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INLEDNING

ARAs uppgift är att verkställa det beviljade statliga stödet till produktion, upphandling
och ombyggnad av bostäder samt statliga understöd och garantier kopplade till
boende. ARA ska kontrollera att de allmänna villkoren enligt lag uppfylls vid
godkännande och beviljande av understödet. ARA ska dessutom utveckla byggandet
och reparationerna av statsunderstödda bostäder.
De allmänna villkoren för beviljande av stöd är att
”de bostäder för vilka stöd beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och
funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden,
anskaffningen och ombyggnaden samt för underhåll och boende skall vara skäliga.
Nybyggnad och ombyggnad skall med undantag för självbyggande basera sig på ett
konkurrensförfarande, om inte bostadsfonden av särskilda skäl beviljar undantag från
detta.”
Syftet med denna guide är att konkretisera den ovan citerade bestämmelsen och
tolkningen av den särskilt när det gäller kvaliteten på bostäder och boendemiljön. I
guiden tar vi främst upp byggnadsplatsens och lokalernas användbarhet, som man
fäster särskilt stor vikt vid när planer granskas och godkänns. Särskild
uppmärksamhet ska fästas vid en sund inomhusluft och förebyggande av fuktskador
vid såväl ny- som reparationsbyggnad.
Planeringsguiden är avsedd för de aktörer som är inblandade i den statligt
understödda bostadsproduktionen: fastighetsägare, byggherrar, projekterare,
byggnadsentreprenörer och även användarna av fastigheterna. Guiden gäller
nybyggnad, men kan även tillämpas på bredare ombyggnadsprojekt.
Detta är den tredje versionen av guiden och den ersätter den tidigare versionen som
publicerades den 19 augusti 2013. Synpunkterna som presenteras i guiden kommer
att ändras med tiden bland annat på grund av nya behov och önskemål hos
användarna. Därför förordar ARA innovativa och utvecklingsfrämjande grepp i
planeringen av nya utrymmeslösningar. Guiden utvecklas baserat på kommentarer
från användarna och utifrån nya behov.
Förutom den här guiden bör man bekanta sig med ARAs webbplats www.ara.fi samt
ARAs Serviceboendeguide och Anvisning för byggherrar, vilka finns på webbplatsen
och innehåller information om bland annat ARAs projekthantering, godkännandet av
planer och kostnader samt valet av projekterare.
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1

STÖDSÖKANDE SOM BESTÄLLARE

Den stödsökande och beställaren ansvarar för att fastställa projektets omfattning,
kvalitet, pris, boendekostnader samt målen för tidsplanen och kontrollera att dessa
följs. Dessa uppgifter kan utföras av den stödsökandes egen personal eller en extern
bygg- och kontrollorganisation. För att projektet ska lyckas är det viktigt att de som
ansvarar för uppgifterna har kunskaper och kompetens när det gäller de kommande
användarna av byggnadsobjektet, inbegripet nödvändig service i anslutning till
specialbostäder och personal som sköter servicen, men också i fråga om tekniska,
ekonomiska, juridiska och administrativa aspekter kopplade till genomförandet av
projektet.
Utgångspunkten för genomförandet av projektet är att beställaren upprättar/låter
upprätta en behovs- och projektplan och utifrån planen ett rumsprogram med mål för
kvalitet, pris, boendekostnader och tidsplan för genomförandet. Dessa mål, som
fastställts av beställaren, med tillhörande bakgrundsmaterial utgör grunden för
projektets budgetering och finansieringsplanering, ansökan om ARA-finansiering och
även den ordinarie planeringen. Utöver ovan nämnda mål utgörs de centrala
aspekterna, som bestäms och godkänns av beställaren, i synnerhet av valet av
projekterare samt planläggningslösningar som ska genomföras i enlighet med målen.
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2.1

KRAV PÅ BYGGNADSOBJEKTET SOM PLANERAS

Byggnadsplats och hur byggnaden passar in i miljön
Att göra samhällsstrukturen mer enhetlig och skapa en ekologiskt hållbar miljö är
allmänna krav som ställs på byggandet. Genom bostadsbyggandet främjas den
ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten i samhällena och livsmiljöerna.
Bostadsbyggandet bör genomföras så att man kan dra nytta av de befintliga
samhällsbyggnaderna och göra stadsregioner och tätorter mer enhetliga. Målet är att
göra service och arbetsplatser lättillgängliga för olika befolkningsgrupper så att
behovet av personbilstrafik minimeras.
Bostäder eller bostadskomplex för grupper med särskilda behov ska placeras i
närheten av servicen i tätorterna. I synnerhet bostäder och bostadskomplex för
utvecklingsstörda och funktionshindrade, autistiska personer och personer som
rehabiliteras för psykisk ohälsa ska lokaliseras till vanliga bostadsområden enligt
principen om individuellt boende. De ska inte placeras i befintliga institutionsområden
eller i anslutning till bostäder för andra grupper med särskilda behov. I flervåningshus
ska bostäder för ovan nämnda grupper inte förläggas till samma trapphus.
En bra närmiljö bygger på att byggnaderna grupperas och huvudingångarna placeras
på ett sätt som ger skyddade och soliga gårdar eller motsvarande uteområden som
ger ökad trivsel och som gör att man har obehindrad passage till huvudingångarna till
bostäderna. Personer med rullstol och hjälpmedel ska obehindrat kunna ta sig från
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parkeringsområdet till hissen. Bilparkeringen är placerad så att fotgängare utan
besvär kan ta sig till sitt hem utan att behöva ta sig över parkeringsområdet.

2.2

Väsentliga krav på byggnaden
I den statligt understödda bostadsproduktionen gynnas energieffektiva, ekologiskt
hållbara bostadshus som har bra inomhusklimat och som är av hög kvalitet. De ska
passa in i miljön, vara arkitektoniskt snygga och funktionellt sett bra byggnader som
förbrukar så lite energi som möjligt och där man tagit rimlig hänsyn till underhåll och
användbarhet i planeringen och byggandet. Målet är att skapa boendemiljöer där de
boende trivs och som upplevs som trygga, hälsosam och sammanhållna.
Vid planeringen av trapphus ska man ta särskild hänsyn till trivseln och tillgången till
dagsljus. Som regel bör trapphusen planeras så att det faller in dagsljus genom
(vägg)fönster. Om man av planeringsmässiga skäl eller på grund av stadsstrukturen
måste välja ett hus med djup stomme, kan trapphuset uppföras som ett tillräckligt
öppet utrymme med glastak.
Trappan ska vara lätt att gå i. ARA kräver att man i bostadshusen, även de med hiss,
bygger raka trappor med mellanplan och räcken på båda sidor.
I servicehus ska minimistorleken på hisskorgen vara 1 340 x 1 400 mm, så att det går
att vända sig med rullator i hissen.
I loftgångshus tar man hänsyn till att sovrummen ska vara privata exempelvis genom
att placera dem på andra sidan av byggnadsstommarna sett från loftgången. I
loftgångshus med fler än tre våningar ska loftgången väderskyddas, varvid huset får
en sidopassage.
Bostäderna utrustas med balkonger som man kan vistas på och ARA
rekommenderar att de glasas in.
I ARA-produktion är målet tillgänglighet, vilket till exempel innebär att passagen till
bostäder ska vara hinderfri. I byggande som är avsett för grupper med särskilda
behov bör tillgängligheten i den byggda miljön förstås som tillgänglighet i vidare
bemärkelse, som även innefattar tillgänglighet när det gäller seende och hörande.
I byggbestämmelserna (F1 och G1) behandlas tillgängligheten i bostaden och dess
närmiljö.

