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pienet. Naulakon sijoittamisessa ei oltu aina 
huomioitu pyörätuolin käyttäjää. 

Keittiöt: olivat lähinnä keittokomeroita, 
usein ikkunattomia, ja niissä oli vähän työ-
pöytä- ja laskutilaa. Keittiöiden kalustukses-
sa ja mitoituksessa ei oltu yleensä huomioitu 
pyörätuolin käyttäjiä. Vain muutamassa keit-
tiössä oli mahdollisuus istuen työskentelyyn 
muuallakin kuin ruokapöydän ääressä. Keit-
tiössä ei ollut yleensä tilanvarausta astianpe-
sukoneelle. Ruokapöydän sijoittaminen oli 

Senioriasumisen suunnitteluohje

Heli Mäntylä ja Minna Kuusela, TTS
Erja Rappe, Marttaliitto

 Matti Kuittinen, Kombi Arkkitehdit

Senioriasunnoista on hyvä nähdä ja päästä pihalle. Viljelylaatikot mahdollis-
tavat yrttien ja kukkien kasvattamisen ja samalla kätkevät terasille johtavan 
luiskan. Pihalla on yhtenäinen kävelyverkosto "rollaattorirata" ja huvimaja/
grillikatos yhteisiin kokoontumisiin. Kuva: Matti Kuittinen

ASUNTOJEN TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU

Tämän päivän seniorit elävät aktiivista elämää – 
ikääntyneiden joukko onkin hyvin moninainen. 
Asumisen ratkaisuilla on keskeinen merkitys sille, 
miten ikääntyneet selviytyvät ja viihtyvät jokapäi-
väisessä elämässään ja elinympäristössään. Kun 
asunto suunnitellaan alusta lähtien esteettömäksi 
ja muuntojoustavaksi, sopii se monissa erilaisissa 
elämänvaiheissa oleville ihmisille. Ikääntyminen 
omassa kodissa on luonteva ja yhteiskunnallekin 
edullinen vaihtoehto. Esteettömien tilojen ja help-
pojen kulkuyhteyksien suunnittelussa panostetaan 
avariin pesutiloihin ja selkeisiin pohjaratkaisuihin. 
Ikäihmisten asuntosuunnittelussa oikea mitoitus 
on avainasemassa – ergonominen kalustemitoitus 
lisää turvallisuutta. Asunnon suunnittelussa tär-
keimpiä huomioonotettavia kohtia ovat keittiön 
ja pesutilojen mitoitus. Myös ruokahuoltoon liit-
tyvien koneiden ja laitteiden oikeilla valinnoilla ja 
sijoittamisella voidaan tukea ja helpottaa omatoi-
mista selviytymistä.

kerrostaloasuntoja eri puolilla Suomea ja ne 
olivat joko suunnitteilla tai rakenteilla vuon-
na 2009. Työryhmä löysi asunnoista seuraa-
via ongelmakohtia, joihin suunnittelussa tu-
lisi kiinnittää huomiota: 

Eteiset: puuttuivat joistakin asunnoista 
kokonaan ja sisäänkäynti oli suoraan keit-
tiöön. Eteisissä ei ollut yleensä tilaa rollaat-
torin tai muun vastaavan säilytykseen. Vain 
muutaman asunnon eteisessä oli tila istui-
melle. Eteisen säilytystilat olivat usein liian 

TTS:n Ekotehokas seniorikoti (ESKO) -hank-
keessa (2009–2011) on tavoitteena kehittää 
ikäihmisten asumiseen ja lähiympäristöön 
konkreettisia ratkaisuja tukemaan fyysistä, 
psyykkistä ja henkistä hyvinvointia. 

Hankkeen alussa tarkasteltiin ja arvioitiin 
senioreille suunnattujen, senioriasuntoina 
markkinoitavien asuntoyhtiöiden erikokoi-
sia asuntoja. Asunnot vaihtelivat alle 40 m2:n 
yksiöistä yli 90 m2:n asuntoon, jossa oli neljä 
huonetta, keittiö ja sauna. Asunnot olivat 
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usein hankalaa ja sille varattu tila oli riittä-
mätön. 

Makuuhuoneet: olivat usein niin pieniä, 
että parisängyn ja yöpöytien sijoittaminen 
sängyn molemmin puolin oli mahdotonta. 
Huoneiden mitoituksessa ei ollut aina huo-
mioitu mahdollisia pyörätuolin käyttäjiä. 
Useimmissa makuuhuoneissa oli liian vä-
hän säilytystilaa.

Olohuoneet: kalustaminen oli lähes kai-
kissa asunnoissa haasteellista niiden pienen 
koon ja rikkonaisten seinien vuoksi. Olohuo-
neiden kalustettavuudessa oli usein otettu 
huomioon vain television katselumahdolli-
suus.

Peseytymistilat ja vaatehuolto: useim-
mat asunnot olivat pieniä, ja niissä oli yh-
distetty WC-kylpyhuone sekä sauna. Vain 
isoimmissa asunnoissa oli kaksi WC:tä. Inva-
ympyrä (1500 mm) oli yleensä huomioitu. 
WC-kylpyhuoneesta puuttuivat usein säily-
tystilat sekä tila pyykinkuivaukselle. Myös-
kään pyykin jälkikäsittelyä ei oltu huomioitu. 
WC:n sijoitus asunnossa oli myös ongelmal-
linen – joissain asunnoissa ainoa käynti wc-
tiloihin oli makuuhuoneen kautta, toisaalta 
usein makuuhuoneesta oli liian pitkä matka 
ainoaan wc-tilaan.
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ESKO-hankkeessa 
suunniteltu parita-
lo. Pienemmässä 
asunnossa toinen 
makuuhuone on 
korvattu terassilla. 
Arkkitehti: Matti 
Kuittinen

Säilytystilat: olivat useimmiten riittämät-
tömät, ja esimerkiksi vaatehuoneen käytet-
tävyydessä ei oltu huomioitu pyörätuolin tai 
rollaattorin käyttäjiä. 

ESKO-hankkeen monialaisessa suunnittelu-
yhteistyössä suunniteltiin yksikerroksisia pari-
talo- ja rivitaloasuntoja, joissa elikaariasumisen 
tarpeet ja asumisen toiminnot huomioitiin 
ja niille varattiin riittävät tilat. Suunnittelu 
perustui rakenteilla olevien senioriasuntojen 
tarkasteluun, senioreiden ja palveluyrittäjien 
haastatteluihin sekä Ekotoimivan asunnon 
suunnitteluohjeeseen.

