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Asuminen ja koti / Housing and home
Rakennukset ja asuinympäristö / Buildings and home environment
alue [alueen, aluetta, alueita]
asettua asumaan [asetun, asettui, asettunut] jhk
asua [asun, asui, asunut]
Missä asut? Missä asutte?
asuinhuoneisto [huoneisto]
asuinpaikka [paikan, paikkaa, paikkoja]
vakinainen asuinpaikka
asuinympäristö [ympäristö]
asukas [asukkaan, asukasta, asukkaita]
talon asukkaat
asukas [asukkaan, asukasta, asukkaita]
asukasluku [luvun, lukua, lukuja]
asukastiheys [tiheyden, tiheyttä]
asuma-alue [alue]
asuminen [asumis|en, -ta, -ia]
asumiskustannukset [kustannusten, kustannuksia]
asunto [asunnon, asuntoa, asuntoja]
asuntoalue [alue]
asuntola [asuntolan, asuntolaa, asuntoloita]
asuntomarkkinat [markkinoiden, markkinoita] pl
asunto-osake [osakkeen, osaketta, osakkeita]
asunto-osakeyhtiö [yhtiön, yhtiötä, yhtiöitä]
asuntopula [asuntopulan, asuntopulaa]
esikaupunki [kaupunki]
asua esikaupunkialueella
hiekkalaatikko [laatikon, laatikkoa, laatikoita]
huoneisto [huoneiston, huoneistoa, huoneistoja]
huvila [huvilan, huvilaa, huviloita]
irtisanoa [sanon, sanoi, sanonut]
irtisanomisaika [ajan, aikaa, aikoja]
isännöitsijä [isännöitsijän, isännöitsijää,
isännöitsijöitä]
kaksio [kaksion, kaksiota, kaksioita]
kartano [kartanon, kartanoa, kartanoita]
kattohuoneisto [huoneisto]
kattoterassi [terassi]
katu [kadun, katua, katuja] kadulla
kaupunginosa [osan, osaa, osia]
kaupunki [kaupungin, kaupunkia, kaupunkeja]
asua kaupungissa
kaupunki- / kaupunkilaiskaupunkialue [alue]
kaupunkilainen [kaupunkilais|en, -ta -ia]

area, district, neighbourhood
take up residence, settle down (in)
live, reside
Where do you live?
flat, apartment
residence, place of residence
a permanent residence
home environment
resident
residents of the house
inhabitant
population, number of inhabitants
population density
housing estate
housing
housing expenditures
flat, apartment, residence, housing
residential area
dormitory, hostel
housing market
private apartment, condominium
housing corporation / company
housing shortage
suburb, outskirts
live on the outskirts of a town/city
sandpit, sandbox
flat, apartment
villa
give a notice
term of notice
house manager
two-room flat, duplex
manor
penthouse
roof terrace
street | on the street
district (of a town or city)
city, town
live in a town / city
urban
urban area
urban, urban person
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kaupunkilaiset [kaupunkilaisten, kaupunkilaisia] pl
keinu [keinun, keinua, keinuja]
keinua [keinun, keinui, keinunut]
keinulauta [laudan, lautaa, lautoja]
keinua keinulaudalla
kerros [kerroksen, kerrosta, kerroksia]
kerrostalo [talo]
kerrostaloasunto [asunto]
keskusta [keskustan, keskustaa, keskustoja]
asua keskustassa
kesäasunto, maaseutuasunto [asunto]
kesämökki [mökki]
kiinteistö [kiinteistön, kiinteistöä, kiinteistöjä]
kiinteistönvälittäjä [välittäjän, välittäjää, välittäjiä]
kiipeilyteline [telineen, telinettä, telineitä]
koditon [kodittoman, koditonta, kodittomia]
kolmio [kolmion, kolmiota, kolmioita]
kortteli [korttelin, korttelia, kortteleita]
koti [kodin, kotia, koteja]
kotiin | tulla kotiin
kotoa | lähteä kotoa
kotona | olla kotona
kotiosoite [osoite]
kotitalous [talouden, taloutta, talouksia]
kotiutua [kotiudun, kotiutui, kotiutunut]
kotiutua [kotiudun, kotiutui, kotiutunut]
kotoisin: olla kotoisin jostakin [olen, oli, ollut]
Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Suomesta.
kotona
kunnallinen asunto
kylä [kylän, kylää, kyliä]
Asun pienessä kylässä.
laitakaupunki [kaupunki]
leikkipuisto [puisto]
linna [linnan, linnaa, linnoja]
lomaosake [osakkeen, osaketta, osakkeita]
lähiö [lähiön, lähiötä, lähiöitä]
maa: maalla | asua maalla
maalainen [maalais|en, -ta, -ia]
maaseutu [seutu]
asua maaseudulla
maja [majan, majaa, majoja]
majoittaa [majoitan, majoitti, majoittanut]
majoitus [majoituksen, majoitusta, majoituksia]
murju [murjun, murjua, murjuja]

townspeople, townsfolk
swing, swing set
swing, rock
see-saw
see-saw
floor, level, storey
block of flats, apartment house
flat, apartment
centre
live in the centre
summer residence, country house
summer cottage
real estate
estate agent, broker
climbing frame (for children)
homeless
three-room flat
block, quarter
home
home | come home
from home | leave home
at home | be at home
home address
household
settle down
begin to feel like home
be from, come from
Where are you from?
I come from Finland.
at home
council housing, public housing
village
I live in a small village.
suburb, outskirts
playground
castle
time-share
suburb
in the country | live in the country
countryman, countrywoman
countryside, rural area
live in the country / in a rural area
hut, lodge, shelter
accommodate, lodge
accommodation, lodging
hovel

