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TIIVISTELMÄ 

Muistisairaudet ovat ajankohtainen kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairauksien yleis-

tyminen väestön ikääntyessä yhdessä ikä- ja palvelurakenteen muutoksen kanssa tekee muisti- ja ikäystä-

vällisen suunnittelun kehittämisestä yhä keskeisempää. Muistisairaudet muuttavat aistikokemusta, mikä 

tekee aistien huomioimisesta olennaista muistiystävällisen ympäristön suunnittelussa. Ääniympäristö on 

yksi asumisen kehittämiskohteista. Esteetön kuunteluympäristö ja hyvä akustiikka tukevat muistisairaan 

henkilön jokapäiväistä elämää ja itsenäistä toimintaa.  

Tämä diplomityö tarkastelee muistisairaiden asumista ja hyvinvointia tukevan ääniympäristön suun-

nittelua. Opinnäyte on tehty osana SOTERA:n (Sosiaali- ja terveysalan rakentamisen tutkimusryhmä) Mo-

nIA-projektia (Monimuotoista integroitua asumista muistisairaille), jossa suunnitellaan ja tutkitaan uusia 

ja joustavia asumisratkaisuja kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin. 

Tutkimuksen päätavoite oli kehittää olemassa olevin tietojen perusteella ohjeita muistisairaiden asu-

mista ja hyvinvointia tukevan ääniympäristön toteuttamiseksi. Muita tutkimuksellisia päämääriä olivat 

tuoda ihmislähtöisempää näkökulmaa akustiseen suunnitteluun, huomioida asuinympäristön rooli osana 

hoitoa sekä tunnistaa muistisairaille suunnatun ympäristön erikoispiirteitä ja tarpeita muistiystävällisen 

ympäristön kehittämiseksi. 

Tutkimuksen teoriataustaa ja aineistokeruuta haettiin kirjallisuuskatsauksella. Aiheen monialaisuu-

desta johtuen kirjallisuuskatsaus käsitti tutkimusartikkeleita, raportteja ja kirjallisuutta useilta aloilta, mu-

kaan lukien ympäristöpsykologia, arkkitehtuuri, akustinen suunnittelu ja neurotieteet. Diplomityö jakau-

tuu tutkimus- ja suunnitteluosaan. Työ alkaa muistiystävällisen ääniympäristön ongelmien tutkimisella ja 

etenee analyysiluvun kappaleissa sen suunnittelussa huomioitaviin tekijöihin. Suunnitteluosassa tutkimus-

osan tietoa sovelletaan Helsingissä sijaitsevaan Laajasalon palvelutalon ääni- ja aistiympäristön kehittä-

misehdotukseen.  

Tutkimuksen perusteella asuinympäristöä voidaan muokata muistiystävällisemmäksi äänisuunnittelun 

keinoin. Työstä nousi esille ääniympäristön roolin tärkeys muistisairaan henkilön asuinympäristössä sekä 

sen moninaiset terveysvaikutukset. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin muistiystävällisen ääniympäristön 

suunnittelun ohjetaulukko, joka perustuu tilatyyppeihin, sekä muistisairaille henkilöille olennaisiin ää-

niympäristön tekijöihin. Pääteemoiksi ääniympäristön suunnittelussa nousivat muistisairaiden henkilöi-

den osalta: yksilöllisyys, yhteisöllisyys, palauttavuus, turvallisuus, ja viihtyisyys. Lisäksi suunnitteluosuu-

dessa tuodaan esille käytännön ratkaisuja, joilla kehittää olemassa olevien ja uusien rakennusten ääniym-

päristöjä.  

 

 

 

Avainsanat  akustiikka, arkkitehtuuri, muistisairaus, muistiystävällinen, ikäystävällinen, rakennettu ym-

päristö, ohjeistus, yhteisökoti, äänimaisema, ääniympäristö 
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ABSTRACT 

Memory disorders are a current public health and economic challenge. The increasing prevalence of 

memory disorders as the population ages, along with changes in the age and service structure, make the 

development of memory and age-friendly design increasingly crucial. Memory disorders change the sen-

sory experience, making consideration of senses essential in the design of a memory friendly environ-

ment. The sound environment is one of the areas of development in housing. An accessible listening en-

vironment and good acoustics support the daily life and independent activities of a person with a memory 

decline. 

This thesis examines the design of a sound environment that supports the living and well-being of 

people with memory decline. The thesis has been made as part of SOTERA's (Research group for Health 

and Wellbeing Architecture) MonIA (Monimuotoista integroitua asumista muistisairaille) project, which 

designs and researches new and flexible housing solutions between living at home and service housing. 

The main goal of the study was to develop guidelines based on existing data for the implementation 

of a sound environment that supports the living and well-being of people with memory decline. Other 

research goals were to bring a more people centred perspective to acoustic design, to consider the role 

of the living environment as part of care, and to identify the special features and needs of an environment 

for people with memory decline to develop a memory-friendly environment. 

The theoretical background and data collection of the study were required through a literature review. 

Due to the diversity of the topic, the literature review included research articles, reports, and literature 

from several fields, including environmental psychology, architecture, acoustic design, and neurosciences. 

