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Lappeenrannan kaupunki
ikääntyneiden asuttajana

Pasi Leimi

2016

Ikääntyvien asuminen Suomessa
•

Väestörakenteen seurauksena yli 65-vuotiaiden määrän on ennakoitu
nousevan Suomessa on vuoteen 2030 mennessä noin 500 000
( 1 milj. > 1,5 milj.)

•

Valtion asuntopolitiikalla halutaan varmistaa ikääntyneiden asuminen
kotona toimintakyvystä ja varallisuudesta riippumatta

•

Nykyinen asuntokanta ei toistaiseksi vastaa riittävällä tavalla ikääntyvien
kotona asumisen tarpeisiin

•

Suomessa tarvitaan noin miljoona ikääntyville sopivaa turvallista ja
esteetöntä kotia vuoteen 2030 mennessä

Lähde: Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013‐2017

Väkiluku Lappeenrannassa 2012-2015

Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutos Lappeenrannassa 2014-2015
ennakkotieto

Lappeenranta
Elävänä syntyneet
Kuolleet
Luonnollinen väestönlisäys
Kuntien välinen tulomuutto
Kuntien välinen lähtömuutto
Kuntien välinen nettomuutto
Kunnan sisäinen muutto
Maahanmuutto
Maastamuutto
Nettomaahanmuutto
Väestönlisäys
Väkiluku

2014

2015

708
771
‐63
3048
3084
‐36
8243
428
182
246
147
72794

680
774
‐94
3173
3296
‐123
8648
376
116
260
43
72837

Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus

Väestömuutokset Etelä-Karjalassa 2015

kunta /
maakunta

Kuntien
Luonnoll. välinen
Väestön‐ tulo‐
Elävänä
muutto
syntyneet Kuolleet lisäys

Kuntien
välinen
lähtö‐
muutto

Kuntien
Netto‐
välinen
netto‐ Maahan‐ Maasta‐ maahan‐ Väestön‐ Ennakko‐
väkiluku
muutto muutto muutto muutto lisäys

Imatra

209

410

‐201

971

1043

‐72

104

35

69

‐204

27833

Lappeenranta

680

774

‐94

3173

3296

‐123

376

116

260

43

72837

Lemi

29

26

3

103

153

‐50

5

1

4

‐43

3073

Luumäki

31

79

‐48

167

210

‐43

9

6

3

‐88

4861

Parikkala

26

105

‐79

160

216

‐56

5

8

‐3

‐138

5235

Rautjärvi

16

84

‐68

144

167

‐23

0

0

0

‐91

3535

Ruokolahti

27

82

‐55

203

252

‐49

17

4

13

‐91

5313

Savitaipale

24

58

‐34

128

147

‐19

1

2

‐1

‐54

3613

Taipalsaari

45

34

11

271

269

2

12

10

2

15

4813

1087

1652

‐565

5320

5753

‐433

529

182

347

Etelä‐Karjala

‐651 131113

Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus

Väestömuutokset suurimmat kaupungit 2015

Kaupunki

Elävänä
syntyneet

Kuolleet

Luonnoll.
Väestön‐
lisäys

Kuntien
Kuntien
Kuntien
Netto‐
välinen
välinen
välinen
maahan‐
tulomuutto lähtömuutto nettomuutto muutto

Väestön‐
lisäys

Ennakko‐
väkiluku

Espoo

3246

1412

1834

16601

15425

1176

943

3953

269496

Helsinki

6967

5090

1877

34169

30627

3542

2376

7795

628510

Hämeenlinna

621

714

‐93

3124

3199

‐75

188

20

67996

Joensuu

735

740

‐5

4615

4300

315

171

481

75522

Jyväskylä

1559

970

589

8447

7734

713

264

1566

137346

Kotka

480

682

‐202

1909

2082

‐173

172

‐203

54315

Kouvola

718

1038

‐320

2439

2845

‐406

104

‐622

85831

Kuopio

1117

1054

63

6233

5625

608

181

852

112141

Lahti

972

1086

‐114

5505

5450

55

151

92

103846

Lappeenranta

680

774

‐94

3173

3296

‐123

260

43

72837

Mikkeli

471

606

‐135

2262

2270

‐8

168

25

54630

Oulu

2485

1213

1272

9438

8893

545

402

2219

198510

Pori

796

939

‐143

3133

3121

12

67

‐64

85354

Rovaniemi

635

507

128

3182

3201

‐19

175

284

61835

Seinäjoki

744

466

278

3190

2872

318

56

652

61532

Tampere

2450

1841

609

14508

13584

924

617

2150

225154

Turku

1950

1755

195

11644

10438

1206

585

1986

185810

Vaasa

745

556

189

4071

3964

107

314

610

67575

Vantaa

2502

1304

1198

15239

13964

1275

1253

3726

214529

Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus

10 vuoden väestömuutos eri
ikäryhmissä Lpr:n suuralueilla
Muutos 2004‐2014
Suuralue

