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Diplomityö  koostuu  kolmesta  eri  osa-alueesta.  Työ  tutkii  kohderyh-
mänsä,  dementoituneiden  ikäihmisten,  asumisympäristön  haastei-
ta.  Asumista  pohditaan  erityisesti  yhteisöllisyyden  näkökulmasta.  
Lisäksi  koko  terveyskeskusalueen  kehittämistä  tarkastellaan  terve-
ydenhuollon  tulevaisuuden  skenaarioiden  avulla.

Diplomityön  suunnitteluosuus  on  jatkoa  MONIKKO  -hankeelle.  ”Mo-
ninaisten  yhteisöllisten  asuin-  ja  toimintaympäristöjen  kehittämis-
pilotit”  –hanke  on  työ  ja  elinkeinoministeriön  tukeman  ikärakenne-
muutosalueiden  verkoston  (DEMO)  yhteistyöhanke.  Hanke  toteu-
tettiin  vuosina  2011  ja  2012.  Sen  tavoitteena  oli  tutkia  yhteisöllistä  
asuinympäristöä,  sen  eri  malleja  ja  toteutusmuotoja.  Hanke  muo-
dostui  kahdesta  osa-alueesta,  selvitys-  ja  suunnittelutyöstä.  Suun-
nitteluosiossa  laadittiin  ideasuunnitelmia  kohdekunnista  riippuen  
erilaisiin  asukasryhmiin  ja  tarpeisiin.  Tämän  työn  kohdekunta  on  
Närpiön  kaupunki  ja  suunnittelukontekstina  Närpiön  terveyskeskus-
alue.  

Närpiöllä  on  tarve  kehittää  terveyskeskusalueen  olemassa  ole-
via  palveluasumisen  yksiköitä  vastaamaan  paremmin  asukkaiden  
tarpeita  sekä  rakentaa  uusia  asumisen  yksiköitä  lähinnä  vaikeista  
muistihäiriöistä  eli  dementiasta  kärsiville  vanhuksille.  Lähtöajatuk-
sena  on  kehittää  tehostetun  palveluasumisen  kokonaisuus,  jossa  ti-

lalliset  ratkaisut  tukevat  mahdollisimman  hyvin  monipuolista  yhteis-
toimintaa  ja  yhteisöllisyyttä.  

Diplomityö  esittelee  MONIKKO  -hankkeen  puitteissa  tehdyn  kon-
septin  sekä  projektin  jälkeen  edelleen  kehitellyn  suunnitelman.  
Suunnitelmaa  on  hiottu  erityisesti  asuinryhmien  osalta,  jotta  niiden  
toiminta  itsenäisesti  olisi  paremmin  hallittavissa.

Tässä  diplomityössä  yhteisöllisyys  on  ymmärretty  sekä  läheisten  ja  
hoitohenkilökunnan  että  koko  kyläyhteisön  tuomisena  lähelle  de-
mentoituneen  jokapäiväistä  elämää  ja  luomaan  yhteisö  dementoi-
tuneiden  ympärille.  Dementian  oireiden  luonteen  vuoksi  yhteisölli-
syyttä  on  mahdotonta  käsittää  tässä  yhteydessä  sen  perinteisessä  
merkityksessä,  jossa  yhteisöllisyys  kasvaa  asukkaiden  yhdessä  te-
kemisestä  ja  osallistumisesta.  

Diplomityö  nojaa  aikaisempiin  tutkimuksiin,  joiden  mukaan  Suomen  
ruotsinkielisen  vähemmistön  peruskulttuurissa  kytee  yhteisöllisyy-
den  siemen.  Suurin  osa  närpiöläisistä  kuuluu  kyseiseen  vähemmis-
töön.Tätä  olemassa  olevaa  yhteisöllisyyttä  vahvistetaan  luomalla  
sille  tilaa.    Närpiön  terveyskeskusalueesta  kehitetään  kaikkien  när-
piöläisten  kyläkeskus.

2



ABSTRACT

TAMPERE  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY
Faculty  of  Business  and  Built  Environment
Degree  Programme  in  Architecture
Siikaniemi,  Inkeri:  WeMe  or  MeWe?
Service  housing  and  community  -  Case  Närpiö
Master  of  Science  Thesis,  69  pages
September  2013
Major  subject:  Housing  Design
Examiner:  Professor  Markku  Hedman
Keywords:  cohousing,  service  housing,  healthcare  facilities

This  Master’s  Thesis  is  a  project  composed  of  three  different  parts.  
The  project  studies  the  challenges  of  living  environment  of  the  tar-
get  group,  which  is  demented  elderly.  The  living  environment  is  stu-
died  especially  from  the  point  of  view  of  community.  In  addition,  the  
whole  area  of  the  health  center  is  developed  based  on  the  future  
scenarios  of  health  care.  

The  planning  part  of  this  Master’s  thesis  is  a  continuation  of  the  
project  MONIKKO.  The  project  Development  pilots  of  diverse  co-
housing  and  operating  environment  is  a  collaboration  of  DEMO  Re-
gions  Network  supported  by  the  Ministry  of  Employment  and  the  
Economy.  The  project  MONIKKO  took  place  during  the  years  2011  
and  2012.  The  target  of  the  project  was  to  study  cohousing,  the  
different  types  and  implementations  of  the  cohousing.  The  project  
consisted  of  two  parts,  the  research  and  design.  In  the  design  part  
of  the  project  there  were  formed  different  ideas  of  cohousing  based  
on  the  different  target  groups  and  the  requirements.    The  target  
community  of  this  thesis  is  the  city  of  Närpiö  and  the  context  of  de-
sign  is  the  area  of  local  health  center.

Currently,  the  existing  units  of  service  housing  in  the  health  cen-
ter  area  of  Närpiö  require  development.  These  units  don’t  meet  the  
needs  of  its  residents  well  enough.  In  addition,  Närpiö  needs  more  

service  housing  units  especially  for  the  demented  elderly.  The  main  
idea  is  to  develop  an  ensemble  of  service  housing,  which  supports  
diverse  collaboration  and  communal  living.

This  Master’s  Thesis  introduces  the  concept  developed  during  the  
project  MONIKKO,  and  the  design  that  has  been  improved  after  it.  
Especially  the  housing  units  have  been  developed  to  be  more  func-
tional  independently.  

In  this  Master’s  Thesis  the  idea  of  community  is  understood  as  the  
family  and  the  nurses  being  close  to  the  demented  person  in  their  
everyday  life.  Family  and  nurses  will  create  the  community  to  sur-
round  the  demented  elderly.  Because  of  the  nature  of  the  demen-
tia,  the  community  is  impossible  to  understand  in  its  most  traditio-
nal  meaning  where  the  community  rises  up  from  working  together  
and  participating.  

This  thesis  relies  on  previous  studies  that  suggest  that  Närpiö  be-
longs  to  a  Swedish-speaking  minority  of  Finland,  which  has  its  own  
seed  of  community.  Thus,  the  purpose  is  to  strengthen  the  exis-
ting  community  by  creating  an  adequate  space  for  it.  As  a  result,  
the  health  center  area  is  going  to  be  transformed  as  the  community  
center  for  all  the  inhabitants  of  Närpiö.
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1	  JOHDANTO

Suuret  ikäluokat  vanhenevat  ja  samaan  aikaan  eliniän  odote  kas-
vaa.  Työikäisten  määrä  suhteessa  vähenee.  (Suomen  virallinen  ti-
lasto  (SVT)  2012.)  ja  iän  tuomat  sairaudet  yleistyvät.  Hoiva  ja  hoito  
on  tulevaisuudessa  pystyttävä  järjestämään  nykyistä  huomattavasti  
pienemmillä  resursseilla  ja  asiakkaiden  moninaisia  tarpeita  tukien.

Väestön  vanhenemisen  mukanaan  tuomat  haasteet  palveluille  
ovat  herättäneet  julkisen  hallinnon  pohtimaan  hoidon  kehittämis-
tä  ja  laadun  varmistamista.  Myös  ihmisiä  itseään  kannustetaan  itse  
ottamaan  entistä  enemmän  vastuuta  omasta  vanhenemisestaan.  
Omaa  ikääntymistä  suunnitellaan  usein  jo  hyvissä  ajoin  esimerkiksi  
muuttamalla  niin  sanottuun  senioriasuntoon  palveluiden  lähelle  tai  
pyrkimällä  terveellisempään  elämäntapaan.  (Andersson  2007,  12.)

Suurin  osa  ikääntyneistä  suomalaisista  asuu  kotonaan  (Andersson  
2007,  11).  Kotona  asuminen  pyritään  mahdollistamaan  kotiin  tuo-
tavilla  palveluilla  ja  omaishoitajien  tuella.  Kaikilla  ei  kuitenkaan  ole  
mahdollisuutta  asua  kotonaan  joko  huonojen  asumisolosuhteiden  
tai  vakavan  sairauden  takia.  Heille  tarjotaan  asumispalveluja,  jotka  
ylläpitävät  sekä  heidän  terveyttään  ja  hyvinvointiaan  että  omatoimi-
suuttaan  ja  aktiivisuuttaan.  (Andersson  2007,  3,  13.)

Ikääntyneiden  asumiseen  pyritään  kehittämään  erilaisia  ratkaisu-
ja.  Esimerkkejä  haetaan  muun  muassa  Tanskan  ja  Hollannin  ikään-
tyneiden  yhteisöllisestä  asumisesta,  jossa  ikääntyneet  tukevat  toi-
nen  toisiaan.  Tämä  diplomityö  etsii  sopivaa  yhteisöllisen  asumisen  
muotoa  Närpiön  kunnan  järjestämään  palveluasumiseen.

Heinäkuussa  2012  täyttyi  Suomessa  miljoonan  65  vuotta  täyttä-
neen  henkilön  raja.  Väestön  ikääntymisessä  merkittävää  on  yli  
85-vuotiaiden  kansalaisten  määrän  kehitys.  Seuraavan  vajaan  
kymmenen  vuoden  aikana  heidän  määränsä  kasvaa  nykyisestä  
108  000:sta  yli  50  000  henkilöllä  ja  vuoteen  2040  mennessä  kol-
minkertaistuu  noin  325  000  henkilöön.  (Lith  2012.)

Lithin  (2012)  raportin  mukaan  ikääntyminen  ei  ole  sairaus,  vaan  
hieno  seuraus  yhteiskunnan  hyvinvoinnista.  Ikääntymiseen  voi  liit-
tyä  myös  sairautta  ja  sitä  todennäköisemmin,  mitä  vanhemmaksi  
elämme.  Yksi  runsasta  hoivan  tarvetta  aiheuttava  sairaus  on  muis-
tisairaus.  Kun  keskivaikeaa  ja  vaikeaa  dementiaa  sairastaa  Suo-
messa  nyt  noin  93  000  yli  65-vuotiasta  henkilöä,  heidän  määränsä  
arvioidaan  kasvavan  tämän  vuosikymmenen  aikana  noin  130  000  
henkilöön.  Heistä  85  vuotta  täyttäneitä  olisi  lähes  60  000.  

Suomessa  oli  Tilastokeskuksen  rakennuskantatilastojen  mukaan  
arviolta  2  460  palvelutaloja  ja  asuntolarakennusta,  joiden  kerrosala  
oli  2,2  miljoonaa  neliömetriä.  Kysymyksessä  on  arvio,  sillä  tilasto-
luokitusten  puutteista  johtuvista  syistä  palvelutalojen  määrästä  ei  
ole  olemassa  aivan  tarkkoja  tietoja.  Palvelutalojen  rakentaminen  
(ml.  laajennukset)  vauhdittui  2000-luvun  alussa.  Uudet  2000-  lu-
vulla  valmistuneet  rakennukset  ovat  aiempaa  kookkaampia.  (Lith  
2012,  59.)

Diplomityön  suunnitteluosuus  on  jatkoa  MONIKKO  -hankkeen  osa-
na  syntyneelle  suunnitelmalle.  ”Moninaisten  yhteisöllisten  asuin-  ja  
toimintaympäristöjen  kehittämispilotit”  –hanke  on  työ  ja  elinkeinomi-
nisteriön  tukeman  ikärakennemuutosalueiden  verkoston  (DEMO)  
yhteistyöhanke.  Hanke  toteutettiin  vuosina  2011  ja  2012.  Sen  ta-
voitteena  oli  tutkia  yhteisöllistä  asuinympäristöä,  sen  eri  malleja  ja  
toteutusmuotoja.  Hanke  muodostui  kahdesta  osa-alueesta,  selvi-
tys-  ja  suunnittelutyöstä.  Suunnitteluosiossa  laadittiin  ideasuunnitel-
mia  kohdekunnista  riippuen  erilaisiin  asukasryhmiin  ja  tarpeisiin.  

Närpiöllä  on  tarve  kehittää  terveyskeskusalueen  olemassa  ole-
via  palveluasumisen  yksiköitä  vastaamaan  paremmin  asukkaiden  
tarpeita  sekä  rakentaa  uusia  asumisen  yksiköitä  lähinnä  vaikeista  
muistihäiriöistä  eli  dementiasta  kärsiville  vanhuksille.  Lähtöajatuk-
sena  on  kehittää  tehostetun  palveluasumisen  kokonaisuus,  jossa  ti-
lalliset  ratkaisut  tukevat  mahdollisimman  hyvin  monipuolista  yhteis-
toimintaa  ja  yhteisöllisyyttä.  Tarkoituksena  on  luoda  puitteet  sosi-
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1.1  KÄSITTEET
Diplomityön  keskeiset  käsitteet  on  koottu  tähän  alalukuun.  

Dementia   ja  dementti   henkilö  
Dementia  tarkoittaa  tilaa,  jossa  henkilön  useat  älylliset  toiminnot  ja  
aivotoiminnot  ovat  heikentyneet  rajoittaen  hänen  sosiaalista  sel-
viytymistään.  Tilan  voi  aiheuttaa  joko  keskushermoston  sairaudet,  
puutostilat,  myrkytykset  tai  lääkkeet.  Riippuen  dementian  taustasta,  
se  voi  olla  ohimenevä,  etenevä  tai  pysyvä  jälkitila.  (Huttunen  2011.)  

Dementiassa  ilmenee  muistihäiriöitä,  joilla  on  ominaista  vaikeuttaa  
uusien  asioiden  oppimista  ja  aiemmin  opittujen  mieleen  palautta-
mista.  Dementialle  ominaista  on  myös  puheen  sisällön  köyhtymi-
nen,  vaikeus  pukeutua  ja  suorittaa  motorisia  liikesarjoja  ja  käsittää  
nähdyn  merkitystä.  (Huttunen  emt.)

Huttusen  mukaan  (emt.)  dementin  henkilön  kyky  suunnitella  päivit-
täisiä  toimintoja,  jäsentää  kokonaisuuksia  ja  ymmärtää  vertausku-
vallisia  ilmauksia  on  heikentynyt.  

Lithin  (2012,  11)  mukaan  Suomessa  keskivaikeaa  dementiaa  on  
alle  viidellä  prosentilla  65  –  74-vuotiaista,  mutta  85  vuotta  täyttä-
neistä  sitä  esiintyy  vähintään  joka  kolmannella.  Vuosikymmenen  
loppuun  mennessä  muistisairauksista  kärsivien  määrä  nousee  arvi-
olta  yli  130  000  henkilöön.

Yhteisö  ja  yhteisöll isyys
Yhteisö  voidaan  määritellä  hyvin  eri  tavalla  riippuen  käytetystä  nä-
kökulmasta.  Heikki  Lehtonen  (1990)  toteaa  teoksessaan  Yhteisö,  
että  käsitettä  käytetään  alan  perusteoksissa  yleisesti  ryhmämuo-
dostelmien  yleisnimityksenä.  Käsitteellä  voidaan  viitata  erikokoisiin  
ihmisryhmiin  tai  alueellisiin  kokonaisuuksiin.  Yhteisön  perustana  
voivat  olla  taloudelliset,  poliittiset  tai  alueelliset  seikat.  

