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Asuinympäristö

• Rakennettua

• Luonnon muovaamaa

• Yhteisöllisyyttä

• Sosiaalisia suhteita

• Asenteita

• Tunteita

• Konkreettinen, ulkoa määritelty
• Samalla abstrakti, yksilöllinen ja henkilökohtainen

→ Jokaisella oma kotiympäristö ja elinpiiri

Jyväskylän kaupunki / Suomen ilmakuva oy

Fyysinen 
ympäristö

Sosiaalinen 
ympäristö

Psyykkinen 
ympäristö



Kotiympäristö muodostuu elinpiiristä
• Elinpiiri on alue jossa henkilö liikkuu 

päivittäisessä elämässään

• Se voi olla rajoittamaton (=laaja) tai rajoittua 
pelkästään yhteen huoneeseen

• Elinpiiri kuvastaa myös 
osallistumismahdollisuuksia → liikkuuko 
henkilö vain kodin ja naapuruston alueella 
(=osallistumismahdollisuudet ovat heikot) vai 
mahdollisesti myös sen ulkopuolella (=voi 
osallistujia laajemmin yhteiskunnan 
toimintoihin)?

• 41% yli 75-90 vuotiaista elinpiiri on 
rajoittunut pääasiassa naapuruston alueelle 
(otos n=848, Keski-Suomi)



Elinpiiri ja elämänlaatu (n=848)
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Elinpiirin pieneneminen 2-v seurannassa liittyi jyrkempään 

elämänlaadun kuin jos elinpiiri säilyi (ryhmä*aika yhdysvaikutus 

p=.004.)



Elinpiirissä liikkuminen kuvaa yksilön resurssien 
ja ympäristön vaatimusten välistä tasapainoa. 

Henkilön 

terveys ja 

toimintakyky

Ympäristön 

vaatimukset ja 

mahdollisuudet

Lawton MP, Nahemow L. Ecology and 

the aging process. 1973. 



Yksilö-Ympäristö vuorovaikutus
• Haasteita tuo toimintakyvyn muutokset:

• Lihasvoiman heikkeneminen
• Vaikeus kulkea portaita ja liikkua pitkiä matkoja, apuvälinetarve kasvaa, 

kynnykset tuntuvat korkeilta ja ovet painavilta
• Kävelyvauhti ja reaktioaika hidastuu

• Pitäisi olla 1.2 m/s jotta kadun ehtii ylittää vihreän valon aikana. 
• Muistiongelmat lisääntyvät

• Ympäristön hahmottaminen vaikeutuu
• Reittien muistaminen

• Näön heikkeneminen
• Esteiden havaitseminen vaikeaa
• Valon tarve kasvaa, tarvitaan paremmat kontrastit, jotta korkeuserot 

näkyvät
• Kuulon heikkeneminen

• Liikenteessä liikkuminen vaikeaa, hahmottaminen ja reagointi
• Vaikutus tasapainoon

• Tasapainon heikkeneminen
• Kaatumisen riski kasvaa



Heikentynyt kognitiivinen toimintakyky 

JA

RISKI ULKONA 

LIIKKUMISEN 

RAJOITTUMISEEN OR 

(95% CI)

Mäkinen maasto 3.9 (2.4-6.3)

Julkisten rakennusten esteettömyysongelmat 3.6 (1.8-7.3)

Katujen huono kunto 2.9 (1.5-5.4)

Ei puistoja 3.5 (1.6-7.6)

Sääolosuhteet 4.0 (2.5-6.5)

Raskas ja/tai vilkas liikenne 2.5 (0.9-6.5)

Rikollisuus (turvattomuus) 2.0 (1.2-3.6)

YKSILÖ JA YMPÄRISTÖ YHTEISVAIKUTUS ULKONA LIIKKUMISEN RAJOITTUMISEEN

Rantakokko & Wilkie 2017

• Kun haasteellinen ympäristö yhdistyy 
heikentyneeseen kognitiiviseen 
toimintakykyyn, se lisää ulkona liikkumisen 
rajoittumista 2-4-kertaiseksi