Ikä

1 Keskusta
2 Lauritsala
3 Mäntylä‐Myllymäki
4 Voisalmi
5 Sammonlahti
6 Joutseno
7 Läntinen suuralue
8 Itäinen suuralue
Muu (laitosväestö ym.)
Yhteensä Lappeenranta

0‐6 v. 7‐15 v. 16‐18 v 19‐64 v 65 + v. Yht.
76 ‐156
‐14
86
821
813
‐92 ‐273
‐4 ‐235
633
29
46
22
58
329
154
609
‐64 ‐154
‐44 ‐182
320 ‐124
212
31
‐13
318 1095 1643
49 ‐189
‐59 ‐724
429 ‐494
‐10
‐26
‐66 ‐405
‐23 ‐530
‐10 ‐138
54 ‐117
30
‐53
‐6
‐11
4 ‐243
‐49 ‐305
241 ‐809 ‐148 ‐1194 3434 1524
Lähde: Lappeenrannan väestösuunnite 2030

Väestöennuste

Lähde: Lappeenrannan väestösuunnite 2030

Väestösuunnite ikäryhmittäin

Lähde: Lappeenrannan väestösuunnite 2030

Väestönkehitys suuralueittain

Lähde: Lappeenrannan väestösuunnite 2030

Ikääntyvien asuminen Lappeenrannassa
•

Väestörakenteen seurauksena yli 65-vuotiaiden määrän on
väestösuunnitteessa ennakoitu nousevan Lappeenrannassa vuoteen
2030 mennessä noin 5 400 (14 600 > 20 000)

•

Lappeenrannan kaupungin keskeisimmät asuntopoliittiset toimenpiteet on
määritelty Asumis- ja maankäyttöohjelmassa 2013-2016

•

Nykyinen asuntokanta ei vastaa riittävällä tavalla ikääntyvien kotona
asumisen tarpeisiin

•

Lappeenrantaan tarvitaan noin 13 000 ikääntyville sopivaa turvallista ja
esteetöntä kotia vuoteen 2030 mennessä

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto‐ ja
matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Hyvinvoivat
asukkaat

Elinvoimainen
kaupunki

Osallistava
toimintatapa

Tasapainoinen
talous

2016

2016

2016

2016

• Asukkaiden
omatoimisuuden
vahvistaminen ja
oman hyvinvoinnin
ylläpitämiseen
kannustaminen.

• Työllisyyden hallinta.

• Omistajaohjauksen
selkeyttäminen.

• Kaupungin kiinteistö‐
omaisuuden kokonais‐
taloudellisuuden
radikaali parantu‐
minen.

• Lasten ja nuorten
yksilöllisen kasvun
tukeminen. Nuorten
syrjäytymisen
vähentyminen.

• Haluttu sijoittumis‐
paikka nuorille
koulutetuille aikuisille.

• Elinkeinorakenteen
uudistuminen ja
kansainvälistymisen
edistäminen.

• Osaavat ja hyvinvoivat
työyhteisöt.
• Vuorovaikutuksen
lisääminen kaupungin
ja kuntalaisten välillä.

• Käyttömenojen
kasvun ja velkaantu‐
misen merkittävä
hidastuminen.
• Veropohjan vahvis‐
taminen seuraavalle
valtuustokaudelle.

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto‐ ja
matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Hyvinvoivat
asukkaat

Elinvoimainen
kaupunki

Osallistava
toimintatapa

Tasapainoinen
talous

2028

2028

2028

2028

• Sujuva arki ja turvalli‐
nen kasvuympäristö,
jossa on varaa valita
mieleisiä harrastuksia
ja yksilöllistä kehitystä
tukevaa koulutusta.
Innostava työura ja
arvokas vanhuus.