Lehtosen  (emt.)  mukaan  sosiologiassa  empiirisessä  yhteisötutki-
muksessa  yhteisö  määritetään  käsitteellisen  kolmijaon  avulla,  jossa  
yhteisö  voidaan  käsittää  alueellisesti  rajattavissa  olevana  yksikkö-
nä,  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  yksikkönä  ja  yhteenkuuluvuuden  
tunteiden  ja  muiden  symbolista  yhteisyyttä  osoittavien  ilmiöiden  yk-
sikkönä.  Lehtosen  mukaan  yhteisöä  määritellessä  tulisi  käyttää  vä-
hintään  kahta  tai  useampaa  kriteeriä,  koska  ihmisten  yhdessä  asu-
minen,  yhdessä  toiminen  tai  tietyistä  asioista  samalla  tavalla  ajatte-
leminen  ovat  hyvin  yleisen  tason  kriteereitä.  
  
Yhteisöllisyys  Lehtosen  (1990)  mukaan  voi  kehittyä  kahdella  eri  ta-
valla.  Se  voi  muotoutua  konkreettisessa  toiminnassa  ja  vuorovai-
kutuksessa,  jolloin  yhteisöstä  kehittyy  toiminnallinen  yhteisö.  Yh-
teisyys  voi  syntyä  myös  tietoisuudessa  voimistuvasta  yhteenkuu-
luvuuden  tunteesta  ja  olla  symbolista.  Tällöin  yhteisyys  voidaan  

ajatella  vahvistavan  ryhmäidentiteettiä.  Eri  kehityssuunnat  ovat  
myös  toisiaan  vahvistavia:  konkreettinen  toiminta  voi  edistää  sym-
bolista  yhteisyyttä  ja  symbolinen  yhteisyys  kehittää  yhteisöllisiä  
vuorovaikutustaitoja.

Sosiaalinen  pääoma
Sosiaalisella  pääomalla  viitataan  yleensä  sosiaalisen  rakenteen  
sellaisiin  ulottuvuuksiin,  jotka  verkoston  jäsenten  välisen  vuorovai-
kutuksen  edistämisen  kautta  tehostavat  yksilöiden  tavoitteiden  to-
teutumista  tai  talouden  toimintaa  (Ruuskanen  2001,  1).

Ruuskanen  (2001)  toteaa,  että  sosiaalisen  pääoman  käsite  on  
yleistynyt  yhdessä  muiden  pääomakäsitteiden  kanssa  viime  vuo-
sikymmeninä,  jolloin  yksilöiden,  yritysten  tai  organisaatioiden  ha-
vaittujen  taloudellisten  asemien,  toimintakyvyn  tai  talouskehityksen  
eroja  on  selitetty  aineellisten  tekijöiden  lisäksi  aineettomilla  tekijöillä  
ja  yksilöllisten  tekijöiden  lisäksi  sosiaalisilla  tekijöillä.  

Palveluasuminen
Palveluasuminen  koostuu  asumisesta  ja  asumiseen  sisältyvistä  
hoito-,  hoiva-  ja  muista  tarvittavista  tukipalveluista.  Palveluasumi-
sen  kohderyhmiä  ovat  ikääntyneet,  vammaiset,  mielenterveyskun-
toutujat  ja  muut  erityisryhmät,  kuten  päihdekuntoutujat.  (Lith  2012,  
5.)  

Palveluasuminen  erotetaan  tavalliseen  ja  tehostettuun  palveluasu-
miseen  riippuen  palvelujen  saatavuudesta  vuorokauden  eri  aikoi-
na.  Tavallisen  palveluasumisen  perusmääritelmänä  on,  että  asi-
akas  saa  palvelun  tuottajalta  sekä  asumiseen  että  muuhun  joka-
päiväiseen  elämään  liittyviä  palveluja  vähintään  kerran  viikossa  ja  
että  henkilökunta  ei  ole  yksikössä  paikalla  ympäri  vuorokauden.  
Jokapäiväiseen  elämään  liittyviä  palveluja  ovat  mm.  kodinhoito-
apu,  henkilökohtaiseen  hygieniaan  liittyvät  palvelut,  terveydenhuol-
lon  palvelut  jne.  Palvelujen  on  oltava  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  
ammattihenkilöiden  antamia,  joten  esimerkiksi  pelkkä  turvapalve-
lu,  kiinteistön  hoitopalvelu  tai  asunnonmuutostyö  ei  riitä  siihen,  että  
asiakkaasta  tehdään  hoitoilmoitus.  (Terveyden  ja  hyvinvoinnin  lai-
tos.  2011.)

Kuvio  1  Empiirisen  yhteisökäsitteen  ulottuvuudet  (Lehtonen  1990,  18)  

aalisesti  ja  toiminnallisesti  aktiiviselle  arjelle  ikäihmisten  moninaiset  
tarpeet  huomioon  ottaen.

Tässä  diplomityössä  suunnittelua  pohjustetaan  aluksi  tutustumal-
la  dementin  henkilön  asuinympäristön  vaatimuksiin  ja  suunnitte-
lun  haasteisiin.  Lisäksi  pohditaan,  missä  muodoissa  yhteisöllisyys  
esiintyy  palveluasumisessa,  mitkä  ovat  yhteisöllisyyden  hyödyt  
sekä  miten  yhteisöllisyyden  esiintymiseen  voidaan  mahdollisesti  
vaikuttaa.  

Palveluasumisen  yksiköiden  lisäksi  työssä  otetaan  kantaa  koko  ter-
veyskeskusalueeseen  peilaten  alueen  tulevaisuutta  terveydenhuol-
lon  tulevaisuuden  skenaarioihin.

7



Tehostettu  asumispalvelu  tarkoittaa  ikäihmisten  palveluasumista  
asumispalveluyksikössä,  jossa  henkilökunta  on  paikalla  ympärivuo-
rokauden  ja  jonka  KELA  on  määritellyt  avohoidon  yksiköksi.  (Ter-
veyden  ja  hyvinvoinnin  laitos.  2011.)

Sosiaalialan  sanastossa  (2007)  palveluasuminen  määritellään  asu-
mismuotona,  johon  kuuluu  vakituisen  asunnon  lisäksi  jokapäiväi-
seen  selviytymiseen  liittyviä  sosiaalipalveluja.  Laki  velvoittaa  kun-
nan  järjestämään  sosiaalipalveluihin  kuuluvaa  palveluasumista,  
mutta  palveluasuminen  voi  olla  myös  yksityisen  tahon  järjestämää.

Lithin  (2012)  mukaan  palveluasumisessa  yhdistyy  kaksi  toisistaan  
täysin  poikkeavaa  toimialaa:  kiinteistöjen  rakennuttaminen,  omista-
minen  ja  ylläpito  sekä  palvelujen  tuottaminen.

Konteksti
Pettigrewn  mukaan  (1997,  340–341)  kontekstin  eri  tasoja  ovat:  
Ulompi  konteksti,  jota  määrittävät  organisaation  taloudellinen,  sosi-
aalinen,  poliittinen  ja  toimialan  oma  ympäristö  ja  sisempi  konteksti,  
jota  määrittävät  organisaation  oma  rakenteellinen,  kulttuurillinen  ja  
poliittinen  ympäristö.
  
Edellä  mainittuja  määrittäviä  ympäristöjä  kutsutaan  myös  konteks-
teiksi.  Kontekstin  ymmärtäminen  on  olennainen  osa  rakennussuun-
nittelua.  Professori  Matti  K.  Mäkinen  (2007)  toteaakin,  että  arkkiteh-
tuurin  lähin  omainen  on  konteksti,  jossa  arkkitehtuuri  syntyy,  elää,  
vanhenee  ja  mahdollisesti  myös  kuolee.
  
Tässä  työssä  uloimmalla  kontekstilla  tarkoitetaan  maantieteellises-
ti  Närpiön  kaupunkia,  jolla  on  omat  erityispiirteensä  historiallisessa,  
taloudellisessa  ja  sosiaalisessa  ympäristössä.  Poliittisena  ja  toimi-
alan  kontekstina  on  Suomen  terveydenhuoltojärjestelmä.
  
Sisempi  konteksti  tässä  työssä  on  Närpiön  kaupungin  keskusta-
alueen  vanhustenhuollon  asumispalvelut  ja  terveyskeskusalue.  
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Dementti  henkilö  ei  enää  pysty  sopeutumaan  ympäristöönsä  vaan  
ympäristö  täytyy  sopeuttaa  dementin  henkilön  erityisiin  tarpeisiin.  
Asuinympäristön  sopeuttaminen  dementin  henkilön  tarpeisiin  arkki-
tehtuurin,  sisustussuunnittelun  ja  teknologian  avulla  onkin  yksi  te-
hokkaimmista  keinoista  yhdessä  tarpeellisen  hoidon  kanssa  paran-
taa  dementin  henkilön  terveydentilaa,  käyttäytymistä  ja  hyvinvointia  
(Zeisel,  Silverstein,  Hyde,  Levkoff,  Lawton  &  Holmes  2003  697).

Hyvä  ympäristö  voi  vähentää  hämmennystä,  levottomuutta,  helpot-
taa  orientoitumista  ja  rohkaista  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen.  
Toisaalta  ympäristö  voi  pahimmillaan  lisätä  hämmennystä  ja  ongel-
makäyttäytymistä.  (Eloniemi-Sulkava  2003,  8-13.)  Tässä  luvussa  
tarkastellaan,  miten  dementin  henkilön  arkielämää  voidaan  tukea  
arkkitehtuurin  keinoin  ja  minkälaista  ympäristöä  heille  tulisi  suunni-
tella.

2.1  SELKEYDESTÄ  JA  NORMAALIUDESTA  TUKEA  
ARKIELÄMÄÄN
Dementoituneen  henkilön  heikentynyt  kyky  oppia  uutta  asettaa  tä-
män  elinympäristölle  vaatimuksia  (Van  Hoof  ym,  2009).  Ympäris-
tön  tulisi  rakentua  kaikille  tutuista,  jo  elämän  aikaisessa  vaiheessa  
opituista  osista.  Tällaisessa  ympäristössä  tilojen  sisältämä  toimin-
ta  ja  tilojen  sijainti  suhteessa  toisiinsa  ovat  kytköksissä  vallitsevaan  
kulttuuriin.  Ympäristön  antamat  ärsykkeet  eri  aisteille  kertovat  mi-
ten  toimia  missäkin  paikassa  ja  minne  suunnata  seuraavaksi.  Esi-
merkiksi  Suomessa  leimuavalla  takkatulella  ja  makkaran  käryllä  
voidaan  ohjata  saunan  jälkeen  iltapalalle,  koska  kulttuurissamme  
nämä  tekijät  usein  yhdistetään  saunomisen  jälkeiseen  hetkeen.  
Ympäristön  yksiselitteisyydestä  ja  niin  sanotusta  normaaliudesta  
lähtevällä  suunnittelulla  voidaankin  tukea  dementoituneen  itsenäi-
syyttä  ja  omatoimisuutta  sekä  vahvistaa  näin  dementin  henkilön  it-
seluottamusta  ja  hyvinvointia.  (Kotilainen  2003,  15.)    

Dementoituneen  henkilön  ympäristöä  suunniteltaessa  tulee  ottaa  
huomioon  myös  hänen  heikentynyt  kykynsä  hahmottaa  ympäristöä.  

Tilojen  muodolla  ja  niissä  käytetyillä  väreillä  ja  materiaaleilla  voi-
daan  joko  helpottaa  tai  vaikeuttaa  hahmottamista.  Esimerkiksi  sä-
vyero  lattiassa  voidaan  hahmottaa  tasoerona  ja  liialliset  näköaistin  
ärsykkeet  voivat  hahmottua  ahdistavana  kaaoksena.  Selkeä  tila  eri  
vahvuisine  näköärsykkeineen  on  helpommin  jäsennettävissä  ja  hal-
littavissa.  Henkilön  tulisi  nähdä  missä  hän  on,  mistä  hän  on  tulos-
sa  ja  minne  menossa.  Dementti  usein  unohtaa,  minne  oli  matkalla,  
jollei  näe  määränpäätään.  Eksyksissä  oleminen  aiheuttaa  osaa-
mattomuuden  tunnetta  ja  turhaa  stressiä,  mitä  tulisi  kaikin  keinoin  
välttää  ympäristön  suunnittelu  mukaan  lukien.  (emt.  2003,  15-31.)

2.2  YKSILÖLLISYYTTÄ  UNOHTAMATTA
Dementille  henkilölle  ympäristöä  suunniteltaessa  on  muistettava,  
että  ihmiset  ovat  yksilöitä  sairasstatuksestaan  huolimatta.  Heillä  
on  oma  persoonallisuutensa,  elämän  historiansa  ja  kokemuksen-
sa  sekä  oma  elämäntapansa.  Ympäristön  tulisikin  tukea  erilaisten  
ihmisten  toimintakykyä  ja  antaa  heille  mahdollisuus  käyttää  jäljellä  
olevia  yksilöllisiä  taitojaan.  Kaikille  soveltuvaa  ympäristöä  on  kui-
tenkin  lähes  mahdoton  suunnitella.

Suunnitteluratkaisun  pohjana  tulisikin  käyttää  tilaa,  jota  voidaan  
muokata  yksilön  tarpeiden  mukaan  sekä  esimerkiksi  sairauden  
edetessä  ja  mahdollisten  apuvälineiden  lisääntyessä.  Tätä  ratkai-
sua  tukee  myös  ajatus  siitä,  että  vuoden  2050  jälkeen  ikäihmisten  
määrän  uudelleen  pienentyessä  on  todennäköistä,  että  osa  ikäih-
misille  nyt  rakennettavasta  ympäristöstä  otetaan  muiden  väestöryh-
mien  käyttöön  (Verma  2008,  17).  

2	  DEMENTOITUNEEN	  HENKILÖN	  ASUINYMPÄRISTÖN	  
SUUNNITTELUN	  HAASTEET	  JA	  TAVOITTEET
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2.3  MONIPUOLISESTI  KAIKILLE  SUUNNATTU
Dementoitunut  henkilö  on  usein  fyysisesti  terve  ja  lievästä  demen-
tiasta  kärsivä  pystyykin  asumaan  omassa  kodissaan  kotihoidon  ja  
mahdollisen  omaishoidon  turvin.  Ikääntyneen  kotona  asuminen  on  
usein  sekä  ikääntyneen  oma  toive  että  nykyisen  vanhuspolitiikan  
suositusten  mukainen  ikääntyneen  asumismuoto.  (Verma  2008,  
14).  Pitkäaikaiset  sosiaaliset  siteet,  tunne  ympäristön  hallitsemises-
ta  ja  tunne  johonkin  kuulumisesta  antavat  tukea  vanhuksen  monis-
sa  elämäntilanteissa  ja  ovat  merkittäviä  hyvinvointitekijöitä  (Sarola  
1994,  127-129).  

Ikääntyneen  kotona  asumista  tulisi  tukea  mahdollisimman  pitkään  
asuinympäristössä  tehtävillä  korjaustöillä,  ennaltaehkäisevällä  työl-
lä  ja  varhaisella  kuntoutuksella,  jotta  vältettäisiin  ikääntyneen  en-
nenaikainen  hoivaympäristöön  muuttaminen.  Kotona  asuminen  voi  
olla  inhimillisin  tapa  vanheta,  mutta  myös  edullisin  ratkaisu  yhteis-
kunnalle.  Vasta  fyysisen  kunnon  heiketessä  tai  dementian  edetes-
sä  tulisi  päättää  muuttamisesta  intensiivisen  hoivapalvelun  piiriin.  
(Verma  2008,  19.)  

Dementoituneille  suunnatun  ympäristön  suunnittelun  tärkeä  osa-
alue  tässä  työssä  käsiteltävän  hoivayksikön  kehittämisen  lisäksi  on  
dementin  oman  kodin  ympäristön  kehittäminen  ja  laajemmin  design  
for  all  –ajattelu.  Kaikille  suunniteltu  ympäristö  mahdollistaa  ympä-
ristön  monipuolisuuden  ja  minimuotoisen  sosiaalisen  tuen.  Myös  
esimerkiksi  riittäville  julkisen  liikenteen  yhteyksille  ja  palvelutarjon-
nalle  on  tällaisessa  ympäristössä  paremmat  taloudelliset  perusteet.