Uusissa rakennuksissa voidaan vaikuttaa 
erityisesti talon elinkaareen liittyviin ratkai-
suihin. Useimmat ratkaisuista ovat sellaisia, 
joihin on vaikeaa ja kallista tehdä muutoksia 
asumisen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi talon energialuokka 
tai talotekniikkaan liittyvät ratkaisut, kuten 
lämmitys-, jätevesi-, sähkö-, ilmanvaihto- ja 
energian talteenottojärjestelmät. Asunnon 
toiminnallisessa suunnittelussa elinkaarisuun-
nittelu tarkoittaa muuntojoustavuuden ja es-
teettömyyden huomioimista aina pihamaalta 
asuntojen sisätiloihin asti. Esteettömien tilo-
jen ja helppojen kulkuyhteyksien suunnitte-
lussa pääpaino on selkeissä pohjaratkaisuissa 
ja avarissa pesutiloissa. 

SUUNNITTELUOHJEET
Ekotoimivan kodin suunnittelussa käyttä-
jän toiminnalliset tarpeet ovat keskeisessä 
asemassa. Asunnon tulee tarjota asukkail-
leen viihtyisä ja toimiva asuinympäristö, 
jossa puitteet joustavat ja muuntuvat 
käyttäjän erilaisten tarpeiden mukaan. 
Suunnitteluratkaisut ottavat huomioon 
asukkaan erilaiset elämänvaiheet ja ne 
erityisvaatimukset, joita ikääntyminen 
asettaa tilojen toimivuudelle ja käytettä-
vyydelle. Ikääntymisen myötä esimerkiksi 
monikerroksisen asunnon sisääntuloker-
roksen merkitys kasvaa, ja kaikkien asumi-
sen kannalta välttämättömien tilojen olisi 
löydyttävä sieltä.

Ekotoimivan asumisen suunnittelu ei ole 
vain yksittäisten tilojen suunnittelua ja nii-
den toimivuuden tarkastelua erillisinä tiloi-
na. Olennainen osa suunnittelua on tilojen 
järjestäminen tarkoituksenmukaisesti niin, 
että esimerkiksi tilojen jakaminen tai yhdis-
täminen onnistuu tarvittaessa. Toimivuus 
on paitsi yksittäisen tilan myös tilaryhmän 
ja koko rakennuksen toimivuutta. Hyvä 
senioriasunto on kokonaisuutena selkeä ja 
helposti hahmotettava ja sen tilat erottuvat 
selkeästi toisistaan.

Toimiva paritaloasunto
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ESKO-hankkeessa suunniteltu rivitaloasunto. Arkkitehti: Matti Kuittinen
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Säädettävä keittiö mahdollistaa monipuolisen työskentelyn myös istuen. Työtason reunan tanko 
toimii tukikaiteena ja siihen voi tarvittaessa ripustaa esimerkiksi keittiöpyyhkeen odottamaan seu-
raavaa käyttöä. Kuvassa Varianten keittiö , jossa Saferan turvaliesituuletin. Pistorasiat ovat kätevästi 
rst-levyssä tason takareunassa.. Kuva: Minna Kuusela

Keittiö 
Seniorikeittiö suunnitellaan toimimaan 
normaalisti arjessa. Keittiösuunnittelun 
lähtökohtana ovat ihmisen omat mitat 
ja ulottuvuus. Iäkkään ihmisen ulottu-
vuusalue on pienempi kuin nuorem-
man ja myös kumartuminen on usein 
hankalaa. Keittiö on suunniteltava si-
ten, että tavaroiden siirtelyä on mah-
dollisimman vähän. Keittiöön on varat-
tava riittävän leveät kulkuväylät, myös 
ruokapöydän ympärille. Pyörätuolin tai 
rollaattorin vaatiman tilan lisäksi myös 
mahdollisen avustajan tarvitsema tila 
on huomioitava. 

Kiinteät kalusteet voidaan jo alun 
perin suunnitella esteettömiksi ja 
muunneltaviksi. Keittotaso ja vesipiste 
sijoitetaan mieluiten samalle seinustal-
le, ja niiden väliin jätetään vähintään 
600 mm työtaso. Tämä on keittiön kes-
keisin työtila. 800 mm korkea työtaso 
on iäkkäälle, lyhyelle tai istuen työsken-
televälle usein parempi kuin standardin 
mukainen 900 mm. Pyörätuolista käsin 
on sopiva työskentelykorkeus 700–850 
mm lattiasta. Seniorikeittiössä on 
muistettava jättää vapaata polvitilaa 
pyörätuolista tai istuen työskenteleväl-
le, leveys vähintään 800 mm. 

Keittiön hyvä ja häikäisemätön va-
laistus tuo käyttöturvallisuutta. Keitti-
össä tulee olla ikkuna ja sen välittömäs-
sä läheisyydessä tila vähintään neljän 
hengen ruokapöydälle.

Kunnostettaessa olemassa olevaa 
keittiötä iäkkään käyttäjän tarpeisiin ei 
ole aina tarpeen uusia koko keittiötä 
vaan pienilläkin muutoksilla voidaan 
saada jo helpotusta arkipäivän aska-
reisiin. 

Osa työtasojen alla olevista kalus-
teista voidaan poistaa riittävän polvi-
tilan saamiseksi. Tällöin säilytystilat vä-
henevät, mikä täytyy ottaa huomioon. 
Jotta tarpeellinen määrä säilytystilaa 
voidaan saada mahtumaan liikkumi-
sesteisen keittiöön, 1–2 hengen talo-
udessa käytettävä keittiön tilamitoitus 
vastaa 4–5 hengen talouden tilantar-
vetta. Siirreltävillä pöytäkaapeilla ja 
laatikostoilla saadaan muuntelun mah-
dollisuuksia keittiöön. Markkinoilla on 
erilaisia säädettäviä keittiöitä.