The thesis is divided into research and design sections. The work begins with the study of the problems of 

the memory-friendly sound environment and progresses in the paragraphs of the analysis chapter to the 

factors to be considered in its design. In the design section, the information in the research section is 

applied to the Laajasalo service building's in Helsinki, sound and sensory environment development pro-

posal. 

Based on the research, the living environment can be made more memory-friendly by means of sound 

design. The work highlighted the importance of the role of the sound environment in the living environ-

ment of a person with memory impairment and its diverse health effects. A guidance table for the design 

of a memory-based sound environment was developed based on the study. It consists of space types, as 

well as the factors of the sound environment that are essential for people with memory decline. The main 

themes in the design of the sound environment for people with memory decline are: individuality, social-

ity, restorativeness, safety and comfort. In addition, the design section presents practical solutions for 

developing sound environments for existing and new buildings. 

 

 

Keywords  acoustics, architecture, memory disorder, memory-friendly, age-friendly, built environment, 

guidelines, community home, soundscape, sound environment 
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ESIPUHE 

 

Aistiympäristö on jo pitkään ollut suunnittelussani ensiarvoisessa roolissa. Väri ja valo ovat kieh-

tovia ja merkittäviä tekijöitä tilakokemuksen muodostamisessa. Olin kuitenkin huomaamattani si-

vuuttanut akustiikan suunnitelmistani, niin kuin monet arkkitehdit ennen minua. Diplomityössä 

lähdin paikkaamaan tätä aukkoa asiantuntemuksissani. Koronapandemian aikana työn kirjoitta-

minen osoittautui raskaaksi tehtäväksi. Kaikesta huolimatta monet kiinnostavat keskustelut ai-

heesta auttoivat etenemään kirjoitustyössä ja vahvistivat aiheen tärkeyttä. 

 

Erityiset kiitokset professori Laura Arpiaiselle ja ohjaajilleni tutkijatohtori Ira Vermalle ja professori 

Tapio Lokille neuvoista ja ohjauksesta, sekä MonIA-projektin opiskelijakollegoilleni vertaistuesta. 

Lisäksi haluan kiittää äänitaitelija M Wingreniä työtä rikastuttaneesta keskustelustamme musii-

kista. 

Lopuksi haluan kiittää kumppaniani hänen tuestaan. 

 

 

Otaniemessä 9.11.2021 

Viivi Salminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

MÄÄRITELMIÄ  

 

Akustiikka 

Desibeli (dB) – kuvaa äänen voimakkuutta, äänenpainetason yksikkö 

Megahertsi (MHz) – kuvaa äänen taajuutta, vastaa miljoonaa hertsiä 

Äänitasoeroluku - kuvaa huonetilojen välistä ilmaääneneristystä, ympäristöministeriön asetus ra-

kennuksen ääniympäristöstä (796/2017) 2 § 

Askeläänitasoluku - kuvaa huonetilojen välistä askelääneneristystä, ympäristöministeriön asetus 

rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) 2 § 

Keskiäänitaso - kuvaa muun kuin tilapäisen äänen melun voimakkuutta huone- tai ulkotilassa, ym-

päristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) 2 § 

Enimmäisäänitaso - kuvaa muun kuin tilapäisen äänen ajoittaisen lyhytaikaisen melun voimak-

kuutta huone- tai ulkotilassa, Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 

(796/2017) 2 § 

Jälkikaiunta-aika - kuvaa huonetilan kaiuntaisuutta, ympäristöministeriön asetus rakennuksen ää-

niympäristöstä (796/2017) 2 § 

Puheenerotettavuus - kuvaa puheen selkeyttä kuulijan subjektiivisesta näkökulmasta 

(Ympäristöministeriö 2018, 10) 

Puheensiirtoindeksi (STI, engl. speech transmission index) – kuvaa huonetilan puheen ymmärret-

tävyyttä ja erotettavuutta mittalukuna, Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäris-

töstä (796/2017) 2 § 

Runkoääni – kuvaa rakenteen tai muun kiinteän kappaleen melua aiheuttavaa mekaanista väräh-

telyä, ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017) 2 § 

Tärinä – ihmisen havaitsemaa häiritsevää mekaanista värähtelyä, ympäristöministeriön asetus ra-

kennuksen ääniympäristöstä (796/2017) 2 § 
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1  JOHDANTO 
 

 

 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan miten suunnitella muistiystävällistä asumista ja hyvinvointia tuke-

vaa ääniympäristöä. Työn taustalla vaikuttavat kaksi laajaa teemaa. Yhteiskunnan suunnittelu 

muistiystävällisemmäksi ja rakennettu ympäristö, joka tukee terveyttä ja hyvinvointia. Työ perus-

tuu ajatukseen, että arkkitehtuurilla voidaan vaikuttaa edellä mainittuihin teemoihin. Johdanto 

avaa työn aiheen taustaa, tavoitteita, rajausta, tutkimusmenetelmiä ja rakennetta. 
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Tutkimusaiheen tausta 

Muistisairaudet ovat kasvava kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Alzheimer Europe ar-

vioi vuoden 2019 raportissaan muistisairautta sairastavien henkilöiden määrän Suomessa lähes 

tuplaantuvan seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuoteen 2050 mennessä diagnoosin 

saaneita muistisairaita henkilöitä on arviolta jo noin 172 000. (Bintener ja Miller 2019, 38-39) 

Muistisairaus on etenevä ja usein dementiaan johtava aivosairaus (Muistisairaudet: Käypä hoito -

suositus, 2021). Dementiaoireet ovat yksilöllisiä ja monimuotoisia. Muistin heikentymisen lisäksi 

yleisiä oireita ovat haasteet hahmottamisessa, tunnistamisessa, liikesarjojen suorittamisessa ja 

toiminnan ohjauksessa. Lisäksi kielen ja puheen ymmärtäminen ja tuottaminen saattaa vaikeutua. 