Alueella,  jossa  on  riittävä  palvelutarjonta  voi  ikääntynyt  henkilö  
käyttää  alueen  olemassa  olevia  lähipalveluita,  jolloin  erillisiä  ikään-
tyneille  suunnattuja  palveluita  ei  tarvittaisi  (Kotilainen  2003,  18).  
Tulevaisuuden  skenaarioissa  palveluja  ei  itse  asiassa  enää  tuoteta  
tietylle  ikäryhmälle  suunnattuina  vaan  esimerkiksi  nyt  ikääntyneille  
tarjottavista  siivous-  ja  hoivapalveluista  tulee  yhä  houkuttelevam-
pia  muillekin  kohderyhmille  (Roth,  Viita,  Kananen,  &  Tyvimaa  2012,  
21).

Kaikesta  huolimatta  on  mahdollista,  että  ikäihmisen  kotona  asumi-
nen  voi  tällaisessakin  ympäristössä  muuttua  yksitoikkoiseksi  ja  yk-
sinäiseksi  sosiaalisten  suhteiden  tai  liikkumiskyvyn  heikentyessä.  
Tällöin  voi  vain  toinen  ihminen  olla  ratkaisuna  tukemassa  ikäänty-
nyttä.  

Kuva  1  Selkeä  tila  oikein  kohdistetuilla  

näköärsykkeillä  helpottaa  dementoitunutta  

henkilöä  hahmottamaan  tilaa  ja  ympäristöä.
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Yhteisön  keskeisin  elementti  on  sosiaalinen  vuorovaikutus,  kuten  
käsitteen  määrittelyn  yhteydessä  todettiin  eikä  Lehtosen  (1990)  
mukaan  yhteisön  syntyminen  ole  sidoksissa  ympäristöön.  

Abu-Ghazzeh  (1999,  42)  mainitsee  kuitenkin  artikkelissaan  Flemin-
gin  ja  muiden  (1985)  määrittelemät  kolme  eri  tekijää  ympäristön  
fyysisissä  rakenteissa,  joiden  voidaan  nähdä  edistävän  sosiaalista  
vuorovaikutusta:  läheisyys,  kohtaamisten  mahdollisuus  ja  vuorovai-
kutuksen  kannalta  sopivat  tilat.

Mitä  lähempänä  toisiaan  ihmiset  ovat  ja  mitä  lyhyempi  heidän  toi-

minnallinen  etäisyytensä  on,  sitä  todennäköisemmin  he  kohtaavat  

toisiaan.  Mitä  enemmän  ihmiset  tapaavat  toisiaan,  sitä  todennäköi-

semmin  he  ovat  myös  keskenään  vuorovaikutuksessa.  

            Abu-Ghazzeh  1999

Toisaalta  riittävä  yksityisyys  -  tilan  hallinta,  häiriöttömyys  ja  omista  
asioista  päättäminen  -  on  yksi  yhteisöllisyyden  edellytys  (Bäcklund  
&  Korhonen  1998,  31).

Tässä  luvussa  pyritään  esittämään,  miten  yhteisöllisyys  ilmenee  ih-
misen  erilaisissa  toimintaympäristöissä  ja  millä  eri  keinoin  sitä  voi-
daan  niissä  tukea  ja  edistää.

3.1  PAIKALLISYHTEISÖ  -  YHTEISÖLLISYYS  
ASUINYMPÄRISTÖSSÄ
Asuinalueiden  yhteisöllisyys  liitetään  usein  maaseudun  kyläyhtei-
söihin  ja  sen  on  ajateltu  häviävän  autioituvien  kylien  myötä  (Pa-
jukoski  2002,  68).  Kaupungistuminen  ja  modernisaatio  ovat  myös  
jättäneet  yhteisöjen  perustana  olleet  asukkaiden  keskinäiset  apu-
järjestelmät  ja  verkostot  tarpeettomiksi  julkisen  sektorin  palveluiden  

korvatessa  naapuriavun.  Individualistiset  arvot  ovat  korostuneet,  
asumisen  anonymiteetti  on  lisääntynyt  ja  ihmiset  määrittelevät  itse  
oman  tilansa.  (Manninen  &  Hirvonen  2004,  54.)

Liikkuvat  kaupunkilaiset  luovat  sosiaaliset  verkostonsa  yhä  use-
ammin  asuinalueidensa  ulkopuolelle.  Suku-  ja  paikallisyhteisölli-
syys  on  muuttunut  kaupungistumisen  myötä  monimuotoisemmak-
si  intressipohjaiseksi  yhteisyydeksi.  (Bäcklund  &  Korhonen  1998,  
54.)  Pajukoski  (2002,  68)  korostaa,  että  yhteisöllisyys  ei  katoa  vaan  
se  on  ja  tulee  edelleen  olemaan  osa  kaikkea  inhimillistä  toimintaa  
muuttaen  vain  muotoaan  myötäillen  yhteiskunnan  muutoksia.  

Bäcklund  ja  Korhonen  (1998)  uskovat  jälkimodernin  kaupungin  ja  
arvojen  moninaisuuden  pelottavan  ihmisiä  ja  työntävän  heitä  takai-
sin  kohti  paikallisyhteisöä.  Paikallisyhteisön  uskotaan  ehkäisevän  
syrjäytymistä  ja  äärimmäistä  yksilönvapautta  korostavan  elämänta-
van  nousua.  Paikallisyhteisön  uskotaan  myös  sovittavan  hyvinvoin-
tistrategian  erehdykset.  

Hyvinvointistrategia  ei  ole  johtanut  ongelmiin  vain  holhoamalla  ja  
passivoimalla  kansalaisia.  Myös  sosiaalisektori  on  ylikuormittunut  
ja  ajautunut  resurssipulaan.  Osan  palveluiden  ja  hoidon  järjestä-
misvastuusta  voisi  siirtää  kunnilta  järjestöille,  erilaisille  liittymille  ja  
perheille.  Tätä  kehityssuuntaa  kutsutaan  yhteisöllistämiseksi.  Yk-
sityistäminen  puolestaan  on  vaihtoehtoinen  kehityssuunta,  jossa  
vastuu  palveluiden  järjestämisestä  siirretään  puolestaan  yksityiselle  
sektorille.  (Bäcklund  &  Korhonen,1998.)

Neurologian  erikoislääkäri  Markku  T.  Hyyppä  (2011)  on  tutkinut  pai-
kallisyhteisöllisyyden  vaikutusta  yhteisön  jäsenten  hyvinvointiin.  
Hänen  mukaansa  yhteisiin  rientoihin  osallistumisesta  ja  aktiivises-
ta  yhdistys-,  harrastus-  ja  kulttuuritoiminnasta  voi  syntyä  sosiaalis-
ta  pääomaa.  Sosiaalinen  pääoma  puolestaan  tuottaa  omistajalleen  
hyödykkeitä  kuten  terveyttä.  Yhteistoiminta  on  kuitenkin  vain  sosi-
aalisen  pääoman  rakenteellinen  puoli.  Todellisen  sosiaalisen  pää-

3	  YHTEISÖLLISYYTTÄ	  RAKENTAMASSA
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oman  syntyyn  tarvitaan  myös  ihmisten  välistä  luottamusta.  Esimer-
kiksi  talkooaktiivisuus  kuvastaa  pääoman  rakenteellista  puolta  ja  
talkoohenki  kulttuurista  eli  kognitiivista  ulottuvuutta.

Hyyppä  (2011)  on  selvittänyt,  että  juuri  yhteisöllisyydestä  syntyvä  
sosiaalinen  pääoma  on  maamme  ruotsinkielisen  vähemmistön  pit-
kän  iän  salaisuus.  Hänen  mukaansa  Suomen  ruotsinkielisten  kult-
tuuriperintöä  leimaa  yhteisöllinen  elämäntapa,  joka  välittyy  äidiltä  
lapselle.  Heidän  niin  kutsuttu  peruskulttuurinsa  sisältää  tarpeeksi  
me-henkeä  ja  sosiaalista  luottamusta  äidin  ja  lapsen  kiintymyssuh-
teen  syvenemiseen.  Lapselle  syntyy  luja  luottamus  kanssaihmisiin  
ja  luonnollinen  taipumus  toimia  yhdessä.  Lapselle  karttuu  sosiaalis-
ta  pääomaa.  

Hyyppä  (emt.)  rohkaisee  aikuisenakin  kerryttämään  sosiaalista  
pääomaa  osallistumalla  esimerkiksi  kulttuuriharrastuksiin,  vapaaeh-
toistoimintaan,  yhdistyksiin  ja  seuroihin,  liikuntaporukoihin,  käsityö-
kerhoihin,  kuoroihin,  kotiseutu-  ja  eläkeläisyhdistyksiin,  vaihtoeh-
toliikkeisiin,  mummo-  ja  vaaritoimintaan,  talkoisiin  ja  niin  edelleen.  
Hän  peräänkuuluttaakin  sosiaaliseen  pääomaan  sijoittamista  ra-
kentamalla  julkisia  tiloja,  tukea  kulttuuritiloja  ja  kulttuuriharrastuksia,  
yhteisöllistää  rakennettua  ympäristöä,  kannustaa  lähidemokratiaan  
sekä  vahvistaa  kotiseutu-  ja  naapuruustoimintaa  ja  vapaaehtoista  
kansalaistoimintaa.  

Osallistamalla  kansalaisista  voisikin  muokata  sekä  yhteisvastuu-
ta  kantavia  toimijoita  että  auttaa  heitä  löytämään  oman  kollektiivi-
sen  identiteettinsä.  Bäcklundin  ja  Korhosen  (1998)  mukaan  tällai-
nen  ajatus  kuitenkin  kuvaa  paikallisyhteisöä  hyvin  yksipuolisesti.  
Heidän  mukaansa  ”yhteisyyttä  sinänsä,  yhteisöllisyydestä  puhu-
mattakaan,  onkin  hyvin  vaikea  tuoda  asuinaluille  ulkoapäin.  Toi-
sin  sanoen  keskustelu  siitä,  millä  perusteilla  ihmisten  elämänhal-
lintaan  ollaan  yhteisöllistämisellä  ja  osallistamisella  puuttumassa,  
olisi  enemmän  kuin  paikallaan.”  (Bäcklund  ja  Korhonen  1998,  10;;  
30-31.)

Myös  Anna  Helamaa  ja  Riikka  Pylvänen  (2012)  korostavat  MO-
NIKKO  -hankkeen  loppuraportissa  asukkaan  aktiivista  roolia  yhtei-
söllisen  asumisen  edellytyksenä.  Asumisen  tulee  olla  joustavaa  ja  
asukkailla  päätösvalta  asumiseen,  yhteistiloihin  ja  toimintaan.  

Hyyppä  (2011)  myöntää  sosiaalisen  pääoman  kumpuavan  vaaka-

suuntaiselta  ruohonjuuritasolta,  mutta  uskoo  pystysuuntaisien  julki-
sen  vallan  ja  viranomaistahojen  toimenpiteiden  tarpeellisuuteen  va-
paaehtoisen  kansalais-  ja  kulttuuritoiminnan  lujittamiseksi.  

3.2  TYÖYHTEISÖ  -  YHTEISÖLLISYYS  
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ
Yhteiskunnassamme  on  tapahtunut  muutoksia,  joiden  perusteel-
la  aikakauttamme  voidaan  kutsua  tietoyhteiskunnaksi.  Muutoksi-
en  tärkeänä  edesauttajana  on  ollut  tietoteknologian  nopea  kehitys,  
mutta  sen  varsinainen  ydin  on  osaamisen  ja  tiedon  korostunut  mer-
kitys.  (Koivumäki  2008,  32.)  Palvelusektori  on  kasvanut  ja  samalla  
teollisuudessa  tarvittava  työvoima  supistunut.  Verkostomaiset  or-
ganisaatiot  ja  epätyypilliset  työsuhteet  ovat  yleistyneet,  työorgani-
saatioiden  toimintamallit  sekä  työehdot  muuttuneet  joustavammik-
si  (Uhmavaara  Niemelä,  Melin,  Mamia,  Malo,  Koivumäki  &  Blom  
2005,  4).  Lehto  ja  Sutela  (2004)  tuovat  esille,  että  samalla  työelä-
män  laadussa  on  nähtävissä  sekä  positiivista  että  negatiivista  ke-
hitystä.  

Myönteisenä  kehityksenä  voidaan  nähdä  työhön  liittyvien  kehit-
tymis-  ja  vaikutusmahdollisuuksien,  työhön  sitoutumisen  ja  oman  
työn  arvostuksen  lisääntymisenä.  Kielteiset  muutokset  liittyvät  työ-
tä  koskevien  uhkien  ja  vaatimusten  kasvuun.  Kiire  työssä  ja  pelko  
työuupumuksesta  on  lisääntynyt.  Myös  pelko  väkivallan  kohteeksi  
joutumisesta  työpaikalla  on  kasvanut  erityisesti  sosiaali-  ja  terveys-
huollossa.  Samalla  työpaikalta  saatavan  tuen  ja  muutoksista  tiedot-
tamisen  on  koettu  vähentyneen.  Lisäksi  työn  ja  vapaa-ajan  suhde  
on  muuttunut.  Työpäivät  venymät  helpommin  ja  vapaa-ajalle  ja  ko-
tona  olemiselle  jää  vähemmän  aikaa  tai  töitä  tuodaan  kotiin.  (Lehto  
&  Sutela  2004,  14,  44,  71-72,  92,  97.)

Työn  ihmissuhdekuormitus  on  lisääntynyt,  uusia  johtamistapojen  on  
otettu  käyttöön  ja  tiimityö  on  lisääntynyt.  Fyysisesti  kuormittavasta  
työstä  on  tullut  psyykkisesti  ja  sosiaalisesti  kuormittavampaa.  Hen-
kisen  voimavaran  jatkuvuus  pyrittiinkin  turvaamaan  1988  uudiste-
tulla  työsuojelulailla,  jossa  huomioitiin  myös  työntekijän  henkinen  
terveys.  (Nakari  2003,  27-29.)

Hyvinvoinnin  ylläpitämiseksi  ja  edistämiseksi  alettiin  kehittää  toi-
mintamalleja  esimerkiksi  Työterveyslaitoksen  toimesta.  Kehitys-
hankkeita  lienee  vauhdittaneen  työelämässä  tapahtuneiden  muu-
tosten  lisäksi  löydökset  työntekijöiden  hyvinvoinnin  positiivisesta  

yhteydestä  toimipaikan  menestykseen  (esim.  Jurvansuu,  Seitsamo  
ja  Tuuli  2000;;  Jurvansuu,  Tuuli  ja  Tuomi  2000;;  Jurvansuu,  Vanha-
la,  Nykyri,  Riikonen  ja  Tuomi  2000).  Varsinkin  palvelualoilla,  joil-
la  palvelun  antaja  ja  saaja  ovat  välittömässä  vuorovaikutuksessa,  
on  lähes  itsestään  selvää,  että  henkilöstön  määrä,  ominaisuudet  ja  
toiminta  ovat  olennaisia  haluttujen  tulosten  saavuttamiseksi  (Naka-
ri  2003,  24).  Myös  henkilöstön  osaamisvajeet  ylläpitävät  vanhoja  
rakenteita.  

Yhtenä  keinona  työhyvinvoinnin  edistämiseen  on  nähty  työyhteisön  
yhteisöllisyyden  vahvistaminen.  Työyhteisöllä  tarkoitetaan  yhdes-
sä  työskenteleviä  ihmisiä,  joilla  on  yhteinen  tavoite  ja  perustehtä-
vä.  Tämä  perustehtävä  on  perimmäinen  syy  työyhteisön  olemassa  
ololle  ja  toiminnalle.  Yhteisöllisyys  ei  ole  työyhteisössä  itsestään-
selvyys  vaan  se  syntyy  ymmärryksestä,  jonka  mukaan  yhteisen  ta-
voitteen  saavuttamiseksi  työyhteisön  jäsenet  tarvitsevat  toisiaan.  
Yhteisöllisyyden  muodostuminen  on  yhteisön  kaikkien  jäsenien  
vastuulla.  Mahdollisuudet  sen  muodostumiselle  kuitenkin  luo  työyk-
sikön  johtaja.  (Paasivaara  &  Nikkilä  2010,  154,  55,  19-20.)

