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VALMISTELU (kunnanjohtaja Anneli Pahta) 

 

Yrjö ja Hanna -säätiö on vuonna 1996 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on edistää 

vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien 

hyvinvointia ja laadukasta elämää. Säätiön tehtävänä on kehittämistoiminta sekä kiinteistöjen 

rakennuttaminen ja ylläpitäminen. Säätiö omistaa sataprosenttisesti hoiva-, hoito- ja 

tukipalveluita tuottavan yhteiskunnallisen yrityksen Yrjö & Hanna Oy:n. Yhteiskunnallinen yritys 

on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja se käyttää suurimman osan voitostaan 

yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. 

 

Säätiön tekee eri puolella Suomea yhteistyötä kuntien kanssa rakennuttamiseen liittyvissä 

palveluissa. Kunnanjohtaja on aloittanut vuoden 2017 keväällä keskustelut säätiön edustajien 

kanssa senioriasuntojen rakentamiseksi Taalintehtaalle. Vuoden aikana on järjestetty useita 

tapaamisia säätiön edustajien kanssa, joissa on ollut mukana kunnan viranhaltijoita sekä 

päätöksentekijöitä. Parlamentaarinen työryhmä tapasi säätiön edustajan 23.4.2018. Tuolloin 

keskusteltiin säätiön tuottamista rakentamispalveluista sekä Taalintehtaalle mahdollisesti 

rakennettavista senioriasunnoista. Parlamentaarinen työryhmä otti tapaamisen jälkeen 

alustavasti kantaa asiaan ja suosittelee kunnanhallitukselle, että kunta jatkaa keskustelua säätiön 

kanssa senioriasuntojen rakentamiseksi Taalintehtaan nykyisen terveysaseman tontille.  

 

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa niin sanottuna senioritalo-konseptina. Suunnittelun 

lähtökohtana on asukkaan itsenäinen asuminen mukavassa ja turvallisessa rakennuksessa, joka 

tarjoaa mahdollisuuksia myös aktiiviseen seuraelämänä samanikäisten ja -mielisten kanssa. Usein 

senioritalossa on myös kahvila tai ravintola, kampaamo- tai muita palveluita tuottavia yrityksiä, 

yhteisiä harrastustiloja ja yhteissauna. Asunnot ja yleiset tilat on suunniteltu niin, että ne 

mahdollistavat helpon ja turvallisen liikkumisen. Tarvittaessa omaan kotiin voi myös ostaa 

kodinhoito- tai muita palveluita helpottamaan elämää. Palvelutoimittajat ovat useimmiten 

ulkopuolisia yrittäjiä. 

 

Alustavan arvion mukaan kunnassa olisi tarve noin 30 senioriasunnolle. Nykyiset ikäihmisille 

tarjolla olevat asunnot eivät kaikilta osin vastaa senioriasunnoille asetettavia turvallisuus- ja 

mukavuusvaatimuksia. Tarvittaessa Taalintehtaalle rakennettavaan senioritaloon voidaan 

suunnitella ja rakentaa myös alueella jatkossa tuotettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tarvitsemat hoivatilat. Alustavan arvion mukaan senioritalo rakennettaisiin Taalintehtaan 

terveysaseman nykyiselle tontille. 

 

EHDOTUS (kunnanjohtaja) 

 

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan jatkamaan Taalintehtaan senioriasuntojen 

rakentamisen selvittämistä ja suunnittelua Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa.  

 

PÄÄTÖS  

 

Hyväksyttiin. 

_________ 

 