Dementian oireita esiintyy lievästi, keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairailla henkilöillä. (Kotilainen, 

ym. 2003, 6) 

Muisti- ja ikäystävällisten yhteisöjen ja ympäristön kehittämistarve on havaittu niin kansainvä-

lisesti, kuin Suomessakin. Muisti- ja ikäystävällisellä asuinympäristöllä tarkoitetaan tässä työssä 

esteetöntä, helposti käytettävää ja ymmärrettävää ympäristöä (Rappe, ym. 2018, 3). Esteettö-

myys on YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (SoPS 27/2016) mukaan ih-

misoikeus. Esteetön ja hyvin suunniteltu ympäristö soveltuu kaikkiin elämäntilanteisiin. Tätä ke-

hitystä ja erityisesti ikäystävällisyyttä on vienyt kansainvälisesti eteenpäin Maailman terveysjär-

jestö (WHO), joka on esimerkiksi perustanut vuonna 2010 The Global Network for Age-friendly 

Cities and Communities verkoston (Rappe, ym. 2018, 21-22). Alzheimer’s Disease International on 

puolestaan vienyt eteenpäin muistiystävällisten yhteisöjen kehitystä tarjoamalla opastusta ja työ-

välineitä muistisairauksiin liittyen. (Rappe, ym. 2018, 23) 

Suomessa on käynnissä ikä- ja palvelurakenteen muutos, joka tekee muisti- ja ikäystävällisen 

suunnittelun kehittämisestä yhä keskeisempää. Kuulon heikkeneminen on suurin ikään liittyvän 

dementian mahdollisesti muokattava riskitekijä (World Health Organization 2021, 46). Ikäänty-

neillä ja muistisairailla on samankaltaisia tarpeita koskien asumisympäristöä, johtuen toimintaky-

vyn heikkenemisestä. Suunnittelussa näitä kahta kehityssuuntaa voidaan edistää samanaikaisesti 

(Ala-Nisula, ym. 2020). Tätä kehitystä tuke-

maan on laadittu Kansallinen Muistiohjelma 

2012–2020, jonka tavoitteena on muistiystä-

vällinen Suomi (Ala-Nisula, ym. 2020). Vuosille 

2020–2022 on laadittu myös Ikääntyneiden 

asumisen toimenpideohjelma, jonka tavoite on 

ikäystävällisten asuin- ja elinympäristöjen ke-

hittäminen (Ala-Nisula, ym. 2020). 

Rakennetun ympäristön kehittäminen on 

yksi muistiystävällisyyden keskeisistä pyrki-

myksistä (Rappe, ym. 2018, 23). Ympäristön 

muokkaaminen on keino tukea muistisairaan 

henkilön mielekästä elämää ja itsenäistä toimi-

mista arjessa. Muisti- ja ikäystävällisen ympä-

ristön kehittämiseen löytyy runsaasti ohjeita ja 

oppaita. Muistisairautta käsittelevässä 

Muistiesteettömyys

Aistiesteettömyys

Kuuloesteettömyyys/

Auditiivinen esteettömyys

Kuva 1: Aistit osana esteettömyyttä 
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kirjallisuudessa huomioidaan usein asumisen haasteet ja muistisairauksien aiheuttamat muutok-

set aistikokemukseen. Aistiympäristöä koskeva ohjeistus huomioi kuitenkin vain harvoin akustisen 

suunnittelun näkökulman.  

Aistien tärkeys korostuu muistin ja muiden tiedonkäsittelyn osa-alueiden heikentyessä. Muis-

tiesteettömyys yleisterminä pitää sisällään aistiesteettömyyden. Aistiesteetön ympäristö tarkoit-

taa ympäristöä, jossa aistit voivat toimia häiriöttä ja jolla voidaan käyttäjän tarpeen mukaan vai-

kuttaa aisteihin. Aisteja tukemalla voidaan vahvistaa esimerkiksi tilan hahmottamista, tilaan so-

peutumista ja tilassa rauhoittumista. (Kaarlela, ym. 2018, 8-9) Aistiesteettömyyteen kuuluu puo-

lestaan kuulemisympäristön esteettömyys tai auditiivinen esteettömyys, joka tarkoittaa tilojen 

hyvää akustiikkaa, toimivaa äänentoistoa ja kuulemisen apuvälineitä (Kilpelä 2019, 8).  

Monet ikääntyneet ja muistisairaat henkilöt viettävät huomattavasti aikaa niukasti rajatuissa 

sisätiloissa, jolloin tilojen rooli elämänlaatuun vaikuttavana tekijänä korostuu. (Kotilainen, ym. 

2003, 7). Äänen laajat terveysvaikutukset ja erityisesti melun haittavaikutukset on tunnistettu 

kaupunkisuunnittelussa. Ääniympäristö unohdetaan kuitenkin liian usein asumiskohteissa. Näin 

ollen ääniympäristö on yksi muistiystävällisen asumisen kehittämiskohta.  