Johtaja  voi  avata  yhteisen  keskustelun  perustehtävästä,  työstä  ja  
keskinäisistä  suhteista.  Keskustelusta  syntyy  avoin  vuorovaikutus-
kulttuuri.  Vuorovaikutus  vahvistaa  ryhmäidentiteettiä,  synnyttää  yh-
teisöllisyyttä  ja  kartuttaa  sosiaalista  pääomaa.  Sosiaalinen  pääoma  
edistää  yhteisön  toimintaa  vahvistamalla  luottamusta,  vastavuoroi-
suutta  ja  verkostoitumista.  Tämä  vaatii  kuitenkin  uudenlaisen  työ-
kulttuurin  syntymisen,  vanhoista  toimintamalleista  luopumisen  sekä  
uudenlaiset  asenteet  ja  ajattelumallit.  (Paasivaara  &  Nikkilä  2010,  
19-20,  38,  95.)

Työyhteisön  yhteisöllisyyden  on  osoitettu  vähentävän  stressioirei-
den  kokemista.  Lisäksi  työn  arki  on  sujuvampaa  ja  organisaatioon  
sitoutuminen  voimakkaampaa  työyhteisössä,  jossa  vallitsee  keski-
näinen  luottamus.  (Koivumäki  2008,  10.)  Paasivaara  ja  Nikkilä  esit-
tävät,  että  yhteisöllisyydellä  ei  kuitenkaan  ole  vain  myönteisiä  vai-
kutuksia  vaan  sillä  voi  olla  myös  kielteisiä  vaikutuksia,  mikäli  yh-
teisö  ei  siedä  erilaisuutta  ja  sosiaalisista  suhteista  muodostuu  liian  
tiiviitä;;  syntyy  kuppikuntia,  kiusaamista  ja  kateutta  (emt.  38,  49-50).

Uudenlaiset  toimintamallit  vaativat  uudenlaisia  työtiloja.  Tilojen  tu-
lee  tarjota  vuorovaikutusmahdollisuuksia  sekä  tiloja  yhteistyöhön.
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3.3  ASUINYHTEISÖ  -  YHTEISÖLLISYYS  
HOITOYMPÄRISTÖSSÄ
Hoitoympäristö  voidaan  nähdä  asuin-  tai  työympäristönä.  Usein  se  
muodostuu  molemmista.  Edellisissä  alaluvuissa  on  käsitelty  yhtei-
söllisyyttä  normaalissa  asuinympäristössä  ja  työympäristössä.  Täs-
sä  alaluvussa  keskitytään  erityisasumisessa  esiintyvään  yhteisölli-
syyteen.

Teollistuminen  ja  sen  myötä  kaupungistuminen  ovat  muuttaneet  
sekä  yhteiskunnan  rakenteita  että  ihmisten  välisiä  sosiaalisia  suh-
teita.  Teollisen  kehityksen  alussa  myös  vanhustenhuollon  laitostu-
minen  sai  alkusysäyksensä.  (Pitkänen  1994,  222.)

Vanhusten  laitoshoidon  historian  voidaan  nähdä  alkaneen  1800-lu-
vun  viimeisinä  vuosikymmeninä,  jolloin  perustettiin  kaikille  vähä-
osaisille  tarkoitettuja  köyhäinhoitolaitoksia.  Huomattava  osa  näissä  
laitoksissa  majoittuvista  oli  ikääntyneitä  henkilöitä.  Sittemmin  hoito-
laitoksia  suunnattiin  erityisesti  vanhemmalle  väestölle.  1970-luvulta  
lähtien  laitoshoidon  tarvetta  on  kuitenkin  pyritty  pienentämään  ke-
hittämällä  muita  asumis-  ja  tukipalveluita  ja  tänä  päivänä  siitä  yrite-
tään  päästä  kokonaan  eroon.  (Pitkänen  1994,  221;;  227-231)

1980-luvun  lopulla  Ahonen  ja  Kiuru  (1989)  tutkivat,  miten  laitok-
sen  toimintaa  voisi  inhimillistää.  Jo  tuolloin  heidän  tavoitteenaan  oli  
muodostaa  vanhainkotiin  elämisyhteisö.  He  
vertaavat  tutkimuksessaan  kärjistäen  vanhainkotia  kanadalaisen  
sosiologian  professorin  Erving  Goffmannin  teorian  mukaiseen  to-
taaliseen  yhteisöön.  Totaalisessa  yhteisössä  arkiset  toimet  tehdään  
tiukan  aikataulun  ja  tiettyjen  sääntöjen  mukaan,  asukkaiden  sekä  
henkilökunnan  välillä  on  jyrkkä  ero,  eikä  elämää  laitoksessa  miel-
letä  mitenkään  vanhusten  ja  henkilökunnan  väliseksi  työnjako-  ja  
vastuukysymykseksi.  

Ahosen  ja  Kiurun  (1989,  170  )  mukaan  vanhuksen  elämän  inhimil-
listämisen  tulisi  lähteä  yhteistyön  kehittämisestä  sen  eri  muodoissa.  
Henkilökunnan  tulee  nähdä  vanhus  yhteistyökumppanina.  Omais-
ten  ja  vapaaehtoistyöntekijöiden  osuutta  vanhustyössä  tulee  pai-
nottaa  ja  valta  työntekijöiden  ja  johtajien  välillä  tulee  jakaa  uudel-
leen.

Yhteistyö  vanhusten  ja  henkilökunnan  välillä  lisää  tasa-arvoa  ja  
vanhusten  ihmisarvoa  sekä  tukee  vanhusten  toimintakykyä.  Omai-
set  ja  vapaaehtoistyöntekijät  sitovat  vanhukset  laitoksen  ulkopuoli-
seen  yhteisöön.  Johtajan  siirtyessä  taka-alalle  luottamus  työnteki-
jöihin  lisääntyy,  työ  itsenäistyy  ja  vastuu  jakaantuu.  Työtyytyväisyys  
ja  motivaatio  lisääntyvät.  Toiminta  on  spontaanimpaa  ja  perustuu  
vanhusten  tarpeiden  pohjalle  eikä  tiettyyn  ohjelmaan.  Säännöllisen  
päivärytmin  murtuminen  lisää  vanhusten  itsemääräämisoikeutta  ja  
arkielämän  hallintaa.  Työntekijöiden  toiminta  ihmisenä  persoonalli-
suuksineen  ja  omine  taitoineen  lisäävät  yhteisön  kodinomaisuutta.  
Ahonen  ja  Kiuru  (1989,  172-175)  kehittäisivätkin  koko  vanhainkodin  
toimintaa  primääriryhmän  tavoin  tapahtuvaksi  elämäksi  ja  toisivat  
näin  kokemuksen  perheenjäsenyydestä  jokaiseen  päivään.  

Heimosen  ja  Virkolan  (2008,  26)  mukaan  dementin  henkilön  toi-
mintakyky  ja  mahdollisuus  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen  ovat  
heikentyneet,  ja  samalla  muiden  ihmisten  mahdollisuus  olla  tasa-
vertaisessa  vuorovaikutuksessa  sairastuneen  kanssa  on  vaikeutu-
nut.  Pikkarainen  (2006)  toteaakin  pessimistisesti,  ettei  dementia-
yksikköön  ole  itse  asiassa  edes  mahdollista  synnyttää  kodinomais-
ta  kokemusta  dementoivien  sairauksien  luonteen  vuoksi.  Raitakari  
(2008)  kuitenkin  korostaan,  että  yhteisöllisyydellä  on  ennemminkin  
laajempi  merkitys  dementille  yksinäisyyden  ja  turvattomuuden  lie-
vittämisessä.

Vanhukselle  on  tärkeää  tuntea  olevansa  osa  yhteisöä,  vaikkei  hän  
sitä  itse  toimintakykynsä  heiketessä  pystykään  ympärilleen  luo-
maan.  Siksi  vanhus  tulisi  kiinnittää  varsinkin  hänen  luonnolliseen  
yhteisöönsä  –  omaan  perheeseen  –  omaisten  aktiivisella  osallis-
tumisella  ja  yhteydenpidolla.  Laitoksenomaisella  yhteisöllä  on  vain  
rajalliset  mahdollisuudet  paikata  hyvinvointi  vajeita.  (Sundberg  
2009,  66.)  

Ahonen  ja  Kiuru  (1989)  uskoivat  tulevaisuudessa  erilaisten  yh-
teistyömuotojen  korostuvan  omaisten  ja  vapaaehtoistyöntekijöi-
den  kanssa,  mutta  omaisen  aktiivinen  rooli  palveluasumisen  piiris-
sä  olevan  vanhuksen  elämässä  on  vielä  tänäkin  päivänä  yleisesti  
yksinomaan  omaisten  omalla  vastuulla.  Vaaraman  ja  Voutilaisen  
(2002,  77)  mukaan  omaisyhteistyö  olisi  kuitenkin  parhaimmillaan  
vastavuoroista  ja  se  tulisi  ottaa  tiiviimmäksi  osaksi  hoito-  ja  palvelu-
suunnitelmaa.   Kuva  2  Jokapäiväisen  toiminnan  tulisi  

perustua  ikääntyneen  omiin  tarpeisiin.
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Tässä  luvussa  on  koottuna  lyhyesti  tietoa  siitä,  miten  muutokset  
yleisessä  kulttuurissa,  teknologiassa  ja  väestössä  vaikuttavat  terve-
ydenhuollon  palveluihin  ja  toimintatapoihin  sekä  miten  nämä  muu-
tokset  tulisi  ottaa  huomioon  tulevaisuuden  terveydenhuoltoa  palve-
levien  rakennusten  suunnittelussa.

Sosiaali-  ja  terveydenhuollon  palvelujen  järjestämisen  problematiik-
kaa  käsitellään  parhaillaan  Suomessa  kiivaastikin  valtakunnan  ja  
aluetason  poliittisessa  keskustelussa  liittyen  Pääministeri  Kataisen  
hallituksen  valmistelemaan  kuntauudistukseen.  

Osana  kuntauudistusta  STM:n  palvelurakennetyöryhmä  valmiste-
lee  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  palvelurakenteen  uudistamista.  
Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on  käynnistänyt  vuonna  2011  sosiaali-  
ja  terveydenhuollon  aluekokeilun,  jossa  selvitetään,  miten  sosiaa-
li-  ja  terveyspalvelujärjestelmää  voidaan  edelleen  kehittää.  Lisäksi  
kerätään  täsmätietoa  niistä  muutostarpeista,  jotka  tulee  ottaa  huo-
mioon  esimerkiksi  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  järjestämistä  kos-
kevassa  lainsäädännössä.

Sosiaali-  ja  terveydenhuollon  aluekokeilun  tavoitteet  ovat

   •  palvelukokonaisuuksien  kehittäminen  ihmiskeskeisesti
   •  palvelujen  saatavuuden,  vaikuttavuuden,  tehokkuuden    
   ja  laadun  kehittäminen
   •  peruspalvelujen  vahvistaminen
   •  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  yhtenäisyys
   •  perustason  ja  erikoistason  laajempi  integrointi
   •  hyvinvoinnin  ja  terveyden  edistämisen  organisoinnin  ja    
   toteutuksen  kehittäminen
   •  kestävät  palvelujen  järjestämisen  rakenteet  
   •  alueellisen  kehittämisosaamisen  varmistaminen.
   (Sosiaali-  ja  terveysministeriö.)  

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on  asettanut  4.4.2013  sosiaali-  ja  ter-
veydenhuollon  järjestämislain  valmisteluryhmän.  Laki  säädetään  
palvelurakenneuudistuksen  toteuttamiseksi.  Lain  on  tarkoitus  tulla  
voimaan  vuonna  2015.

Valmisteluryhmän  tehtävänä  on  valmistella  hallituksen  esityksen  
muotoon  laadittu  ehdotus  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  järjestämis-
laiksi,  joka  sisältää  kuntauudistuksen  edellyttämät  välttämättömät  
säännökset  sote-palveluiden  järjestämisestä  ja  rahoittamisesta.

4.1  POTILAASTA  ASIAKKAAKSI,   LÄÄKÄRISTÄ  
PALVELUNTUOTTAJAKSI  
Jo  1980-luvulta  alkaen  on  käyty  poliittista  keskustelua  terveyden-
huollon  aiheuttamista  kuluista  ja  sen  kyvystä  vastata  kysyntään.  
Samalla  lääketieteestä  on  tullut  yhä  riippuvaisempi  muiden  alojen  
osaajista,  eikä  se  ole  säilyttänyt  asemaansa  ainoana  asiantuntija-
na  ja  tiedonlähteenä  koskien  tauteja,  sairauksia  ja  hoitoa.  Internetin  
ansiosta  ihmiset  ovat  entistä  tietoisempia  terveydentilastaan  ja  käy-
tössä  olevista  vaihtoehtoisista  hoitomuodoista.  Lisäksi  kulttuuri  on  
yhä  enemmän  kulutukseen  orientoituneempi  ja  median  ohjaama.  
Nämä  muutokset  muokkaavat  aivan  uudenlaisen  suhteen  lääkärien  
ja  potilaiden  välille.  Enää  lääkäriä  ei  nähdä  yliluonnollisena  voima-
na,  jolta  odotetaan  parannuskeinoa  vaan  kanssakäyminen  lääkärin  
ja  potilaan  välillä  on  lähempänä  liiketoimintaa  ammattitaitoisen  pal-
veluntarjoajan  ja  kuluttajan  välillä.  (Degeling  &  Erskine  2009,  28.)

Terveydenhuoltoa  kehitettäessä  keskiössä  ei  ole  enää  fyysisen  ka-
pasiteetin  tarve  vaan  tarvittavat  palvelut.  Terveydenhuollon  odote-
taan  vastaavan  kuluttajien  odotuksiin  odotusajan  lyhenemisestä,  
toimenpiteiden  suotuisimmista  ajankohdista  ja  palveluiden  parem-
masta  saavutettavuudesta.  Tätä  helpottaa  palvelutuotannon  kom-
ponenttien  hajauttaminen  monipuolisiin  avohoidon  yksiköihin  sekä  
potilaan  omaan  kotiin.  Tällainen  palvelutuotannon  malli  rikkoo  pe-
rushoidon  ja  erikoissairaanhoidon  sekä  sosiaalipalveluiden  rajoja  
ja  asettaa  potilaan  aktiiviseen  rooliin  oman  terveytensä  hoidossa.  

4	  TERVEYDENHUOLTO	  MUUTOSTEN	  PYÖRTEESSÄ
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(Degeling  &  Erskine  2009,  29.)

Potilaat  käyttävät  usein  suurimman  osan  hoitoon  kuluvasta  ajasta  
odottaessa.  Tämä  johtuu  yleisestä  toimintatavasta,  jossa  potilaat  
otetaan  vastaan  ja  kotiutetaan  erissä,  testitulokset  analysoidaan  
erissä  ja  toimenpiteet  toteutetaan  erissä.  Eräprosessit  ovat  tarpeel-
lisia  joissain  tapauksissa,  mutta  ne  hidastavat  palvelutuotantopro-
sessia.  Prosesseja  tulisikin  systematisoida  kohdissa,  joissa  se  on  
mahdollista,  koska  huonosti  ohjatut  potilasvirrat  vaikuttavat  hoidon  
laatuun,  potilaan  ja  henkilökunnan  turvallisuuteen  sekä  resurssien  
tehokkaaseen  käyttöön.  (Rechel,  Wright  &  McKee  2009,  213-215.)

