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Esityksen sisältö 

• Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus 

• Aistit ja ympäristö 

– muutokset ihmisessä / vaatimukset ympäristölle 

– näkö, kuulo, tunto, haju, maku /esimerkkejä 

• Työvälineitä ympäristön ymmärtämiseen 

– Rakennustieto 

– Muistiliitto 

– Stirling University, DSDC, Skotlanti 

– Alzheimer’s Australia 
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Oma tila, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus 

”Mitä haavoittuvampi ihminen on sitä vahvemmin ympäristö 
vaikuttaa häneen” 

 (Lawton and Nahemow: Ecology and the aging. 1973) 

   

“Ihminen tarvitsee mahdollisuutta hallita ympäristöään, 
sosiaalista tukea, myönteisiä elämyksiä (kielteisten 
puuttumista) ja stressin poistamista”  

 (Ulrich: Effects of interior design on wellness: theory and recent scientific 
research. 1991) 

 

”Aina on ollut tapana viedä sairas hevonen omaan 
pilttuuseensa, orpo karitsa keittiöön, sairastunut koira 
parhaaseen makuuhuoneeseen, mutta potilaat me 
pakotamme isoihin makuusaleihin ja antautumaan 
tarkkailulle monenlaisissa intiimeissä tilanteissa 

 (Evan JR Burrough: Scandalous Impromptu. 1976 / Nightingale Ass. 2011) 
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B = f(P, E)  
 

 

• toiminta / käyttäytyminen on tulosta yksilön ja 
ympäristön vaikutuksesta toisiinsa  

B = toiminta/käyttäytyminen,  

P= yksilö ja  

E = ympäristö 

 
 Lähde: Lawton, M. P., & Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In C. Eisdorfer 

& M. P. Lawton (Eds.), Psychology of adult development and aging. Washington D.C.: 
American Psychological Association. 
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Ympäristö ja vuorovaikutus 

• Psykososiaalinen ympäristö: miten ihmiset 
kohtaavat, millaisia toiminnan, ilmaisun ja 
yhteisyyden mahdollisuuksia on   

• Fyysinen ympäristö: toiminnallisena, esteettisenä, 
viihtymiseen liittyvänä ilmiönä 

– molemmat sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
muokkautuneita 

– muuttuvat jatkuvasti omasta ja muiden toimesta 

– vaikuttavat siihen, mitä ajatellaan mahdolliseksi 
ja miten toimitaan 

 

Ympäristö muistisairaan ihmisen toimintakyvyn tukena/ Helinä Kotilainen 

Muistiystävällinen – tavallinen - normaali? 
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Mitä vanhetessa tapahtuu? 

• voimat vähenevät 

• aistit heikkenevät 

• ajatukset harhailevat 

• sanat karkailevat 

• sosiaaliset taidot heikkenevät 

• epätarkoituksenmukaista käytöstä 

• riippuvuus avusta lisääntyy 
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Millaisessa ympäristössä on hyvä vanheta? 

• Ympäristössä, joka viestii 

– hyväksymistä 

– kunnioitusta 

– mahdollisuutta lepoon / toimintaan 

– itsemääräämistä, oman ympäristön hallintaa 

      (Helle Wijk, Folkhälsan 20.9.2012) 

 

• Miten näitä voidaan vahvistaa ympäristön 
avulla? 
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Millainen hyvä ympäristö on? 

• hallittava / voit vaikuttaa ympäristöösi 

• hahmottuva / tiedät missä olet 

• sosiaalisuutta tukeva / on paikkoja olla yhdessä, 
tehdä yhdessä 

• yksityisyyttä tukeva / voit myös valita yksinolon 

• johdonmukainen / ”vihjeet” pitävät paikkansa,  

– esim. valoa ja ääniä = muita ihmisiä tai  

– oma kuva = oma huone 

– käsijohde jatkuu portaiden päätyttyä 

– jne. 
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Aistit ja ympäristö 
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Ihminen vastaanottaa 85 – 90% kaikesta 
saamastaan informaatiosta näköaistilla 

• heikentynyt mukautuminen valon vaihteluihin 

• lisääntynyt herkkyys häikäisylle 

• vähentynyt näön tarkkuus 

• näkökentän ja syvyysnäön pienentyminen 

• rajoittunut värintunnistus  (vrt. Helle Vijk) 

• silmäsairauksien vaikutukset 

   lisääntynyt valon tarve 
Lähde: Indretning af plejecentre – for svage aeldre og mennesker med demens 

http://www.social.dk/media/Servicestyrelsen/Publikationer/2004/PDF/gyu0yu8g.ht 
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Muistisairaan värintunnistamiskyky säilyy 
yhtä hyvin kuin muiden iäkkäiden (Wijk H.) 

