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Sisältö 

• Hyvinvointia tukeva ympäristö 
– Ikääntymismuutokset 

– Muistisairauksien vaikutus 

• Ympäristön suunnittelu 
– Tilojen liittyminen 

– Oleskelu, liikkuminen, kokemuksellisuus 

– Toiminta, ajallisuus, monimuotoisuus, aistittavuus 
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Ympäristö 

• Fyysinen ympäristö: luonto ja rakennettu ympäristö 

• Psyykkinen, kognitiivinen ympäristö: aistittu, havaittu, 
tulkittu, ymmärretty, koettu ympäristö, henkilökohtaiset 
merkitykset 

• Sosiaalinen ympäristö: suhteet ihmisten välillä 
(vuorovaikutus, luottamus), yhteisöt, erilaiset roolit, 
vaikuttamisen väylät, osallisuus, yhdenvertaisuus 

• Kulttuurinen, symbolinen ympäristö: arvot, asenteet, 
normit, odotukset, tavat, jaetut merkitykset 

• Toiminnallinen ympäristö: tarjoumat, palvelut, 
esteettömyys, saavutettavuus, käytettävyys. 

 



  

9.2.2018 

Ympäristön merkitys 

 

 

• Luomme käsitystä itsestämme, ylläpidämme 
minuuttamme ja rakennamme identiteettiämme 
ympäristön avulla. 
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Hyvinvointia tukeva ympäristö 

Terveyttä edistävän 
ympäristön 
ominaisuudet  
Roger Ulrich 1991,1999 

Supporting Environment 
Theory 
Patrik Grahn 2011 

Terveyttä tukeva 
(salutogeeninen) 
ympäristö 
Aron Antonovsky  1988 

 

Hallinnantunne Ymmärrettävä Ymmärrettävä 

Mahdollisuus 
yksityisyyteen 

Saavutettava 
 

Yksilölle merkityksellinen 
 

Mahdollisuus 
sosiaaliseen tukeen  

Turvallinen   
 

Siihen voi vaikuttaa 

Mahdollisuus liikkua ja 
harjoitella  

Tarve ympäristön tuelle 
vaihtelee 

Pääsy luontoon ja muihin 
miellyttäviin paikkoihin 
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Hyvä ympäristö ihmiskeskeiselle hoidolle 

Senses framework  
Nolan ym., 2006 

S-SCEAM Swedish version 
Nordin ym., 2015, 2016 

Yhteenkuuluvuus (belonging) Kognitiivinen tuki 

Jatkuvuus (continuity)  Fyysinen tuki 

Turvallisuus (security) Turvallisuus 

Tarkoituksellisuus (purpose)  Normaalius 

Aikaansaaminen (achievement) Yhteisöllisyys (avoimuus), osallisuus, 
integraatio 

Merkityksellisyys (significance) Yksityisyys 

Mukavuus 

Valinnanvapaus 
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Hyvinvointia tukeva ympäristö 

 

 

• Jotta ympäristö voi tukea hyvinvointia, sen tulee herättää 
myönteisiä tunnetiloja, tuntua turvalliselta ja olla 
ymmärrettävä.  

• Tarve suurin ja vaikutus tehokkain kun ihminen on 
heikoimmillaan (sairas, stressaantunut, uupunut, vanha) sekä 
kasvun ympäristöissä. 

• Tarvitaan erityisesti lasten ja pitkäaikaishoidon paikoissa. 
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Ympäristön ominaisuudet 

Vähän hyvinvointia  

• Ihastuttaa, lumoaa, 
kiinnittää huomion 

• Oleminen, nauttiminen, 
pohdiskelu 

• Tarjoaa yksityisyyttä, 
suojattu 

• Riskitön, turvallinen 

• Esteetön 

• Tuttu 

 

Paljon hyvinvointia 

• Vaatii keskittymistä, 
oppimista 

• Aktiivinen tekeminen 

• Osallistuminen 

• Mielenkiintoinen 

• Riittävän haastava 

• Houkuttelevan salaperäinen 
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Tarjouma 

 

 

• Ympäristön tarjoumat määrittävät toiminnan rajat ja 
mahdollisuudet aistia, kokea ja oppia.  
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Ympäristö ja hyvinvointi 

 

 

• Ympäristön tarjoumien ja yksilön tarpeiden ja kykyjen 
yhteensopivuus ennustaa hyvinvointia. 