4.2  MUSTASTA  LAATIKOSTA  LIUKUHIHNALLE
Hoitoa  on  pyritty  myös  standardisoimaan  jo  1980-luvulta  lähtien.  
Konsepti  hoitoketjusta  alkoi  kehittyä,  kun  huomattiin  useiden  poti-
laiden  tarpeiden  muistuttavan  toisiaan.  Noin  80%  potilaista  seuraa  
samanlaista  prosessia  ja  20%  potilaista  tarvitsevat  yksilöllisen  hoi-
don.  Yksilöllistä  hoitoa  tarvitsevat  esimerkiksi  potilaat,  joiden  kroo-
niset  sairaudet  ovat  komplisoituneet,  potilaat,  joiden  sairaudet  vai-
keuttavat  sosiaalista  kanssakäymistä,  kuten  psykiatriset  sairaudet,  
ja  potilaat,  joilla  on  monia  samanaikaisia  sairauksia.  Myös  jatkuvien  
prosessien  mukaiset  asiakkaat  ja  tapaukset  saattavat  hoidon  aika-
na  osoittautua  monimutkaisemmiksi.  Tällöin  tulee  olla  mahdollista  
vaihtaa  toimintatapa  yksilöllisemmäksi.  (Rechel,  Wright  &  McKee  
2009,  213-215.)

Tärkeintä  on  tunnistaa  asiakkaat,  jotka  ovat  parhaiten  hoidettavis-
sa  yksilöllisesti  ja  ne,  jotka  voidaan  hoitaa  jatkuvana  prosessina.  
Kuten  teollisessa  tuotannossa,  myös  terveydenhuollossa  tulisikin  
olla  kaksi  erilaista    toimintatapaa.  Yksilöllisten  palveluiden  tuotan-
to  sekä  jatkuviin  suoralinjaisiin  prosesseihin  pohjautuva  hoitoket-
ju.  Esimerkiksi  Tampereen  tekonivelsairaala  Coxassa  on  jo  otettu  
käyttöön  yhteistyössä  Pirkanmaan  sairaanhoitopiirin  kanssa  alu-
eellinen  tekonivelleikkauspalvelu,  joka  perustuu  systematisoituihin  
hoitoketjuihin,  palveluntarjoajien  yhteistyöhön  sekä  kehittyneeseen  
tietojärjestelmäverkostoon.  (Rechel  ym.  2009,  213-215.)

Rechel  ym.  (2009,  215-217)  painottavat,  että  terveydenhuollon  
palvelujen  tuotanto  on  pitkään  muistuttanut  mustaa  laatikkoa,  jos-
sa  syötetyt  lähtötiedot  muuttuvat  ravistamalla  valmiiksi  tulokseksi.  
Palveluiden  tuotannossa  tulisi  kuitenkin  huomioida  prosessien  su-
juvuus  sekä  asiakkaalle  tuotettu  arvo.  Potilaiden  eli  asiakkaiden,  

henkilökunnan  ja  materian  kulkuja  tulisi  sujuvoittaa  ja  prosessin  tu-
lisi  tuottaa  asiakkaalle  arvoa.  

Japanilainen  Toyota  Motors  yhtiö  on  käyttänyt  1950-luvulta  lähtien  
Lean  johtamista  saavuttaakseen  samankaltaisia  tavoitteita  omassa  
tuotannossaan  (Kim  ym.  2006).  Lean  ajattelussa  jokaisen  tuotan-
non  vaiheen  tulisi  tuottaa  asiakkaalle  arvoa  ja  välttää  muodostuvaa  
jätettä  sen  kaikissa  muodoissa.  Jäte  käsitetään  Lean  ajattelussa  
hyvin  laajasti.  Se  pitää  sisällään  tarpeettoman  varastoinnin,  odotta-
misen,  virheet  sekä  tarpeettomat  toimenpiteet.  (Young  ym.  2004.)

Terveydenhuollossa  jäte  on  yleinen  ongelma,  kun  se  ymmärretään  
aikana,  rahana,  tarvikkeina  ja  liikearvona.  Tämä  johtuu  usein  sii-
tä,  että  edunsaajana  pidetään  lääkäreitä,  vakuutusyhtiöitä  ja  julkis-
ta  sektoria.  Lean  ajattelussa  arvo  kohdistetaan  oikeaan  asiakkaa-
seen,  potilaaseen.  Lean  ajattelun  soveltaminen  terveydenhuollon  
kehittämiseen  ei  ole  kaukaa  haettua.  Kuten  tuotantoprosesseissa  
myös  terveydenhuollossa  tulisi  pyrkiä  laatuun,  turvallisuuteen,  asia-
kastyytyväisyyteen,  henkilökunnan  tyytyväisyyteen  sekä  kustan-
nustehokkuuteen.  (Rechel  ym.  2009,  215-217.)

Kuntaliiton  oppaassa  (2012)  nähdään  käyttäjälähtöisyys  uutena  
asiana  kansallisessa  kehittämistoiminnassamme.  Suomi  on  kui-
tenkin  käyttäjälähtöisen  innovaatiotoiminnan  edelläkävijöitä  ja  mo-
nella  suomalaisella  kaupungilla  asiakas-  ja  käyttäjälähtöisyys  on  jo  
osa  kuntastrategiaa.  Käyttäjälähtöisyys  kuntapalveluissa  tarkoittaa  
asukkaiden  tarpeista  lähtevää  palvelujen  kehittämistä  ja  kehittämi-
sen  painopisteen  siirtämistä  tuottajakeskeisyydestä  käyttäjälähtöi-
syyteen.  Käyttäjälähtöisiä  palveluja  toteutetaan  mm.  palvelumuo-
toilun  keinoin.  Palvelumuotoilu  tarkoittaa  palvelujen  suunnittelua  
yhdessä  palvelujen  käyttäjien  kanssa  muotoilun  menetelmin.  Pal-
velumuotoilun  laajempaa  hyödyntämistä  tulee  tehdä  sekä  tervey-
denhuollossa  että  palveluasumisen  rakennussuunnittelussa.  

4.3  TEKNOLOGIAN  VOIMALLA  ETEENPÄIN
Perinteisesti  teknologia  on  ajanut  terveydenhuollon  keskittymään  
yhteen  suureen  rakennukseen.  Tänä  päivänä  liikkuvan  testaus-  ja  
kuvantamislaitteiston  sekä  telelääketieteen  kehittymisen  myötä  pal-
veluiden  tarjoaminen  ei  ole  enää  paikkarajoitteista.  Palveluita  pys-
tytään  tarjoamaan  esimerkiksi  avohoitoa  tarjoavissa  yksiköissä  ja  
jopa  potilaan  omassa  kodissa.  (Black  &  Gruen  2005.)  Yhä  pienem-
piä  teknisiä  laitteita  viedään  herkemmin  suoraan  potilaan  luo  eikä  

päinvastoin.  Tämä  voi  osaltaan  vaikuttaa  esimerkiksi  sairaalabak-
teerin  leviämisen  hallintaan,  koska  laitteiston  liikuttaminen  vähen-
tää  potilaiden  liikuttamista.  Liikuteltava  laitteisto  tekee  myös  osan  
toimenpidehuoneista  tarpeettomiksi  ja  vaikuttaa  henkilökunnan  työ-
tapaan.  (Rechel,  Wright,  Edwards,  Dowdeswell  &  Mckee  2009,  9.)

Kehittyvät  tietojärjestelmät  helpottavat  potilastietojen  jakamista  ja  
tällä  tavoin  myös  hoidon  koordinointia  eri  palveluntarjoajien  välillä.  
Tämä  mahdollistaa  hoitoketjujen  jatkuvuuden  hoitolaitoksen  seinien  
ulkopuolelle.  Myös  yhteydenpito  potilaan  ja  hoitohenkilökunnan  vä-
lillä  sekä  henkilökunnan  kesken  monipuolistuu  sähköpostin  ja  vide-
oneuvottelujen  yleistyessä  kommunikointitapoina.  (McKee  &  Healy  
2002,  211.)

4.4  PAREMPI  TERVEYS,  PIDEMPI   IKÄ  
Terveydenhuollon  työtapojen  ja  työvälineiden  muuttuessa  myös  ter-
veydenhuollon  tarve  muuttuu;;  väestö  ikääntyy.  Väestön  ikääntymi-
nen  käsitetään  ilmiönä  usein  väärin.  Vaikka  ikääntyneiden  määrä  
kasvaa,  heidän  toimintakykynsä  on  edeltäneitä  sukupolvia  parem-
pi  osaltaan  elämäntapamuutosten  ja  osaltaan  kehittyneen  lääketie-
teen  ansiosta.  Ikääntyneet  elävät  pidempään,  mutta  pysyvät  myös  
terveempinä  pidempään  muuttaen  esiintyvien  sairauksien  kantaa  
syövän,  lonkkamurtuminen,  sydänkohtausten,  diabeteksen  ja  de-
mentian  lisääntyessä.

Terveysongelmat  monimutkaistuvat  ikääntyneiden  kärsiessä  useas-
ta  samanaikaisesta  sairaudesta  ja  kroonisista  sairauksista  saaden  
montaa  eri  hoitoa  samaan  aikaan  vaikuttaen  mahdollisesti  toisiinsa  
(Dubois,  McKee  &  Nolte  2006).  Terveyspalveluita  tulisikin  uudistaa  
yhden  sairauden  episodimaisesta  hoidosta  kattamaan  ikääntyneen  
väestön  monisairaudet  (Rechel,  Wright,  Edwards,  Dowdeswell  &  
Mckee  2009,  8).

Monisairaiden  potilaiden  määrän  kasvaessa  myös  monialaisen  ja  
moniammatillisen  tiimityön  tärkeys  korostuu  samoin  kuin  hoidon  
koordinointi  terveydenhuollon  rajapinnoissa  kuten  perushoidon  ja  
erikoissairaanhoidon  välillä  (McKee  &  Healy  2002).  Monialaiset  tii-
mit  vaativat  henkilökunnalta  uusia  taitoja  ja  yhteistyökykyä.  Samal-
la  työntekijöiden  määrä  suhteessa  hoidettavien  määrään  pienenee.  
Tarve  varsinkin  terveydenhuollon  ja  sosiaalihuollon  rajapinnassa  
työskentelevästä  henkilökunnasta,  kotihoitajista,  sairaanhoitajista  ja  
fysioterapeuteista,  kasvaa.  (Dubois,  McKee  &  Nolte  2006.)
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4.5  TULEVAISUUDEN  TERVEYDENHUOLLON  
TOIMINTAYMPÄRISTÖT  
Lontoon  South  Bank  Yliopiston  Lääketieteellisen  Arkkitehtuurin  Tut-
kimusyksikkö  MARU  on  kiteyttänyt  osuvasti  raportissaan  Building  a  
2020  vision:  future  health  care  environments  (2001)  tulevaisuuden  
terveydenhuollon  toimintaympäristöjen  kehitystavoitteet  kahteen  
agendaan:  terveysagendaan  ja  rakennetun  ympäristön  agendaan.  
Terveysagenda  tähtää  parempaan  potilaskokemukseen,  helpom-
paan  hoitoon  pääsyyn  ja  potilaan  yksityisyyden  ja  arvokkuuden  ko-
rostamiseen.  Rakennetun  ympäristön  agenda  tähtää  puolestaan  
parempiin  julkisiin  rakennuksiin  sekä  laadukkaampaan  ja  kestävän  
kehityksen  mukaiseen  suunnitteluun.  

MARU  jakaa  terveydenhuollon  toimintaympäristöt  neljään  eri  luok-
kaan:  kotiin,  terveys-  ja  sosiaalipalvelujen  keskuksiin,  alueellisiin  
palvelukeskuksiin  ja  erikoissairaanhoidon  keskuksiin.  Uusi  tieto  ja  
teknologia  mahdollistaa  yhä  useamman  potilaan  hoidon  kotona.  
Hoitoa  voidaan  monitoroida  ja  lääkitys  automatisoida.  Älykkäiden  
viestintävälineiden  ja  sensorien  asentaminen  tulisikin  ottaa  huomi-
oon  kotien  infrastruktuuria  suunniteltaessa.

Terveys-  ja  sosiaalipalvelukeskukset  keräävät  yhteen  paikkaan  ter-
veyskeskuspalvelut  ja  sosiaalipalvelut  sekä  neuvonnan  ja  vapaa-
ehtoistoiminnan.  Keskukset  rakentuvat  vanhojen  terveyskeskusten  
ympärille  tarjoten  perushoitoa  ja  terveystietoa  sekä  toimien  Inter-
net-palvelujen  keskuksena.  Keskuksien  tulee  tarjota  monikäyttöisiä  
ja  jaettavia  tiloja,  tiloja  sekä  viihtyisään  oleskeluun  että  yksityiseen  
konsultaatioon.

Palvelukeskukset  tarjoavat  diagnostista  hoitoa  sekä  päivätoimen-
piteitä.  Palvelukeskusten  tulee  tarjota  monipuolisen  ja  terapeutti-
sen  ympäristön.  Erikoissairaanhoitokeskukset  tarjoavat  ainoastaan  
hoitoa,  joka  vaatii  erikoistekniikka  ja  erikoisasiantuntijoita.  Keskus-
ten  tilojen  tulee  tarjota  sekä  teknisesti  korkealuokkaisia  tiloja  hen-
kilökunnan  käyttöön  sekä  rauhoittavia  tiloja  potilaille.  Rakennukset  
tulee  suunnitella  tehokkaiksi  ja  ohjata  potilasvirrat  vain  heille  suun-
nattuihin  tiloihin.  Tilat  tulee  jakaa  selvästi  julkisiin  ja  yksityisiin  tiloi-
hin.

Kuvio  2  MARU:n  luokittelemat  terveydenhuollon  toimintaympäristöt  (2001) Kuvio  3  Sotera:n  luokittelemat  terveydenhuollon  toimintaympäristöt  (2011)
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Suomessa  Sotera-instituutti  (Huttunen  ym.  2011)  on  visioinut  tule-
vaisuuden  palvelujärjestelmää  ja  palvelurakennuksia.  He  ovat  ja-
kaneet  toimintaympäristöt  vastaavasti  neljään  eri  tasoon:  päivys-
tävään  ydinsairaalaan  ja  eklektiiviseen  sairaalaan,  jotka  vastaavat  
akuuttien  kriisien  hallinnasta  sekä  kuntoutussairaalaan  ja  lähipal-
veluihin,  jotka  puolestaan  vastaavat  kroonisten  sairauksien  hallin-
nasta.  Jako  rikkoo  aikaisempaa  hierarkkista  järjestystä  ja  perus-
terveydenhoidon  ja  erikoissairaanhoidon  rajaa  perustuen  ongel-
manratkaisuun  ja  hoitoprosessin  mukaiseen  jäsentelyyn:  akuutti,  
eklektiivinen,  kuntoutus  sekä  taudin  hallin  edellyttämät  pysyvät  hoi-
tosuhteet.

Lisäksi  Sotera-instituutti  (Huttunen  ym.  2011)  on  hahmotellut  eri-
laisia  sairaalan  perusratkaisumalleja,  jotka  perustuvat  joustavuu-
teen  ja  monikäyttöisyyteen.  Esimerkiksi  poliklinikan,  laboratorion  ja  
vuodeosaston  mallit  koostuvat  samankaltaisesta  modulaarisesta  
systeemistä.  Mallit  rakentuvat  kolmesta  erilaisesta  nauhasta,  jois-
ta  keskimmäinen  on  avoin  tila  ja  reunimmaiset  jakaantuvat  yksityi-
semmiksi  huoneiksi.  Poliklinikan  ja  laboratorion  mallissa  keskim-
mäinen  nauha  toimii  odotustilana,  kun  vuodeosaston  mallissa  tila  
on  valopiha.  Reunimmaiset  nauhat  pitävät  sisällään  vastaanotto-
huoneet  ja  työtilat,  vuodeosastomallissa  potilashuoneet  ja  yhteisen  
olohuoneen.

Pääajatuksena  poliklinikan  tiloissa  on  vastaanottotilojen  takana  
olevat  työtilat  sekä  kaksiosaiset  vastaanottotilat.  Lääkäri  tulee  vas-
taanottotilaan  takakautta,  haastattelee  potilasta  huoneen  etuosas-
sa  ja  tutkii  potilaan  tarvittaessa  huoneen  takaosassa.  Tapaamisen  
jälkeen  lääkäri  poistuu  takaisin  työtilaan  takakautta  kirjaamaan  ta-
paamisen  samaan  aikaan  toisen  lääkärin  ottaessa  toista  potilasta  
vastaan  samassa  vastaanottohuoneessa.  