• Johtava uusiutuvan
energian ja vihreän
teknologian kaupunki,
jossa merkittävä osa
työpaikoista liittyy
kansainväliseen
liiketoimintaan.

• Henkilöstön
osaamisen
kehittämisessä on
keskitytty
ydintehtäviin, muissa
palveluissa
verkostomaiset
toimintatavat.

• Veropohjan
vahvistuminen
työllisyyttä
parantamalla ja
yritysten investointeja
lisäämällä.

• Kuntalaiset kokevat
tärkeäksi huolehtia
omasta, läheistensä ja
elinympäristönsä
hyvinvoinnista.

• Kaupunkirakenteen
eheytyminen.
• Suomen houkuttelevin
ja viihtyisin
kaupunkikeskusta.

• Asiakaskeskeinen,
kuntalaisen vahvaan
osallisuuteen
perustuva jatkuva
kehittäminen.

• Menojen jatkuva
tärkeysjärjestykseen
asettaminen ja
mitoittaminen
tulopohjan
mukaiseksi.

Hyvinvoivat asukkaat - Tulevaisuudenkuva 2028
Lappeenrantalaiset lapset ja nuoret saavat elää ja kehittyä turvallisessa,
yhteisöllisessä kasvuympäristössä, jossa on varaa valita mieleisiä sekä
kokonaispersoonallisuutta että yksilöllisiä vahvuuksia kehittäviä harrastuksia.
Perheiden arkirutiinit sujuvat, minkä vuoksi vanhemmat pystyvät vaivattomasti
sovittamaan työn ja vapaa-ajan yhteen. Erilaisia koulutusvaihtoehtoja on runsaasti
tarjolla kaikenikäisille asukkaille.
Lappeenrantalaiset tunnetaan toisistaan ja ympäristöstään huolta pitävinä
kansalaisina. He viettävät onnellista elämää Saimaan rannalla sijaitsevassa,
idyllisessä kotikaupungissaan, jonka järviluonto on poikkeuksellisen kiehtova.
Kaupunki tunnetaan monikulttuurisena ja suvaitsevaisena paikkakuntana.
Sosiaaliset ongelmat ovat vähäisiä. Elinympäristö on innostava ja kaupunkilaiset
pitävät huolta toisistaan. Ikäihmisten hyvä ja aktiivinen elämä kotona sujuu
esteettömyyden, kotiin tuotettujen palvelujen ja ennakkoluulottomien
teknologiaratkaisujen ansiosta.

2016

• Omistajaohjauksen
selkeyttäminen.
• Osaavat ja hyvinvoivat
työyhteisöt.
• Vuorovaikutuksen lisääminen
kaupungin ja kuntalaisten
välillä.

• Kaupungin kiinteistö‐
omaisuuden kokonais‐
taloudellisuuden radikaali
parantuminen.
• Käyttömenojen kasvun ja
velkaantumisen merkittävä
hidastuminen.
• Veropohjan vahvistaminen
seuraavalle
valtuustokaudelle.

• Aktiivisuudella
hyvinvointia
• Vahva ote
elämään
• Tehokkuutta
työllisyyden
hoitoon
• Viihtyisä ja
turvallinen
elinympäristö

• Uudistuva
elinkeinorakenne
• Eheä ja tehokas
kaupunkirakenne
• Saavutettavuus ja
sujuvat
liikenneyhteydet
• Kansainvälinen ja
vihreä
yliopistokaupunki
• Monipuolinen
matkailukaupunki

• Avoimesti ja
kuunnellen
• Yhdessä tehden
• Rakenteita ja
toimintamalleja
uudistaen

Tasapainoinen talous

2016

• Työllisyyden hallinta.
• Elinkeinorakenteen
uudistuminen ja
kansainvälistymisen
edistäminen.
• Haluttu sijoittumispaikka
nuorille koulutetuille
aikuisille.

Osallistava toimintatapa

2016

• Asukkaiden omatoimisuuden
vahvistaminen ja oman
hyvinvoinnin ylläpitämiseen
kannustaminen.
• Lasten ja nuorten yksilöllisen
kasvun tukeminen. Nuorten
syrjäytymisen vähentyminen.