• Mitä vähemmän on osaamista ja resursseja, sitä herkempi 
on ympäristön vaatimuksille. 
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Hoitoympäristöt 

• Kodin ja työpaikan yhdistelmiä: miten hyvinvointiin 
liittyvät tekijät kuten vapaaehtoisuus, tasa-arvoisuus, 
demokraattinen päätöksenteko ja vastavuoroisuus 
toteutuvat? 

• Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät: asukaslähtöisyys, 
avoimuus, paikallisuus, monitoimijainen yhteistyö, 
joustavuus, kokonaisvaltaisuus, monisukupolvisuus, 
normaalius, luonnonläheisyys. 
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Hyvinvointiin vaikuttaminen 

Keinot vaikuttaa hyvinvointiin 

• Ympäristön synnyttämät tunnevasteet 
– välittömät tunnevasteet, 

– havaintojen tulkinnan kautta syntyvät  

• Toimintatarjoumat  
– passiivinen toiminta 

– aktiivinen toiminta 

 

Myönteiset muutokset tunnetiloissa, toimintakyvyn heikkenemisen 
kompensointi ja luontaisten ympäristövasteiden hyödyntäminen. 
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Ikäihmisen hyvä ympäristö 

• Esteetön, turvallinen, 
esteettinen 

• Tuttu mutta ei tylsä 

• Vaihteleva muttei 
sekava 

• Mahdollisuus osallistua 
tai nähdä toimintaa 

• Runsaasti kognitiivista 
toimintakykyä tukevia 
aistivirikkeitä. 
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Aistien ikääntymismuutokset  

• Aistitoiminnot hidastuvat ja heikkenevät, reaktiokyky 
hidastuu  

• Näkökyky: ikänäkö, kyynelehtiminen, pigmentaatiot, 
mustuaisaukon pieneneminen, syvyysnäön 
heikkeneminen 

• Kuulo: vaikeus kuulla korkeita ääniä ja erottaa ääniä 
toisistaan 

• Kyky aistia lämpötilan muutoksia ja säädellä lämpötilaa 
heikkenee. 

Dos. Erja Rappe 2017 
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Ympäristö ja muistisairaus 

 

• Mitä pidemmälle muistisairaus etenee, sitä 
tärkeämmäksi lähiympäristö muodostuu. 

• Mitä pienempi elinpiiri, sen tärkeämpää on sen 
laatu! 
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Muistisairaan ihmisen 
ympäristökokemuksessa aistittu 
ympäristötieto tulee sitä 
vallitsevammaksi mitä enemmän 
kognitio heikkenee. 
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Ympäristö muistin tukena 

 

• Yksilölliset tekijät: kokemukset, henkilökohtaiset tavat 
toimia, osaaminen 

• Yhteisölliset ja kulttuuriset tekijät: tavat, normit, 
arvostetut asiat, paikallisuus, historia 

• Ihmisenä olemiseen liittyvät tekijät: ympäristön 
esteettinen ja tiedollinen informaatio, psyykkiset ja 
fysiologiset vasteet. 
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Suunnitteluun vaikuttavat 
muistisairauden oireet 

 

• Toiminnanohjauksen ongelmat 

• Heikentynyt paikka- ja aikaorientaatio 

• Heikentynyt kyky yhdistää tapahtumia paikkoihin 

• Heikentynyt kyky kontrolloida impulsseja 

• Mantelitumakkeen toiminta säilyy 

• Rutiinien avulla oppiminen säilyy. 

 

 

Dos. Erja Rappe 2017 
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Viherympäristön edut 

• Maisemiin ja kasveihin 
luontaisia affektiivisia 
vasteita, jotka eivät 
edellytä kognitiivista 
toimintaa. 

• Runsaasti välitöntä 
aistitietoa, joka tuke 
orientaatiota ja 
toimintaa. 

 

Dos. Erja Rappe 2017 
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Terveyttä tukevan ympäristön suunnittelu 
 

 

 

• Tavoitteena monimuotoinen paikka, joka elvyttää 
ja tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden vapaasti 
valita kulloistenkin tarpeidensa mukaista fyysistä, 
sensorista, kognitiivista ja sosiaalista toimintaa.  