Kuvio  4  Sotera:n  visioimat  uudet  mallit  poliklinikalle,  laboratoriolle  sekä  vuodeosastolle(2011)
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5.1  ULOMPI  KONTEKSTI  –  NÄRPIÖN  KUNTA  
Närpiö  on  9380  asukkaan  (Suomen  virallinen  tilasto  2012)  kunta  
Pohjanmaan  maankunnassa  Länsi-Suomessa.  Lähimmät  suuret  
keskukset  ovat  Seinäjoki  100  km  itään,  Vaasa  80  km  pohjoiseen  ja  
Pori  120  km  etelään.  Pinta-alaltaan  Närpiö  on  977  km.  Rannikkoa  
sillä  on  45  km  ja  rantaviivaa  yhteensä  yli  700  km.  Sen  asutus  on  ja-
kautunut  rantakyliin  ja  Närpiönjoen  ympärille.

Väestö  on  suurimmaksi  osaksi  ruotsinkielistä  (85,5%).  Suomen-
kielisten  osuus  väestöstä  on  5,8%  ja  muunkielisten  8,7%.  (Närpiön  
kunta  2013.)

Närpiö  tunnetaan  kenties  parhaiten  kasvihuoneviljelystä.  Noin  60%  
Suomen  tomaateista  ja  35%  kurkuista  on  tuotettu  Närpiössä  (När-
piön  kunta  2013).

5	  SUUNNITTELUKONTEKSTI	  JA
SUUNNITTELUN	  
LÄHTÖKOHDAT

Kuvio  5  Närpiön  sijainti
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Kuva  3  Närpiöläiset  pitävät  

puutarhan  hoidosta  ja  se  näkyy  

myös  terveyskeskusalueella.

Kuva:  Anna  Helamaa
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5.2  SISEMPI  KONTEKSTI  –  NÄRPIÖN  
TERVEYSKESKUSALUE  

Terveyskeskusalue
Närpiön  terveyskeskusalue  sijoittuu  lähelle  Närpiön  kaupallista  kes-
kustaa.  Pohjoispuolella  vajaan  kilometrin  päässä  sijaitsee  torialue  
palveluineen,  etelässä  Pyhän  Marian  kirkko  kuuluisine  kirkkotallei-
neen  sekä  Öjskogsparkenin  museoalue  vanhoine  rakennuksineen.  
Tien  toisella  puolella  on  palveluasumista  sekä  kehitysvammaisille  
että  parempikuntoisille  ikäihmisille.

Niin  kutsutun  Sairaalanmäen  ohi  kulkee  Närpiön  pääväylä,  joka  
jatkaa  pohjoiseen  mentäessä  Vaasaan  asti  yhtyen  valtatie  8:aan.  
Etelään  päin  mentäessä  saavutaan  Kaskisiin.  Samassa  korttelissa  
sijaitsee  seurakuntatalo  piharakennuksineen,  seurakunnan  käytös-
sä  olevia  asuintaloja,  pieni  kirkko  sekä  kaupungintalo  kirjastoineen.  
Korttelin  pohjoissivua  rajaa  kulttuurihistoriallisestikin  arvokas  tielin-
jaus  (Pohjanmaan  maakunta),  vanha  rantatie,  joka  johtaa  rannikol-
le  länteen  päin  mentäessä  sekä  valtatie  8:lle  itään  päin  mentäessä.  
Tontin  länsipuolelta  alkaa  pientaloasutus.

Terveyskeskusalue  koostuu  kuudesta  eri  rakennuksesta,  jotka  kaik-
ki  ovat  kytköksissä  toisiinsa.  Itse  terveyskeskuksesta  on  suora  yh-
teys  vuodeosastorakennukseen.  Keskeinen  keittiö-  ja  ruokalara-
kennus  kytkee  vuodeosaston  vanhustenhuollon  yksiköihin:  van-
hainkoti  Fridaan,    Fridan  kautta  palveluasumisen  yksikkö  Efraimiin  
ja  Efraimin  kautta  Dementiakoti  Solbackeniin.

Frida
Fridan  tilat  jakautuvat  kaksikerroksiseen  päärakennukseen  sekä  
kaksikerroksiseen  lisäosaan,  jonka  lattiatasot  ovat  puolikerrosta  
päärakennusta  alempana.  Päärakennuksen  tilat  sijoittuvat  hanka-
lasti  palveluasumisen  yksiköiden  ja  keittiön  välillä,  joka  tekee  lähes  
koko  osastosta  läpikulkutilan.  Suurin  osa  asukkaista  jakaa  huoneen  
toisen  asukkaan  kanssa.  Yhteistiloja  on  kaksi  –  yksi  päärakennuk-
sen  kummassakin  kerroksessa  käytävän  päässä  avautuen  lounaa-
seen.
  
Vanhainkoti  Fridassa  asuu  kymmenen  vuodepotilasta,  jotka  tarvit-
sevat  perushoitoa.  Vanhainkodissa  asuu  myös  viisitoista  asiakas-
ta,  joita  nostetaan  hissin  tai  muiden  apuvälineiden  avulla  vähintään  
neljä  kertaa  päivässä.  He  tarvitsevat  myös  perushoitoa,  mutta  syö-

Kuvio  6  Närpiön  keskusta-alueen  palvelut

1  Pyhän  Marian  kirkko

2  Bostället  -  ”eläkeläisten  talo”

ikäihmisten  palveluasuminen

3  Seurakuntatalo

4  Sairaalanmäki

5  Kehitysvammaisten  paveluasuminen

6  Kaupungintalo  ja  kirjasto

7  Kaupallinen  keskusta

8  Torialue
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vät  itse  ja  peseytyvät  itse.  Lisäksi  Fridassa  asuu  yhdeksän  asukas-
ta,  joita  nostetaan  kahden  hoitajan  voimin  ja  jotka  tarvitsevat  perus-
hoitoa,  mutta  selviytyvät  joistain  asioista  itse.  Yhtä  Fridan  asukasta  
nostetaan  yhden  hoitajan  voimin.  Hän  tarvitsee  apua  perushoidos-
sa.  Yksi  asukas  liikkuu  itse  tai  rollaattorin  avulla  ja  tarvitsee  apua  
perushoidossa.  Kaikki  Fridan  asukkaat  tarvitsevat  huolenpitoa  koko  
päivän.  

Efraim
Efraim  käsittää  42  asukaspaikkaa  neljässä  moduulissa.  Kaikki  
asukkaat  asuvat  omissa  huoneissaan,  joissa  on  vähintään  oma  wc.  
Osassa  huoneista  on  myös  oma  suihku.  Asukkaat  jakavat  yhden  
ruokailuhuoneen  sekä  yhden  olohuoneen.  Olohuoneessa  järjeste-
tään  yhteistoimintaa  kuten  bingoa  ja  tuolijumppaa  tai  katsotaan  te-
levisiota.

Vaikka  Efraim  luokitellaan  tavallisen  palveluasumisen  yksiköksi  
ovat  asukkaat  hyvin  erikuntoisia.  Tämä  aiheuttaa  ärsytystä  sekä  

-
si  kaikkien  asukkaiden  mennessä  yhtä  aikaa  ruokailemaan,  asuk-
kaat  jonottavat,  tappelevat  ja  stressaavat,  kuka  on  ensimmäisenä  
ruokailemassa.  Efraimissa  on  pohdittu  ruokailuvuorojen  jakamista,  
mutta  se  ei  tue  tavoitetta  ruokailuhetkien  vapaaehtoisuudesta  ja  ta-
paamisten  spontaaniudesta.  

Efraimin  edustalla  on  viihtyisä  lounaaseen  aukeava  oleskelupiha,  
jossa  on  istumapaikkoja  sekä  kuntoilurata.  Myös  käytävien  varsille  
on  aseteltu  pieniä  istuskeluryhmiä  ja  jumppatuokiopisteitä.

Solbacken
Solbackenissa  asuu  19  muistisairasta  ikääntynyttä  kahdessa  eri  
siivessä.  He  asuvat  yhden  hengen  huoneissa,  joissa  on  Efraimin  
tavoin  osassa  oma  wc  ja  osassa  myös  oma  suihku.  Asukkailla  on  
käytössään  yksi  yhteistilan,  jossa  myös  ruokaillaan  yhdessä.  Ruo-
kailutilanteissa  jokainen  asukas  saa  auttaa  kykyjensä  ja  halujensa  
mukaan  tiskaamisessa  ja  kattamisessa.  Ruoka  haetaan  muutaman  
asukkaan  avustuksella  suoraan  keittiöstä.

Solbackenin  piha  on  aidattu  ja  sinne  on  rakennettu  omaisten  voi-
min  vesiaihe  istuskeluryhmineen.  Lisäksi  pihalla  polun  varrella  on  
marjapensaita.  Asukkaat  eivät  useinkaan  itse  halua  lähteä  ulos  yk-
sin  vaan  heitä  vie  ulos  joko  omaiset  tai  vapaaehtoiset.

Kuvio  7  Terveyskeskusalueen  rakennukset

Kuvio  8  Terveyskeskusalueen  rakennuksien  havainnoidut  ongelmakohdat
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Kuva  4  Palveluyksiköiden  ympäristöä
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Närpiön  terveyskeskusalueen  vanhojen  rakennusten  pohjapiirustukset  1:1500
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Tarpeet  suunnittelul le
Tulevaisuuden  paikkatarvetta  vanhustenhuollon  palveluasumisel-
le  pyritään  kartoittamaan  arvioimalla  eri  ikäryhmien  hoitotarvetta  ja  
vertaamaan  hoitoa  tarvitsevien  prosentuaalista  osuutta  ikäryhmit-
täin  väestöennusteisiin.  Kansallisten  suositusten  mukaan  tehos-
tetun  palveluasumisen  paikkoja  tulee  varata  6%:lle  75-vuotta  täyt-
täneistä  ja  niin  sanottua  laitoshoitoa  3%:lle  75-vuotta  täyttäneistä  
(Laatusuositus  2011).  Stakesin  tutkija  Simo  Kokko  on  muokannut  
laskentamallia  edelleen  kunnille,  joiden  ikärakenne  on  maan  kes-
kitasoa  iäkkäämpi  ja  joissa  on  suhteellisesti  muun  maan  väestöä  
enemmän  85  vuotta  täyttäneitä.  Laskukaava  laskee  erikseen  yli  
85-vuotiaiden  ja  75-84-vuotiaiden  osuudet  paikkatarpeesta.

Närpiön  kunta  on  ikärakenteeltaan  maan  keskitasoa  iäkkäämpi  ja  
85-vuotta  täyttäneiden  suhteellinen  osuus  on  muun  maan  väestöä  
korkeampi.  Kokon  laskukaava  antaa  kansallista  suositusta  huomat-
tavasti  suuremman  paikkatarve-ennusteen.  Suunnittelun  lähtökoh-
tana  ei  tulisikaan  pitää  pelkkää  kansallista  suositusta  vaan  vertailla  
kumpaakin  eri  laskutapaa.  Todellinen  paikkatarve  on  todennäköi-
sesti  arvioiden  keskiarvo  tai  liikkuu  arvioiden  välillä.  

Arvioiden  suuri  ero  ja  paikkatarpeen  lasku  vuoden  2040  jälkeen  
asettaa  yhdeksi  lähtökohdaksi  suunnitelmalle  joustavuuden.  

Tarkoitus  on  keskittää  sairaalanmäelle  ympärivuorokautista  huolen-
pitoa  tarvitsevat  ja  siirtää  kevyt  palveluasuminen  keskusta-alueen  
hissillisiin  kerrostaloihin  jakamalla  palveluita  normaaleihin  vuokra-
asuntoihin.  Suurin  osa  Närpiön  ikääntyneistä  asuu  kodeissaan  ja  
heille  jaetaan  kotipalveluja.  

Sairaalanmäen  asukkaat  tulee  olemaan  muistisairaita,  osa  moni-
sairaita,  psykogeriatria-potilaita  tai  päihdeongelmaisia.  Asukkaat  tu-
lee  jakaa  erillisiin  moduuleihin,  mutta  moduuleiden  välillä  tulee  olla  
sisäyhteys.

Närpiön  erityispiirteenä  on  lisäksi  sen  suuri  työperäinen  maahan-
muutto.  Osa  maahanmuuttajista  myös  vanhenee  Närpiössä  ja  hei-
dän  erityistarpeensa  tulisi  ottaa  huomioon.  Esimerkiksi  muistisai-
rauden  yhteydessä  usein  Suomessa  opittu  kieli  unohtuu  ja  alkupe-
räinen  kulttuuri  nousee  voimakkaammin  esiin.  

Uusien  asuinpaikkojen  lisäksi  tarvitaan  uudet  valmistuskeittiötilat  
ja  ruokailutilat  sairaalanmäen  henkilökunnalle  vanhan  keittiöraken-
nuksen  jäätyä  liian  pieneksi.  Päivätoiminnalle  tulisi  varattu  enem-
män  erityistiloja,  kuten  harrastetiloja  ja  kuntoutustiloja.  Asukkaille  
tulisi  myös  tarjota  muunlaisia  vapaa-ajan  palveluita,  kuten  kylpylä-,  
sauna-  ja  rentoutumispalveluita,  kampaamo-,  jalkahoitaja-  ja  hiero-
japalveluita.  Lisäksi  asukkaille  halutaan  tarjota  arkielämän  tuntua  
mahdollistamalla  kaupassa  käynti  sekä  kahvilassa  istuskelu  poistu-
matta  Sairaalanmäeltä.

Ulkotiloja  tulisi  kehittää  ja  mahdollistaa  pienviljely  sekä  ulkona  että  
sisällä.  Esimerkiksi  kasvihuoneilla  tai  talvipuutarhoilla  olisi  käyt-
töä  puutarhaharrastajien  kylässä.  Lisäksi  Sairaalanmäelle  tarvitaan  
omais-  ja  hiljentymistila,  henkilökunnan  sosiaalitilat,  kotihoidon  tila,  
kansliatiloja,  vaate-  ja  välinehuoltotiloja,  keskitetty  lääkejako  sekä  
tilat  yksityisille  yrityksille  ja  yhdistyksille.

Kuvio  9  Palveluasumisen  paikkamäärätarve-ennuste  Närpiössä  kunnallisen  suosituksen  sekä  Stakesin  arvion  mukaan.

Erityistä  huomiota  suunnittelussa  tulee  kiinnittää  kokonaisuuteen.  
Varsinkin  uusien  keittiötilojen  sijoittelussa  tulee  ottaa  huomioon  lo-
gistiset  yhteydet  koko  alueelle.

Uusi  dementiayksikkö  ja  keittiörakennus  eivät  kuitenkaan  mahdu  
nykyiselle  terveyskeskuksen  tontille.  Etelässä  seurakunnan  käy-
tössä  olevat  asuinrakennukset  ovat  jo  tulleet  elinkaarensa  päähän  
ja  ovat  purku-uhan  alla.  Tontin  eteläpuolelta  voisi  siis  lohkaista  vie-
reisestä  tontista  alaa.  Samoin  terveyskeskuksen  pohjoispuolella  
kaupungintalon  tontilla  on  laaja  paikoitusalue.  Jäsentelemällä  pai-
koitusalue  uudelleen  voidaan  myös  pohjoisesta  saada  tonttiin  lisää  
alaa.
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Suunnittelun  tavoitteet  voi  jakaa  kolmeen  eri  mittakaavaan:  Närpiön  
keskustaan,  Sairaalanmäen  kortteliin  sekä  itse  terveyskeskukseen.  

Terveyskeskuksen  lähiympäristössä  on  jo  olemassa  paljon  palve-
luja.  Suunnitelman  yhtenä  tavoitteena  on  voimistaa  Närpiön  kes-
kustan  palvelujen  helminauhaa  ja  terveyskeskuksen  asemaa  nau-
hassa.  Helminauha  alkaa  Pyhän  Marian  kirkolta  ja  jatkuu  Bostället  
–eläkeläisten  talon  läpi  terveyskeskukselle,  josta  se  jatkaa  kaupun-
gintalon  kautta  keskustaan  ja  Mitt  i  Stan  -monitoimitalolle.  Moni-
toimitalo  kuuluu  alulla  olevaan  keskustan  kehittämishankkeeseen.  
Monitoimitalo  tulee  tarjoamaan  senioriasuntoja  ja  tiloja  erilaiseen  
kulttuuritoimintaan.