Toimiva rivitaloasunto
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Seniorikeittiöissä lisäksi huomioitava
  seinäkaapit riittävän alhaalla tai säädettävissä
  ovet ja laatikot helposti avattavissa

 - nuppi- ja kynsivetimiä on vältettävä, koska käsien 
ja sormien toimintakyky voi olla heikentynyt

 - lankavetimen on oltava riittävän suuria ja väril-
tään erottuvia

 - laatikoiden tulee olla tarpeeksi tukevia, jotta ne 
kestävät jonkin verran tahatonta tukeutumista

  tartuntakaide työtason reunassa lisää omatoimi-
suutta ja turvallisuutta 

  sokkelit vähintään 200 mm korkeita ja 150 mm syviä
 - pyörätuolin jalkatukien jalkalaudat estävät joskus 

ulottumista kaapistoihin
  induktiokeittotaso on turvallisin vaihtoehto
  suunnittelussa kannattaa huomioida laatikkomal-
liset, ulosvedettävät kodinkoneet, joita on myös 
pyörätuolista käsin helppo käyttää

  tilaa 4–6 hengen ruokapöydälle
  varataan tilaa lääkekaapille / kodinhoitajan lukitta-
valle työpisteelle

  turvaliesituuletin sammuttaa syttyneen palon
  integroidut kodinkoneet ovat usein vaikeita heik-
konäköisten tai muistihäiriöisten löytää

  laitteiden suuret käyntiäänet saattavat häiritä herk-
käunisia ikääntyneitä öisin

  astianpesukone on seniorille tärkeä 
  kytkimien ja painikkeiden oltava tarpeeksi helppo-
käyttöisiä ja suuria, hipaisukytkimet ovat ikäihmisil-
le hankalia käyttää

  työtasot ovat usein rajalliset
 - harvemmin käytettävien pienkoneiden säilytys 

kannattaa suunnitella vetolaatikostoon, mikä 
helpottaa myös siivousta

  syvissä kaapeissa (esim. kulmakaapissa) olevat valot 
helpottavat keittiön käyttöä
 - led-valot säästävät energiaa

  kulmaratkaisuissa kannattaa suosia kokonaan ulos-
tulevia ratkaisuja 

  

K

TER

halk. 1500

Esteetön keittiö. Piirros: Heli Mäntylä

Esko-hankkeessa suun-
niteltu paritalon keittiö, 

jossa yhdistelmäuuni on 
sijoitettu laatikkomalli-

sen astianpesukoneen 
päälle (ks. kuva s. 5). 
Neljän keittoalueen 

sijaan on käytetty 
kahden keittoalueen 

keittotasoa.

Hyvin suunniteltu keittiö
  suora yhteys eteiseen, olohuoneeseen ja ulos
  ikkuna sekä keittiössä että ruokailutilassa
  liesi ja vesipiste mielellään samalla seinällä
  riittävät jätteiden lajittelutilat esimerkiksi allaskaa-
pissa (biojäte, sekajäte, kartonki, lasi ja metalli)

  tila keräyspaperille ja pulloille
  ulosvedettävät laatikostot ovat hyllykaappeja help-
pokäyttöisempiä

  koneet sijoitetaan ergonomisesti oikealle korkeu-
delle (ainakin astianpesukone)

  koneiden ympärillä lasku- ja käyttötilaa 
  kylmäsäilytyslaite ei lämmönlähteen (astianpesuko-
ne, uuni) lähellä, riittävä ilmankiertotila 

  kestävät ja ekologiset materiaalit
  helposti siivottavat pintamateriaalit, jotka sopivat 
keittiötilaan

  kodinkoneet vähintään A-energiatehokkuusluokkaa
  tulisija, esim. leivinuuni, puuliesi tai varaava takka ja 
tilaa polttopuille

  tilaa säilytykselle
 - pienkoneiden säilytys
 - astiat ja kuiva-aineet
 - riittävät kylmäsäilytystilat
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Säädettävä keittiö
  Soveltuu luontevasti kaiken ikäisille, pituisille sekä 
erilaisen liikuntakyvyn omaaville käyttäjille - yhdelle 
käyttäjälle tai yhteiskäyttöön.

  Tarjoaa toimivat työskentelyolosuhteet myös lii-
kuntaesteisille.

  Yleispätevä ratkaisu poistaa leimaavan jaottelun ns. 
koti- ja erikoiskeittiöihin.

  Korkeuden säätö tapahtuu sähköisesti. Vaakasuun-
taiset säädöt toimivat manuaalisesti tai sähköisesti. 

  Säädettävä kalusteosa lukitaan valittuun korkeus-
asemaan silloin, kun päivittäistä työtasokorkeuden 
säätötarvetta ei ole, esim. yhden käyttäjän keittiös-
sä. Asetusta voidaan helposti muuttaa.

Koneiden valinta
Vaikka vanhuksen ja vammaisen henkilön käyttöön tu-
levan kotitalouskoneen valinta on yksilöllistä, on joitain 
yleisiä vaatimuksia.

Näkövammaisilla koneen säätäminen ja ohjauslaittei-
den käsittely tuottavat eniten vaikeuksia. Näkövammai-
sen tulisi voida tunnustella sormin. Valitsimien portaittai-
nen säätö, ohjelmien aloituskohdan ja / tai nollakohdan 
merkitseminen kohomerkinnöin, valitsimien muotoilu 
epäsymmetrisiksi, tekstin suurentaminen ja erottaminen 
taustaltaan värikontrastein helpottavat oleellisesti heik-
konäköisiä. Nämä toimenpiteet parantavat myös kaikki-
en muidenkin henkilöiden koneiden käyttöä. 

Heikkokätisillä valitsimien samanaikainen painami-
nen ja kiertäminen tuottavat ongelmia. Valitsimien on 
oltava niin suuria, että niistä saa kunnon otteen eikä 
niitä tarvitse säätää vain sormenpäillä. Heikkokätisel-
le painettavien valitsimien käyttö on helpompaa kuin 
kierrettävien. Pintamateriaaleiksi on valittava sellaisia, 
jotka eivät luista käsistä.

Pyörätuolilla liikkuvalla henkilöllä koneiden käytössä 
tuottaa ongelmia ulottuminen. Pyörätuolin käyttäjä ei 
ulotu kovin alas tai ylös. Aivan koneen etureunaan ulo-
tutaan noin 25–130 cm:n korkeudella lattiasta. Tämä 
on ongelma erityisesti astian- ja pyykinpesukonetta se-
kä kuivausrumpua täytettäessä tai tyhjennettäessä sekä 
ohjelmaa säädettäessä. 

Myös nivelreumaa sairastavilla ulottuvuudet ovat 
usein pienet. Jäykkien lonkkien takia kumartaminen 
voi olla vaikeaa. Käsien ylösnostaminen voi olla mah-
dotonta. Koneiden sijoitustapa ja -korkeus vaikuttavat 
niiden käyttöön. Tavoitteena on mahdollisimman suo-
ra työasento. Mitoiltaan pienet koneet ovat suurempia 
helpompia käyttää. Tällöin korit, luukut ja pellit ovat 
pienempiä ja kevyempiä käsitellä.