• Mahdollisimman normaali  

• Ymmärrettävä käyttäjilleen. 
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Suunnittelu – OSALLISTA! 

• Perustuu käyttäjien kykyihin ja tarpeisiin 

• Kerää tietoa kaikilta käyttäjiltä (myös 
henkilökunta, omaiset, vierailijat, vapaaehtoiset) 
mitä ominaisuuksia toivotaan/tarvitaan ja miksi 
ne ovat tärkeitä. 

• Selvitä käyttäjien voimavarat 
– Fyysiset, kognitiiviset ja sosiaaliset 

– Apuvälineiden käyttö 

• Pohdi ratkaisuja yhdessä käyttäjien kanssa. 



  

9.2.2018 

Lähtökohta 

• Saavutettavuus 

• Yhteys sisä- ja 
ulkotilojen välillä, 
käytön intensiteetti 

– Sisältä ulos: 
ikkunanäkymät 

– Siirtymät, välitilat 

– Lähitilat, yhteydet 
naapurustoon. 

 



  

9.2.2018 

Oleskelualueet 

 

• Lähellä rakennuksia, suojaisissa paikoissa 

• Erillään kävelyreiteistä 

• Kalusteet tukevia, muunneltavia, käsi- ja selkänojat 

• Tilaa myös apuvälineille 

• Kuntoiluvälineet 

• Grilli- tai nuotiopaikka. 

 

Dos. Erja Rappe 2017 
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Rajaus, sisäänkäynti 

 

 

• Vastaa käyttäjien turvallisuudentarpeita 

• Ei liian suljettu 

• Estää karkaamista. 
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Turvallisuus, turvallisuuden tunne 

 

• Ei tunnu epämiellyttävältä tai pelottavalta 

• Kulkuväylät tasaisia, ei liikaa kaltevuuksia, ei kaatumisen 
pelkoa 

• Penkkejä riittävästi, käsijohteita tarvittaessa  

• Ei vaaraa aiheuttavia tekijöitä kuten myrkyllisiä kasveja. 
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Mukavuus 

 

• Suojaa yksityisyyttä 

• Valinnanvaraa kokemuksissa, vuorovaikutuksessa ja toiminnassa 

• Luonnon ääniä 

• Värien ja muotojen käyttö. 
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Mukavuus 

 

• Suojaa säältä 

– Aurinko 

– Tuuli 

– Sade 
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Tilallisuus, tuttuus 

 

• Piha osa rakennusta ja 
ympäristöä 

• Kotoisia piirteitä.  
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Suunnistautuminen, liikkumisen 
helppous 

• Kulkuväylien sijoittelu, 
hiearkia, liittymät 

• Tilat reittien varrella: 
kokemukset, toiminta 

• Maamerkit 

– Eksymisen pelko 

• Opasteet. 



  

9.2.2018 

Kulkuväylät 

• Reitit johtavat jonnekin, ei pussinperiä, voi kulkea sekä 

sisä- että ulkotilassa. 

• Pääreitit leikkaavat sivureittejä suorassa kulmassa. 

• Käsijohde antaa tukea ja auttaa suunnistamaan. 

• Kaltevuuksia tulisi olla mahdollisimman vähän. 

• Pinnoite kova, karhea ja heijastamaton. 
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Toiminta 

 

• Mukavaa ja merkityksellistä tekemistä 

• Paikkoja oleskeluun, lukemiseen, kahvinjuontiin, 
liikuntaan, arkisiin askareisiin 

• Vierailijoille tekemistä, lapset! 
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Aika, jatkuvuus 

 

 

• Jatkuvuus, ajattomuus 

• Muistojen aktivointi 

• Paikan henki. 
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Monimuotoisuus 



  

9.2.2018 

Aistittavuus 

 

• Mahdollisuus  
– Nähdä, tuntea, kuulla, haistaa, maistaa 

– Kokea aurinkoa, tuulta, vettä, varjoa, hämärää, lämmintä, viileää, 
vuodenaikojen vaihtelu, hiljaisuutta, villiä luontoa… 

– Tuoksuihin liittyvät tunnemuistot säilyvät pitkään. 
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 Kiitos! 

facebook.com/ikainstituutti                           twitter.com/ikainstituutti 

  

  

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta. 
 

Erja Rappe 

erja.rappe@ikainstituutti.fi, @RappeErja 

ikainstituutti.fi 
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