• Erityisen haasteellista vaikuttaisi olevan 
mäkinen maasto ja sääolosuhteet



• Liian mäkinen maasto

• Ei ole levähdyspaikkoja

• Tien pinta on huonossa kunnossa (kuoppia, soraa, 
jne)

• Ei ole muitakaan ulkona, joten en mene itsekään

• Ei ole ketään, kenen kanssa mennä

• Autoliikenne on liian vilkasta / meluista / 
vauhdikasta

• Huoltoajoa jalkakäytävillä

• Pyöräilijöitä samalla kevyen liikenteen väylillä

• Kevyen liikenteen väylät on liian kapeita

• Ei ole paikkoja mihin mennä / liian pitkä matka 
palvelujen pariin

• Liian korkeat katukiveykset (ei pääse apuvälineellä)

• Ei ehdi kadun yli vihreän valon aikana

• Lunta ja jäätä, huono sää

• Katupölyt

• Ulko-ovi on liian raskas

• Portaat / ei ole hissiä

• Ei ole apuvälinevarastoa ja apuvälineen kanssa ei 
pääse portaita

Mikä siinä ympäristössä mättää?
Iäkkäät ihmiset raportoivat hyvin eri tyyppisiä esteitä ulkona liikkumiselle



…ja mitä seurauksia näillä esteillä on?
Ympäristön esteet…  

• lisäävät yksinäisyyden kokemuksia

• lisäävät ulkona liikkumisen pelkoa

• heikentävät iäkkään autonomiaa → kokemus siitä, ettei pysty itse 
määräämään omasta elämästään ja tekemään niitä asioita, jotka itse 
kokee mielekkääksi. 

• vähentävät sosiaalista osallistumista

• lisäävät riskiä kävelyvaikeuksien kehittymiseen

• heikentävät elämänlaatua



• Kaunis maisema, viheralueita

• Oma piha

• Järvenranta

• Kesämökki

• Penkkejä kevyenliikenteen reiteillä

• Aurinko paistaa, kevät ja kesä

• Hiihtoladut on lähellä

• Leveä ja tasainen jalankulkualue

• Bussipysäkki on lähellä

• Visuaalisia vinkkejä
• Askelten kuvat lattiassa

• Merkityt reitit, ei pelkoa eksymisestä

• Näkyvillä olevat välineet (ruokailuvälineet, hammasharja, 
hiusharja)

• Musiikki

• Toisten antama esimerkki, mallisuoritus

Ympäristö myös aktivoi!



Muistisairaus ja ympäristö
Rappe ym.2018

• Muistisairauden vaikutukset toimintaan eri ympäristöissä 
• ongelmat toiminnanohjauksessa 

• heikentynyt paikkaorientaatio 

• heikentynyt aikaorientaatio 

• heikentynyt kyky yhdistää tapahtumia paikkoihin 

• heikentynyt kyky kontrolloida impulsseja 

• tunnevasteet ympäristöön säilyvät 

• rutiinien avulla oppiminen säilyy



Miksi ympäristö kiinnostaa muistisairaan arjessa?

• Liikkuminen ja toiminta perustuvat ympäristöstä saatavan tiedon havainnointiin ja tulkintaan

• Ikääntymismuutoksia tiedonkäsittelyssä 
• usean samanaikaisen ärsykkeen vastaanottaminen vaikeutuu
• asioiden oppiminen ja mieleen palauttaminen vaikeutuu
• Aistien kautta saatava tieto ja sen tulkinta ovat keskeisiä muistisairaan henkilön toiminnalle. Kun asuinympäristössä on 

riittävästi aistittavaa ja olosuhteet tukevat sen häiriötöntä tulkintaa, elämä helpottuu. (Rappe 2018)

• Ikääntymiseen liittyvä aistitoimintojen heikkeneminen ja hidastuminen eivät yleensä haittaa 
päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. 

→Muistisairaudet sen sijaan voivat haitata arkea jo varhaisessa vaiheessa.

