
  

28.9.2018 

  

Al 

Opas muisti- ja ikäystävällisestä 
 asumisesta ja asuinympäristöstä 

Dos. Erja Rappe, 27.9.2018, Paasitorni, Helsinki 



  

28.9.2018 

• Ympäristöministeriön 
Ympäristöopas 2018 
Erja Rappe, vanhempi tutkija 

Helinä Kotilainen, arkkitehti SAFA 

Jere Rajaniemi, tutkija 

Päivi Topo, johtaja 

• Opas asuinalueiden, pihojen, 
asuinrakennuksien ja asuntojen 
muisti- ja ikäystävällisyyden 
suunnitteluun ja kehittämiseen  
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Oppaan käyttömahdollisuudet 

• Uusien asuinalueiden, rakennusten, pihojen ja asuntojen, 
erityisesti palvelutalojen suunnittelu 

• Olemassa olevien asuinalueiden ja kohteiden 
kehittäminen 

• Ikä- ja muistiystävällisten palveluiden suunnittelu 

• Suunnattu asuinalueiden ja asuntojen suunnittelijoille, 
rakennuttajille ja tilaajille, yhdyskuntasuunnittelijoille ja 
kaavoittajille sekä kuntien asumisesta ja terveyden 
edistämisestä vastaaville tahoille. 
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Tarve 

 

• Iäkkäiden ja muistisairaiden ihmisten tarpeita ei oteta 
riittävästi yhdyskunta- ja asuntosuunnittelussa huomioon. 

• He eivät pääse osallistumaan asumisensa suunnitteluun. 

• Miten tukea ikääntyvän väestön kotona asumista? 
– Asuinympäristöllä suuri vaikutus hyvinvointiin ja toimintakykyyn 

• Mitä tarkoitetaan muisti- ja ikäystävällisyydellä ja millaisia 
hyviksi havaittuja käytännön ratkaisuja on olemassa? 
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Muisti- ja ikäystävällisyys 

 

• Huomioidaan iäkkäiden ja muistisairaiden ihmisten 
tarpeet ja voimavarat niin, että asuinympäristö tukee 
heidän taitojaan ja toimintakykyään 

• Huomio kiinnitetään fyysisen ympäristön lisäksi siihen 
kuinka ympäristö havaitaan ja koetaan sekä sosiaaliseen  
ja kulttuuriseen ympäristöön 

• Ohjeita paljon, toteutuksia syntyy vähitellen 

• Kaavoitusratkaisut keskeisiä kokonaisuuden kannalta 
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Muisti- ja ikäystävällisyys 

• Ikäystävällisyys  
– Asukaslähtöistä suunnittelua, jossa iäkkäiden näkökulma korostuu 

– Suunnitteluun osallistetaan eri toimijoita kuten vanhusneuvostot 

– WHO: ikäystävälliset kaupungit ja yhteisöt 

• Muistiystävällisyys 
– Asenteiden muuttaminen, osallisuuden tukeminen 

– Muistisairaat ja heidän läheisensä, muistiyhdistykset 

– Alzheimer Disease International 

• Muistiystävällisyys osa ikäystävällisyyttä 
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Muisti- ja ikäystävällisen asumisen keskeiset 
piirteet 

• Viihtyisä 

• Helposti hahmotettava, selkeä 

• Esteetön 

• Saavutettava, käveltävä 

• Elämyksellinen, aistirikas 

• Toiminnallinen, harjoittava 

• Vuorovaikutteinen, osallistava 

• Yhteisöllinen, yhdenvertainen 
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Viihtyisä 

Asuinalue Piha 
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Kuva Ossi Gustafsson 
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Viihtyisä 

Rakennus Asunto 

9 

Kuva Helinä Kotilainen 
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Helposti hahmotettava 

Asuinalue Piha 
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Helposti hahmotettava 

Rakennus Asunto 
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Esteetön 

Asuinalue Piha 
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Esteetön 

Rakennus Asunto 
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Saavutettava 

Asuinalue Piha 
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Saavutettava 

Rakennus Asunto 
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Elämyksellinen 

Asuinalue Piha 
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Elämyksellinen 

Rakennus Asunto 
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Kuva Päivi Topo 
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Toiminnallinen 

Asuinalue Piha 
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Kuva Jere Rajaniemi 
Kuva Ossi Gustafsson 
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Toiminnallinen 

Rakennus Asunto 
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Kuva Helinä Kotilainen 
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Vuorovaikutteinen 

Asuinalue Piha 
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Vuorovaikutteinen 

Rakennus Asunto 
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Yhteisöllinen, yhdenvertainen 

Asuinalue Piha 
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Kuva Ossi Gustafsson 
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Yhteisöllinen, yhdenvertainen 

Rakennus Asunto 

23 



  

28.9.2018 

Lähtökohdat 

 

• Hyvä suunnittelu tuottaa muisti- ja ikäystävällisyyttä 

• Kehittäminen voidaan aloittaa pienestä:  
– Asuinalue: helppolukuisten opasteiden ja penkkien lisääminen 

– Asunto: liikkumisen ja arkisten askareiden sujumisen 
helpottaminen  

• Tärkeintä ikääntyneiden ja muistisairaiden sekä heidän 
läheistensä kuuleminen. 
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Tarve kasvaa tulevaisuudessa 

• 2050: 65+ v.  1,61 milj. henkilöä, joista arviolta 800 000 
henkilöllä jonkin asteisia hankaluuksia jokapäiväisissä 
toiminnoissa 

• 2050: muistisairaiden henkilöiden määrä arviolta 
kolminkertaistuu nykyisestä 
– Noin 120 000 henkilöllä vaikea tai keskivaikea muistisairaus 

(Muistiasiantuntijat) 

– Noin 400 000 henkilöllä muistisairaus tai lieviä tiedonkäsittelyn ja 
muistin ongelmia (Muistiliitto) 

• Tulevaisuuden asuinalueet ja asunnot rakennetaan nyt! 
 



  

28.9.2018 

  

  

facebook.com/ikainstituutti                           twitter.com/kainstituutti 

Kiitos! 
Erja Rappe 

erja.rappe@ikainstituutti.fi, @RappeErja 

ikainstituutti.fi 

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta 
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