Arkkitehtuurisuunnittelun ja akustiikan perinteinen kahtiajako on tapahtunut erilaisten lähes-

tymistapojen kautta (akustiset mittaukset ja tilasommittelu), sekä alojen erilaisen kielen ja meto-

dien kautta (Fowler 2017, 110). Usein akustinen suunnittelu jää kuitenkin arkkitehdille, sillä lähes-

kään kaikissa projekteissa ei ole akustista suunnittelijaa mukana. Toimivan ja viihtyisän tilan suun-

nittelu vaatii akustiikan huomioimisen erityisesti muistisairaille henkilöille suunnatussa asuinym-

päristössä. Heidän tarpeidensa ja erikoispiirteidensä tunteminen, sekä niiden soveltaminen toimi-

viksi ratkaisuiksi vaati paljon suunnittelijalta (Kotilainen, ym. 2003, 6). Sama pätee myös näiden 

tilojen akustiikkaan. Tämän vuoksi akustisen suunnittelun ohjeistukset kaipaavat täydentämistä 

muisti- ja ikäystävällisten tilojen osalta.   
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Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen päätavoite on kehittää olemassa olevin tietojen perusteella ohjeita muistisairaiden 

asumista ja hyvinvointia tukevan ääniympäristön toteuttamiseksi. Muita tutkimuksellisia päämää-

riä ovat tuoda ihmislähtöisempää näkökulmaa akustiseen suunnitteluun, huomioida asuinympä-

ristön rooli osana hoitoa sekä tunnistaa muistisairaille suunnatun ympäristön erikoispiirteitä ja 

tarpeita muistiystävällisen ympäristön kehittämiseksi.  

Diplomityön tavoitteet liittyvät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka ovat osa 

Aalto-yliopiston strategiaa. YK:n tavoitteet työn osalta ovat: Terveyttä ja hyvinvointia, sekä Yhteis-

työ ja kumppanuus. 

Terveyttä ja hyvinvointia: ”3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella tarttumat-

tomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää 

henkistä terveyttä ja hyvinvointia.” (Suomen YK-liitto 2017) 

Etenevät muistisairaudet johtavat lopulta kuolemaan, mutta oikeanlaisella elinympäristöllä 

voidaan auttaa säilyttämään hyvä elämänlaatu ja toimintakyky mahdollisimman pitkään. Muisti-

sairauksien eteneminen on yksilöllistä, eikä vaiheiden kestoa voida tietää. Ihmisillä tulisi kuitenkin 

olla oikeus vanheta ja kuolla mahdollisimman onnellisesti ympäristössä, joka vastaa asukkaansa 

tarpeita. Äänisuunnittelulla voidaan rauhoittaa, aktivoida ja helpottaa arkea. Tämä puolestaan tu-

kee henkistä ja fyysistä hyvinvointia.  

Yhteistyö ja kumppanuus: ”17.17 Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen 

sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia niiden oman asiantuntemuksen ja re-

sursointistrategioiden pohjalta.” (Suomen YK-liitto 2017) 

Diplomityö liittyy laajempaa kontekstiin ja tekee yhteistyötä SOTERAN projektiin kuuluvien ta-

hojen kanssa. Projektin tarkoituksena on tutkia ja suunnitella uusia joustavia asumisratkaisuja ko-

tona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin. Tavoitteena on tukea yhteisöllisiä, monimuo-

toisia ja inklusiivisia ratkaisuja sekä vähentää lievästi muistisairaiden ikääntyneiden yhteiskunnal-

lista eristämistä. Projektiin osallistuu lisäksi useita suomalaisia kaupunkeja sekä yksityisiä palve-

luntuottajia. 
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Tutkimuksen rajaus ja laajuus 

Tutkimus keskittyy muistiystävällisen ääniympäristön kehittämiseen Suomessa. Tällä hetkellä asu-

misessa korostetaan kotona asumista ja kotihoitoa. Kotona asuminen ei kuitenkaan ole tae hy-

västä elämästä, sillä muistisairaat ja iäkkäät henkilöt eivät aina asu tarpeidensa mukaisesti. Muis-

tisairaiden asumistoiveita kartoittavassa kyselyssä todetaankin viitaten Professori Marja Jylhän 

kommenttiin, että iäkkäiden toive asua kotona on osittain väärinymmärretty (Pohjavirta 2021, 4). 

Tämän diplomityön asumistyyppi on rajattu yhteisökoteihin, sillä työssä pyritään pysyviin asu-

misratkaisuihin. Yhteisökodilla tarkoitetaan kodin ja laitoshoidon väliin jääviä hoiva- ja hoitoyksi-

köiden muotoja, joita ovat esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikkö, perhehoitokoti tai se-

nioritalo (Muistiliitto, 2021). Yhteisökoti tarjoaa hoitoapua ja yhteisöllisyyttä, jotka tukevat muis-

tisairaan kuntoutumista, toimintakykyä ja elämänlaatua. Tavoite on tutkia ratkaisuja, jotka mah-

dollistavat myös muistisairauden keski- tai vaikeassa vaiheessa olevien henkilöiden asumisen sa-

massa ympäristössä sairauden edetessä.  