• Muistisairaudet alkavat yleensä hitaasti. Muistisairauksista yleisimmän Alzheimerin taudin 
varhaisoireisiin kuuluvat lähimuistin häiriöt, mitkä ilmenevät mieleen painamisen ja uuden 
oppimisen vaikeuksina. 
• Nimet unohtuvat, asioiden järjestys menee sekaisin, esineet hukkuvat ja vieraissa ympäristöissä 

liikkuminen vaikeutuu.
• Sairauden edetessä mukaan tulevat hahmottamisen ongelmat sekä ajan ja paikan tajun heikkeneminen. 
• Kommunikaatiota vaikeuttaa puheen tuottamisen ja ymmärtämisen ongelmat. 
• Persoonallisuus ja sosiaaliset kyvyt saattavat säilyä pitkäänkin. 



Ympäristö, aistit ja kognitio
• Erityisesti ulkona liikkuessa aistitoiminnot ja kognitio

merkityksellistä – pitää kyetä hahmottamaan ympäristö usean
aistin kautta tulevan tiedon avulla ja tekemään siihen liittyviä
päätöksiä
• Mihin mennään? 

• Miten sinne mennään?

• Milloin voi ylittää tien?

• Kuinka kauas voi kävellä? 

• Missä voi levähtää?

• Muistisairaus vaikeuttaa kommunikointia ja 
päätöksentekoprosessia, mutta erityisesti silloin, kun siihen 
yhdistyy vaikeudet aistitoiminnoissa (näkö / kuulo /molemmat) 
(Guthrie ym, 2018).

• Heikko näkö ja kuulo esiintyvät usein yhdessä, mikä vähentää 
merkittävästi ympäristöstä saatavan tiedon määrää.

Kuva: Muistipuisto.fi



AISTIT 
Tekevät havainnon

YMPÄRISTÖ: muodostaa havainnoitavan kohteen

Jos aistiprosessi tai tiedonkäsittely
häiriintyy, ympäristöstä 
muodostuva kuva häiriintyy

Kun havainto prosessoidaan oikein, 
se muodostaa mielekkään 
kokonaisuuden.



Näkö ja ympäristö

• Ikääntymismuutokset vaikuttavat näkökenttään, liikkeen
havainnointiin, näön tarkkuuteen, kontrastien havainnointiin, 
häikäisyalttiuteen sekä värierottelukykyyn.

• Silmät herkistyvät ympäristön olosuhteille, mikä voi vaikuttaa
halukkuuteen oleskella tietyissä tiloissa tai ulkoilla. Kirkkaat
valot häikäisevät ja tuuli sekä lämpötilojen vaihtelut
aiheuttavat helposti silmien kyynelehtimistä. 

• Vihreää ja sinistä väriä on vaikea nähdä ja kontrastien
erotuskyky heikkenee. 

• Näköön liittyvät ongelmat hankaloittavat asuinympäristön
muutoksiin sopeutumista ja uusien palveluiden käytön
opettelua.

Rappe ym.2018. Esimerkki 
muistisairaalle vaikeasti hahmottuvasta 
lattiasta.

http://www.allaboutvision.com/eye-exam/contrast-sensitivity.htm


Kuulo ja ympäristö

• Kuulo ei ole pelkästään 
kommunikoinninväline

• Kuulo auttaa hahmottamaan muuta 
liikennettä ja suuntia

• Kuulo auttaa asemoimaan itseä 
suhteessa muuhun ympäristöön

• Kuulo on vahvasti yhteydessä 
tasapainoon

tekijä Tuntematon, käyttöoikeus: CC BY

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Kuulo ja 
elinpiiri

• Kuulovaikeus lisää elinpiirin rajoittumisen riskiä
kaksinkertaiseksi (Polku ym.2015)

• kognitio, ikä, ja sukupuoli otettu huomioon

• Kuulolaitteen käyttö muuttaa tilannetta→ kun
kuulolaite on hyvä ja se koetaan hyödylliseksi, ei
vakavakaan kuulovaikeus vaikuta elinpiiriin (Polku
ym. 2018)

• Kuulonaleneman yhteyttä kognition
heikkenemiseen ei ole pystytty luotettavasti
osoittamaan (WHO, Risk reduction of cognitive 
decline and dementia), 