TTS:n tutkimusten mukaan koneiden suositelta-
vat sijoituskorkeudet ovat:
 kalusteuuni 700–900 mm
 astianpesukone 300–450 mm
 jääkaappi ja pakastekaappi 400–900 mm
 mikroaaltouuni 900–1100 mm
 pienkoneet 600–1100 mm

Uunin ja mikroaaltouunin luokse 
on aina muistettava suunnitella 
laskutasoa. Ulosvedettävä taso 

helpottaa uunin päälle sijoitetun 
mikroaaltouunin käyttöä. 

Kuva: Minna Kuusela

Kaappien sisään sijoitetut valot helpot-
tavat tavaroiden löytämistä. Ulosvedet-
tävät alakaapit ja erilaiset kulmakaap-
piratkaisut ovat seniorikeittiössäkin 
käytännöllisiä. Kuva: Minna Kuusela

Sopiva työskentelykorkeus on tärkeä 
sekä pyörätuolin käyttäjälle että istuen 
työskentelevälle. On tärkeää ulottua myös 
yläkaappeihin. Osa työtason alla olevista 
kaapeista voidaan poistaa riittävän polvi-
tilan saamiseksi, mikäli käytössä eivät ole 
syvyyssuunnassa säädettävät kaapit.
Kuva: Minna Kuusela

Ruokailutila
  pöydän syvyyden on oltava pyö-
rätuolia käyttävällä120 cm ja leve-
yden 90 cm, jotta kaksi pyörätuolia 
mahtuu vastakkain pöydän ääreen

  ruokapöydän jalkarakenne ei saa 
estää vapaan polvitilan muodos-
tumista

  keittiössä sijaitseva ruokailutila
 - helpottaa pyörätuolin käyttäjää
 - onnistuu parhaiten L-malliseen 

keittiöön
 - tulee sijaita lähellä työtasoa ja 

jääkaappia
 - etäisyys kiintokalusteista tulee 

olla noin 140 cm
  ruokapöydän valaistus suunnitelta-
va häikäisemättömäksi (valaisimen 
korkeus lattiasta noin 1500 mm)

Fisher&Paykel DD60. Laatikkoastian-
pesukonetta on helppo käyttää istuen.  
Kuva: Heli Mäntylä
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Makuuhuone
Vuoteessa vietettävän ajan määrä on suuri 
pitkäaikaissairailla ja liikuntarajoitteisilla. Sän-
ky on monen ikääntyneen tai sairaan tärkein 
elämänpiiri. Makuuhuoneessa on vältettävä 
laitosmaisuutta, vaikka kalusteet olisivatkin 
säädeltäviä ja ylösnousuun tarvittaisiin apu-
välineitä.

  riittävän väljät kulkuväylät
 - huomioidaan kävelykepin, rollaatto-

rin tai pyörätuolin käyttö ja avustajan 
vaatima tila

  mahdollisuus muuttaa makuuhuone 
kahdelle pyörätuolipotilaalle sopivaksi
 - esimerkiksi siirtämällä sängyt huo-

neen seinustoille, jolloin keskelle jää 
pyörätuolin vaatima liikkumatila

  pintojen helppo siivottavuus 
  tukikahvat tai kalusteet, joista voi ottaa 
tukea, auttavat kulkua wc-tilaan 

  riittävästi säilytystilaa
  kauniit näkymät ulos ovat tärkeitä: luon-
non ja eri vuodenaikojen seuraaminen 
on virkistävää ikkunastakin käsin ja yllä-
pitää osaltaan  ajantajua

  liikkeentunnistimella toimiva valaistus 
auttaa yöllisissä wc-käynneissä

  makuuhuoneen verhoratkaisulla voi-
daan pimentää huonetta ja tukea siten 
vuorokausirytmin säilyttämistä

Eri tavoin korkeussuunnassa säädettäviä sänkyjä on nykyään saatavil-
la myös hyvin kodinomaisen näköisinä. Kuva: Terveysmaailma Oy

Ikkunan alareuna on hyvä olla lattianrajasta enintään 600 
mm korkeudella, jotta sängystä näkee ulos. Kuva: Minna 
Kuusela

Tanko sängyn vieressä helpottaa sängystä nousua. Kuva: Minna 
Kuusela
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Eteistilat
  esteetön sisääntulo
  vähintään 6 m²
  ovenkahvat ja lukot tulee voida avata helposti hei-
koinkin sormin
 - oven varustamista automaattisella avausmeka-

nismilla harkittava tapauskohtaisesti
  ulko-oven kynnyksen maksimikorkeuteen kiinnitet-
tävä erityistä huomiota
 - 0-kynnys ei ole aina mahdollinen, tällöin on tyy-

dyttävä noin 20 mm kynnykseen
 - varmistettava että ovitoimittaja on huomannut 

asian
  naulakkotilaa ulkovaatteille ja kengille

 - tanko sopivalla korkeudella
 - kengille korihyllyjä tai erillinen kenkäkaappi
 - huiveille, hatuille ja hansikkaille koreja tai laati-

kosto
  tilaa rollaattorille ja sen säilytykselle
  tilaa istuimelle ja peilille

 - täysikorkeita peilejä ja ikkunoita tulee välttää, 
ettei heikkonäköinen erehdy oviaukon paikasta

  lasku- ja säilytystilaa avaimille, puhelimille, käsilau-
kulle

  riittävä valaistus, luonnonvalo suositeltavaa
 - ehkäistään suurten kontrastierojen syntyminen
 - huomioitava riittävä valaistus myös oven ulko-

puolella
 - liikkeentunnistin on hyvä ratkaisu eteisen valai-

suun
  riittävästi tilaa pyörätuolilla liikkumiseen (invaym-
pyrä huomioitu)

  wc eteisen yhteydessä, sijoitus siten, että ei suoraa 
näköyhteyttä sohvalle tai ruokapöytään

  kestävät ja ekologiset materiaalit
  helposti siivottava lattiamateriaali, joka sopii eteis-
tilaan