Elinvoimainen kaupunki

Tavoitteet
Hyvinvoivat asukkaat

2016

• Riittävä
tulorahoitus
• Kokonais‐
valtainen
investointien
suunnittelu
• Veropohjaa
vahvistava
elinkeino‐
politiikka

Hyvinvoivat asukkaat 4. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö
Tavoitteet

Mittari

Tavoite 2016
• Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja
oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen
kannustaminen.
• Haluttu sijoittautumispaikka nuorille
koulutetuille aikuisille.

Tavoite 2028
• Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa
valita mieleisiä harrastuksia ja yksilöllistä kehitystä
tukevaa koulutusta. Innostava työura ja arvokas vanhuus.
• Kuntalaiset kokevat tärkeäksi huolehtia omasta,
läheistensä ja elinympäristönsä hyvinvoinnista.

• Koettu turvallisuus pysyy 2016 vuoden
2013 tasolla 86 % ja 2028 on 90 %
• Tyytyväisyys asuinympäristöön ‐mittari
nousee 4/5 (3,85) vuoteen 2028
mennessä

Tavoiteltava tulos
Lappeenranta on hyvä paikka asua
Avaintoimenpiteet

Tavoiteltava tulos

4.1. Kehitämme turvallista
ja terveellistä
elinympäristöä
(Ilkka Räsänen)

Asukkaat kokevat
asuinalueet turvallisiksi
ja terveellisiksi
Melualueilla asuvien
asukkaiden määrä
vähenee

Toimenpiteet 2016

Ympäristö‐, ilmasto‐ ja resurssiviisaus‐ohjelmien
sekä yleiskaavakaavojen toteuttaminen
joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä edistäen.
Ympäristön viihtyisyyden, terveellisyyden ja
turvallisuuden korostuminen asemakaavoissa.
Pintavesien kunnostaminen. Ulkovalaistuksen
tehostaminen.
4.2. Tarjoamme
Asukkaat kokevat
Keskustaajaman osayleiskaavojen viimeistely:
houkuttelevia asuinalueita asuinalueet viihtyisiksi ja uusien houkuttelevien asuin‐alueiden
(Pasi Leimi)
toimiviksi
huomioiminen yleiskaavoissa, Sammonlahden,
Tyytyväisyys
Lauritsalan ja Joutsenon aluekeskusten
asuinalueen
kehittäminen, sähköverkon ja katuvalojen
palvelutasoon kasvaa
uusiminen, koulujen rakentamisessa ja
suunnittelussa huomioidaan myös asukkaiden
4/5 (3,7)
tarpeet lähiliikunta‐ ja iltakäytössä.
Aktivoidaan ARA:n korjaus‐, energia‐ ja
4.3. Mahdollistamme
Ikä‐ihmiset voivat asua
omassa kodissaan yhä
hissiavustuksiin ym. investointiavustuksiin
kodinomaisen ja
pidempään.
liittyvää neuvontaa ja tiedottamista. Selvitetään
turvallisen asumisen
Yli 75‐vuotiaista 92,5 % ikäihmisten arjentukipalveluiden
(Sanna Natunen)
asuu 2016 kotona ja
mahdollisuuksia. Liikkuvat palvelut toimivat
2028 96 % (92,1/2014) osana hyvinvointiasemaverkostoa. Omaishoidon
kehittäminen ja vahvistaminen hoitomuotona.

Tulokset 2016
Resurssiviisaus‐ ja Hinku‐tiekartan toimen‐piteet.
Sähköbussi koekäytössä. Campus asema‐kaava.
Jätevesienkäsittelyn periaateratkaisu. Ulko‐
valaistuksen energiansäästö ja parantunut
valaisuteho. Meluntorjuntaohjelman täytäntöön‐
pano. Kuntaliitolta kunniakirja ilmastotyöstä ja
WWF:ltä Suomen ilmastopääkaupunkitunnustus.
Hyväksytyt keskustaajaman osayleiskaavat,
kaupunkirakennetta eheyttävät asemakaava‐
muutokset. Palveluverkkotarkasteluissa huomioitu
myös kolmannen sektorin tilatarpeita, päiväkotien ja
koulujen pihojen hyödyntäminen lähiliikunta‐
paikkoina, asuinalueiden turvallisuus paranee,
kaupunkikuva kehittyy, asukkaiden vaikuttamis‐
mahdollisuudet ja toimintaedellytykset paranevat
ARA:n avustuksia on myönnetty 20 kpl. Toivokodille
erityisryhmien investointiavustus. Purettu
laitoshoitoa ja kehitetty kotihoitoa. On löydetty
uusia arjentukimuotoja. Omaishoitajien määrä
kasvaa ja tukimuodot monipuolistuneet. Liikkuvat
palvelut osa vakiintunutta palveluverkkoa. Aloitettu
Päivystys olohuoneessa ensihoidon kokeilu.