Muistisairaan henkilön asuin- ja hoitoympäristöjen ääniympäristö vaikuttaa lisäksi myös työ-

paikkana hoitohenkilökuntaan, sekä omaisiin ja muihin vieraileviin läheisiin. Asuinympäristön 

suunnittelussa on hyvä huomioida kaikkien osapuolien tarpeet. Tässä työssä käyttäjäryhmäksi on 

rajattu etenevää muistisairautta sairastavat henkilöt, sillä he asettavat ympäristön suunnittelulle 

vaativimmat edellytykset. Lisäksi muistiystävällinen ympäristö suunnittelun lähtökohtana sopii 

kaikille. Yleisimmät etenevät muistisairaudet, joihin tutkimus rajoittuu, ovat aivoverenkiertosai-

rauden muistisairaudet, Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -taudit, Parkinsonin taudin muistisai-

raus ja otsaohimolohkorappeuman muistisairaudet (Käypä hoito, 2021). Tavoite on määrittää tä-

män ryhmän ääniympäristön erityistarpeet, jotta ne huomioitaisiin paremmin muistiystävällisten 

ympäristöjen suunnittelussa. 

Suunnitteluosuudessa työ keskittyy muistisairaiden henkilöiden käyttämiin tiloihin ja rajautuu 

näin ollen asukkaiden yhteistiloihin ja asuntoon. Esimerkkikohteen muissa tiloissa on myös paljon 

kehitettävää, kuten henkilökunnan pienissä ja sokkeloisissa toimistotiloissa. Toimistotilojen akus-

tinen suunnittelu on kuitenkin aihe, josta löytyy jo runsaasti ohjeistusta, joten se on rajattu pois 

kehitysehdotuksesta.  

 Muistisairaiden henkilöiden elämää on kirjallisuudessa yleensä kuvattu hoidon ja lääketieteel-

lisen näkökulmien sekä omaisten kokemusten kautta (Kotilainen, ym. 2003, 7). Tässä työssä nä-

kökulmana on, että käyttäjä on myös yksilö eikä vain muistisairauden määrittelemä. Työn ohjeis-

tus perustuu ympäristön suunnitteluun muistisairaan henkilön kykyjen ympärille hänen sairau-

tensa sijaan. Myös Maailman terveysjärjestö korostaa yksilökeskeistä lähestymistapaa kuulotar-

peiden määrittämiseksi. Yksilökeskeinen lähestymistapa kuulon hoitoon huomioi henkilön tervey-

dentilan, kanssakäymistarpeet ja -mieltymykset, sekä käytettävissä olevat voimavarat. (World 

Health Organization 2021, 95) 
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Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen tavoitteita ohjaavat kolme tutkimuskysymystä, jotka ovat: 

- Miten muistisairauden ja ikääntymisen vaikutukset kuuloaistiin voidaan huomioida suun-

nittelussa? 

- Millainen on ihanteellinen ääniympäristö muisti- ja ikäystävälliseen asumiseen?  

- Miten akustisella suunnittelulla voidaan edistää hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä, muisti- 

ja ikäystävällisessä asumisessa? 

Lisäksi tutkimuskysymykset liittyvät MonIA-projektin tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin, 

koska tutkimus on osana projektia. MonIA-projektin tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mah-

dollistavat pysyvän asumisen niin ettei muistisairaan ihmisen tarvitse muuttaa pois asunnostaan 

missään elinkaaren vaiheessa. Sen kolme tutkimuskysymystä ovat:  

- Mitkä ovat asumisen ja asuinympäristön kehittämisratkaisut, joita tarvitaan muistisairai-

den ihmisten arjessa pärjäämisen tukemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi osana yhteisöä?   

- Millä tavoin monisukupolviset asuinympäristöt ja yhteisöllisyys voivat tukea muistisairai-

den ihmisten arkea ja lisätä heidän osallisuuttaan yhteisössä? 

- Miten muistisairaiden asumista voidaan parhaiten kehittää yhdessä tulevien asukkai-

den/käyttäjäryhmän kanssa? 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin, sekä tutkimuksen teoriataustaa ja aineistokeruuta haetaan 

pääasiassa kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella, joka käsittää tutkimusartikkeleita, raportteja ja kir-

jallisuutta. Muistisairaiden henkilöiden hyvinvointia tukevan asumisen ääniympäristön suunnit-

telu on monialainen aihe, jota on tutkittu vain vähän arkkitehtuurin näkökulmasta. Siitä johtuen 

tutkimusaineistoa kerätään ja tarkastellaan lisäksi aloilta, kuten ympäristöpsykologia, akustinen 

suunnittelu ja neurotieteet.  

 Eri aihealueiden tiedonhaussa on käytetty erityyppisiä hakusanoja. Akustiikan teoriataustaa 

on haettu ensin arkkitehtuuria käsittelevistä akustiikan kirjallisuudesta, josta se on tarkentunut 

kahden teorian (äänimaiseman ja ääniarkkitehtuurin) materiaalin hakemiseen. Muistisairauksia ja 

dementiaa on tutkittu ensin järjestöjen, kuten Muistiliiton ja aihetta käsittelevän kirjallisuuden 

kautta. Hakusanat: muistisairaudet, muistiystävällinen, dementia, engl. memory decline ja engl. 

memory care ovat puolestaan rajanneet muistisairaisiin liittyvää aineistoa asumisen ja kuulon ai-

healueissa. 
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Työn sisältö ja rakenne 

Työn rakenne alkaa ääniympäristön suunnittelun teoriapohjan ja taustojen tutkimisella, josta se 

etenee analyysiluvun kappaleissa muistiystävällisen ääniympäristön tekijöihin. Opinnäyte jakau-

tuu tutkimus- ja suunnitteluosaan. Suunnitteluosassa tutkimusosan tietoa sovelletaan muisti- ja 

aistiystävälliseen asumiskonseptiin.  