Sairaalanmäen  kortteli  rakentuu  erilaisista  palvelurakennuksista  
väljässä,  puistomaisessa  ympäristössä.  Korttelista  on  mahdollista  
kehittää  Närpiön  keskuspuisto,  jossa  eri  rakennuskokonaisuuksia  
yhdistää  jalankulkuvyöhyke.  Katkaisemalla  ylimääräiset  ajoyhtey-
det  korttelin  läpi  ja  sijoittamalla  paikoitusalueet  alueen  reunoille  jää  
viheralueille  enemmän  tilaa.

Tämä  työ  ja  tämä  luku  keskittyy  tarkemmin  kolmanteen  mittakaa-
vaan,  sisempään  suunnittelukontekstiin,  itse  terveyskeskuksen  ke-
hittämiseen.  Luku  esittelee  MONIKKO  -hankkeen  aikana  laaditun  
konseptin  ja  konseptista  diplomityöksi  kehitetyn  suunnitelman.

Suunnittelun  pääpaino  on  uudisrakennusten  asuinryhmillä  ja  uusi-
en  palvelujen  tiloilla.  Koska  vanhat  rakennukset  ovat  oleellinen  osa  
kokonaisuutta  on  myös  niihin  otettu  kantaa.  Vanhojen  rakennusten  
muutokset  ovat  ajatus  siitä,  miten  rakennuksia  voisi  kehittää  laajen-
nuksen  antamat  mahdollisuudet  hyödyntäen.

6	  TERVEYSKESKUKSESTA
KYLÄKESKUKSEKSI

Kuvio  10  Närpiön  keskustan  helminauha
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mintapisteitä,  joihin  pysähtyä.  Yhteistilojen  toiminnallinen  pääpaino  
on  sijoitettu  yhteistilojen  päihin,  jolla  pyritään  hidastamaan  demen-
tin  henkilön  vaeltamista  pois  asuinryhmästä.  Ryhmien  selkeä  tila  ja  
pitkät  näkymät  helpottavat  hahmottamaan  missä  henkilö  on  ja  min-
ne  hän  on  menossa.  

Vaikka  asuinryhmän  muoto  ei  noudattelu  perinteisen  kodin  muotoa,  
perustuu  sen  toimintojen  sijoittelu  kodin  yleiseen  rakenteeseen  ja  
hierarkiaan:  keittiö  on  kodin  sydän,  josta  ruoan  tuoksu  leviää  koko  
ryhmän  tiloihin.  Pesutilat  ja  kodinhoitohuone  ovat  kodin  perällä  yh-
teydessä  pienempään  yhteistilaan,  johon  voi  jäädä  iltapesun  jäl-
keen  istumaan  ja  lukemaan  vielä  hetkeksi  ennen  maaten  menoa.

Kaikki  kodin  toiminnot  ovat  asukkaiden  ulottuvilla  ja  heidän  on  help-
po  osallistua  jokapäiväisiin  toimintoihin.

Asukkaiden  aktiivisuutta  pyritään  pitämään  yllä  myös  erilaisilla  vi-
rikkeillä,  joka  tässä  yhteydessä  painottuu  erityisesti  närpiöläisille  
ominaiseen  puutarhan  hoitoon:  pienillä  sisäpihoilla  voidaan  kasvat-
taa  asuntokohtaisia  yrttejä  ja  yhteistilan  talvipuutarha  tai  terassi  on  
koko  asuinryhmän  ylpeyden  aihe.  Keskeinen  sisäpiha  virittää  puo-
lestaan  dementin  aisteja:  omenapuun  omenat  makuaistille,  elämän  
äänet  kuuloaistille,  värikkäät  kukat  näkö-  ja  hajuaistille  sekä  erilai-
set  materiaalit  tuntoaistille.  

Jos  asukkaat  eivät  ole  innostuneita  puutarhureita,  voi  terassista  
muokata  ryhmänsä  näköisen  tilan  esimerkiksi  pingis-  tai  biljardi-
pöytineen  tai  riippukeinuineen.  Myös  koko  yhteistila  on  suunniteltu  
joustamaan  asuinryhmän  asukkaiden  mukaan.  Toimintoja  on  help-
po  muokata  kalustuksen  avulla  esimerkiksi  maahanmuuttajien  eri  

sisustuksen  ja  tilojen  sisältämien  toimintojen  kautta.  Parhaassa  ta-
pauksessa  asukkaat  voivat  vaeltaa  vapaasti  ryhmien  välillä  yhteen  
solmittuja  yhteistiloja  pitkin  etsien  itselleen  sopivaa  seuraa,  oli  se  
sitten  urheiluhullut  tai  ristisanatehtävien  ratkojat.

Henkilökunnalle  on  varattu  wc  sekä  tila  lääkkeiden  varastointiin  ja  
jakoon.  Varsinaisia  hoitajien  työtiloja  ei  ryhmissä  ole  vaan  hoitajat  
voivat  käyttää  kirjaamiseen  suljettavia  yleisiä  työtiloja  tai  eteistiloja.  
Henkilökunnan  taukotilat  on  keskitetty  ryhmien  väliin  jääville  auki-
oille.

6.1  DEMENTIA  –  TURVALLISTA  ASUMISTA
Suunnitelmassa  on  luotu  turvallinen,  mutta  rikas  asuinympäristö.  
Ajatuksena  on  koota  kokonaisuus  pienemmistä  asuinryhmisä,  jotka  
ovat  selkeästi  erotettu  palvelutiloista.  

Asuinryhmät  ovat  kytköksissä  sekä  toisiinsa,  että  palvelukeskuksen  
tiloihin.  Jokainen  ryhmä  on  suljettavissa  omaksi  yksikökseen,  mutta  
se  voidaan  myös  nähdä  yhtenä  osana  kylämäistä  asutusta.  Yksityi-
set  asuinhuoneet  jäävät  rakennuksen  sisään  avautuen  turvallisille  
sisäpihoille,  joille  on  suora  yhteys  asuinhuoneista.

Yksityinen  tila  muuntuu  asteittain  julkiseksi.  Sisäpiihan  ja  asuinhuo-
neen  välillä  on  suojaava  terassi,  jonka  liukuvia  säleikköjä  voi  siirtää  
huoneen  ikkunan  eteen.  Asuinhuoneesta  yhteiseen  tilaan  siirrytään  
huoneen  eteistilan  kautta.  Yhteistila  luo  puskurivyöykkeen  yksityis-
ten  asuinhuoneiden  ja  julkisen  puiston  välille.    

Asuinhuoneet  ovat  yhden  hengen  huoneita  ja  suuruudeltaan  25-30  
neliötä  uudisrakennuksen  puolella  ja  20-25  neliötä  vanhojen  raken-
nusten  puolella.  Neliöihin  on  laskettu  myös  pesuhuoneet.  30  neliön  
huoneet  ovat  varattu  erityisesti  monisairaille.  Näihin  huoneisiin  voi-
daan  sijoittaa  väliaikaisesti  myös  toinen  sänky.  

Asuinhuoneet  on  jaettu  8-15  asukkaan  ryhmiin.  15  asukkaan  mo-
duuli  on  sekä  Asumisen  rahoitus-  ja  kehittämiskeskuksen  (ARA)  
(2011)  että  laatusuositusten  (2011)  mukainen  maksimikoko  ryhmä-
kodille.  8  asukkaan  ryhmät  ovat  tarkoitettu  erityisesti  haastavasti  
käyttäytyville  psykogeriatrikoille  sekä  sairaalabakteeria  kantaville  
asukkaille.

Jokaisessa  asuinryhmässä  on  kaksi  erillistä  yhteistilaa:  puistoon  
avautuva  ruokailu-  tai  oleskelutila  ja  sisempänä  kirjasto-  tai  aulatila.  
Lisäksi  jokaisessa  ryhmässä  on  peseytymistila,  kodinhoitotila,  sii-
vouskomero,  varasto  sekä  tekniikalle  varattu  tila.  ARA:n  (2011)  ryh-
mäkotien  suositus  koko  on  45-50  neliötä  asukasta  kohden.  Sotera  
-instituutti  (Ryhänen,  2007)  on  kuitenkin  mitoittanut  pitkäaikaisasu-
misen  tilatarpeeksi  vähintään  55  neliötä  asukasta  kohden  käytävä-
tilat  mukaan  lukien.  Tässä  työssä  mitoituksen  pohjana  on  käytetty  
väljempää  Sotera  -instituutin  mitoitusta.

Ryhmissä  asuinhuoneet  sijoittuvat  yhteistilojen  ympärille,  jolloin  de-
mentti  henkilö  näkee  välittömästi  asunnostaan  poistuessaan  toi-

32



Kuvio  11  Asuinryhmän  keskeiset  toiminnot

33



Suunnitelma  pyristelee  eroon  laitosmaisesta  ympäristöstä  tarjoten  
vaihtoehtoista  tilaa.  Se  tukee  spontaania  toimintaa  sekä  mahdollis-
taa  joustavan  aikataulun.

6.2  YHTEISÖLLISYYS  -
KOKO  KYLÄN  YHTEINEN  ASIA
Suunnitelmassa  paikallisyhteisö  käsitetään  koko  Närpiön  kyläyhtei-
sönä,  työyhteisö  Sairaalanmäen  koko  henkilökuntana  ja  asuinyh-
teisö  jokaisen  asuinryhmän  yksittäisenä  yhteisönä  sekä  laajemmin  
koko  terveyskeskusalueen  yhteisönä.

Närpiön  väestöstä  suurin  osa  kuuluu  maan  ruotsinkieliseen  vähem-
mistöön,  jonka  peruskulttuurissa  on  Hyypän  (2011)  mukaan  yhtei-
söllisyyden  siemen.  Lähtökohdat  yhteisöllisyydelle  ovat  olemassa.  
Tarkoituksena  ei  ole  niinkään  yhteisöllistää  vaan  lujittaa  jo  olemas-
sa  olevaa  yhteisöllisyyttä  luomalla  sille  tilaa.  Terveyskeskusaluees-
ta  muokkautuu  kaikkien  närpiöläisten  kyläkeskus.  Keskus  on  sijoi-
tus  närpiöläisten  sosiaaliseen  pääomaan  tukemalla  aktiivista  har-
rastustoimintaa.  

Kyläkeskuksen  tarjoamilla  kaikille  suunnatuilla  monipuolisilla  palve-
luilla  ja  viihtyisällä  ympäristöllä  houkutellaan  närpiöläiset  ikäänty-
neiden  henkilöiden  lähelle.  Ikääntyneet  tuntevat  olevansa  osa  yh-
teisöä  ja  saavat  heidän  läsnäolostaan,  parhaimmassa  tapauksessa  
yhdessä  olosta,  tukea  hyvinvoinnilleen.  Samalla  tuetaan  ikäänty-
neen  luonnollisen  yhteisön  läsnäoloa,  perheen  ja  sukulaisten.

Omaiset  otetaan  suunnitelmassa  huomioon  luomalla  viihtyisä  ym-
päristö,  jossa  on  mukava  oleskella  ja  viettää  aikaa.  Suunnitelmassa  
keskeisenä  on  ollut  sisäpihan  omaisten  talo,  joka  toimii  eräänlaise-
na  tukikohtana.  Päivisin  vuodeosaston  ruokasalina  toimiva  tila  on  
omaisten  käytössä  muina  aikoina  esimerkiksi  juhlatilaisuuksia  var-
ten.  Tila  on  varustettu  pienellä  keittiöllä.  Talossa  on  myös  pastorin  
tai  hoitohenkilökunnan  jäsenen  vastaanottotila,  josta  omainen  voi  
hakea  tukea.  Lisäksi  talossa  on  hiljentymisen  tila.  

Keskuksen  työyhteisöä  lujitetaan  mahdollistamalla  laaja  moniam-
matillinen  yhteistyö  yhteyksien  kautta  eri  toimijoiden  välillä  sekä  
tarjoamalla  ryhmätyöhön  soveltuvia  tiloja.  Työyhteisön  lujittuminen  
vaatii  kuitenkin  ennen  kaikkea  toimintatapojen  muutoksia  ja  yhtei-
söllisyyden  laatu  on  paljolti  kiinni  henkilökunnasta  ja  heidän  osaa-
misestaan.

Kuvio  12  Kyläkeskusksen  tarjoamia  palveluja
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6.3  KOKONAISUUS  -  SYNERGIAETUA
Suunnitelman  lähtökohtana  on  muuttaa  vanha  terveyskeskus  koko  
kylän  kuntoutus-  ja  neuvontakeskukseksi,  joka  edistää  närpiöläis-
ten  hyvää  elämäntapaa  ikään  katsomatta.  Keskuksessa  terveyden-
huollon  eri  osa-alueet  sulautuvat  yhteen  hyödyntäen  synergiaedut  
ja  jakaen  resurssit.  Keskus  muodostuu  parhaimmassa  tapauksessa  
useasta  eri  toimijasta  ja  useasta  eri  toiminnasta.  

Yhdeksi  tärkeäksi  suunnittelun  tavoitteeksi  on  otettu  rakennuksen  
loogisuus  ja  hyvät  yhteydet.  Hyvillä  yhteyksillä  taataan  tavaroiden,  
palveluiden  sekä  tiedon  tehokas  liikkuminen  eri  toimijoiden  ja  toi-
mintojen  välillä.  Tämä  on  edellytys  tehokkaan  hoitoketjun  muodos-
tumiselle.  Samalla  luodaan  otollinen  ympäristö  vuorovaikutukselle  
ja  tätä  kautta  yhteisöllisyydelle.

Rakennuksen  toiminnot  voidaan  jakaa  kahteen  eri  kategoriaan:  
muuttuviin  toimintoihin  sekä  pysyviin  toimintoihin.  Pysyvät  toiminnot  
muodostuvat  rakennuksen  perustehtävästä:  tarjota  asumispalve-
luita  ikääntyneille  sekä  perusterveydenhoitoa  kaikille  närpiöläisille.  
Pysyviin  toimintoihin  voidaan  tässä  yhteydessä  laskea  myös  ruo-
kailupalvelut.

Muuttuvien  toimintojen  piirteenä  ovat  muuttuva  toimija,  muuttuva  
toiminta-aika,  muuttuva  tilan  tarve  sekä  itse  toiminta.  Toiminta  ei  
tarvitse  pysyvää  toimipistettä  tai  toimintaa  voi  tuottaa  eri  toimijat  eri  
aikoina.

Tällaisia  toimintoja  voivat  olla  esimerkiksi  julkisen  sektorin  tarjo-
amat  kuntoutuspalvelut,  yksityisen  sektorin  tarjoama  hierontapalve-
lu,  kolmannen  sektorin  tarjoama  päivätoiminta,  neljännen  sektorin  
järjestämät  juhlat  tai  asukkaiden  järjestämät  myyjäiset.  Parhaim-
massa  tapauksessa  osa  palveluiden  ja  hoidon  järjestämisvastuusta  
siirtyy  järjestöille  ja  paikallisyhteisölle.

Jos  pysyvät  toiminnot  ovat  keskuksen  koossa  pitävä  luuranko  on  
muuttuvat  toiminnot  sen  ytimessä  sykkivä  sydän.  Muuttuvien  toi-
mintojen  tilat  on  sijoitettu  aivan  keskuksen  ytimeen  muodostaen  
keskeisen  sisäpihan  ympärille  avoimen  vyöhykkeen,  jonka  kautta  
tieto,  tavara  ja  ihmiset  kulkevat.  Pysyvien  toimintojen  tilat  reunus-
tavat  tätä  avointa  vyöhykettä.  Ne  voidaan  avata  muuttuvien  toimin-
tojen  vyöhykkeeseen  tai  sulkea  pois  vyöhykkeestä  tilanteen  vaati-
essa.