Hyvinvoivat asukkaat 4. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö
Tavoitteet

Mittari

Tavoite 2016
• Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman
hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen.
• Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille
aikuisille.

Tavoite 2028
• Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on
varaa valita mieleisiä harrastuksia ja yksilöllistä
kehitystä tukevaa koulutusta. Innostava työura ja
arvokas vanhuus.
• Kuntalaiset kokevat tärkeäksi huolehtia omasta,
läheistensä ja elinympäristönsä hyvinvoinnista.

• Koettu turvallisuus pysyy 2016 vuoden
2013 tasolla 86 % ja 2028 on 90 %
• Tyytyväisyys asuinympäristöön ‐mittari
nousee 4/5 (3,85) vuoteen 2028
mennessä

Tavoiteltava tulos
Lappeenranta on hyvä paikka asua
Avaintoimenpiteet

Tavoiteltava tulos

4.4. Kehitämme
esteetöntä ympäristöä
(Pasi Leimi)

Toimenpiteet 2016

Tulokset 2016

Palvelujen tasapuolinen
saavutettavuus ja tapaturmien
määrän väheneminen
Kaikki kaupungin tarjoamat
palvelut ovat esteettömiä
vuoteen 2028 mennessä
4.5. Parannamme ja
Liikunta‐ ja leikkipaikat sekä
ylläpidämme monipuolisia nuorisotilat ovat aktiivisessa
käytössä
vapaa‐aika‐, liikunta‐ ja
Seitsemän suurimman
leikkipaikkoja
pääurheilukeskuksen
(Ilkka Oksman)
kävijämäärät kasvaa ja
varausaste on 70 %

Kävelyedellytysten parantaminen,
kaupunkikeskustan
pyöräilysuunnitelman hyväksyminen,
sähköisten palvelujen kehittäminen

Parantuvat kävelyedellytykset esim. Marian aukio,
Vapaudenaukio ja Paasikivenpuisto. Sähköisten
palveluiden tarjonta ja käyttö lisääntyy.

Koulupihojen lähiliikuntapaikka‐
hankkeille haettu valtionavustusta,
Kisapuiston ulkoilureitin
perusparannuksen suunnitelmat.
Kevyen liikenteen väylien ylläpitäminen
ja parantaminen lähiliikuntapaikkoina,
pyöräilysuunnitelman viimeistely.

Kaukaan, Kesämäen ja Kesämäenrinteen koulupihojen
lähiliikuntapaikkojen rakentaminen alkanut.
Kisapuiston ulkoilu‐ ja hiihtoreitin perusparannus
valmistunut. Toteutettu pyöräilysuunnitelma,
parantunut pyöräteiden talvikunnossapito,
paikallisliikenteen pysäkkien yhteyteen rakennettu
pyöräpysäköintipaikkoja

4.6. Kehitämme kaupunki‐ Kaupunkikuva on viihtyisä ja
kuvaa suunnitelmallisesti siisti
(Maarit Pimiä)
Tyytyväisyys rakennetun
ympäristön viihtyisyyteen ja
kauneuteen paranee 3,5/5
(3,1)

Keskustaajaman keskusta‐alueen
osayleiskaavan hyväksyminen.
Asemakaavat. Taide osaksi kaupunki‐
ympäristöä. Kaupunkikuvallisesti
merkittävien rakennusten arvioiminen
kaupunkikuvatyöryhmässä.

Osayleiskaavoja hyväksytty. Kaavoissa on suojeltu
arvorakennukset, valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut ympäristöt ja huomioitu riittävät ja
laadukkaat viheralueet. Asemakaavoissa on käytetty
rakentamista ja kaupunkikuvaa ohjaavia
kaavamääräyksiä. Rakennuslupia myönnettäessä on
huomioitu rakennuksen soveltuvuus kaupunkikuvaan.