  katos sisääntulon yhteydessä

Olohuone
  suora yhteys eteisestä, keittiöstä ja/
tai ruokailutilasta

  suora yhteys parvekkeelle, terassille 
tai kesähuoneeseen

  ehjää seinäpintaa tauluille, kirjahyl-
lylle, pianolle ja piirongille

  valoisa, riittävästi ikkunoita
  hyvä, säädettävä valaistus , välte-
tään häikäisyä

  riittävän väljät kulkuväylät
  tilaa sohvaryhmälle

 - sohvan ja kirjahyllyn luo on voi-
tava kulkea helposti myös rol-
laattorilla

 - sohvalta ja tuoleista voitava 
nousta helposti ylös, ei liian 
upottavia materiaaleja

  mahdollisuus sijoittaa tv luonte-
vasti

 - muutkin olohuoneen toiminnot 
on huomioitava

 - television katseluun liittyvät 
akustiset tekijät tutkitaan huo-
lella, etenkin jos on kyse huono-
kuuloisesta henkilöstä: lisätään 
tarvittaessa ääntä vaimentavaa 
materiaalia, esimerkiksi seinälle 
ripustettavat ryijyt

  kestävät ja ekologiset materiaalit
  helposti siivottava, olohuoneeseen 
sopiva lattiamateriaali

  turvallisuus
 - tilan akustiikan toimittava myös 

ilman mattoja, jotka voidaan 
joutua poistamaan rollaattorin 
tai pyörätuolin käytön vuoksi

 - sähköjohdot laitetaan koteloi-
hin, jotta niihin ei kompastuta

 - vältetään tasoeroja
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Eteiseen on jätettävä säilytystilaa myös rollaattorille tai 
pyörätuolille. Oven ulkopuolella on hyvä olla tasainen, 
katettu  vähintään 1800 mm levyinen tila, esimerkiksi 
terassi. Piirros: Matti Kuittinen

Tuoli, jonka istuinosaa voi nostaa nappia painamalla, helpottaa ylös nousemista ja 
istuutumista. Alaspäin viisto istuimen etureuna auttaa ylösnousua tavallisistakin 
tuoleista. Kuva: Ettonet Oy (www.ettonet.fi)
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Kylpyhuone ja wc
  esteettömyysvaatimukset (RakMK F1) 

 - 1500 mm invaympyrän mahduttava luontevasti
  tukikahvoille tulee varata paikat suihkun, wc-istui-
men ja oven viereen
 - pitkät tukikahvat mahdollistavat tarttumisen 

useasta kohdasta
  wc-istuimeksi valitaan korkeampi malli, mahdolli-
suus lisätä käsinojat 

  kylpyhuoneessa
 - kaappitilaa pyyhkeille ja saunatakeille
 - lasku- ja säilytystilaa pesuaineille ja -välineille
 - istuin tai penkki, myös suihkutilaan
 - väljät kulkuväylät
 - tilaa myös avustajalle
 - kiinteissä kalusteissa muistettava muunneltavuus 

ja esteettömyys
  kestävät ja ekologiset materiaalit
  arjen kauneutta

 - tukikahvoja saa värillisinä
 - kauniit värisävyt sisustuksessa

  helposti siivottava, wc-tilaan tai kylpyhuoneeseen 
sopiva lattiamateriaali
 - lattian turvalliseen karheuteen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota

Suihkutanko voi 
toimia sekä suihkun 
pidikkeenä että tuki-
kaiteena. Kiinteä kaide 
pesualtaan reunalla 
mahdollistaa tarttu-
misen koko reunan 
mitalta. Kuvat: Väinö 
Korpinen Oy

Lattiakiinnitteistä wc-istuinta ei esteettömäksi suunnitellussa wc:ssä 
asenneta kiinni seinään, jotta pyörätuolin käyttäjä pystyy peruuttamaan 
wc-istuimen vierelle tai avustaja saa tukevan asennon. Pesualtaan alla ei 
saa olla häiritseviä putkituksia yms. Pesualtaan yläreunan hyvä korkeus 
senioriasunnossa on 800 mm. Kuva: Minna Kuusela
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Sauna
  suunnittelussa otettu huomioon käyttäjien turval-
lisuus
 - lattian turvalliseen karheuteen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota
 - tukikahvat lauteille noustessa

  yhteys lasiterassille tai ulos suositeltava
  mahdollisimman matala kiuas

 - keskilauteen korkeus saadaan vastaavasti mah-
dollisimman alhaalle ja lauteille riittää silti läm-
pöä; tämä helpottaa lauteille nousua

  riittävä valaistus, jotta heikkonäköinen hahmottaa 
tilan helposti ja siivoaminen on helppoa

  mahdollisuuksien mukaan varattava tilaa auttaa 
saunoja lauteille ja lauteilta

  helposti siivottava, saunatilaan sopiva lattiamateri-
aali

Vaatehuolto 
  likapyykin säilytykselle korikomero
  pesukone ja kuivausrumpu, ilmakiertotila huomi-
oitu
 - tilavissa vaatehuoltotiloissa pesukone voidaan 

sijoittaa ergonomisesti oikealle työskentelykor-
keudelle, mutta vain koneen omalla kiinteällä 
jalustalla

 - myös pieniin asuntoihin on varattava tilaa pyykin 
kuivaukselle ja jälkikäsittelylle

 - kodinkoneet vähintään A-energiatehokkuus-
luokkaa

  allas pyykin käsin pesulle
  tilaa pyykin jälkikäsittelylle

 - pöytätasoa pyykin taittelulle ja tilaa työtason 
edessä ulosvedettävälle silityslaudalle tai lattialla 
vapaasti seisovalle silityslaudalle. Silityslauta on 
ulosvedettynä 100 cm, vaatii vähintään 130 cm 
vapaata tilaa. Kapeaan vaatehuoltotilaan sopii 
paremmin erillinen silityslauta

  pyykin narukuivaus riittävän alhaalle sijoitettuna, 
sekä sisällä että ulkona katoksessa
 - kuivauskaappi toimii hyvin pyykin sisänarukui-

vaamisessa 
  säilytystilaa liinavaatteille

Säilytys
  makuuhuoneissa muunneltavaa ja 
säädettävää komerotilaa vähintään 
1800 mm/hlö tai vaatehuone
 - vaatehuone on hankala apuväli-

neitä käyttävälle
 - usein käytettävät tavarat ovat 

helposti saavutettavissa ja hyväl-
lä korkeudella

  eteisessä tilaa vaatekomeroille, jois-
sa tankokomeroita, laatikosto ja 
kenkähyllyjä

  komerotilaa harrastusvälineille, 
esim. retkeily- ja kalastustarvikkeet, 
urheiluvaatteet

  liinavaatekomero: liinavaatteet, 
pöytäliinat ja muut kodin tekstiilit

  muut varastotilat (esimerkiksi etei-
sessä tai makuuhuoneessa), esim. 
matkalaukut varapatjat, peitot ja 
tyynyt

  ulkovarasto, esim. pyörät, sukset, 
lumilapiot ja lumikolat, puutarhan-
hoitovälineet

