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KESTÄVÄN ASUNTOSUUNNITTELUN TARKISTUSLISTA

 ͖ ei yli 30 % samaa 

asuntotyyppiä

Pienet yksiöt ja kaksiot, joita 

ei ole suunniteltu yhdistet-

täviksi muihin asuntoihin 

lasketaan ”yhdeksi tyypiksi”, 

sillä ne ovat toiminnallisesti 

samankaltaisia ja palvelevat 

1–2 hengen talouksia.

 ͖ asunnon syvyys on 

enintään 5 – 6 metriä (jos 

valoa tulee vain yhdestä 

suunnasta) luonnonvalon, 

näkymien ja kesäai-

kaisen tuulettamisen 

mahdollistamiseksi

 ͖ oleskelutiloissa on hyvät 

luonnonvalo-olosuh-

teet, ja ne avautuvat 

useampaan kuin yhteen 

suuntaan 

 ͖ päivänvaloa ja näkymiä 

on tarjolla vuorokauden ja 

vuoden ympäri 

 ͖ ikkunat avautuvat 

mahdollisimman moneen 

suuntaan, ja näkymät ovat 

miellyttäviä, esim. kohti 

taivasta tai luontoa, mikä 

vahvistaa asukkaiden 

hyvinvointia

 ͖ ikkunat on sijoitettu ym-

päristö huomioon ottaen 

ja näkymiä on ohjattu 

esim. ulkonevilla ikkunoilla

 ͖ asunnoilla on yksityinen, 

valoisa ja osittain suojattu 

ulkotila, johon pääsee 

suoraan asunnosta ja joka 

mahdollistaa monenlaisia 

toimintoja

 ͖ yksityinen ulkotila on 

mitoitettu vastaamaan 

asunnon asukasmäärää

 ͖ riittävän suuri ja houkutte-

leva asunnon ulkopuolinen 

yhteistila, joka houkutte-

lee monenlaisia käyttäjiä

 ͖ rakennusten korkeus, 

sijoittelu ja suuntaus tukee 

auringonvalon saantia ja 

suojaa tuulelta

 ͖ tarjolla on pienempiä 

sosiaalista kanssakäy-

mistä tukevia tiloja, 

kuten penkki aurinkoisella 

sisäpihalla, kattopuutarha 

tai laatikkoviljelmä

 ͖ yhteys erilaisiin 

päivänvalo- olosuhteisiin, 

eri korkuisiin ja kokoisiin 

tiloihin, jotka viestivät eri 

yksityisyyden tasoista

 ͖ hyvä akustiikka (esim. 

ääni eristys huoneiden 

välillä) 

 ͖ riittävästi tilaa sosiaalisel-

le kanssakäymiselle 

 ͖ tilojen mitoitus on suh-

teessa asukasmäärään

 ͖ riittävästi yksityisiä 

tiloja (esim. makuuhuone, 

työhuone), jotka mahdol-

listavat oman ajan erossa 

muista asukkaista

 ͖ pääoleskelutiloissa on 

paikkoja erilaisille yksi-

tyisyyden tasoille (esim. 

lukunurkka) 

 ͖ useampi kuin yksi  

tapa kalustaa

 ͖ riittävästi tilaa vaihtele-

valle kalustukselle (esim. 

työpöytä tai lisävuode)

 ͖ useita reittejä, jotka 

mahdollistavat tilojen 

monenlaisen käytön ja eri 

yksityisyyden asteet

 ͖ asukkaat voivat muuttaa 

tiloja kajoamatta kanta-

viin rakenteisiin (esim. 

lisähuone)

 ͖ asuntoa voi muunnella 

yhdistämällä tai 

erottamalla tiloja 

 ͖ ei keskikäytäviä

 ͖ porrashuone on sijoitettu 

rakennuksen keskelle niin, 

että   ympärillä on kahteen 

suuntaan avautuvia asun-

toja, jolloin mahdollisim-

man moni asunto aukeaa 

useaan suuntaan

 ͖ porraskäytävissä on hyvät 

päivänvalo-olosuhteet 

ja visuaalinen yhteys 

ulos  

 ͖ käynti asuntoon tapahtuu 

asunnon keskeltä, jotta 

vältetään pimeitä ja käyt-

tökelvottomia käytäviä

 ͖ yhteys riittävän tilaviin 

ja luonnonvalaistuihin 

käytäviin, joissa voi ottaa 

vastaan vieraita ja säi-

lyttää tavaraa ja joita voi 

tarvittaessa käyttää esim. 