Asumis- ja maankäyttöohjelma 2013-2016
Keskeisimmät asuntopoliittiset toimenpiteet
• Asuntojen uudisrakentamisen edistäminen
• Yhdyskuntarakenteen eheys
• Tasapainoiset vuokra-asuntomarkkinat
• Valmiina olevan asuntokannan ja asuinympäristön parantaminen
• Eritysryhmien asunto-olojen parantaminen
• Seutuyhteistyön hyödyntäminen

Asuntojen uudisrakentamisen edistäminen
Kaupunki pyrkii kaavoitus- ja tonttipolitiikalla sekä valtion lainoitusta välittäessään
myötävaikuttamaan monipuolisen uudisasuntotuotannon (omistus-, vuokra- ja
asumisoikeusasunnot) ja sitä kautta asukasrakenteeltaan monipuolisten alueiden
muodostumiseen.
Tällä hetkellä Lappeenrannassa rakennetaan sekä vuokra- että omistusasuntoja.
Asuntorakentaminen on kuitenkin suhdanneriippuvaista.
Pidemmällä tähtäimellä rakentaminen Lappeenrannassa painottuu
omistusasuntotuotantoon. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osuus tulee
olemaan noin viidennes.

Lähde: Asumis‐ ja maankäyttöohjelma 2013‐2016

Tasapainoiset vuokra-asuntomarkkinat
Kaupunki edistää kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon rakentumista
välittämällä valtion asuntolainoitusta asuntoja rakennuttaville toimijoille.
Kaupunki luo käytettävissä olevin keinoin edellytyksiä myös
osaomistusasuntojen, elinkeinopoliittisia tavoitteita tukevan sekä senioreille
tarkoitetun vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon rakentumiselle.
Kaupunki harjoittaa tytäryhtiönsä Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n kautta
vastuullista vuokra-asuntojen omistajapolitiikkaa ja rakennuttaa vuosittain 40-60
uutta vuokra-asuntoa.

Lähde: Asumis‐ ja maankäyttöohjelma 2013‐2016

Valmiina olevan asuntokannan ja
asuinympäristön parantaminen
Kaupunki edistää ja tukee asuntokannan ajallaan tapahtuvaa ja suunnitelmallista
perusparantamista mm. välittämällä valtion korjaus- ja muita avustuksia sekä
opastamalla rakennusvalvonnan toimesta korjaamista suunnittelevia.
Kaupunki edesauttaa lähiöiden, kyläyhteisöjen ja asukasosallisuuden kehittämistä
mm. ”Asukkaiden Lappeenranta” –toiminnan kautta.
Kaupunki myötävaikuttaa kaupunkikeskustan muodostumiseen niin, että
monipuoliset palvelut, asuntojen täydennysrakentaminen sekä ympäristön ja
rakennusten pitäminen kunnossa tukevat keskustan kehittämistä.
Toimivat liikennejärjestelyt ja esteetön asuinympäristö kuuluvat osaltaan viihtyisään
asuinympäristöön

Lähde: Asumis‐ ja maankäyttöohjelma 2013‐2016

Eritysryhmien asunto-olojen parantaminen
Kaupunki edistää ikääntyville tarkoitettujen palvelu- ja muiden asuntojen
rakentamista kaupungin ja Eksoten palvelusopimuksessa sovitun mukaisesti
Erityisryhmien asuntoja rakennettaessa pyritään hyödyntämään ARA:n kautta
haettavissa olevia lainoja ja investointiavustuksia
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n tytäryhtiö Ikihonka Oy tuottaa asuntoja
erityisryhmille
Kaupunki myötävaikuttaa esteettömän asuin- ja elinympäristön aikaansaamiseen
mm. osallistumalla valtakunnalliseen ”Hissi – Esteetön Suomi 2017” hankkeeseen ja varaamalla vuosittaisen määrärahan hissiavustuksiin.

