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Tilastotietoa asumisesta
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Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 
yhteensä vuosien 2000–2020 lopussa
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Palvelut liikkuvat, asukas asuu elämän loppuun 

saakka ”kotonaan”



Erityisryhmiä ovat

• Ikääntyneet 

• Kehitysvammaiset

• Autismikirjon ihmiset

• Vaikeavammaiset

• Mielenterveyskuntoutujat

• Päihdekuntoutujat

• Pitkäaikaisasunnottomat (asunnottomat)

• Erityistä tukea tarvitsevat nuoret (nuoret)

• Opiskelijat
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Perusperiaatteet

• Pitkäaikainen asunnontarve 

kunnassa/hyvinvointialueella

• Asuinrakennus ja/tai asunnot soveltuvat erityisryhmille

• Palveluiden läheisyys, normaali asumiseen tarkoitettu 

kaavoitus

• Hakekoko/erityisryhmä: kukin hanke suunnitellaan vain 

yhden erityisryhmän käyttöön

• Asuntojen koko, tila- ja varusteratkaisut (myös ulkotilat)

• Kustannukset, KELA-rajat

• Pitkäkestoinen vuokra-asuminen
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Senioritaloja nousee ympäri Lahtea
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Vanhaa Kiviharjunkatu kakkosta ei tule ikävä. Lappeenrannan Asuntopalvelu 
Oy:n toimitusjohtaja Martti Mäkelä on tästä vakuuttunut, ja samalle kannalle 

kallistunevat myös yhtiön entiset ja nykyiset asiakkaat.

Vuosi sitten puretun vuokrakerrostalon paikalle Lappeenrannan keskustaan on valmistunut kuusikerroksinen rakennus, 

joka huokuu tehokkuutta ja hillittyä eleganssia. Kaikissa 41 asunnossa on huomioitu esteettömyys, jota rollaattorien ja 

pyörätuolien käyttäjät osaavat arvostaa. Tulevien asukkaiden elämisen helppous ja turvallisuus ovat olleet talon 

suunnittelun ja rakentamisen ohjenuorana, sillä kohde on varattu ensi sijassa ohjattua senioriasumista varten. 

Asukasvalinnat on tehty yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa. Mäkelä muistuttaa, että kyse ei 

kuitenkaan ole palvelutalosta. Asukkaat hankkivat tarvitsemansa palvelut itsenäisesti joko Eksoten kotihoidolta tai 

yksityisiltä markkinoilta. Talon yksiöt ja kaksiot ovat normaaleja koteja, joissa on mahdollisuus esimerkiksi ruuanlaittoon. 

Lieden turvakytkentä ja automaattinen palonsammutus- sekä palohälytyslaitteisto tuovat lisäturvaa asukkaille. 

Ensimmäiset asukkaat muuttavat taloon marraskuussa. Joulukuun alussa kaikkien asuntojen arvellaan olevan täynnä. 

Talon ylimmästä asuinkerroksesta avautuu laaja näkymä yli keskustan. Kaupunkia voi ihailla paitsi omalta lasitetulta 

parvekkeelta, myös porraskäytävän maisemaikkunoista. Korkeuksista näkee Prisman hallin yli lentokentälle saakka. - Jos 

ei jaksa lähteä ulos, voi ikkunasta seurata vaikka Bergamon lentojen laskeutumista, Mäkelä huomauttaa. Pihalta löytyy 

autopaikkoja, oleskelunurkkaus sekä talon ympäri kulkeva polku, joka sopii vaikka rollaattorin kanssa tehtävään 

jaloitteluun. Sauna- ja kerhotilat sekä varastot sijaitsevat katutasossa. Suurin erikoisuus sijaitsee uuden kerrostalon 

katolla. 50 neliön laajuiselle alueelle asennetut 24 aurinkopaneelia tuottavat 7,5 kilowattitunnin maksimitehon, jonka avulla

saatua sähköä käytetään muun muassa talon yhteisten tilojen valaistukseen. Noin 4,9 miljoonaa euroa maksanut talo on 

valtion takaamalla korkotukilainalla rakennettu niin kutsuttu ARA-talo. Toisin kuin monesti virheellisesti luullaan, ARA-taloja 

ei rakenneta verovaroilla. - Olemme saaneet vain valtion takauksen, rahoitus tulee pankkilainasta ja 

omarahoitusosuudesta. Kaikki toiminta hoidetaan asukkailta kerätyillä vuokrilla, joihin vuokralaiset voivat tarvitessaan 

saada asumistukea, Mäkelä toteaa. Rakennuskustannusten nousu on ollut viime aikoina niin voimakasta, ettei yhtiöllä ole 

nyt vireillä muita uudisrakennushankkeita. Peruskorjauksia sen sijaan toteutetaan parhaillaan Kourulan Raitakadulla sekä 

Sammonlahden Orkoniitynkadulla sijaitsevissa kiinteistöissä.
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Erityisasunnot rakentuvat tavallisen asunnon 

tunnuspiirteitä noudattaen, soveltuminen 

• Koko, tavoite 30asm2-

• Esteettömyys huomioitu 

(pyörähdysympyrä 1500 

mm)

• Eteinen 

• Riittävät säilytystilat 

tavaroille

• Kylpyhuone

• Keittiö + tila ruokapöydälle

• Makuuhuone tai 

makuualkovi

• Olohuone tai oleskelutila, 

joka mahdollistaa myös 

vieraiden kutsumisen

• Henkilökohtainen uloskäynti

• Postiluukku tai -laatikko ja 

ovikello

• Sauna tai 

sanomismahdollisuus 

asunnossa, yhteisössä tai 

korttelissa

• Pyykinpesu asunnossa, 

yhteisössä tai korttelissa

• Parveke 

(tavallinen/ranskalainen), 

terassi ja/tai muu mahdollisuus 

ulkoiluun

• Asuntojen tulee mahdollistaa 

yhdenvertainen elämä osana 

yhteisöä 

• palveluiden läheisyyteen, max. 
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Nykytilanne, asunto joka soveltuu kaikkiin tarpeisiin
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- Rakennetaan normaali vuokra-asunto 