Yhteistilat
Kun suunnitellaan senioritaloja, tai 
muita useamman senioriasunnon 
kokonaisuuksia, nousee asuntojen 
yhteistilojen merkitys tärkeäksi. Tutki-
muksissa asumisviihtyvyyden tärkeäksi 
lähteeksi osoittautunutta yhteisölli-
syyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja yh-
teistoimintaa tulee tukea järjestämällä 
taloihin riittävästi, riittävän suuria, 
muunneltavia ja joustavia yhteistiloja. 
On havaittu, että yhteisten tilojen mer-
kitys kasvaa iän myötä.

Yhteistiloja ovat esimerkiksi oleske-
lutilat ja kerhohuoneet, kirjastohuo-
neet, yhteiskeittiöt ja ruokailutilat, 
väliaikaiset majoitustilat vieraille, pyyk-
kihuoltotilat, saunatilat ja kuntosalit. 
Yhteisissä varastotiloissa voidaan säi-
lyttää esimerkiksi ulkokäyttöön tarkoi-
tettuja pyörätuoleja. Hyvät yhteistilat 
joustavat eri käyttötarkoituksiin ja sal-
livat yhtä aikaa erilaisiakin toimintoja.

Yhteistilat tulee pyrkiä järjestämään 
sisäänkäynnin tasolle. Helpot yhtey-
det asuntoihin ovat tärkeitä. Tilojen 
käytettävyyttä ja yhteisöllisyyttä lisää 
niiden sijoitus lähelle sisäänkäyntiä, 
paikkaan mistä on näköyhteys ulos ja 
liikennettä. Tämä helpottaa myös val-
vontaa ja tuo turvallisuuden tunnetta.

 Walk-in vaatehuo-
neen tyyppistä liu-

kuovella avattavaa 
tilaa voi käyttää 

myös pyörätuolista 
käsin ja sen sisällön 

näkee yhdellä 
avauksella. Kuva: 

Minna Kuusela

KH
halk. 1500

SI

S
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Vaatehuolto voidaan 
pienissä asunnoissa 
sijoittaa pesutilo-
jenkin yhteyteen, 
kunhan huolehditaan 
esteettömyysvaati-
muksien täyttämises-
tä. Toiminnot on syytä 
erottaa toisistaan, 
esimerkiksi huoneen 
vastakkaisille puolille, 
kuten tässä suunni-
telmassa on esitetty. 
Piirros: Matti Kuittinen
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SENIORIPIHAN JA LÄHIYMPÄRISTÖN 
SUUNNITTELUPERIAATTEET

Parvekkeet ja terassit
Tilojen vyöhykkeistämisellä voidaan muodostaa läm-
pöä tasaavia puskurivyöhykkeitä sisä- ja ulkotilojen 
välille. Kodin ekotehokkuutta voidaan lisätä jakamalla 
rakennus vyöhykkeisiin, joiden lämpötilaa voidaan sää-
tää käyttötarpeen, asukkaiden määrän tai vuodenajan 
mukaan. Lämpiminä vuodenaikoina asumiskäytössä 
oleva tila voi laajeta esimerkiksi lasitetulle parvekkeelle 
tai terassille. Talvella tila pidetään lämmittämättömänä. 

Senioriasuntoihin kannattaa suunnitella lasiterasseja 
ulkotilojen ja sisätilojen välille. Terasseilla voidaan lisätä 
uskallusta ja kiinnostusta ulkoilla. Lasitukset pidentävät 
terassin käyttöaikaa ja siten lisäävät niiden käytettävyyt-
tä. 

Ulkoilu ja hyvinvointi
Ikäihmisille tavallinen ulkoilu on merkittävä hyvinvoin-
tiin ja elämän laatuun vaikuttava tekijä, jonka avulla 
voidaan ylläpitää ja edistää niin fyysistä, psyykkistä 
kuin sosiaalistakin toimintakykyä. Ulkona liikkuminen 
on toimintana vaativampaa kuin sisällä liikkuminen, 
sillä se edellyttää hyvää tasapainon hallintaa ja lihasvoi-
maa. Ulkoilulla ja siihen liittyvällä liikunnalla on todettu 
olevan runsaasti terveyttä edistäviä vaikutuksia, joista 
ikäihmisten kohdalla merkittäviä ovat tuki- ja liikunta-
elinten toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen, sydän- ja 
verisuonitautien ja masennuksen ehkäiseminen, paran-
tunut unen laatu, D-vitamiinin saanti ja sitä kautta os-
teoporoosin ehkäisy ja immuunipuolustuksen tehostu-
minen sekä lisääntynyt sosiaalinen vuorovaikutus. 

On havaittu, että esteetön pääsy puu-
tarhaan kävelemään vähentää huomat-
tavasti muistihäiriöisten henkilöiden 
aggressiivista käyttäytymistä. Käytän-
nössä ulkoilun on havaittu tehostavan 
ikäihmisten kognitiivista toimintakykyä 
– ajatus kulkee kirkkaammin, orien-
taatio aikaan ja paikkaan paranee, ja 
sosiaalinen vuorovaikutus onnistuu 
ongelmattomammin kuin sisätiloissa. 
Kävellessä keskustelu sujuu ja ympä-
ristö virittää mielleyhtymiä ja muistoja. 
Ympäristö voi vaikuttaa myönteisesti 
dementoituvien vanhusten käyttäyty-
miseen ja hidastaa toiminnallista ja kog-
nitiivista rappeutumista. Pihat runsaine 
kasveineen ovat vaivattomasti tulkitta-
via ja tuntuvat paikkoina miellyttäviltä. 
Ne tarjoavat runsaasti tuttuja vihjeitä 
ajasta, paikasta ja tarkoituksesta aut-
taen todellisuuden hahmottamisessa. 
Kasvien värit, muodot, rakenteet, maut 
ja tuoksut tarjoavat runsaasti helposti 
ymmärrettävää aistitietoa. 