2.3

Ekonomi
Ett av de centrala målen med ARA-produktionen och förutsättningarna för ARA-stöd
är rimliga boendekostnader. För att nå detta mål måste planerna vara ekonomiska.
ARA kräver att man med hänsyn till förhållandena på byggnadsplatsen och kraven på
byggnadsplaneringen sätter upp mål för byggnadsobjektets omfattning och kvalitet så
att slutresultatet blir en ändamålsenlig, fungerande byggnad till en rimlig kostnad,
med en rimlig hyresnivå i förhållande till den rådande hyresnivån i området.
Riktpriset för byggandet beräknas med utgångspunkt i rumsprogrammet och
kvalitetsmålen.
5

En av de centralaste uppgifterna som beställaren eller den ansvariga
byggnadskonsult som fått uppdraget bör lägga tonvikten på, är att styra planeringen
för att uppnå ett byggnadsobjekt som uppfyller målen. En viktig faktor är
kostnadsstyrningen, som ska bygga på tester av nyckeltal i planerna och
kostnadsberäkningar baserade på byggnadsdelar. Genom kostnadsstyrningen
säkerställer man förutsättningarna för att kostnaden för byggnadsobjektet är rimlig.
2.4

Energiprestanda

ARA strävar efter att främja högre energieffektivitet i byggnader så att den successivt
närmar sig nivån i nollenergibyggande. ARA har framförhållning när det gäller
kommande krav och rekommenderar att man tillämpar energieffektivitetslösningar
som är bättre än normkraven. ARA rekommenderar att E-talet baseras på minst
energiklass C. I planeringen ska man i möjligaste mån höja energieffektiviteten
genom passiva metoder.
ARA rekommenderar även att förnybara energikällor används för att täcka en del av
byggnadens årliga energibehov. För att få till stånd en energieffektiv helhetslösning
måste man använda kostnadsoptimala och livscykelekonomiska metoder.
2.5

Sundhet
ARA strävar efter att främja sunda byggnader. Ventilationen ska vara välplanerad och
väl genomförd samt lätt att underhålla och rengöra till alla delar. Invändigt i
byggnader används i regel M1-klassificerade byggmaterial. Fukttekniska
granskningar ska göras i byggnaderna vid såväl ny- som i synnerhet
reparationsbyggnad. Man ska vara särskilt uppmärksam på planering och
genomförande av fuktisolering i våtutrymmen, liksom på förebyggande av läckor i
VVS-systemen och möjligheten att kunna upptäcka läckor.
Byggnaden måste redan i när stommen uppförs fås tillräckligt torr så att ytmaterialen
eller andra material inte förstörs. Byggmaterialen ska alltid skyddas, och organiska
byggmaterial som är alltför våta ska inte monteras. Det är i regel gynnsamt att bygga
under tak och förvara organiska material i torra utrymmen. Arbetet inomhus får inte
påbörjas innan byggnadens vattentak, fönster och dörrar har monterats och
byggnadsstommen och övriga delar är tillräckligt torra. I våtutrymmen i
betongbyggnader ska tillförlitliga fuktmätningar som underskrider referensvärdena
göras innan ytbeläggningen påbörjas. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att
plastmattor eller andra täta golvmaterial inte monteras på våt betong. Genomförandet
av fukthantering och övrig fuktteknisk kvalitetssäkring beskrivs i planerings- och
granskningsdokumenten och bekräftas genom ansvarspersonernas underskrifter när
projektet framskrider.

2.6

Livscykeltänkande
Livscykelförmånligt boende är ett av de framtida huvudmålen med den statligt
understödda bostadsproduktionen. Byggnadens ekologiska egenskaper och
livscykelkvalitet definieras i planeringsstadiet. ARAs mål är att utvidga
bostadsbyggandets kostnadsperspektiv från investeringskostnader till
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livscykelkostnader. Det finns gott om forskningsdata om byggnaders hållbarhet, driftoch underhållskostnader samt duglighet under livscykeln. Kriterier för byggande i
enlighet med hållbar utveckling och beräkningsverktyg har utvecklats på flera olika
håll.
Man kan mäta om ett bostadshus är livscykelförmånligt genom att jämföra
byggnadens lämplighet som bostad under dess livscykel med livscykelkostnaderna.
En betydande andel av en byggnads livscykelkostnader uppkommer under
användningsfasen. Därför bör man sträva efter att bygga med energieffektiva och
hållbara lösningar som gör att bostaden förblir användbar under en lång tid sett till
efterfrågan på bostäder och boendebehoven.
För att uppfylla målen för hållbar utveckling bör en byggnads livscykel planeras till
minst 100 år. Därför bör man ta särskild hänsyn till materialens kvalitet, hållbarhet,
påverkan på miljön och återvinningsgrad. ARA rekommenderar som regel att man
använder flexibla konstruktionslösningar, som gör det enklare att förutse eventuella
ändringar i byggnadens rumsfördelning och användningssyfte under hela dess
livscykel.
Livscykeltänkandet inbegriper också en ekoeffektivitetsjämförelse, där byggnadens
lämplighet och egenskaper jämförs med den miljöpåverkan den orsakar under sin
livscykel. Lokaliseringen av byggandet i samhällsstrukturen i förhållande till
arbetsplatser, service, trafikförbindelser och markanvändning har en betydande
inverkan i detta sammanhang. En annan viktig faktor vad beträffar ekoeffektivitet är
byggnadens energieffektivitet och på vilket sätt energin produceras. I första hand
rekommenderas förmånlig energi.
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BOSTÄDER
(Bostäder för grupper med särskilda behov tas upp i kapitel 5.)