• eniten pidetään selkeistä väreistä, 
sinisestä, punaisesta ja vihreästä 

• vähiten murretuista sävyistä ja 
tummista väreistä 

• punertavien ja kellertävien värien 
näkeminen säilyy paremmin kuin 
sinertävien ja vihertävien  

http://www.social.dk/media/Servicestyrelsen/Publikationer/2004/PDF/gyu0yu8g.ht
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Kuva: H.Wijk Kuva: H. Kotilainen 

Kuulon heikentyminen 

• alle 70 –vuotiaista 1%lla on heikentynyt kuulo 

• yli 80 –vuotiaista noin 80% kuulee jossain määrin huonosti  

 

Ympäristö muistisairaan ihmisen toimintakyvyn tukena/ Helinä Kotilainen 

Kuva: H.Kotilainen Kuva: H.Kotilainen 



9.12.2016 

8 

Hyvät ja huonot äänimiljööt 
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• Hyvä äänimiljöö tukee puheen erottamista ja 
ymmärtämistä 

• melu voi lisätä levottomuutta 

• ääni, joka herättää muistoja voi tukea muistia ja 
hyvinvointia (musiikki, luonnonäänet) 

 

 

Kuva: H.Kotilainen Kuva: H.Kotilainen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ääni ja melu 
 

• Monet hoitoympäristöissä tehdyt tutkimukset 
osoittavat 65 – 80 dB melutasoja, huiput 85 – 90 
dB, vastaa vilkasliikenteisen moottorien läheisyyttä 

• WHOn suositus on enintään 35 – 40 dB potilas- ja 
tutkimushuoneissa 

9.12.2016 Ympäristö muistisairaan ihmisen toimintakyvyn tukena 16 



9.12.2016 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ääni ja melu 
 Melu huonontaa hoidon tuloksellisuutta / 

tuottavuutta 

  nostaa verenpainetta 

  huonontaa unen laatua (EEG, Lundin yliopisto, 
38 - 40dB) 

  heikentää keskustelun ymmärtämistä 

  lisää rauhoittavien lääkkeitten käyttöä 

Melu heikentää myös henkilökunnan lepoa kotona  

Aiheuttaa uudelleen sairaalaan joutumista 
tehopotilaille 

    (Karolinska Institutet, Tukholma, koe ääntä vaimentavilla levyillä teho-osastolla) [Hagerman, 
Rasmanis, Blomkvist, Ulrich, Eriksen, and Theorell, 2005. International Journal of Cardiology]  

Takaisinmaksuaika akustiikkalevyille n. 1 kuukausi 
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Kuva: Ulrich 

Kuva: Blicher 

Kuva: Kotilainen 
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Äänet ja akustiikka 
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• Tervehdyttävät äänet - voivatko äänet ja 
akustiikka vaikuttaa hyvinvointiimme? 
Tiedeykkönen 18.11.2016 

• http://areena.yle.fi/1-3734597 

 

Tuoksumuisti ja ympäristö 
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• aktivoivat muistia 

• vaikuttavat mielialaan 

• vaikuttavat tunteisiin ja muistojen palautumiseen 

 

 

Kuva: H.Kotilanen 

http://areena.yle.fi/1-3734597
http://areena.yle.fi/1-3734597
http://areena.yle.fi/1-3734597
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• iän mukana monet tuntevat, että tuoksut katoavat 

• ruuan maku liittyy  vahvasti sen tuoksuun (makea, hapan, 

suolainen, kitkerä) 

• ruokahalu liittyy ruuan makuun, tuoksuun ja ulkonäköön 

• makujen ja tuoksujen kadotessa myös ruokahalu katoaa 

Ympäristö muistisairaan ihmisen toimintakyvyn tukena/ Helinä Kotilainen 

Haju- ja makuaisti 
 

Kuva: H.Kotilainen 

Tuoksut, hajut ja ilmanlaatu 
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http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dsdc-news/2016-11-04/air-quality-and-health-people-
dementia 
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Tuntoaisti /ympäristön materiaalit 