Työ koostuu kahdeksasta luvusta. Tämän johdantoluvun jälkeen työ käsittelee akustisen suun-

nittelun nykyisiä lähtökohtia ja aiheen teoriataustaa kappaleessa kaksi. Rakennusten suunnittelu 

pohjautuu pääasiassa asetuksiin ja ohjeisiin, joten suunnittelun lähtökohdissa avaan nykyisten oh-

jeistuksen kehityskohtia ja ihmislähtöisyyden huomioimista. Ihmislähtöisyys on olennainen näkö-

kulma suunniteltaessa muistisairaille henkilöille sopivaa ympäristöä. Siitä johtuen teoriataustassa 

esitellään lisäksi kaksi ihmislähtöistä ja kuulokokemuksen huomioivaa akustiikan teoriaa, joita käy-

tetään työssä suunnitteluperiaatteiden muodostamiseen.  

Teorian jälkeen luvussa kolme alkaa kirjallisuuskatsauksen sisältö, joka seuraa työstä syntyvän 

äänisuunnitteluohjeistuksen aihekokonaisuuksia. Aihealueen tutkiminen lähtee kokemusmaail-

masta aistien tasolta. Luku käsittelee muistisairauden vaikutusta kuuloon ja hyvinvointiin. Muisti-

sairaus vaikuttaa aisteihin kokonaisvaltaisesti. Kuulo vaikuttaa esimerkiksi navigointiin, kommuni-

kointiin ja mielenterveyteen. Muutosten huomioiminen akustisessa suunnittelussa tukee muisti-

sairaan henkilön heikentyneitä toimintoja.  

Luvussa neljä siirrytään aistikokemuksesta tilakokemukseen tutkimalla yhteisökodin äänimai-

semaa ja tiloja. Yhteisökodin ääniympäristö eroaa yksityiskodista monin tavoin, mikä tuo myös 

sen suunnitteluun lisähaasteita. Yhteisökodin äänien ryhmittely on keino tunnistaa, mitä äänimai-

semassa halutaan korostaa ja mitä piilottaa.  

Luvussa viisi tilan mittakaava suurenee koko rakennukseen. Luvussa palataan takaisin käytän-

nön suunnittelun pariin alun teorian lähtökohdista, tutkimalla rakennus- ja huoneakustiikan kei-

noja akustisessa suunnittelussa. Akustiikan suunnittelun keinot ovat arkkitehtien työkaluja suun-

nittelussa.  

Luvussa kuusi käsitellään hyvinvointia edistävää aisti- ja ääniympäristöä. Kirjallisuuskatsauksen 

viimeinen kappale käsittelee terapeuttista ja aisteja kokonaisvaltaisesti huomioivaa ääniympäris-

töä ennen suunnitteluosaa, jossa ajatuksia sovelletaan esimerkkikohteeseen. 

Luku seitsemän havainnollistaa ja soveltaa taulukon käyttöä esimerkkikohteen, Laajasalon pal-

velutalon, kautta. Rakennuksessa toteutettiin perinteisiä akustiikkamittauksia ja valikoitiin esimer-

keiksi asunnot, käytävän yhteistilat ja ruokala. Tämän jälkeen tiloihin toteutettiin parannussuun-

nitelma, joka huomio erityisesti kuulokokemuksen.  

Lopuksi luku kahdeksan kokoaa tutkimuksen johtopäätökset vastaamalla tutkimuskysymyksiin, 

sekä esittelee työstä syntyneen ohjetaulukon ja aiheen jatkotutkimusmahdollisuudet. 
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2 IHMISLÄHTÖISEN AKUSTISEN 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

 

Akustista suunnittelua voidaan tutkia monista eri näkökulmista. Rakennuksissa suunnittelu poh-

jautuu kuitenkin pääasiassa ääniympäristön asetuksiin ja ohjeisiin. Ääniympäristön laadun mää-

rittävänä tekijänä korostuu usein perinteisiin akustiikkamittauksiin perustuvat lukuarvot. Niihin 

pohjautuva suunnittelu ei kuitenkaan takaa viihtyisää ääniympäristöä, varsinkaan muistisairaalle 

henkilölle. Laadukkaan ympäristön suunnittelu edellyttää muistisairaiden erikoispiirteiden ja tar-

peiden tuntemista käyttäjäryhmänä. Ihmislähtöisyys huomioidaan tässä työssä kahden akustiikan 

teorian kautta, jotka ovat äänimaisema (engl. soundscape) ja ääniarkkitehtuuri (engl. aural archi-

tecture). Tässä kappaleessa esitellään työn teoriatausta sekä suunnittelua ohjaavan lainsäädän-

nön kehityskohtia koskien muistisairaita henkilöitä ja heille soveltuvaa ääniympäristöä.  
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2.1 Ääniympäristön suunnittelun lainsäädäntö ja ohjeistus 