3.1

Bostadshusets dimensioner och lämplighet för användningssyftet
I bostaden finns det utrymme för följande aktiviteter: vila, vistelse, samvaro och
familjeliv, hemmahobbyer och rekreation, måltider och matlagning, skötsel av den
personliga hygienen, hushållsarbete, påklädning och klädförvaring samt annat
underhåll och förvaring. Det kan dessutom finnas utrymme för arbete hemma
(möjlighet till distansarbete) och studier.
Bostaden ska vara funktionell, kunna inredas på många olika sätt, möjlig att ändra,
flexibel och tillgänglighetsanpassad. Bostaden ska i första hand byggas i ett plan, i
synnerhet när den består av tre rum och kök eller mindre. Om bostaden av
planeringsmässiga eller andra skäl måste uppföras i flera plan, är entréplanet
”överlevnadsplanet” där det ska finnas tillgängliga utrymmen för vila, matlagning och
skötsel av den personliga hygienen.
När det gäller bostäder byggda med statligt stöd är efterfrågan som störst på
bostäder för små hushåll. Till småbostäder räknas bostäder avsedda för en eller två
personer. ARA rekommenderar en yta på 35–40 m2 för den minsta typen av
småbostad (ett rum och kök).
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3.2

Rumsindelning och förbindelser
I en bra bostad går det att röra sig både på ett ekonomiskt och tydligt organiserat
sätt. Bostaden ser intressant ut när man kommer in i den. I bästa fall finns det
alternativa förbindelser inuti bostaden och rumsdispositionen är sådan att man kan
gå runt från rum till rum. Förbindelsen från sovrum till tvättutrymmen ska vara kort
och direkt.
Hallen är tillräckligt rymlig: diametern på den fria rotationscirkeln ska vara minst
1 300 mm. I hallen ryms det förvaringsmöbler för ytterkläder och skor, en stol, en
avlastningshylla samt utrymme för rörelsehjälpmedel.
Trappor inne i bostaden är säkra och lätta att gå i. Trappan ska ha räcken på båda
sidor, materialet på trappstegen ska vara halkfritt och trappstegen ska ha en så
tydligt urskiljbar färg som möjligt. Spiraltrappor inne i lägenheten är i regel svåra att
gå i och farliga, och ska därför undvikas. Vi rekommenderar att 3 rum + kök och
mindre bostäder upprättas i ett plan.

3.3

Rumsytor
Rummen är tillräckligt stora för att kunna inredas på olika sätt och gör att man kan bo
kvar hemma så länge som möjligt. Ett sovrum för två personer ska vara tillräckligt
stort för att en rörelsehindrad person självständigt ska kunna använda det. Formen
på rummet gör det möjligt att placera en dubbelsäng så att det återstår tillräckligt med
utrymme för att röra sig med hjälpmedel på båda sidor om den. Även klädkammare i
anslutning till sovrummet ska kunna nås med hjälpmedel.
Köksutrymmena planeras så att arbetsytor, hushållsapparater, tappställen och
förvaringsutrymmen är naturligt placerade för matlagning. Köket måste vara
tillgängligt för rullstolsburna och dem som rör sig med hjälpmedel eller ska kunna
göras tillgängligt genom små ändringar i inredningen. Hushållsapparater placeras
ergonomiskt på en så användarvänlig höjd som möjligt och bredvid dessa finns det
tillräckligt med avställningsytor. Mellan spishällen och diskhon måste det finnas en
arbetsyta på minst 600 mm. I köket eller i dess omedelbara närhet ska det finnas
utrymme för ett matbord för minst fyra personer.
I små lägenheter kan kokutrymmet inrymmas i uppehållsutrymmet genom en öppen
planlösning mellan kök och rum. Det öppna utrymmet ska vara tillräckligt stort så att
där finns tillgänglighetsanpassade utrymmen för matlagning, måltider, umgänge och
hemmahobbyer. Vardagsrummet och det öppna allrummet ska ha en minimibredd på
3,6 m.
Dimensionerna på alla bostäder ska motsvara kraven på tillgänglighet. I bostäderna
ska det finnas minst ett wc- och tvättutrymme där det får plats med en medhjälpare,
en rullstol eller ett annat hjälpmedel. Alternativt ska detta kunna möjliggöras genom
enkel anpassning av wc- och tvättutrymmet. I bostäder i två plan ska
sanitetsutrymmet på entréplanet enkelt kunna anpassas efter en rörelsehindrad.
ARA rekommenderar att wc-utrymmet på nedre plan alltid utrustas med dusch.
Bostäderna kan rymma en egen bastu.
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På väggarna och konstruktionerna i wc- och tvättutrymmena ska man i efterhand
kunna fästa ledstänger, en duschstol etc. Dessa lösningar gör det möjligt att bo
hemma längre.

3.4

Förvarings- och serviceutrymmen
I bostadslägenheten eller i biutrymmen i anslutning till den finns det tillbörliga
utrymmen för hushållssysslor, klädförvaring och klädvård samt förvaring av lösöre
(utomhusutrustning, rörelsehjälpmedel, barnvagnar, cyklar och hobbyutrustning).
Utrymmena förses även med erforderliga möbler, utrustning och teknisk apparatur.
Dimensionerna på biutrymmena presenteras i nästa avsnitt.

4

BIUTRYMMEN OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN
Ändamålsenliga, tillgängliga och tillräckligt stora gemensamma utrymmen är
kvalitetsfaktorer under bostadskarriärens olika faser. I dessa utrymmen är det även
säkert att förvara olika fritids- och idrottsredskap. De gemensamma utrymmena
avsedda för de boende kan bestå av tvättstuga och torkrum, gemensam bastu,
förenings- och hobbyutrymmen, förvaringsutrymmen samt skyddsrum. Passagen från
bostäderna till de gemensamma utrymmena och förvaringsutrymmena ska vara
hinderfri.
Om bygglovsmyndigheten kräver större dimensioner på biutrymmena än ARA ska
man i regel följa bygglovsmyndighetens anvisningar.

4.1

Förråd
Förrådsutrymmen behövs för förvaring av föremål:
 året runt-förvaring
 säsongsförvaring sommar/vinter
 långtidsförvaring för framtida användning
 kort tillfällig förvaring
Äldre personer och rörelsehindrade kanske använder en utomhusrullstol, rullator,
sparkstöttning med hjul eller dylikt när de rör sig ute. Utomhusrullstolar kan även vara
eldrivna.
I hissen ska man kunna transportera hjälpmedel som används även i bostaden.
Förråd som är avsedda för barnvagnar samt utomhushjälpmedel för äldre och
rörelsehindrade personer ska vara placerade i anslutning till trapphuset eller entrén
eller omedelbar närhet av dem.
Förråd för sportutrustning behövs för förvaring av föremål som används säsongsvis
och dagligen. Antalet utrustningar ökar med levnadsstandarden
och en stor del av utrustningarna kan inte förvaras i bostaden.
I huset kan finnas ytterligare förvaringsutrymme till uthyrning åt dem som behöver
det, t.ex. för att förvara stora möbler inför framtida behov eller medan bostaden
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renoveras. Det gemensamma förvaringsutrymmet kompletterar därmed behovet av
förvaring i bostäderna.
Förråden eller en del av dem kan även finnas i anslutning till respektive bostad. Så
förhåller det sig till exempel i radhus.
Förråd för lös egendom (varmt)
Dörrbredd på minst 800 mm, normal rumshöjd, bredd minst 1 100 mm
småbostäder
familjebostäder

