverkostoon!

Kuva:
Sampo Vallius 29.11.2012

