
Kutsumme Teidät mukaan YHTEISÖLLISET SENIORIASUNNOT -uudiskohteen suunnitteluun. 

 

Tervetuloa vastaamaan asumiseen liittyvään kyselyyn! 

 

Kyselyn avulla haluamme saada tietoa mm. 

1. mitkä asiat mielestänne lisäävät asumisen mukavuutta  

millaiset asiat kannustaisivat asumaan uudisrakennetussa kohteessa 

2. kiinnostaisiko teitä senioriasuminen omassa kodissa, yhteisötalossa 

mitkä asiat vetoavat teihin asumisen osalta esim. sijainti, alhainen vuokrataso, kaunis 

ympäristö vai hyvät lähipalvelut 

3. kiinnostaisiko teitä suunnitteilla oleva yhteisöllinen senioriasuminen Rautionkylässä 

 

Vastaamalla pystytte vaikuttamaan asumisen kehittämiseen. Vastaathan kyselyyn, vaikka aihe 

ei tuntuisi kohdistuvan tällä hetkellä juuri teihin. Kyselyyn vastaaminen ei sitouta teitä mihinkään 

asumisen ratkaisuun. Kiitos. 

 

Tässä linkki, jolla pääset vastaamaan kyselyyn sähköisesti:  

 

https://link.webropolsurveys.com/S/6E38E57FF2F5344E 

 

 

Voit vastata myös täyttämällä tämän lomakkeen ja viemällä lomakkeen Rautionkylän 

kyläyhdistyksen postilaatikkoon (Niskapietiläntie 2 55910 Imatra). Voit myös skannata täytetyn 

lomakkeen alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.  

 

 

Kysely on avoinna 24.3. – 31.5.2020.  

 

Lisätietoa kyselystä: Lilla Saaristo, lilla.saaristo@hyvinvoinninvuoksi.fi 

 

 

Kyselyn toteuttajatahot ovat Eksote, Raution kaupunginosayhdistys ja Virkkulankylä Oy 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/6E38E57FF2F5344E
mailto:lilla.saaristo@hyvinvoinninvuoksi.fi


Kohde on suunnitteilla oleva yhteisöllinen senioriasuntoalue Virkkulankylän ”Immolan Tähti”  

Asuntojen ja alueen kuvaus 

Virkkulankylä koostuu esteettömistä yli 55-vuotiaille tarkoitetuista yhteisöpientaloista, joissa 

kussakin on 6 asuntoa (1 h + k + kph tai 2 h + k + kph), yhteistila sekä yhteiskäytössä oleva sauna. 

Asunnot on suunniteltu soveltuviksi itsenäiseen ja tuettuun asumiseen.  

Asunnot rakentuvat Rautionkylän alueelle, Kaukopään koulurakennuksen vierelle kauniina 

kokonaisuutena. Asukkaiden käytössä on myös entisessä koulurakennuksessa olevia toiminnallisia 

tiloja sekä palveluita, joita tiloissa tuotetaan.  

   

 

TONTTI JA RAKENNUSTEN SIJOITTUMINEN 

Yhteisöllinen asuminen 

Tavoitteena on edullinen ja helppo asuminen yksin tai yhdessä mahdollistaen yksilöllisen 

asumismukavuuden ja yhteisöllisyyden. Yhteisöllisyys tarkoittaa Virkkulankylässä sitä, että 

jokaisella on mahdollisuus löytää sekä yksilöllistä aikaa että kokea yhdessäolon turvaa ja iloa. 

Kyseessä on ratkaisu, jossa sinulla on sekä oma asunto omalla sisäänkäynnillä että suora kulku 

yhteisöllisiin tiloihin omasta asunnostasi. Voit rakentaa itsellesi mieluisan elämäntyylin alueella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOPOHJA - LUONNOS 

 



Yhteisöllisyyttä vahvistetaan palveluilla 

Samalla tontilla entisessä koulurakennuksessa on monipuolisia toimintamahdollisuuksia. 

Suunnitteilla on ohjattua toimintaa ja harrastetilojen käyttöön ottamista sekä hyvinvointipalveluita. 

Koulun toimivissa tiloissa voit tehdä puutöitä tai kutoa, voit mennä jumppaan tai laulamaan, voit 

soittaa tai lukea. Ohjausta, palveluja sekä apua on saatavilla: lomakkeiden täyttäminen, puhelimen 

tai tietokoneen käyttäminen, siivous, terveys- ja hyvinvointi sekä asioiden hoitaminen. Voit 

hyödyntää omaa osaamistasi halutessasi säilyttäen aktiivisuuttasi sekä edistäen hyvinvointiasi. 

Immolan järven ihastuttava ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia virkistymiseen yksin tai yhdessä.  

Lähialueella, lyhyen kävelyetäisyyden päässä on päivittäistavarakauppa, kampaamo ja alueella 

ruokailumahdollisuus. Asuntojen vierellä on bussipysäkki, josta bussi liikennöi useita kertoja 

päivässä.  