2,0
4,0

m2/bostad

Förråd för utomhusutrustning

småbostäder
familjebostäder

1,5
3,0

m2/bostad

Barnvagnar och hjälpmedel (varmt)
småbostäder
familjebostäder

0,3
0,6

m2/bostad

Cykelförvaring
(väderskyddat utrymme, kan även förläggas till förrådet för utomhusutrustning)
småbostäder
1,5
st/bostad
familjebostäder
3,0
Utrymme för fastighetsskötsel

Städskrubb
1
st/byggnad
(utrustning, bl.a. vask, golvbrunn och sandfång)
Förråd och arbetsutrymme (förrådsutrymme)
4.2

5–10 m2

Gemensamma utrymmen
Tvättstugor och torkrum (rekommenderas)
Arbetsförhållandena i en välutrustad tvättstuga är bättre än i ett trångt badrum och
underlättar klädvården i hushållet. Det kan finnas en liten tvättmaskin i bostäderna för
mindre behov, men tvätten kan till största del skötas i tvättstugan.
För att en välutrustad tvättstuga ska vara ekonomisk måste den användas hela tiden.
Torkutrymme 1 st/30 bostäder

10–15 m2

I bolag med över 20 bostäder ska det alltid finnas ett torkutrymme.
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Tvättstuga

under 30 bostäder
över 30 bostäder

10–20 m2
20–30 m2

Hobbyutrymmen (rekommenderas i bostadskomplex med över 30 bostäder)
Fönsterförsedda lokaler för hobbyverksamhet och andra verksamheter bör byggas i
bostadskomplex med över 30 bostäder. Lokalerna för hobbyverksamhet och andra
verksamheter kan även byggas som gemensamma utrymmen för flera hus, varvid de
ekonomiskt sett kan ha högre kvalitet och vara bättre utrustade än lokaler för ett hus.
Hobby- och föreningslokaler eller rum för andra verksamheter 0,5 m2/bostad
(minst 25 m2)
I närheten av lokalen ska det finnas en tillgänglig wc och ett städskåp.

Husbastu, 1 bastu för varje påbörjad grupp om 30 bostäder utan bastu
En bastuavdelning omfattar basturum, duschrum, omklädningsrum och toalett. Det
kan dessutom finnas ett utrymme för avsvalkning. I duschrummet kan det utöver
vanliga duschar finnas massageduschar och bubbelpool eller liknande.
Det kan också finnas en separat bastustuga i anslutning till bastun och denna kan
även fungera som en gemensam stuga. I närheten av bastuavdelningen kan det
finnas ett motionsrum eller ett litet motionsutrymme. Dessa utrymmen ökar bastuns
användbarhet jämfört med en bastu i bostaden. En välutrustad husbastu med
tillhörande utrymmen kan vara ett bättre alternativ än en bastu i bostaden.
Bastun och utrymmena i anslutning till den ska kunna användas oberoende av
varandra. De kan ha en förbindelse sinsemellan, men egna ingångar.
Bastuavdelningen ska placeras ovan mark i lokaler med fönster.
Omklädningsrum
Duschrum
Bastu
Tillgänglig wc
Avsvalkning utomhus

för 4 personer
2 duschar
för 4 personer
(om möjligt)

Ett städskåp ska finnas i närheten av bastuavdelningen.

5

5.1

BOSTÄDER FÖR GRUPPER MED SÄRSKILDA BEHOV

Allmänna planeringskriterier
I detta kapitel tar vi upp planeringen av bostäder som finansieras med ARAs
investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov. Kraven på boendet och
bostäderna för grupper med särskilda behov förutsätter planering som till vissa delar
avviker från den normala. Det bästa slutresultatet får man när planeringsfasen
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grundar sig på utredningar av de boendes individuella behov. Mer information om
ansökningsförfarandena, byggandet, definitionen av grupper med särskilda behov
m.m. finns på ARAs webbplats http://www.ara.fi/sv-FI/Finansiering/Understod >
Understöd för specialgrupper. Information om dimensioneringen av utrymmen finns
även i ARVI, en utvärderingsmetod för bostäder, som du hittar på finska på
www.ara.fi/arvi.