• ihminen on tottunut kosketukseen ja kaipaa hellyyttä 
• kipuherkkyys lisääntyy 
• lämmöntarve kasvaa sekä talvella että myös kesällä  
• aurinko, sade, tuuli, ulkoilma (elämykset) 
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Kuva: H.Kotilainen Kuva: H.Kotilainen 

Symbolien merkitys – ympäristön rikkaus 
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• mitä symboleja omassa ympäristössämme on 

• mikä merkitys niillä on meille itsellemme 

• mitä symbolit merkitsevät hoitoympäristössä 

 

 

 

 

 

Arabia, 1900-luku Alessi, 1985 
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• fyysinen aktiivisuus vähenee 

• lihaskuntoa voidaan ylläpitää harjoituksella 

• tasapainon hallinta vähentää kaatumisia 

• käsien ja käsivarren lihasten hallinta on välttämätöntä     
monissa tavallisissa toimissa 

turvallisuus 

Liikuntakyky /esteettömyys / turvallisuus 

Ympäristö muistisairaan ihmisen toimintakyvyn tukena 

Kuva: H.Kotilainen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikuntakyky / ergonomia / turvallisuus 
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Kuva: H.Kotilainen Kuva: H.Kotilainen Kuva: H.Kotilainen 
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Työtapaturmat terveydenhuollossa 

• taakan käsittelyyn liittyviä tapaturmia noin 2000 / 
v.(TTL, 2012) 

• henkilöstön poissaolosta aiheutuvat kulut 220 – 
300€ / p. (Tamminen-Peter, 2010) 

• työtapaturman keskimääräiset kulut 3000€  

• vuositasolla 467 m€ (laskettu Tapaturmavakuutus-
laitosten liiton tilaston 2010 pohjalta) 

• potilasnosturin investointikustannus 2500 – 3000€ 
(kattonosturi 1 hh – kylpyhuone) 

• takaisinmaksuaika yhdysvaltalaisen tutkimuksen 
(Chhokar et. al.) mukaan 6,2 v. -> 3,1 v. 
(Fagerström, Tamminen-Peter, 2010) 
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Linkkejä ympäristön ymmärtämiseen 

• Rakennustieto, mm. RT 93 11134 VANHUSTEN 
PALVELUASUMINEN 

• Muistiliitto, kodin, asiointi- ja hoitoympäristön 
turvallisuuden muistilistat  

• Almas hus, muistilista kodin ympäristön 
ymmärtämiseen (Norja) 

• Virtual Hospital, interaktiivinen menetelmä 
sairaalaympäristön ymmärtämiseen 
muistisairaan näkökulmasta (Skotlanti) 

• Enabling environments, interaktiivinen 
menetelmä sisä- ja ulkoympäristöjen 
ymmärtämiseen (Australia) 
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https://www.rakennustieto.fi/
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/
http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu/
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/almas_hus/
http://www.dementia.stir.ac.uk/design/virtual-environments/virtual-hospital
http://www.dementia.stir.ac.uk/design/virtual-environments/virtual-hospital
http://www.dementia.stir.ac.uk/design/virtual-environments/virtual-hospital
http://www.enablingenvironments.com.au/
http://www.enablingenvironments.com.au/
http://www.enablingenvironments.com.au/
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• DSDCn printscreen  virtual hospital keittiö 

33 
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DSDC - Stirling University - Dementia Services Development Centre 

34 
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Virtuaalisairaala, keittiö (DSDC) 
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Alzheimer’s Australia, Dementia Enabling Environments 

36 
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Dementia Enabling Environments, ruokailutila 
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Lisää tietoa: Rakennustieto 
(Uudistettu Tietoväylä avautuu alkuvuodesta 2017, sisältää mm. Arkkisen) 
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• linkkejä tietolähteisiin 

• julkaisuja 

• uutisia 

• De Hogeweyk –uutinen Arkkisesta 

38 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2109801/Dementiaville-How-experimental-
new-town-taking-elderly-happier-healthier-pasts-astonishing-results.html 

Kiitos 
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