Suomessa ääniympäristön suunnittelua ohjaavat ympäristöministeriön asetus sekä ohje raken-

nuksen ääniympäristöstä. Ne määrittävät vaatimukset rakennuksen äänieristykselle ja ää-

niolosuhteille. Akustiikka on myös huomioitu työlaissa, rakennusmääräyksissä, ohjeissa ja stan-

dardeissa. Asetukset, ohjeet ja standardit asettavat vähimmäisarvot vaatimuksille. Suunnittelu-

kohteesta riippuen ääniolosuhteiden tarpeet voivat kuitenkin olla suurempia. Vanhojen määräys-

ten aikana valmistuneiden rakennuksien ääniympäristö, ei myöskään aina toteuta nykyistä asu-

misterveysasetuksen vaatimusta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 f § säätää rakennusten ääneneristyksestä, melun- 

ja tärinäntorjunnasta ja ääniolosuhteista sekä rakennusten piha- ja oleskelualueiden ja oleskeluun 

käytettävien parvekkeiden meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista. Sisämelua säännellään asumis-

terveysasetuksella (545/2015), jota sovelletaan terveydensuojelulain nojalla tehtävään asunnon 

ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita 

koskevaa vaatimusta on tarkennettu ympäristöministeriön asetuksella rakennuksen ääniympäris-

tön vähimmäisvaatimuksista. 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (796/2017, jäljempänä ”ääniym-

päristöasetus”) määrittelee rakennuksen ääniympäristöä koskevat tekniset vaatimukset, koskien 

ääneneristystä, melun- ja tärinäntorjuntaa sekä ääniolosuhteita. Ääniympäristöasetuksen vaati-

musten menettelytavoissa opastaa ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä. 

Ohjeiden asema ei ole sitova, vaan edustaa hyvää rakentamistapaa, ohjearvoja ja suosituksia. Oh-

jetiedostoihin kuuluvat myös akustiseen suunnitteluun liittyvät RT-ohjeet: RT 07-10881 Huo-

neakustiikka ja SIT 05-610038 Huoneakustiikka, jotka sisältävät puolestaan akustiikan käsitteitä ja 

perustietoja huoneakustiikkaan vaikuttavista tekijöistä. Erityyppisten rakennusten huonetilojen 

jälkikaiunta-ajoille annetaan ohjearvoja standardissa SFS 5907 ’Rakennusten akustinen luokitus’. 

Standardi määrittelee lisäksi rakennusten akustiset luokat A, B, C ja D, joista luokka A on vaativin 

ja luokka D lievin. Standardia ollaan parhaillaan uudistamassa.  

Asetuksista ja ohjeista nousee esille oletus, että rakennusprojekteissa olisi mukana akustinen 

suunnittelija, joka vastaa pääsuunnittelijan tai arkkitehdin kanssa akustisesta suunnittelusta. Esi-

merkiksi RT 07-10881 mainitsee, että ”Äänen absorboimisen, heijastamisen ja hajoittamisen suun-

nittelee akustinen suunnittelija tapauskohtaisesti tilan käyttötarkoituksen mukaan.” 

(Rakennustieto 2006) Ohjeessa SIT 05-610038 puolestaan mainitaan, että ”Akustiikan suunnittelu 

on oma erityissuunnittelun alue rakentamisessa.” (Rakennustieto 2006) Pääsuunnittelijan rooli 

nähdään suunnittelijoiden vastuunjakajana ja suunnitelmien yhteensovittajana. Erityisesti RT 

103190 Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo, näkee arkkitehdin ja akustisen suunnittelijan roo-

lit erillisinä ja akustisen suunnittelijan arkkitehtiä avustavassa asemassa (Rakennustieto 2020).  

Itse akustista suunnittelua koskien asetukset ja ohjeet pohjaavat vahvasti tilan käyttötarkoi-

tuksiin, jotka ovat määrittävä tekijä desibeliarvoille. Esimerkiksi ääniympäristöasetus (796/2017) 

määrää, että ”Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneris-

tys on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saa-

vutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.” Ohje rakennuksen ääniympäristöstä 

sanotaan myös rakennuksen tai tilan tarkoituksenmukainen käytön edellyttävän sopivaa 
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ääniympäristöä. Se saadaan ohjeistuksen mukaan aikaan suunnittelemalla rakennusten ääne-

neristys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet käyttötarkoitukseen sopiviksi. 

(Ympäristöministeriö 2018) Tilakohtaisuuden luokittelu on suuripiirteistä, joten suunnittelijan on 

myös itse käytettävä harkintaa mihin luokkaan yksittäinen tila käyttötarkoitukseltaan sopii.  