5.2

Normal boendestandard
Rummen i bostaden och bostadens storlek ska planeras så att utrymmena motsvarar
ett normalt boende och så att bostaden rymmer de vanliga funktionerna som finns i
ett hem. Den boendes behov av hjälp ska också beaktas i utrymmes- och
utrustningslösningarna. Bostäderna ska i regel ha plats för matlagning, vila, hobbyer
och tillfällig logi för gäster.
Grupphem vars utrymmen inte motsvarar den tidigare beskrivningen till alla delar
byggs endast av särskilda skäl och byggandet måste stödja sig på en grundlig och
individuell utredning av de boendes behov.
Trivsel och tydlighet
Målet med en god bostadsplanering ska vara en trivsam och hemtrevlig bostad, som
speglar den boendes önskemål och behov och som han eller hon har rätt att
bestämma över. Bostaden utgör i första hand ett hem för personen som bor där. När
man planerar utrymmen tar man även hänsyn till personalens arbete, men på ett
sådant sätt att boendet samtidigt är individuellt och självständigt för de boende. Detta
ska framhållas genom planeringen och man måste sträva efter att undvika
institutionsliknande lösningar.
I en bra boendemiljö finns utrymmen av olika slag. Där ska finnas möjlighet till
naturlig samvaro, men den ska inte tvinga till samvaro utan också erbjuda tillräckligt
med privat utrymme. Gemensamma utrymmen och privata bostäder ska vara tydligt
åtskilda och en bostad ska aldrig ligga i direkt anslutning till gemensamma utrymmen.
Det ska finnas en passage ut från bostäderna som inte går via gemensamma
utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara ljusa, hemtrevliga och
människoanpassade till storlek och material samt kunna inredas på många olika sätt.
Man måste särskilt tänka på att utrymmena ska gå att överblicka och vara tydliga.
Tydlighet gör det enklare för personer med nedsatt hörsel eller syn att vistas i
utrymmena och skapar en känsla av trygghet. Tydligheten ska omfatta både materialoch färgval samt belysning. I och med stigande ålder och sjukdomar försämras
förmågan att skilja mellan färger och kontraster. Ekande lokaler, bländande belysning
och hala golvmaterial ska undvikas. Även i valet av färger och material till
inredningen ska man sträva efter en hemtrevlig känsla och undvika
institutionsliknande miljöer.
Varje bostad bör ha en visuell förbindelse till naturen och/eller en konkret förbindelse
via en balkong eller terrass. Passagen till balkongen eller terrassen ska vara
tillgänglighetsanpassad. Sovutrymmet bör vara ett separat rum eller åtminstone ett
lugnt utrymme tydligt avsett för vila och gärna försett med fönster.
Personalutrymmena ska helst placeras avskilt från boendefunktionerna och bör inte
blandas med boendet eller passager i anslutning till boendet. Det är bra om
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personalutrymmena har en egen entré som är integrerad i byggnaden, så att den inte
framhävs i onödan. I grupphemsliknande lösningar ska boendeutrymmen och
personalutrymmen vara tydligt åtskilda och varje boendegrupp bör ha en egen entré.
Anpassningsbarhet
Med tanke på de byggtekniska aspekterna och boendekostnaderna är det inte bra att
förbereda alltför många möjliga utrymmeslösningar. Av den anledningen bör man
utvärdera anpassningsbehovet med cirka 20 års intervall och planera utrymmena
samt de bygg- och hustekniska lösningarna för att enkelt och snabbt kunna
genomföra ändringar. Konstruktionslösningar som gör det möjligt att sammanfoga
och ändra utrymmen utan ingrepp på bärande konstruktioner är bäst för långsiktig
flexibilitet.
Målet vid planeringen av bostäder är att bygga tillräckligt rymliga och ”allmängiltiga”
bostäder som är flexibla och tillgängliga samt kan förses med ny inredning eller extra
utrustning om den boendes rörelseförmåga eller annan funktionsförmåga försämras. I
bästa fall lämpar sig bostäderna för flera olika målgruppers boendebehov under sin
livstid. Trots det måste man ta tillräcklig hänsyn till de boendes olika behov under
planeringsstadiet. Boendemiljöerna och bostäderna bör planeras så att möjligheten
att bo kvar hemma finns kvar fram till livets slut. För detta krävs tillgänglighet, att
rumsytor och passager är tillräckligt dimensionerade och att köksinredning och annan
inredning är anpassningsbar eller relativt lätt att byta ut. Bostäderna ska kunna
inredas på flera olika sätt med den boendes egna möbler.
När man planerar bostäder måste man bereda möjlighet att använda olika tekniska
lösningar så att bostäderna är anpassningsbara under lång tid. Man måste även
reservera tillräckligt utrymme för rörelsehjälpmedel och användning av dem, och se
till att det i efterhand går att fästa stödhandtag i konstruktionerna. Tekniska
hjälpmedel, som informations- och kommunikationssystem samt nödlarms- och
säkerhetsteknik, kan bidra till besparingar i produktionen av tjänster. Automationsoch sensorteknik gör fastigheten enklare att kontrollera under lång tid och minskar
kostnaderna för fastighetsskötsel.
Tillgänglighet
Byggnaden och närmiljön planeras så att de är tillgängliga. Särskild uppmärksamhet
ska ägnas åt närmiljön, det vill säga gården, gångvägarna på gården, parkeringen,
trapputrymmen och allmänna utrymmen (trappor, entréhallar, ingångar, hissar,
terrasser, verandor). Boendeutrymmena, med andra ord bostäderna, balkongerna
och i synnerhet wc- och tvättutrymmena, planeras så att de är helt tillgängliga.
I planeringen, förverkligandet och underhållet av tillgängligheten bör man även ta
hänsyn till annat än framkomlighet. Det handlar om tillgänglighet i form av att kunna
röra sig, se, höra, orientera sig och förstå samt om att trivas och känna sig trygg.
Tillgänglighet löser många funktionella problem inom olika områden i livet. I
dimensioneringen bör man ta hänsyn dels till användningen av rullstol eller andra
rörelsehjälpmedel, dels till hjälp från en annan människa; fysisk hjälp och vägledning
samt rådgivning.
Boendemiljön
I den individuellt anpassade bostadsplaneringen är det viktigt att i första hand erbjuda
egna bostäder åt grupper med särskilda behov. När det gäller boende i gruppform
ska man sträva efter små grupper. Bostadskomplexen ska placeras i vanliga
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bostadsområden nära goda trafikförbindelser och service. Detta är viktigt för att man
ska kunna minska privatbilismen och stödja en hållbar utveckling.
Bostadskomplexens exteriör måste anpassas till miljön i fråga om arkitekturen,
dimensionerna och materialen, och det ska inte framhävas att det rör sig om
specialboende. Detta kan göra invånarna i närmiljön mera positiva till att projekt
genomförs där. Boende för grupper med särskilda behov ska inte byggas i
koncentrationer.
Gårdarna ska vara trivsamma, säkra och möjliggöra olika fritidsaktiviteter. När det
gäller funktionaliteten tar man hänsyn till möjligheten till att exempelvis utöva
trädgårdsskötsel och umgås. Gång- och cykelvägar ska vara åtskilda från körbanor
och parkeringar. Vistelse- och lekområdena planeras också så att de är säkra och
placeras i en gynnsam vindriktning samt utrustas på ett modernt sätt.
Bostadshus planeras i möjligaste mån nära marken så att det är enkelt att passera in
och ut ur bostäderna och så att det finns en smidig förbindelse mellan bostäderna
och gårdarna och andra utrymmen för utomhusvistelse. Dessa kan vara delvis
halvvarma utrymmen av vinterträdgårdstyp. Lösningarna för gårdar och
utomhusutrymmen planeras så att de inte har institutionsliknande drag som skiljer
dem från det vanliga bostadsbeståndet.
Grupphem för äldre bör som regel placeras i markplan eftersom möjligheten att fritt
vistas utomhus är en central faktor för de boendes trivsel och mentala hälsa. I
tätbebyggda centrala områden kan grupphemmet även placeras på våningar högre
upp under förutsättning att man har tillgång till en ordentlig, väderskyddad balkong
som man kan vistas på även på vintern.
5.3