työskentely-, opiskelu- ja 

leikkinurkkauksina 

 ͖ käynti asuntoon tapahtuu 

asunnon keskeltä, jotta 

vältetään pimeitä ja käyt-

tökelvottomia käytäviä

 ͖ yhteys riittävän tilaviin 

ja luonnonvalaistuihin 

käytäviin, joissa voi ottaa 

vastaan vieraita ja säi-

lyttää tavaraa ja joita voi 

tarvittaessa käyttää esim. 

työskentely-, opiskelu- ja 

leikkinurkkauksina 

(sama kuin Tilat ja yhteydet)

 ͖ porraskäytävässä on 

sisäänkäynnin lähellä 

ikkuna ja penkki ja sen 

edustalla katettu ulkotila, 

jotka tukevat sosiaalista 

kanssakäymistä

 ͖ joka kerroksessa on 

luonnonvalaistua käytävä-

tilaa, joka kannustaa 

sosiaaliseen kanssakäymi-

seen naapureiden kanssa 

ja toisaalta mahdollistaa 

riittävät ja turvalliset 

etäisyydet

 ͖ asukkailla on tilaa kutsua 

vieraita ja perhettä kylään

 ͖ rakennuksessa on jaettuja 

yhteistiloja, jotka mah-

dollistavat isommatkin 

kokoontumiset

 ͖ ikkunat on sijoitettu hyviä 

näkymiä, ympärivuotista 

ja -vuorokautista luonnon-

valonsaantia ajatellen  

 ͖ kesäajan passiivisia vii-

lennyskeinoja on käytetty 

(esim. lehtipuut tai siirrel-

tävät aurinkosuojat)

 ͖ parvekkeet eivät sijaitse 

asunnon ainoan tai pääik-

kunan edessä

 ͖ keittiössä on ainakin yksi  

avattava ikkuna 

 ͖ jokaisessa asunnossa 

on eri kokoisia huoneita, 

erilaisia näkymiä ja yhte-

yksiä sisä- ja ulkotilojen 

välillä 

 ͖ huonekalut (esim. 

ruokapöytä, sänky, sohva) 

on mahdollista sijoittaa 

useampaan kuin yhteen 

paikkaan

 ͖ asunto on monireittinen, 

eli asuntoon ja sen huo-

neisiin on useampia ovia, 

jotka voi peittää, kun niitä 

ei käytetä 

 ͖ sisä- ja ulkotiloja on sekä 

nuorille että vanhoille 

(ja niitä on mahdollista 

muunnella eri käyttäjille 

eri aikoina)

 ͖ liikennetilat on sijoitettu 

huoneiden pimeimpiin 

kohtiin

 ͖ keittiöissä on 

luonnonvaloa 

 ͖ syvän rungon keskellä 

sijaitsee vain tiloja, 

jotka eivät tarvitse 

luonnonvaloa

 ͖ tiloja on mahdollista 

jakaa niin, ettei niistä tule 

ikkunattomia

 ͖ asuinkerrostalot eivät 

ole yli 10–12 metriä syviä, 

ja rakennusten väliin 

jää tilaa miellyttäville, 

ihmisenmittakaavaisille 

ulkotiloille

 ͖ valoisia ulkotiloja ja 

lähiluontoa on tarjolla 

ympäri vuoden

 ͖ rakennusmassa on por-

rastettu, rakennuksessa 

on L-kirjaimen muotoisia 

asuntopohjia tai ulkonevia 

ikkunoita, jotka synnyt-

tävät kahteen suuntaan 

avautuvia tiloja ja tilako-

konaisuuksia, joissa on 

vaihtelevia yksityisyyden 

tasoja 

 ͖ tiloja voi yhdistää tai 

jakaa niin, ettei niistä tule 

ikkunattomia 

 ͖ asunnosta on 

naapurustoon visuaalinen 

yhteys, joka liittää kodin 

naapuriyhteisöön ja 

yhteistiloihin

 ͖ tiloja voi kalustaa tai 

muunnella niin, että 

näkymät ja yhteydet ulos 

saadaan maksimoitua

 ͖ ulkotiloja voi käyttää 

joustavasti (esim. ruokai-

luun, lukemiseen, leikkiin, 

pyykin kuivaamiseen, 

ruoan kasvattamiseen) 

 ͖ keittiöt sijaitsevat ulko-

seinää vasten ja niistä on 

näkymä ja ihanteellisesti 

myös yhteys yksityiseen 

ulkotilaan 

 ͖ tiloja voi kalustaa tai 

muunnella niin, että 

näkymät ja yhteydet ulos 

saadaan maksimoitua

 ͖ ulkotiloja voi käyttää jous-

tavasti (esim. ruokailuun, 

lukemiseen, leikkiin, pyy-

kin kuivaamiseen, ruoan 

kasvattamiseen) 