(senioriasunto)

- Huomioidaan muuntojoustavuus jo 

suunnitteluvaiheessa

- Palveluasunnon kokoisia koteja/ kuvan 

mukainen ratkaisu

Otetaan asunnot tarkoituksenmukaiseen 

käyttöön (ensin tehpa-asuntoina->, 

palveluasuntoina-> senioriasuntoina)

-> pitkäaikaiseen käyttöön, kaikille 

sopivia

- Teknologian hyödyntäminen
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Yhteisöllisyysnäkökulmia asuntosuunnitteluun
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Ikääntyneiden liikunta
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Turvallinen reitti, Savitaipale, uusia liikuntatapoja
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ARA edellyttää entistä vahvemmin 

• Kuntien vahvaa sitoutumista ja asuntopoliittisia suunnitelmia (sote-

maakunta-näkökulma)

• Huolelliset tarvearviot asuntojen tarpeesta (valtion riskienhallinta) 

– kunnan eri toimialojen yhteistyö (kaavoitus, tontti, asunto, sote)

• Tavallisia esteettömiä asuntoja tavallisissa asuinympäristöissä 

• Toimintaympäristön muutostrendien ja asumistarpeiden 

ennakoivuutta   > tulevaisuuden asuminen 
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https://ara-hankepankki.fi/show/666

Kehittämishankkeessa on selvitetty, 

voidaanko nykyisiä tehostetun 

palveluasumisen asumisyksiköitä 

muuttaa palveluasumisen kohteiksi 

ja minkälaiset kustannukset siitä 

syntyisivät. Hankkeen aikana 

kuvattiin case-kohteiden 

muutostarpeet, työstettiin 

luonnossuunnitelmat muutoksista, 

laskettiin kustannukset muutostyölle, 

tarkasteltiin rakenteelliset valmiudet 

korjaamiselle sekä 

rahoitusmahdollisuus (ARA-rahoitus 

ja avustus). Hankkeen tuloksena 

muodostettiin johtopäätökset ja 

jatkotoimenpidesuositukset 

esimerkiksi lakivalmistelua varten, 

joita vaaditaan, jotta kohteita 

voidaan jatkossa korjata uutta 

käyttötarkoitusta varten.

https://ara-hankepankki.fi/show/666


Hissihanke 
Hissihanke
• Lähes jokaiseen kerrostaloon löytyy

hissittämisratkaisu ammattilaisten avustuksella

• Lisätietoa hissihankkeen etenemisestä 

taloyhtiöissä ja malliratkaisuja 

jälkiasennushisseistä

• Kuntawebinaari kesäkuussa 21

• Suunnitteilla mm. mainoksia ja muita 

viestintätoimenpiteitä loppuvuodelle

• Jatkohanke suunnittelutyö käynnistynyt

vuodelle 2022



- ARA, JASO, Jyväskylän 
kaupunki, KOAS, Koske

- Asukas- ja 
toimijakokemuksia, hyviä 
käytäntöjä ja solmukohteita

- Raportti https://www.ara.fi/fi-

FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verk
koartikkelit/Toimintaa_tukea_ja_tiloja__ni
ista_yhteis(59948)

Webinaari: Kuka ottaa kopin ikääntyneiden 
asumisesta? Yhteisöllisen asumisen 
webinaari II -hybriditilaisuuteen 10.11.2021 
klo 13-16 
Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 8.11.
https://link.webropol.com/s/asuminen1011
21

https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/ARAviesti/ARAviestin_verkkoartikkelit/Toimintaa_tukea_ja_tiloja__niista_yhteis(59948)
https://link.webropol.com/s/asuminen101121


Tilannekatsaus

• Owal Group Oy 
(+lakias.tsto Lehto)

• 10/2020-6/21 

• Ohjeita, kokemuksia, 
vinkkejä, sopimusmalleja

• ARA (Manssila ja 
Rinnemaa)

https://ara-

hankepankki.fi/project/get_file/663/6c3792e2

9beacf49/download

https://ara-hankepankki.fi/project/get_file/663/6c3792e29beacf49/download


Erityisryhmien

rakennuttamis- ja 

suunniteluopas

• Konkret Oy + Pentagon design 
Oy

• “Manuaali” 
erityisryhmäkohteiden
toteutukseen

• ARA (Vallius, Ijäs, Rantala, 
Rinnemaa ja Manssila)

• Oikoluku YM
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Tilannekatsaus

- Aalto yliopisto, Sotera- yksikkö

- 4/21-5-7/22

- Uusia ideoita 

(suunnitteluratkaisut ja toteutus) 

kansallisesti ja kansainvälisesti

- Diplomitöitä

- ARA (Manssila ja Rinnemaa)

25 000€



Erityisryhmien asuntomarkkinatilanne

• Erityisryhmien asuntojen 

tilannetieto koko 

Suomessa/hyvinvointialueittain/ 

kunnittain

• Hankkeen käynnistyminen 09/21

• Selvitysaika 6-12 kk

• Selvityksen esittely

• Jatkotoimenpiteet

• ARA (Manssila ja Rinnemaa)
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Lisätietoja:

• Sonja Manssila

• p. 029 525 0862

• etunimi.sukunimi@ara.fi
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