Lähde: Asumis‐ ja maankäyttöohjelma 2013‐2016

Asuntorakentamiseen liittyvät lainat ja
avustukset
ARA voi myöntää korkotukilainaa
• vuokra-asuntojen ja -talojen hankintaan
• vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannuksiin ja uudisrakentamiseen
Korkotukilainaa voi saada
• kunta ja muu julkisyhteisö
• ARA:n nimeämä yleishyödyllinen asuinyhteisö
• yhtiö, jossa edellä mainituilla yhteisöillä on välitön määräysvalta.
ARA voi myöntää myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asuntoosakeyhtiötalojen perusparantamiseen.
ARA voi myöntää erityisryhmille (opiskelijat, vanhukset, vammaiset) avustusta
vuokratalon ja vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja
perusparantamiseen.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy on kaupungin omistama yhtiö, joka toteuttaa
kaupungin asuntopolitiikkaa tuottamalla, omistamalla ja ylläpitämällä vuokraasuntoja.
Yhtiön omistuksessa on lähes 5 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Lappeenrantaa
Asuntopalvelu rakentaa nykyajan vaatimuksia vastaavia, terveellisiä ja turvallisia
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaikenikäisten asuntotarpeisiin.
Asuntojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen
sekä tilojen ja piha-alueiden esteettömyyteen.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Asuntopalvelun tytäryhtiön Lappeen Ikihonka Oy:n omistuksessa on myös
asuntoja erityisryhmien käyttöön.
Esimerkkeinä vanhusten
palvelukotikohteet
• Ortamonpuisto, Hovipelto
• Pienniemenkatu, Skinnarila
• Juurakkokatu, Kourula
• Tietäjänkatu, Alakylä

Valtion tukema asuntorakentaminen
Lappeenrannassa
TP 2015

TA 2016

TPE 2016

TAE 2017

Valtion tukemia erityisryhmien vuokraasuntoja peruskorjataan/valmistuu

0/16

0/0

0/0

80/0

Valtion tukemia opiskelija-asuntoja
peruskorjataan/valmistuu

0/0

0/163

64/163

49/0

71/45

0

6/0

41/103

Valtion tukemia vuokra- ja
asumisoikeusasuntoja
peruskorjataan/valmistuu

Asumisoikeusasuminen
Asumisoikeusasunto on vaihtoehto omistus- ja vuokra-asunnolle.
Asumisoikeus tarkoittaa pysyvää, elinikäistä oikeutta hallita asuinhuoneistoa,
jota ei kuitenkaan voi lunastaa omaksi.
Asumisoikeusasukkaaksi pääsee tehtyään asumisoikeussopimuksen ja
maksettuaan asumisoikeusmaksuna osan asunnon hankintahinnasta.
Asumisen aikana maksetaan käyttövastiketta.
Asumisoikeusasunnon saamiselle on tarve-ehtoja, mutta ne eivät koske yli 55vuotiaita hakijoita.
Asumisoikeusasunnon saamiseksi on haettava kaupungilta järjestysnumero,
joka ilmaisee hakijan aseman samasta asunnosta kiinnostuneiden joukossa
siten, että pienin numero on etusijalla.

Uusi koti löytyi asumisoikeustalosta
Syyt asumismuodon muutokseen:
• Eläköityminen ja iän karttuminen
• Omakotitalo on työläs ylläpitää
• Nopeat asuntokaupat
Kokemukset asumisoikeusasumisesta:
• Sopivan kokoinen asunto
• Rauhallinen alue
• Ei tarvinnut pankkilainaa
• Talorahat voi käyttää elämiseen
• Asuminen on helppoa ja huoletonta
• Puuhastella voi jos haluaa tai jaksaa, mutta ei ole pakko
• Piristyksenä talossa on myös nuoria
- Aikeet siitä, että tämä olisi ollut väliaikainen asumismuoto omistusasuntoa
odottaessa, on jo unohdettu, Liisa ja Pekka toteavat.

Asumisen avustukset
Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia.
Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen.
Avustuksia myöntää kunta, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tai
Valtiokonttori avustuslajista riippuen.
ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo
järjestelmän toimintaa kunnissa.
Kuntien myöntämiä asumisen avustuksia ovat:
• vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
• energia-avustus
• kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan
rakennukseen.

Kunnan myöntämä vanhusten
korjausavustus
Vanhusten korjausavustuksen saaminen edellyttää, että
• ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi
• ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias
• tulo- ja varallisuusrajat alittuvat
• asuntoa käytetään vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten
asuntona
Avustus on nykyisin enintään 40 % ja erityisestä syystä enintään 70 % hyväksytyistä
kustannuksista. Vuoden 2017 avustuksen määrä muuttuu. (50 % ja enintään 70 %)
Korjausavustuksia ovat myöntäneet tähän asti valtakunnallisessa hakumenettelyn
mukaisesti kunnat, mutta vuoden 2017 alusta siirrytään jatkuvaan hakuun ja avustuksen
myöntäjäksi vaihtuu ARA. Kunnan tehtäväksi jää tiedottaminen ja neuvonta.