 ͖ keittiöt sijaitsevat ulko-

seinää vasten ja niistä on 

näkymä ja ihanteellisesti 

myös yhteys yksityiseen 

ulkotilaan

(sama kuin Tilat ja yhteydet)

 ͖ korkeintaan 15 minuutin 

kävelymatkan päässä 

on monimuotoista 

viherympäristöä

 ͖ fyysiset yhteydet ovat 

helppoja ja turvallisia 

moninaisille käyttäjille

 ͖ ikkunoita ei ole sijoitettu 

huoneen nurkkaan, jotta 

varmistetaan valon 

tasainen levittyminen 

ja kalustettavuus (esim. 

verhot, kaapit)

 ͖ käynti parvekkeelle limit-

tyy muiden liikennetilojen 

kanssa (esim. keittiöka-

lusteiden käytön vaatima 

tila tai käynti muihin 

huoneisiin) 

 ͖ huoneissa on useita ikku-

noita yhden suuren sijaan, 

jotta muunneltavuus 

taataan (esim. huoneen 

jako kahtia ikkunallisiksi 

tiloiksi)

 ͖ parvekkeet ovat yhteydes-

sä pääoleskelutiloihin niin, 

että ne mahdollistavat 

muunneltavuuden  vuo-

denaikojen mukaan (esim. 

oleskelutilan laajentami-

nen ulos)

 ͖ parvekkeita voi avata tai 

sulkea vuodenaikojen 

mukaan 

 ͖ yksityiset parvekkeet 

synnyttävät positiivisen 

yhteyden jaettuihin tiloihin

 ͖ jaetuissa sisätiloissa on 

useita ikkunoita, jotka 

mahdollistavat joustavan 

käytön, tilojen jakamisen 

tai muunneltavuuden 

vuodenaikojen mukaan

 ͖ jaettuihin tiloihin pääsee 

sekä rakennuksen sisä- 

että ulkopuolelta, jotta tila 

palvelee monipuolisesti 

käyttäjiä

SOSIAALINEN  
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SISÄOLOSUHTEET SISÄOLOSUHTEETTILAT JA YHTEYDET TILAT JA YHTEYDET

VALINNAN-
MAHDOLLISUUS

Onko asuntotyypeissä tarpeek-

si vaihtelua, jotta ne palvelevat 

erilaisia asukkaita ja asumisen 

tarpeita?

Onko asukkaiden käytös-

sä jaettuja (sisä- ja ulko) 

tiloja, jotka tukevat moninaisia 

yhteisöjä? 

YKSITYINEN ULKOTILA 

Onko jokaisella asunnolla 

oma yksityinen ulkotila, esim 

parveke tai terassi? 

Onko jokaisella asuinraken-

nuksella jaettuja ulkotiloja?

TILAA ARJELLE 

Onko asunnoissa riittävästi 

(yhteistä tai yksityistä) tilaa? 

Onko asukkaiden mahdollista 

viettää sosiaalista elämää 

kotonaan? 

PORRASKÄYTÄVÄ-
RATKAISU 

Mahdollistaako porraskäytävä 

monimuotoiset asuntopohjat 

ja kahteen suuntaan avautuvat 

asunnot? 

Onko tarjolla paikkaa, 

johon pysähtyä juttelemaan 

naapurille? 

IKKUNOIDEN JA  
PARVEKKEIDEN 
SIJOITTELU 

Onko ikkunat sijoitettu niin, 

että päivänvalon ja auringon-

valon saanti, näkymät ja 

toiminnallisuus on optimoitu? 

Onko asunnon pääoleskelu-

tilassa luonnonvaloa ympäri 

vuoden? 

RUNKOSYVYYS

Onko rakennuksen ja asunnon 

runkosyvyys tarpeeksi pieni? 

Onko rakennus ihmisen-

mittakaavainen ja luoko se 

miellyttävää ympäristöä?

KAHTEEN SUUNTAAN 
AVAUTUVAT ASUNNOT

Avautuuko suurin osa asun-

noista kahteen tai useampaan 

suuntaan? 

Onko asukkaiden käytössä 

monipuolisia ulkotiloja, 

jotka tukevat miellyttäviä 

olosuhteita vuodenkierron 

ympäri?

YHTEYS YMPÄRISTÖÖN  
JA LUONTOON 

Onko mahdollisimman 

monesta tilasta, erityisesti 

oleskelutiloista, monipuoliset 

näkymät ja yhteydet 

ympäristöön? 

Onko lähiluontoon turvallisia 

fyysisiä yhteyksiä (esim. sisä-

piha tai lähipuisto)?
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