Utrymmesspecifika planeringskriterier
Separata bostäder
En separat bostad innehåller en hall, uppehålls-, måltids- och matlagningsutrymmen,
ett sovrum med fönster och ett badrum samt tillräckligt många förvaringsutrymmen av
olika slag. Det finns en egen separat in- och utgång till bostaden och den utrustas
med en balkong som man kan vistas på eller en terrass. En fransk balkong godkänns
endast i välgrundade undantagsfall.
Den rekommenderade storleken på en separat bostad är 35–40 m2, vilket man kan
avvika från i bostadslösningar avsedda för vissa grupper med särskilda behov.
Bostadsgrupper
Man kan låta separata bostäder för små grupper av boende bilda en bostadsgrupp,
där det utöver bostäderna finns lokaler som invånarna använder gemensamt och
personalutrymmen. I sådana lösningar kan man avvika från de rekommenderade
minimistorlekarna på bostäderna.
Grupphem
Ett grupphem består av de boendes privata och separata med wc/badrum utrustade
rum vars sammanlagda yta är minst 25 m2. Därtill har de boende tillgång till ett
uppehållsrum och en matsal som förenas av en korridor. En lösning av det här slaget
är motiverad i situationer där de som bor på grupphemmet har ett stort behov av vård
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och ständig personalnärvaro krävs för att tillgodose de boendes grundläggande
behov. Om det privata rummet har en egen utgång eller om den boende behöver
många hjälpmedel eller mycket hjälp från personalen, måste rumsstorleken anpassas
därefter.
Separata badrum i varje bostad
De separata badrummen (wc/badrum) är 4–5 m² och utrustas med tillräckliga och
ändamålsenliga anordningar och utrustningar (t.ex. stödhandtag, duschstol) med
hänsyn till användarens särskilda behov.
Biutrymmen och gemensamma utrymmen
I bostadshus avsedda för grupper med särskilda behov planerar man de biutrymmen
och de gemensamma utrymmen som anges ovan så att de motsvarar behoven vid
vanligt boende, men tar hänsyn till gruppernas behov och önskemål när det gäller
såväl antalet utrymmen och deras storlek som utrustningen. I bostadshus med
boende som kräver duschsäng ska duschutrymmet dimensioneras för användning av
en duschsäng.
Serviceutrymmen
Med serviceutrymmen menas utrymmen som behövs för servicepersonalens och
serviceverksamhetens behov. Dessa är exempelvis personalens kontorsutrymmen,
möteslokaler och sociala utrymmen samt de gemensamma matlagningsutrymmena
och matsalen.
Utrymmena dimensioneras endast för behoven i det aktuella boendet och i
bostadslösningar i gruppform (grupphem, bostadsgrupper) separeras de tydligt från
bostäderna.
Utgångspunkten för placeringen av privata utrymmen och gemensamma utrymmen är
att den boendes vardag fungerar smidigt.
5.4

Lösningar för särskilda användargrupper
Boendet för grupper med särskilda behov ska ordnas enligt principen för normalt
boende och lokaliseras till vanliga bostadsområden. Bostadskomplexen planeras för
användning av endast en grupp med särskilda behov och så att tomterna intill inte
bebyggs med boenden för andra grupper med särskilda behov eller en
bostadskoncentration för samma grupp med särskilda behov. Stödboende skulle inte
förlägga till samma tomt som grupphemsbostäder eller annat serviceboende.
Boendet för grupper med särskilda behov ska ordnas så mångsidigt som möjligt i
enlighet med ortens långsiktiga behov. På så sätt undviker man institutionsliknande
boendelalternativ som begränsar de individuella behoven. Detta mål uppfyller man
bäst med små projekt och flexibla bostäder samt genom att utnyttja det vanliga
bostadsbeståndet till boende för grupper med särskilda behov.
Bostäder för äldre
Bostads- och servicebehovet varierar mycket beroende på skillnader i ålder,
funktionsförmåga och olika sjukdomar, och därför krävs det många olika boende- och
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servicelösningar. Bostäder för äldre kan exempelvis bestå av separata bostäder i ett
seniorhus eller separata bostäder och/eller grupphemsbostäder i ett servicehus.
Utrymmeslösningarna och gården planeras så att de boende kan röra sig
självständigt både med och utan hjälpmedel. Man bör undvika långa korridorer och
bostäderna ska grupperas så att privatlivet skyddas. Utrymmen för vistelse utomhus
(rymliga balkonger, terrasser, gårdar etc.) placeras tillgängligt i anslutning till de
gemensamma uppehållsutrymmena och avgränsas på ett naturligt och estetiskt sätt
som garanterar de boendes säkerhet.
Vid planeringen av storleken på byggnadsobjektet är det viktigt att man utöver de
allmänna aspekterna även tar hänsyn till verksamhetens art: fungerar byggnaden
endast som en enhet för effektiverat boende eller erbjuder man dessutom lättare
serviceboende och öppen service samt andra verksamheter för att ge stöd åt äldre så
att de kan bo kvar hemma?
I enskilda grupphem får det finnas högst 15 boendeplatser. I grupphem med över 10
boende ska det finnas två separata utrymmen för gemensamt umgänge. Grupphem
för minnessjuka med svårt och problematiskt beteende får dock ha högst 10–12
boendeplatser.




Programmet för att förbättra äldres boende 2013–2017 (SRb 18.4.2013)
Ikä-aske-rapporten, Miljöministeriets rapporter 16/2012
Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen,
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 (SHM och
Kommunförbundet)

Bostäder för funktionshindrade
Servicebehoven varierar mycket funktionshindrade emellan och bostadslösningarna
planeras utifrån de boendes individuella behov. För att kunna planera
bostadskomplexen måste man utreda behoven hos framtida boende och utvärdera
det blivande bostadsområdet. Vi rekommenderar att boendelösningarna planeras
tillsammans med dem som ska bo i byggnaden. (Se projektet Arjen keskiössä
www.ara.fi/arjenkeskiossa).
Bostäderna ska inte byggas i direkt anslutning till lokaler med dag- och
arbetsverksamhet eller i deras närhet annat än av särskilda skäl. Korttidsboende kan
ordnas tillfälligt i anslutning till långtidsboende (högst 5 % av bostäderna) om det inte
stör de boendes liv i orimlig omfattning. Rum avsedda för korttidsboende ska vara
utformade som bostäder för långtidsboende både till storlek och inredningslösningar.
Stora grupper ökar de institutionsliknande egenskaperna och gör boendet mindre
individuellt. I flervåningshus bör bostäder avsedda för grupper med särskilda behov
placeras i flera olika trappuppgångar.
Det högsta antalet bostäder bedöms alltid utifrån respektive byggnad. Till grund för
bedömningen ligger kommunernas utredningar av de boendes individuella behov,
vilka ARA kräver ska bifogas projektansökan. Målet är att minska grupphemmens
boendeantal och antalet bostäder som finns på samma tomt eller i samma fastighet.
Bostadskomplexens storlek har stor betydelse för den boendes livskvalitet och
möjlighet att leva ett individuellt liv. Ett stort boendeantal ökar de institutionsliknande
dragen i personalens arbete och i själva boendet. Storleken på bostadskomplex med
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boende i gruppform varierar beroende på de boendes behov och ortens befintliga
bostadslösningar för målgruppen.
Bostadsgrupperna kan till exempel bestå av 4–8 bostäder. Bostadskomplex som är
större än så kan vara motiverat/möjligt i fall där de funktionshindrade har ett så stort
behov av vård att personal måste finns på plats dygnet runt.
I planeringen av boendelösningar för funktionshindrade rekommenderar vi att man
börjar med att läsa i synnerhet följande dokument och tar hänsyn till anvisningarna
och rekommendationerna i dessa:





Statsrådets principbeslut om program för ordnande av boende och anslutande
tjänster för utvecklingsstörda (SRb 21.1.2010)
Genomförande av statsrådets principbeslut: Program för ordnande av boende och
anslutande tjänster för utvecklingsstörda (Kommunbrev 16.11.2010)
Delegationen för utvecklingsstörda 10.2.2010, Turva- ja sosiaalitekniikan
laatuvaatimukset (Kvalitetskriterier för säkerhets- och socialteknik)
Statsrådets principbeslut om tryggande av individuellt boende och tjänster för
personer med utvecklingsstörning (SHM, SRb 8.11.2012)

Bostäder för långtidsbostadslösa
Bostäder avsedda för långtidsbostadslösa ska vara separata bostäder i
småhuskomplex eller separata bostäder i form av bostadsgrupper i flervåningshus.
Den rekommenderade storleken på bostaden är då 35–40 m2. I lägenheter i
flervåningshus ska det dessutom finnas en balkong, terrass eller fransk balkong. De
boende ska ha möjlighet att bada bastu, i första hand i en gemensam
bastuavdelning, och ha tillgång till gemensamma utrymmen (service- eller
föreningsrum o. dyl., förråd och tvättstuga).
Bostäderna för långtidsbostadslösa ska i möjligaste mån decentraliseras i vanliga
bostadsområden och inte bilda egna flervåningshus eller stora bostadskomplex för
målgruppen.


Programmet för minskning av långtidsbostadslöshet 2012–2015 (SRb
5.12.2012)

Bostäder för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa
Separata bostäder för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa med tillhörande
gemensamma utrymmen och biutrymmen kan vara av samma typ som bostäder,
bostadsgrupper eller grupphemsbostäder för funktionshindrade.
Boende i grupphem ordnas endast av välgrundad anledning när den boendes behov
av hjälp och stöd kräver närvaro av personal dygnet runt. Målet är att bygga separata
bostäder och/eller bostadsgrupper med tillräckligt små grupper.
Studentbostäder
Bostäder avsedda för studenter är i regel likadana som vanliga småbostäder.
Bostäderna kan dock placeras i studentkorridor avsedda för flera boende där var och
en har ett eget rum med separat wc och badrum. I en studentkorridor ska det egna
boendeutrymmet uppgå till minst 20 m².
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6.1

KRAV PÅ PLANERNAS INNEHÅLL

Ansökan om understödsreservering
När man ansöker om understödsreservering ska man till dokumenten bifoga bland
annat detalj- eller byggnadsplanen för tomten samt en utredning om tomtens
lämplighet för byggande och kommunaltekniska förutsättningar, dispositionsplan för
tomten (1:500 eller 1:200), rumsprogram samt riktpriskalkyl och hyreskalkyl i
förhållande till hyresnivåerna i området. Dessutom ska man upprätta en fritt
formulerad miljörapport, i vilken byggnadsobjektets placering, förhållandet till
grannskapet samt till närservice och trafikförbindelser framgår. Fotografier som visar
byggnadsplatsen ska också bifogas till miljörapporten. För att bedöma hur lämplig
byggnadsplatsen är för det planerade bygget utreder man även buller och huruvida
bostädernas utsätts för direkt solljus.
Den dokumentation som krävs för ansökan om understödsreservering finns
förtecknad i ansökningsanvisningen Stöd från ARA, som uppdateras varje år (se
www.ara.fi).

6.2

Skissplaneringsfasen
Några av byggherrens centrala uppgifter är att låta upprätta ordinarie planer och styra
planeringen så att man uppfyller beställarens mål för omfattningen, kvaliteten samt
bygg- och boendekostnaderna, vilka även utgör grunden för beviljandet av
understödsreservering. Om det i ARAs beslut om understödsreservering inte nämns
något om att skissplaner ska lämnas in och att ett eventuellt möte (inledande möte)
ska hållas på ARA, behöver byggnadsplanerna som upprättas i planeringsfasen inte
lämnas in till ARA innan de är helt färdiga och godkända. ARA kan redan i samband
med understödsreserveringen kräva att skissplaner och kostnadskalkyler baserade
på dessa lämnas in, men kravet ställs främst på projekt som rör specialbostäder.
Genom detta förfarande försöker man på förhand säkerställa godkännandet av planer
och kostnader för projekt som är svårare än vanliga bostäder och samtidigt undvika
onödig planering och onödiga planeringskostnader.
När skisserna ska godkännas räcker det i regel med bilder som skickas in
elektroniskt, exempelvis som pdf-filer som kan skrivas ut i A4- eller A3-format. Till
skissplanerna bifogas omfattnings- och kostnadskalkyler som visar att planerna
överensstämmer med målen.
Dessutom måste man lämna in en tillgänglighetsutredning där det framgår på vilket
sätt bostäderna, tomten och närmiljön tillgänglighetsanpassas. Utredningen ska
säkerställa att projekterarna fäster särskild uppmärksamhet vid att skapa
tillgänglighet. Utredningen kan formuleras fritt i ett dokument på en eller flera A4-sidor
som innehåller information om byggnadens och tomtens tillgänglighet på ett sätt som
kompletterar bygglovsritningarna.
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6.3

Godkännande av planer och kostnader
Vid godkännande av planer och kostnader, det vill säga vid ansökan om delbeslut,
bifogas till dokumenten utöver ansökningsblanketter även en serie över
huvudritningar (skala 1:100) samt en gårdsplan, om inte samma information finns på
planritningen. Följande ska framgå av gårdsplanen: byggnader och konstruktioner,
staket, gårdens markhöjd, räddnings- och promenadvägar, ramper, vistelse- och
lekområden, parkeringsområden, uppsamlingsplatser för snö, markbeläggningar på
gården, möbler och utrustning. Bostadsutrymmenas ytor ska anges med 0,5 m2:s
noggrannhet på ansökningsblanketterna och ritningarna. Rumsytorna motsvarande
lokalförteckningen numreras på ritningarna.
Dokumenten för denna fas räknas även upp i blanketten Dokument som skall
inlämnas i delbeslutsskedet (ARA 99a/121).