Avustukset Lappeenrannassa
2015

2016

Asuntoja/
Kohteita

Euroa

Asuntoja/
Kohteita

Euroa

Vanhukset ja vammaiset

10

45 284

8

27 627

Sotaveteraanit

3

21 392

2

20 195

Kuntotutkimus

0

0

28/3

8 810

Pientalojen energia-avustukset

6

12 337

8/7

9 447

Avustukset yhteensä

19

79 013

46

66 079

Hissiavustukset
ARA voi myöntää jälkiasennushissin rakentamiseen avustusta enintään 50 %
(vuoden 2017 alusta alkaen 45 %) hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja, esimerkiksi asuntoosakeyhtiö.
Hissiavustuksissa on jatkuva hakuaika.
Lappeenrannan kaupungin hissityöryhmä edistää hissirakentamista.
Hissi - Esteetön Suomi 2017
• ARA:n hallinnoima valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on
kaksinkertaistaa jälkiasennushissien rakentaminen vuoteen 2017 mennessä.
• Tarkemmin hankkeesta: www.hissiin.fi

Hissiavustukset Lappeenrannassa
Vuonna 2015 valmistuneet ARA:n hissiavustuksen saaneet kohteet
Kohteet kpl

Uusia hissejä kpl

ARA:n avustus €

3

9

722 940

Lappeenrannan kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista hissiavustusta enintään
5 000 euroa/hissi sellaisille taloyhtiöille, jotka ovat saaneet valtiolta
hissiavustuksen.
Vuonna 2015 kaupungin hissiavustus myönnettiin yhdelle kohteelle Yläkangaskatu 6
Tällä hetkellä vireillä on Kurjentie 75, johon peruskorjauksen yhteydessä
rakennetaan 4 hissiä

Perintökaaren varat -rahasto
Kaupungin rahasto, jonka tarkoituksena on tukea vanhusten ja vammaisten
selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.
Rahastoa kartutetaan testamentti-, perintö- ja lahjoitusvaroilla.
Rahaston varojen käytöstä päättää kaupungin sosiaali- ja terveystoimikunta.
Varojen käytöstä tehdään vuosittain suunnitelma. Asumiseen liittyvät varaukset:
• Hankkeet esim. Vanhusväestön kotona asuminen ja kuntoutus (EKKY)
• Ennaltaehkäisevät pienet kodin muutostyöt (n. 50 000 €/vuosi)

Ennaltaehkäisevät pienet kodin muutostyöt
Rahaston varoja voidaan myöntää Lappeenrannassa asuvalle yli 65-vuotiaille
lappeenrantalaiselle.
Avustus on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan, joko omistus tai
vuokra-asunnon, muutostöihin, jotka tukevat toimintakyvyn ja terveyden tilan
heikettyä kotona asumista.
Avustuksen määrä on pääsääntöisesti enintään 5 000 euroa/kohde.
Tulot ja varallisuus tarkistetaan myöntämisperusteiden mukaisesti.
Hakemuksen toimitetaan Iso apu –palvelukeskukseen ja sen liitteenä tulee olla
fysioterapeutin lausunto esteettömyyden arvioimisesta asiakkaan asunnossa ja
suositus tehtävistä toimenpiteistä.

Lopuksi
Asumisen tukemiseen liittyvä lainsäädäntö ja sitä kautta kunnan tehtävät
muuttuvat 1.1.2017 alkaen merkittävästi.
Asuntojen ennakoivaan ja suunnitelmalliseen korjaamiseen sekä esteettömyyden
parantamiseen liittyvistä avustuksista tiedottamista ja neuvontaa parannetaan.
Lappeenrannassa suunnitellaan, osana maakunnallista ikäihmisten asumisen
kehittämistyöryhmän toimintaa, toimintamallia/konseptia, jossa erilaisia
senioriasumismuotoja voitaisiin sijoittaa osaksi korttelialuetta ja joka olisi
sovellettavissa eri puolille kaupunkia.
Kaupungin uudessa vuonna 2017 päivitettävässä strategiassa sekä yleis- ja
asemakaavoituksessa huomioidaan ikääntyneiden asuminen, elinympäristö ja
hyvinvointi.

Kiitos!
Krista Huovila
vt. asuntotoimenjohtaja
Lappeenrannan kaupunki
krista.huovila@lappeenranta.fi
puh. 040 717 9818