Ikäihmisten itsenäistä ulkoilua voi-
daan tukea ympäristön esteettömyy-
dellä ja viihtyisyydellä. Mielenkiintoi-
nen toiminta ja vaihtelevat näkymät 
houkuttavat ulkoiluun. Kun elimistön 
biologiset vanhenemismuutokset, 
lihasvoiman heikkeneminen, havain-
tokyvyn ja reaktionopeuden hidas-
tuminen, on huomioitu ympäristön 

rakenteessa ja kävelyreittien rasitta-
vuudessa ja helppo suunnistautumi-
nen sekä monipuoliset aistivirikkeet 
tukevat heikentynyttä toimintakykyä, 
ulkoympäristö tuntuu turvalliselta ja 
houkuttelevalta. Ulkoiluhalukuutta vä-
hentävää kaatumisen pelkoa voidaan 
lievittää kulkuväylien huolellisella ra-
kentamisella ja kunnossapidolla. 

Rakenteeltaan selkeä piha kertoo 
miten tilassa tulee toimia ja luo tun-
teen turvallisuudesta. Toiminnallisesti 
ja ulkonäöltään toisistaan poikkeavat 
alueet luovat helposti hahmotettavan 
ympäristön. Autoliikenne rajataan pois 
piha-alueelta. Tilan hahmottamista 
tuetaan erilaisilla maamerkeillä ja opas-
teilla. On hyvä käyttää maamerkkeinä 
kohteita, joilla on asukkaalle merkitystä 
kuten keinuja, lipputankoja, vesiaiheita 
tai muita läheisesti asukkaiden elämän-
historiaan kuuluvia asioita.

Pihaa suunniteltaessa tulee huomi-
oida myös ikkunanäkymät sisältä ulos. 
Jo pelkkä kasvien ja luonnon katsele-
minen on ikäihmiselle virkistävää. Vuo-
denaikojen myötä vaihtelevat näkymät 
ylläpitävät ajantajua ja tarjoavat muka-
vaa ajankulua. Lintulaudat houkutte-
levat lintuja ja oravia pihaan ja niiden 
katselu tuottaa iloa. Mielenkiintoiset 
näkymät pihassa saattavat houkuttaa 
ulos lähempään tarkasteluun. 

Viihtyisä parveke 
houkuttaa oleiluun. 
Kuva: Erja Rappe



TTS:n tiedote: Asuminen, teknologia ja palvelut 2/2011 (658) 11

tasapainon. Pituuskaltevuuden suo-
situksena käytännössä esteettömälle 
väylälle voidaan pitää 3 prosenttia. 
Pitkissä ja jyrkemmissä luiskissa tulee 
olla välitasanteita lepäämiseen. Kulku-
väylän sivukaltevuus haittaa apuväli-
neillä kuljettaessa – heikkovoimaisen 
vanhuksen on vaikea pitää rollaattorin 
suunta vakaana. 

Pääkulkuväylien pinnoitteiden tulee 
olla kovia, karheita ja heijastamatto-
mia. Näin kulkeminen apuvälineiden 
kanssa onnistuu hyvin. Päällystemate-
riaalien rajapinnoissa on huolehdittava, 
että liitoskohtiin ei synny kulkemista 
vaikeuttavia kuoppia. Kulkuväylien 
reunan selkeä merkitseminen vähen-
tää kaatumisia ja kaatumisen pelkoa. 
Ikääntyneillä henkilöillä on usein vaike-
uksia värien erottelussa, syvyysnäössä 
ja kontrastien tulkinnassa. Voimakkaat 
kontrastit voivat aiheuttaa huimausta. 

Tämän vuoksi on syytä välttää tummia 
kuviointeja kulkuväylillä. Kulkuväylien 
kunnossapidon tulee olla säännöllistä.

Senioripihan oleskelualueet
Oleskelualueet sijoitetaan seniori-
asuntojen välittömään läheisyyteen 
ja suojaisiin paikkoihin. Pergolan ra-
kentaminen paahteiselle pihalle lisää 
oleskelualueen käyttöä. Kalusteiden 
tulee olla tukevia. Muunneltavuus lisää 
käyttömahdollisuuksia. Kalusteet tulee 
mitoittaa niin, että istuutuminen ja ylös 
nouseminen käyvät helposti. Penkeissä 
on käsi- ja selkänojat ja ne pidetään 
puhtaina. Penkit, joissa on irrotettavat 
käsinojat, soveltuvat myös pyörätuo-
lia käyttäville henkilöille. Oleskelualu-
eiden mitoituksessa on muistettava 
varata riittävästi tilaa myös mukana 
kulkeville apuvälineille. 

Kuntoiluvälineet kannattaa sijoittaa 
oleskelu- tai lepopaikkojen yhteyteen, 
jolloin niitä käyttämään ei tarvitse läh-
teä erikseen muualle ja levähdyspaikka 
on lähellä. Toimintamahdollisuudet 
oleskelualueella lisäävät pihan käyttöä. 

Grilli- tai nuotiopaikka oleskelualu-
een yhteydessä antaa mahdollisuuden 
järjestää ruokatapahtumia jotka luovat 
yhteisöllisyyttä ja tuovat arkeen elä-
myksellisyyttä. 

Kasvit
Pihan olemassa oleva kasvillisuus säi-
lytetään mahdollisuuksien mukaan. 
Kasvit, jotka luontaisesti viihtyvät 
pihan olosuhteissa, ovat helppohoi-
toisia ja kestäviä. Kasvien valinnassa 
kiinnitetään huomio niiden aistitta-
viin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. 
Tuoksuvat kasvit herättävät muistoja 
hyvinkin kaukaa: juhannusruusun ja 
syreenin tuoksu kuuluvat monen nuo-
ruuden tuoksuihin. Kävely nurmikolla 
tai pudonneiden lehtien päällä syksyllä 
antaa voimakkaan tuoksu- ja tunto-
elämyksen. Kasveja voi istuttaa myös 
kosketeltaviksi. Nukkapähkämön tai 
hopeakäpälän lehden pehmeys tun-
tuu mukavalta. Marjoja ja yrttejä voi 
maistella ja niiden avulla voi kadonnut 
ruokahalukin löytyä uudestaan. Pihalla 
olisi hyvä olla myös jonkin verran nur-
mikkoa. Nurmikolla voi kävellä paljain 
jaloin ja leikatun nurmen tuoksu on 
monelle mieluisa.