…mutta aistitoimintojen heikkeneminen
vaikeuttaa päivittäistä toimintaa

→aktiivisuus ja kommunikointi vähenevät

→aistiärsykkeet vähenevät

→toimintakyvyn heikkeneminen nopeutuu



• Ulkona liikkuminen avaintekijä 
toimintakyvyn ylläpitämisessä

• Liikkuminen ja liikunta oleellista 
muistisairauden ennaltaehkäisyssä 
sekä hoidossa

• Luontoympäristöllä on aivan 
erityinen merkitys muistisairaille 
ihmisille, koska luonnosta saatavan 
aistitiedon tulkinta ei edellytä 
vaativaa tiedonkäsittelyä. 

tekijä Tuntematon, käyttöoikeus: CC BY-ND

Ulkona liikkuminen

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Luontoympäristö ja muisti
• Luontoympäristössä vietetty aika saattaa merkittävästi

parantaa lyhytkestoista muistia verrattuna
kaupunkiympäristössä vietettyyn aikaan. 

• Luontoympäristössä oleskelu parantaa keskittymiskykyä, 
laskee sykettä ja verenpainetta, vähentää stressihormonin
(kortisoli) eritystä ja lihasjännitystä

• “Passiivinen” ulkoilu; puistossa oleilu, kukkien katselu, 
eläinten tarkkailu→ rauhoittavat aistiärsykkeet
(=aistiaktivointi) vähentävät ahdistuneisuutta ja 
käytöshäiriöitä henkilöillä, joilla on muistisairaus (Bossen
2010) 
• Luonnosta saatavan aistitiedon tulkinta ei edellytä 

vaativaa tiedonkäsittelyä, joten rauhoittuminen 
mahdollistuu. 

”Yhteys luontoon on perustarve” (Edward Wilson 1984)



Attention Restoration Theory (Huomion palauttamisen teoria)

”Luonto palauttaa minkä rakennettu ympäristö kuluttaa”

• Teorian mukaan ympäristö vaatii meiltä sekä suoraa, aktiivista 
huomiointia, sekä epäsuoraa, passiivista huomiointia.

• Vuorovaikutus sellaisten ympäristöjen kanssa, jotka sisältävät 
luonnostaan kiehtovia ärsykkeitä (esim. auringonlaskut), ei vaadi 
aktiivista huomiointia.  
• Tällainen passiivinen huomiointi mahdollistaa sen, että aktiivisen 

huomioinnin mekanismeilla on mahdollisuus palautua eli tarve 
aktiivisesti suunnata huomiota on tällaisissa ympäristöissä minimoitu. 

• Luonnollisen ympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen 
seurauksena yksilöt suorittavat paremmin tehtäviä, jotka vaativat 
keskittymistä. 

• Kaupunkiympäristöt sisältävät aktiivista huomiointia vaativaa 
stimulaatiota (esim. liikenteen melu), jotka vangitsevat huomion. 
Nämä stimulaatiot vaativat lisäksi paljon huomiota stimulaation 
voittamiseksi (esim. liikenteen välttäminen, tien ylittäminen, 
jne.), minkä takia kaupunkiympäristö vaatii enemmän 
keskittymiskykyä.



Muisti- ja ikäystävällinen ympäristö

• Hyvä ympäristönsuunnittelu
• Selkeästi tieliikenteestä erotetut jalankulkualueet

• Esteetön ja käytettävä ympäristö
• Ei konkreettisia esteitä, mahdollisuus liikkua apuvälineen kanssa

• Ympäristön rauhallisuus ilman liiallisia ärsykkeitä
• Rauhallinen äänimaailma: melu vaikeuttaa ympäristön hahmottamista
• Valaistus ja kontrastit

• Lähipalvelut ja liikkumisen paikat

• Ympäristön tarjoama ”silmänruoka”…eli kauniit maisemat
• Mahdollisuus tarkastella ympäristöä ilman aktiivista 

prosessointia, tilaisuus elpymiseen ja aistien 
lepuuttamiseen

• Ageing-in-place –mahdollisuus asua samassa paikassa
myös silloin, kun toimintakyky heikkenee→ tuttu
ympäristö auttaa liikkumaan, koska se kuormittaa
vähemmän muistia ja tiedonprosessointia.
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