1

http://www.ara.fi/download/noname/%7BABA4D200-2399-48B8-AF38-BAB732E16F69%7D/22937
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BILAGOR
Bilaga 1.
Begrepp inom boende som används i planeringsguiden

Bostad är ett utrymme som behövs för boende och där det är möjligt att leva och utföra olika
dagliga sysslor. En bostad kan vara en separat bostad, en bostad i ett grupphem eller i en
bostadsgrupp.
Boendeutrymme, se bostad.
Bostadskomplex är en funktionell helhet som kan består av flera bostadsenheter,
exempelvis avdelningar eller rum. En verksamhetsenhet kan även vara ett grupphem eller ett
servicehus.
Bostadsenhet, se bostadskomplex.
Bostadsgrupp innebär separata bostäder och tillhörande gemensamma utrymmen
(uppehållsutrymmen och utrymmen för måltider och hushållsysslor). Bostäderna är oftast
ettor eller tvåor. Hur de gemensamma utrymmena och serviceutrymmena i anslutning till en
bostadsgrupp ser ut beror på bostadsgruppens placering och de boendes behov.
En separat bostad består av en hall, uppehålls-, måltids- och matlagningsutrymmen, ett
sovrum med fönster och ett badrum samt tillräckligt många förvaringsutrymmen av olika slag.
Separata bostäder kan vara ettor, tvåor eller treor. De kan också vara en del av en
bostadsgrupp.
Servicehus är en byggnad där det utöver servicebostäder finns egen personal, ett
larmsystem och möjlighet att få hjälp dygnet runt; den boende bor i en egen ägar- eller
hyreslägenhet som han eller hon själv besitter. I servicehus finns det gemensamma
utrymmen till de boendes förfogande.
Grupphem består av en grupp bostäder som genom de gemensamma utrymmena är nära
sammankopplade med varandra. De boende har ett eget rum (ett individuellt privat utrymme)
som innefattar wc och duschutrymme. Grupphemmets gemensamma utrymmen som ligger i
direkt anslutning till bostäderna fungerar som ett boendeutrymme till stöd för omsorgen om
de boende. Grupphem är oftast belägna i servicehus, men de kan också vara självständiga
bostadsenheter.
Grupphemsbostad innebär ett eget personligt utrymme för den boende (ett rum och wcoch duschutrymme) i ett grupphem.
Boende i gruppform innebär boende i en bostad som är en del av en grupp (bostadsgrupp)
eller i ett grupphem.
Seniorhus är ett tillgängligt hus designat för alla (design for all) som är avsett för äldre.
Verksamhetsenhet, se bostadskomplex, bostadsenhet.
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Bilaga 2.
Litteratur och publikationer

Miljöministeriet. Finlands byggbestämmelsesamling ByggBs E1, F1 och G1.
RT-korten avsnitt 93 Boendeutrymmen (på finska)
Asuminen arjen keskiössä -opas (2015). Saatavilla: http://www.ara.fi/fiFI/ARAtietopankki/ARAn_julkaisut/Erillisjulkaisut/Asuminen_arjen_keskiossa__Asuntoverkos
to%2832944%29
ARVI – en utvärderingsmetod för bostäder www.ara.fi
Asuntojen yhteiset vapaa-ajan tilat
Pentti Penttilä
Helsingfors: Bostadsstyrelsen. Forsknings- och planeringsavdelningen, 1989. - 35 s. : bil. +
bil.
Asuntotutkimuksia / Asuntohallitus. Tutkimus- ja suunnitteluosasto, ISSN 0781-3244 ; 1989:2
ISBN 951-47-2575-1
Kotiharrastusten tilantarve
Pentti Penttilä
Helsingfors: Bostadsstyrelsen. Forsknings- och planeringsavdelningen, 1987. - 23 s. : bil. +
bil.
Asuntotutkimuksia / Asuntohallitus. Tutkimus- ja suunnitteluosasto, ISSN 0781-3244 ; 1987:4
ISBN
951-47-0947-0
Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu
Kahri Esko; Pyykönen, Hannu
Helsingfors: Rakennuskirja, 1984. - 544 s.: ill. + tab.
ISBN 951-682-085-9
Rivi- ja kerrostalojen suunnittelu
Helsingfors: Bostadsstyrelsen, 1990. - 33 s.
Bostadsstyrelsen/Instruktionsbok; A1.1
ISBN 951-37-0110-7
Esteetön rakennus ja ympäristö : Turvallinen toimia ja liikkua: Suunnitteluopas
Bygginformationsstiftelsen
Helsingfors: Bygginfo Ab, 2007. - 88 s.: ill.
ISBN 978-951-682-816-2
Esteetön asuinrakennus
Könkkölä, Maija
[Helsingfors] Invalidförbundet, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, 2003. - 135 s.: ill.
Invalidförbundets publikationer O., ISSN 1457-1471 ; 16
ISBN 952-9615-87-6
Muunneltavuus palvelu- ja senioriasumisessa – VVO Palvelutalo Viikin kehityshankeraportti
(ARAs rapporter 1 | 2010)
Rapporter från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 1 | 2010. Lahtis 2010.
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ISBN 978-952-11-3735-8 (webbpublikation)
ISSN 1797-5514 (webbpublikation)
Pienasunnon suunnittelu
Statens bostadsfond
Helsingfors: Statens bostadsfond, 2005. - 126 s.
ISBN 951-53-2784-9
Rakennus- ja kiinteistöalan ekotehokkuus
Miljöministeriet; Helsingfors 2002
Serie: Suomen ympäristö 580, rakentaminen
ISBN 952-11-1230-1
TTS meddelanden 1/2011(657) Ikääntymisen tuomat haasteet asumiselle och 2/2011 (658)
Senioriasumisen suunnitteluohje, Heli Mäntylä och Minna Kuusela, TTS, Matti Kuittinen,
Kombi Arkkitehdit och Erja Rappe, Marttaliitto. Publikationerna kan hämtas från
www.ttskauppa.fi.
Laurinkari, Juhani; Poutanen, Veli-Matti; Saarinen, Anja; Laukkanen, Tuula (2005).
Senioritalo ikääntyneen asumisvaihtoehtona. Miljöministeriet. Helsingfors.
Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Miljöministeriets rapporter 10/2012.
Mietola, Reetta & Teittinen, Hannu och Vesala, Hannu T., Kehitysvammaisten ihmisten
tulevaisuus – kansainvälisiä esimerkkejä ja vertailu Suomeen. Suomen ympäristö 3/2013
Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Tuokkola, Kati och Nieminen, Jarmo, Asumista ja arjen
tukea – esimerkkejä mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista muutamassa maassa.
Miljöministeriets rapporter 17/2013.
Social- och hälsovårdsministeriet (2011), Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Socialoch hälsovårdsministeriets utredningar 2010:28. Helsingfors.
Social- och hälsovårdsministeriet (2007), Asumista ja kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluja koskeva kehittämissuositus. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer
2007:13.
Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajan luvanvaraiselle toiminnalle, toimitiloille sekä välineille
asetettavat vaatimukset. Södra Finlands länsstyrelse, Social- och hälsovårdsavdelningen
16.10.2008.
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