 

RAKENNUS JA ASUNNOT – ALUSTAVA LUONNOS 

Asumisratkaisun toteutus  

Kohde toteutetaan valtion tukemana asuntohankkeena ja sille haetaan korkotukilainaa ja 
investointiavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta. Asuntojen alustaviin 
suunnitelmiin ja kustannusarvioihin perustuva keskimääräinen vuokrataso muotoutuu seuraavasti: 
yksiöt noin 530 €/kk ja kaksiot noin 690 €/kk. Lopullinen vuokrataso riippuu mm. kohteelle 
myönnettävän investointiavustuksen määrästä. 

 

 

ASUNTOPOHJAT – ALUSTAVA LUONNOS 



Tukea palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetoinnilla  

Saat mahdollisuuden asua hyvällä alueella huolettomasti. Kotona asumisen tueksi Eksotessa 
voidaan selvittää yhdessä sinun kanssasi tarvitsemiesi tukipalvelujen mahdollisuuksia. Esimerkiksi 
osaa palveluista voidaan toteuttaa palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla, tämä selviää 
palvelutarpeittesi ja tilanteen kartoittamisen perusteella.  

 

ASUNTOPOHJAT - VAIHTOEHTOJA 

KYSYMYKSET 

a) Ikäryhmäsi  

 alle 55 v. 

 55-64 v. 

 65-74 v. 

 75-84 v. 

 yli 85 v. 

b) Taloutesi koko 

 asun yksin 

 puolison kanssa 

 muu, avoin 

 

c) Asuinalueesi (laita rasti alueellesi) 

 

Rautionkylä Huhtasenkylä Kaukopää 

Vuoksenniska Ruokolahti Rautjärvi 

Viraskorpi Kymälahti Virasoja 

Sotkulampi Sienimäki Tainionkoski 

Lempukka Hossukka Karhumäki 

Saareksiinmäki Imatrankoski Mansikkala 

Pässiniemi Onnela Meltola 

Perä-Meltola Kupari Rajapatsas 

Jakola Savikanta Linnansuo 

Linnankoski Itä-Siitola Muualla; missä: 



 

d) Olisitko kiinnostunut muuttamaan kuvauksen mukaiseen Kaukopään Virkkulankylään? 

 kyllä 

 en 

 en osaa sanoa 

 

Jos vastasit kyllä: 

a) Minkä kokoinen asunto kiinnostaa? (yksiö / kaksio) 

 yksiö 

 kaksio 

 

b) Milloin arvioit uuden asunnon tarpeen olevan ajankohtainen ja muuton 

mahdollinen?  

 heti 

 vuoden sisällä 

 1-2 vuoden sisällä 

 3-5 vuoden sisällä 

 myöhemmin, milloin?_______________________________________ 

 

c) Millaisia asumisen palveluita uskot tarvitsevasti muuton jälkeen?  

 siivousapu 

 kauppa-apu 

 ateriapalvelu,   

 mahdollisuus ruokailla yhteisessä lounasruokalassa 

 sosiaali- ja terveydenhuolto esim. kotihoito 

 päivätoiminta, esim. ryhmiä liikuntaan, kädentaitoihin, luovaan 

toimintaan, digi-palvelut ja käytännön tuki esim. lomakkeiden 

täyttäminen ym. 

 kuntoutus ja liikuntaa, hyvinvointi, henkinen tuki 

 muu, mikä_______________________________________________ 

 

d) Muuttohalukkuuteen vaikuttavien asioiden tärkeysjärjestys, valitse kolme 

tärkeintä 

 sijainti 

 asumisen ja avunsaannin helppous 

 vuokra 

 liikenneyhteydet 

 yhteisöllisyys 

 siivousapu 

 kauppa-apu 

 ateriapalvelu  

 mahdollisuus ruokailla yhteisessä lounasruokalassa 

 kotihoito 

 päivätoiminta, esim. ryhmiä liikuntaan, kädentaitoihin, luovaan 

toimintaan, digi-palvelut ja käytännön tuki esim. lomakkeiden 

täyttäminen ym. 

 kuntoutus ja liikuntaa, hyvinvointi, henkinen tuki 

 muu, mikä______________________________________________ 



 

e) Olisitko valmis varaamaan Kaukopään Virkkulankylästä asunnon ennakkoon 

tarkempien suunnitelmien valmistuttua, jos kohteen valmistumisaikataulu olisi 

vuoden 2021 loppupuoli?  

 kyllä 

 ei 

 

Jatkokysymys, jos vastaus edelliseen ei: 

➔ Tärkeimmät Kaukopään Virkkulankylän kiinnostavuutta omasta näkökulmastasi 

vähentävät tekijät?  

 vuokrataso 

 kohteen sijainti 

 liikenneyhteydet 

 ei kiinnostusta yhteisölliseen asumiseen 

 ei tarvetta vaihtaa asuntoa nykyisestä 

 tarjotut palvelut eivät kiinnosta 

 puuttuuko jotakin, mitä?_________________________________________ 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa tulevaisuuden asumisen toiveista, kirjoita tähän terveisesi:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Voit jättää tähän yhteystietosi, jos haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä.  

Nimi 

Osoite 

Puh.  

Sähköposti 

 

Antamasi tiedot käsitellään henkilötietolain (523/1999) ja GDPR-asetuksen mukaisesti ja niitä 

käytetään vain tässä ilmaistuun tarkoitukseen. 

 

Kiitos vastauksistanne! 

 