Kasvien kasvattaminen ja hoito tarjo-
avat monipuolisia toiminnan mahdol-
lisuuksia. Monille puutarhatyöt ovat 
tuttuja ja työstä saatava osaamisen ja 

Käsijohde paran-
taa turvallisuuden 
tunnetta ja estää 
eksymistä. Penkin 
tulisi olla erillään 
kulkuväylästä niin 
ettei sillä istuja ole 
muiden tiellä. Kuva: 
Erja Rappe

Yksinkertaiset 
kuntoiluvälineet ovat 
usein tehokkaita ja 
riittäviä. Kuva: Erja 
Rappe

Senioripihan kulkuväylät
Kulkuväylien selkeys helpottaa tilan hahmottamista. 
Reittien tulisi johtaa jonnekin, niin ettei kulkijalla ole 
eksymisen mahdollisuutta. Pääreittien lisäksi on hyvä 
suunnitella pihaan myös vaihtoehtoisia sivureittejä. 
Pääreittien tulee olla esteettömiä, mutta on tärkeää 
tarjota myös kuntouttavia jyrkempiä tai hieman epäta-
saisempia reittejä. Niillä liikkuminen ylläpitää lihaksistoa 
ja tasapainoa. Suorassa kulmassa toisiaan leikkaavat kul-
kuväylät hahmotetaan helposti. Apuvälineiden kanssa 
kaarevakulmaiset polut ovat käyttökelpoisempia. Kä-
sijohde kulkuväylän reunassa antaa tukea. Käsijohteen 
tulisi olla yhtenäinen: yllättävä loppuminen aiheuttaa 
turvattomuuden tunteen. Kulkuväylien varrella tulee 
sijaita riittävästi lepopaikkoja. Kun lepopaikasta toiseen 
on näköyhteys, uskaltaa paremmin luottaa omaan jak-
samiseensa.

Kulkuväylien tulee olla riittävän leveitä, jotta niillä 
mahtuu kulkemaan apuvälineiden kanssa (min. 90 cm). 
Kulkuväylien tasaisuus on tärkeää, sillä vanhetessa tasa-
painon säätelyjärjestelmät heikkenevät ja askel madal-
tuu. Tällöin pienikin kohouma tai kuoppa voi suistaa 
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onnistumisen tunne on palkitsevaa. 
Piha onkin syytä suunnitella niin, että 
asukkaat voivat toimia siellä mahdolli-
simman monipuolisesti. Ranskalaistut-
kimuksen mukaan puutarhanhoidon 
harrastaminen vähensi riskiä sairastua 
dementoiviin sairauksiin. Vaikka muisti 
olisi jo heikentynyt, puutarha ja siihen 
liittyvät toimet voivat tuottaa paljon 
iloa ja tukea toimintakykyä.

Kasvien istuttaminen ja hoitaminen 
korotetuissa istutusalustoissa onnistuu 
apuvälineitäkin liikkumisessaan käyt-
täville. Istutusalustoilla voidaan myös 
jäsentää pihaa toiminnallisesti. Työväli-
neiden on hyvä olla helposti saatavilla. 
On syytä käyttää vain sellaisia kasveja, 
joiden syömisestä tai koskettelusta ei 
ole haittaa. Myrkyllisyytensä vuoksi 
vältettäviä kasveja ovat ukonhatut, 
pasuunakukat, risiini, rohtosormustin-
kukka ja syysmyrkkylilja.

Pihan valaistus
Ikääntyessä silmän mustuaisaukko pie-
nenee ja verkkokalvolle pääsevän valon 
määrä vähenee. Myös silmän mukau-
tumiskyky valaistutasojen vaihteluihin 
heikkenee. Jotta piha tuntuisi turval-
liselta käyttää, valaistuksen tulee olla 
riittävä. Kävelyreittien häikäisemätön 
ja tasainen valaistus auttaa tasapainon 
säilyttämistä ja talvisin liukkauden ha-
vaitsemista. Vähemmän käytetyillä si-
vureiteillä voidaan käyttää pelkästään 
kulkupinnan valaistusta. Hyvä valaistus 
lisää uskallusta käyttää pihaa myös 
ilta-aikaan. Pohjolassa pimeys on luon-
nollinen osa vuoden kiertoa, mutta 
sen vaikutus voi olla myös ahdistava 
tai masentava. Tämän vuoksi pimeään 
vuoden aikaan soveltuva tunnelma-
valaistus pihoilla antaa lisälaatua ym-
päristöön. Pihan yksityiskohtia kuten 
kasveja tai vesiaiheita voidaan valaista 

kohdevalaisimilla niin, että niitä voi-
daan katsella myös sisätiloista käsin.

Myös varjoja tarvitaan. Valoisien ja 
varjoisten paikkojen vaihtelu ulkotilois-
sa antaa tärkeää lämpöaistiin perustu-
vaa tietoa myös sokeille. Oikein sijoite-
tut varjoisat istumapaikat rakennuksen 
seinustoilla houkuttavat liikkumaan 
ulkona myös lämpiminä, jopa paahtei-
sina kesäpäivinä.

Punaherukka on helppohoi-
toinen ja terveellinen, marjat 
erottuvat hyvin ja niitä on 
helppo poimia pensaista. 
Vaikka muisti olisi jo heikenty-
nyt, puutarha ja siihen liittyvät 
toimet voivat tuottaa paljon 
iloa ja tukea toimintakykyä. 
Kuva: Minna Kuusela

Ekotehokas seniorikoti (ESKO)

TTS:n Ekotehokas seniorikoti (ESKO) -hankkeessa (2009–
2011) on tavoitteena kehittää ikäihmisten asumiseen ja lä-
hiympäristöön konkreettisia ratkaisuja tukemaan fyysistä, 
psyykkistä ja henkistä hyvinvointia. 

Hankkeen alussa tarkasteltiin ja arvioitiin senioreille 
suunnattujen, senioriasuntoina markkinoitavien asunto-
yhtiöiden erikokoisia asuntoja. Näiden tulosten pohjalta 
monialaisessa suunnitteluyhteistyössä suunniteltiin yksi-
kerroksisia paritalo- ja rivitaloasuntoja, joissa elikaariasu-
misen tarpeet ja asumisen toiminnot huomioitiin ja niille 
varattiin riittävät tilat. 

Yleisiä suunnittelun periaatteita esitellään tiedotteessa: 
Ikääntymisen tuomat haasteet asumiselle. TTS:n tiedote: 
Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2011 (657)
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