Kuvio  13  Toimintojen  jako
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Muuttuvien  toimintojen  vyöhyke  on  suunniteltu  tilallisesti  mielen-
kiintoiseksi  ja  samalla  kuntoutukseen  kannustavaksi  pienillä  taso-
eroilla.  Tasoerojen  välillä  kuljetaan  loivia  ja  kaartelevia  luiskia  pitkin.  
Asuinhuoneet  ja  toimipisteet  erottuvat  rakennetusta  maisemasta  
kiinteinä  massoina  ja  massojen  väliin  jäävät  yhteiset  tilat  solju-
vat  sisä-  ja  ulkotilan  välillä.  Laadukkaalla  ympäristöllä  korostetaan  
asukkaan  ja  potilaan  arvokkuutta.

Tilat  liittyvät  toinen  toisiinsa  ja  muodostavat  vuorovaikutuksen  ver-
koston.  Synnytetään  ymmärrys  yhdessä  tekemisestä  ja  yhdessä  
elämisestä.  Kokonaisuuden  hallinnasta  kutoutuu  yhteisöllisyys.

Rakennuksen  rakenne  mahdollistaa  erilaiset  palvelutuotantostra-
tegiat.  Palvelut  voidaan  tuottaa  kuten  tähänkin  asti.  Tulevaisuuden  
terveydenhuollossa  tapahtuvat  muutokset,  resurssien  pienenemi-
nen  ja  tarpeiden  kasvu  kuitenkin  vaativat  palveluiden  uudelleen  
muotoilua.  Joustava  tila  takaa  tässä  vaiheessa  vielä  kehittelemättö-
mienkin  palvelutuotantostrategioiden  soveltamisen.

Kuvio  14  Keskuksen  toimintoja  jäsentely  ja  yhteydet
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Suunnitteluratkaisu  kokonaisuutena  vastaa  MONIKKO  -hankkeen  
aikana  esitettyihin  suurimpiin  vaatimuksiin.  Lakiuudistusten  ollessa  
vielä  kesken,  terveydenhoidon  käydessä  läpi  muutoksia  ja  paikka-
määräarvioiden  ollessa  vielä  ennusteita  on  oletettavaa,  että  raken-
nuksen  tarpeet  tulevat  muuttumaan  suunnittelu-  ja  vielä  rakennus-
vaiheessa.  

Suunnitelma  on  toteutettavissa  asteittain  ja  muuntaa  matkan  var-
rella.

Ensimmäisessä  vaiheessa  rakennetaan  uusi  keittiö  Fridan  kylkeen  
sekä  jäsenellään  Efraim  uudella  yhteydellä  niin,  ettei  asuinryhmien  
läpi  kuljettaisi  toiseen.

Toisessa  vaiheessa  puretaan  vanha  keittiö  aukaisten  läpikulkumah-
dollisuus  keskeisen  pihan  poikki.  Samoin  puretaan  Efraimin  syrjäi-
nen  yhteistila  ja  olemassa  oleva  yhdyskäytävä  laajennusten  tiel-
tä.  Rakennetaan  ensimmäinen  laajennusosa.  Osa  sisältää  6  uutta  
asuinryhmää.  Fridan  ahtaista  oloista  voidaan  nyt  siirtää  asukkaat  
uusiin  ryhmiin  ja  laajentaa  keittiötä  Fridan  alakertaan  ja  muuttaa  
yläkerran  asuihuoneet  hallinnon  tiloiksi.

Samalla  rakennetaan  pääsisäänkäynti  sekä  muutetaan  Efraimin  
itäsiipi  muistiklinikaksi  ja  harrastetiloiksi.

Seuraava  vaihe  on  joko  rakentaa  suunnitelman  mukaisesti  terveys-
keskuksen  kylkeen  lisää  asuinryhmiä  ja  kehittää  terveyskeskus  So-
tera  -mallin  mukaiseksi,  jossa  laajennus  osa  muodostaa  vastaanot-
tohuoneiden  takatilan.  Vaihtoehtoisesti  terveskeskusta  voidaan  ke-
hittää  toiseen  suuntaan  ja  laajentaa  vuodeosastoa  itsenäisesti.  

Kolmannessa  vaiheessa  rakennetaan  liikunta-  ja  hyvinvointitilat  
sekä  täydennetään  muuttuvien  toimintojen  vyöhyke.  Vaihtoehtoi-
sesti  voidaan  vain  sulkea  asuinryhmien  muodostama  yhtenäinen  
kehä  jättäen  liikuntatilat  pois.

Kuvio  15  Rakentamisen  vaiheistaminen
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Kuva  5  Muuttuvien  toimintojen  vyöhyke  

mahdollistaa  spontaanin  yhteistoiminnan  

ja  luo  yhdessä  tekemisen  tunteen.
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7	  PIIRUSTUKSET
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Asemapiirustus  1:4000
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Henkilökunnan  tilat      1020
Työskentelytila      2   410
Taukotila      2   90
Wc         30
Neuvottelu         45
Kopio         30
Vetäytymistila      2   25
Tsto      6   140
Var      2   40
Tekniikka      2   70

Tilannenurkka           230
Taukotila         50

Tilannenurkka         320
Taukotila         23

Intervallipaikat     5   170

Asuinryhmä  1         742
Asuinhuone      7   175
Yhteistila         500
Puku/Pesu/Wc         24
Kodinhoito         15
Sk         10
Tekn         5
Var         13

Asuinryhmä  2         499
Asuinhuone      7   175
Yhteistila  ja  käytävä      250
Puku/Pesu/Wc         25
Kodinhoito         25
Var         15
Sk         4
Tekn         5

Asuinryhmä  3         508
Asuinhuone      11   240
Yhteistila  ja  käytävä      180
Lääke         6
Wc         4
Työtila         22
Puku/Pesu/Wc         24
Kodinhoito         24
Sk         5
Tekn         3

Asuinryhmä  4         840
Asuinhuone      15   340
Yhteistila  ja  käytävä      430
Tekn         4
Sk         4
Var         12
Kodinhoito         20
Puku/Pesu/Wc      20
Lääke         6
Wc         5

Asuinryhmä  5         822
Asuinhuone      15   325
Yhteistila  ja  käytävä      370
Puku/Pesu/Wc         25
Kodinhoito         15
Sk         9
Tekn         6
Var      2   24
Työtila         18
Eteistila         16
Wc         6
Lääke         8

KELLARI
TILA	   	   LKM	   ALA

Varastointi  ja  huolto      2310
Siivouskeskus         65
Lääkevar         85
Tekn      7   190
Var      12   905
Arkisto  (röntgen)      90
Keskusarkisto         90
Sos.tilat      2   345
Tauko         55
Lepo         25
Aula         35

1.KERROS
TILA	   	   LKM	   ALA

Sisäänkäynti         1450
Aula  ja  info         400
Ravintola  ja  itsepalvelulinjasto      300
Kahvila         150
Vahtimestari  ja  vaatesäilytys      30
Wc         18

Liiketila  /  Kauppa      360

Huolto         260

Keittiö         450

Muistiklinikka         760
Aula  ja  info         290
Muuntuvat  ryhmätyö-/
luentotilat         110
Vastaanottohuone   4   120
Odotustila      2   240
Wc         18

Harrastetilat         502
Puutyöpaja         80
Tekstiilityöpaja         80
Taidepaja         80
Wc      2   46
Var      2   36

Liikunta-  ja  hyvinvointitilat      1216
Jumppa-aula  ja  info      520
Toimitila  /
Hieroja  ja  fysioterapia      70
Tk         30
Apuvälinepesu  ja  var      16
Liiketila  /
Kampaaja  ja  jalkahoitaja   2   80
Kylpylä  ja  liikuntasali      500

Kirjasto  ja  neuvonta      420
Kirjasto         350
Neuvonta         40

Terveyskeskus        1934
Aula  ja  info         300
Odotustila      3   360
Vastaanottohuone   24   595
Työskentelytila         75
Var      3   52
Wc      3   70
Röntgen         80
Laboratorio         80
Tutkimustila         200

Asuinryhmä  6         735
Asuinhuone      12   300
Yhteistila         280
Puku/Pesu/Wc         30
Kodinhoito         17
Tekn         8
Sk         9
Eteistila/työtila         18
Var         17
Eteistila         18
Wc         5
Lääke         13
Työtila         20

Asuinryhmä  7         800
Asuinhuone      15   375
Yhteistila         280
Lääke         10
Wc         6
Eteistila/työtila         18
Var         22
Eteistila         18
Tekn         8
Sk         8
Kodinhoito         20
Puku/Pesu/Wc         35

Asuinryhmä  8         633
Asuinhuone      10   250
Yhteistila         310
Puku/Pesu/Wc         25
Kodinhoito         16
Tekn         7
Sk         9
Eteistila         16

Asuinryhmä  9         497
Asuinhuone      8   200
Yhteistila         210
Puku/Pesu/Wc         24
Kodinhoito         15
Wc         6
Sk         10
Eteistila         16
Lääke         10
Tekn         6

Asuinryhmä  10        884
Asuinhuone      15   375
Yhteistila         360
Työtila         14
Lääke         10
Wc         5
Var         18
Eteistila/työtila         18
Eteistila         18
Tekn         8
Sk         8
Kodinhoito         20
Puku/Pesu/Wc         30

Asuinryhmä  11        732
Asuinhuone      10   300
Yhteistila         300
Puku/Pesu/Wc         28
Kodinhoito         17
Sk         9
Tekn         10
Var         17
Eteistila         18
Wc         4
Lääke         14
Työtila         15

Asuinryhmä  12        622
Asuinhuone      8   240
Yhteistila         300
Puku/Pesu/Wc         24
Kodinhoito         15
Wc         5
Sk         9
Työtila         15
Lääke         8
Tekn         6

2.KERROS
TILA	   	   LKM	   ALA

Vuodeosasto         736
Potilashuone      8   180
Oleskelu         40
Var      3   24
Wc      2   10
Työtila      2   29
Pesula  ja  huuhtelu      30
Puku/Pesu/Wc         35
Sk         5
Taukotila         18
Lääke         10
Kuntoutustila         100

Omaisten  talo         179
Ruokasali/Monitoimitila      75
Wc         5
Var         3
Keittiö         6
Aula         15
Työtila         15
Hiljentymistila         40

Hallinto         350
Työtila      12   180
Tauko-/Neuvottelutila      40
Wc         15
Var         25
Kopio         15

ULLAKKO
TILA	   	   LKM	   ALA

IV-konehuone      2   650  
  

KERROSALA	  JA	  KOKONAISALA
Rakennettu  kerrosala   0.krs   150
      1.krs   6635
      2.krs   2034  
      yht.   8819
        

Purettava  kerrosala   0.krs   150
      1.krs   1010  
      2.krs   675
      yht.   1835

Rakennettava  kerrosala   1krs   13885
      2krs   285
      yht.   14170

Kerrosala  yhteensä      21154
Kokonaisala      +  kellari   2610
      +ullakko   1930

kellarikerroksen  pohjapiirustus  1:2000
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1.kerroksen  pohjapiirustus  1:2000 2.kerroksen  pohjapiirustus  1:2000 ullakkokerroksen  pohjapiirustus  1:2000
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1.kerroksen  pohjapiirustus  1:500
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1.kerroksen  pohjapiirustus  1:500

49



50



1.kerroksen  pohjapiirustus  1:500
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1.kerroksen  pohjapiirustusote  1:100
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2.kerroksen  pohjapiirustus  1:500
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Leikkaus  A-A  1:500

Leikkaus  B-B  1:500
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Julkisivu  etelään  1:500

Julkisivu  itään  1:500
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Julkisivu  pohjoiseen  1:500

Julkisivu  länteen  1:500
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1  Maksaruoho
2  Julkisivulasitus
3  Puusäleikkö
4  Käsittelemätön  betoni
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Julkisivuote  1:50

1

2

3

4
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Dementoituneiden,  muistihäiriöisten  henkilöiden  asumisympäris-
tön  suunnitteluun  on  olemassa  periaatteellisia  ohjeita.  Tarkoituk-
sena  on  tukea  sairastuneen  heikentyneitä  kognitiivisia  taitoja;;  tilan  
tulee  olla  helposti  hahmotettavissa,  tilajärjestelyjen  tulee  olla  ym-
märrettäviä  ja  sidoksissa  henkilöiden  omaan  kulttuuri-  ja  kokemus-
taustaan.  Tilojen  tulee  viestiä  omasta  tarkoituksestaan  ja  sisältä-
mästään  toiminnasta  mahdollisimman  yksiselitteisesti.  On  osoitettu,  
että  hyvin  suunniteltu  ympäristö  voi  vaikuttaa  positiivisesti  käytös-
häiriöihin  ja  tätä  kautta  ikääntyneiden  hyvinvointiin  ja  esimerkiksi  
lääkityksen  tarpeeseen.

Kyseenalaisempaa  on,  miten  hyvin  suunnitellulla  asuinympäristöl-
lä  voidaan  tukea  dementin  henkilön  yksilöllisyyttä  ja  minuutta.  Hei-
kentyneen  lähimuistin  takia  uudet  tilanteet,  tapahtumat,  paikat  ja  
ihmiset  eivät  kiinnity  dementoituneen  aikaisempiin  muistirakentei-
siin.  Pessimistisimmät  eivät  usko  dementin  pystyvän  koskaan  ko-
kemaan  kodinomaisuutta  dementiayksikössä  sairauden  luonteen  
vuoksi.  

Dementoituneen  tärkeimpiä  voimavaroja  ovat  läheiset  ihmiset.  Hei-
dän  kauttaan  dementoitunut  voi  kiinnittyä  hetkellisesti  luonnolliseen  
yhteisöönsä,  omaan  perheeseen.  Asuinympäristössä  tulisikin  huo-
mioida  myös  vierailevien  ihmisten  viihtyminen  ja  tarpeet.  Tässä  dip-
lomityössä  tämä  on  toteutettu  suunnittelemalla  houkutteleva  ja  viih-
tyisä  ympäristö,  jossa  on  oma  paikkansa  myös  läheisille.  

Yhteisöllisyyttä  dementoituneen  henkilön  asuinympäristöä  suunni-
teltaessa  on  mahdotonta  käsittää  sen  perinteisessä  merkityksessä,  
jossa  yhteisöllisyys  kasvaa  yhdessä  tekemisestä  ja  osallistumises-
ta.  Dementoitunut  henkilö  ei  välttämättä  kykene  terveen  ihmisen  
tavoin  sosiaaliseen  kanssakäymiseen  eikä  näin  kykene  ylläpitä-
mään  itsenäisesti  yhteisöllisyyttä.  Tässä  työssä  yhteisöllisyys  on  
ymmärretty  sekä  läheisten  ja  hoitohenkilökunnan  että  koko  kyläyh-
teisön  tuomisena  lähelle  dementoituneen  jokapäiväistä  elämää  ja  
luomaan  yhteisö  dementoituneiden  ympärille.  Tähän  yhteisöön  de-

8	  LOPUKSI

mentoitunut  henkilö  voi  tukeutua  ja  tuntea  olonsa  turvalliseksi  ja  ko-
toisaksi  silloin,  kun  hän  siihen  itse  kykenee  tai  haluaa.

Terveydenhuolto  käy  läpi  suuria  muutoksia  sen  jokaisella  tasolla.  
Silti  suuria  palvelurakennuksia  rakennetaan  pysähtymättä  mietti-
mään  muutosten  vaikutusta  rakennettaviin  palvelurakennuksiin.  
Tätä  suunnitelmaa  tehdessä  hallitus  valmisteli  kuntauudistusta  ja  
sosiaali-  ja  terveydenhuollon  palvelurakenneuudistusta.  Lisäksi  hal-
litus  vahvisti  niin  kutsutun  vanhuslain,  joka  takaa  esimerkiksi  koti-
hoidon  ikääntyneelle  niin  pitkäksi  aikaa  kuin  tämä  itse  haluaa.

Pelkällä  lisätilalla  ei  ikääntyvän  väestön  tuomia  ongelmia  ratkais-
ta.  Palvelut  tarvitsevat  muotoilua  ja  resurssit  uudelleen  järjestelyä.  
Tämä  tuo  todennköisesti  uusia  ehtoja  uusille  palvelurakennuksille  
sekä  muutostarpeita  jo  olemassa  oleville  rakennuksille.  
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