Desibeliarvojen ja tilan käyttötarkoituksen lisäksi ympäristön kokemus ja viihtyvyys tulisi huo-

mioida akustisessa suunnittelussa. Viihtyvyydestä mainitaan ohjeessa rakennuksen ääniympäris-

töstä ”Olennainen tekninen vaatimus ottaa terveysnäkökohdan lisäksi huomioon myös sen, kuinka 

ihmiset rakennuksessa tai sen läheisyydessä kokevat ääniympäristön (viihtyisyysnäkökulma). Viih-

tyisyyskäsite liittyy nukkumiseen, oleskeluun, työskentelyyn ja rentoutumiseen sekä muihin tavan-

omaiseen elämiseen kuuluviin toimintoihin.” Lisäksi ohjeessa mainitaan kokemuksesta ”Osa ra-

kennuksen äänistä koetaan haitallisiksi ja osa hyödyllisiksi.” (Ympäristöministeriö 2018) 

Viihtymysvaatimusten täyttymisestä mainitaan myös sen edellyttävän tilojen olevan lähtökoh-

taisesti hiljaisempia kuin terveellisyyden kannalta vaaditaan (Ympäristöministeriö 2018). Muisti-

sairaita henkilöitä ajatellen, joilla usein esiintyy ääniherkkyyttä, tämänhetkiset vähimmäisvaati-

mukset tuskin riittävät. Erityisryhmät ovat haaste akustisen suunnittelun kannalta, sillä heidän 

asuinympäristönsä äänimaailmalle ei ole omaa ohjeistusta.  

Terveyden ja hyvinvoinnin huomioiminen ääniympäristössä tulee pääasiassa esiin meluntor-

junnan yhteydessä, sillä melun tiedetään vaikuttavan haitallisesti terveyteen. Melun todetaan ää-

niympäristön ohjeessa vaikuttavan terveyden lisäksi haitallisesti asumisen laatuun, maankäyttöön 

ja rakentamiseen sekä asuinympäristön arvoon tai arvostukseen. (Ympäristöministeriö 2018) 

Ympäristöministeriön nettisivuilla huomioidaan paremmin äänen vaikutus ihmisiin. Meluntor-

junnasta sanotaan sen päämäärän olevan terveellinen, viihtyisä ja vähämeluinen elinympäristö, 

sekä tavoitteena olevan mahdollisuus nauttia hiljaisuudesta ja luonnon äänistä. 

(Ympäristöministeriö 2013) Ääniolosuhteista nostetaan esille myös äänen vaikuttavan lepoon, 

työskentelyyn ja kommunikointiin, sekä vaikuttavan yksityisyyteen. (Ympäristöministeriö 2017) 

Vaikka äänen psyykkiset ominaisuudet ja kuulokokemus eivät jää täysin mainitsematta ohjeistuk-

sissa, ääniympäristön suunnittelu ja arviointi perustuvat pitkälti lukuarvoihin, jotka eivät arvioi nii-

den laatua.  
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2.2 Äänimaisema ja ääniarkkitehtuuri 

Kokemus ääniympäristöstä on tärkeä osa muistiystävällistä ja aistiesteetöntä ääniympäristöä. 

Tässä työssä hyödynnetään akustiikan teorioita: äänimaisema (engl. soundscape) ja ääniarkkiteh-

tuuri (engl. aural architecture). Englanninkieliselle termille ”aural architecture ” ei ole vakiintu-

nutta suomenkielistä termiä, joten tässä työssä siihen viitataan ääniarkkitehtuurina.  

Ääniarkkitehtuuri on akustikko Barry Blesserin ja ympäristöpsygologi Linda-Ruth Salterin kehit-

tämä teoria, joka tutkii perinteistä huoneakustiikkaa ympäristöpsykologian näkökulmasta. Teoria 

on tullut tunnetuksi 2007 julkaistusta kirjasta Spaces speak, are you listening?. (Fowler 2017, 100-

101) Ääniarkkitehtuuri viittaa tilan ominaisuuksiin, jotka voidaan kokea kuuntelemalla (Blesser ja 

Salter 2006, 5).  

Myös äänimaisema tarkastelee ääniympäristöä kokonaisuutena yhdessä ihmisen kokemuksen 

ja käyttäytymisreaktion kanssa (World Health Organization 2021, 119). Äänimaisema korostaa 

kuuntelua akustisen ympäristön ymmärtämisessä, sekä sen kautta syntyvää ympäristösuhdetta 

(Uimonen 2005, 18). Äänimaiseman kehittäjänä pidetään säveltäjä R. Murray Schaferia, perus-

tuen hänen 1977 julkaistuun tutkielmaansa The Soundscape. (Fowler 2017, 100)  

Äänimaisema on teorioista käytetympi. Tietoisuutta siitä ovat lisänneet projektit, kuten World 

soundscape project ja Acoustics Environments in Change. 1 Tilaäänen suunnittelussa äänimaise-

matutkimusta voidaan käyttää apuvälineenä esimerkiksi lisäämällä ääntä koskevaa tietoisuutta 

aktiivisella kuuntelulla. Äänikävelyt ovat yksi kriittiseen kuunteluun perustuva tutkimustapa ää-

niympäristön kartoittamiseen. (Uimonen 2005, 17)  

Äänimaisema ei ole tutkimuksen lähtökohdaksi kuitenkaan kritiikitön teoria. Sitä on arvosteltu 

luonnollisten ääniympäristöjen suosimisesta ja ihannoinnista urbaaniin äänimaisemaan verrat-

tuna. Schaferin teokset suhtautuvat kaupunkilaistumisen ja kehityksen vaikutukseen ääniympä-

ristöihin usein kielteisesti, esimerkiksi viitaten melusaasteen vaikutuksiin. (Uimonen 2005, 22-23) 

Äänimaisema ja ääniarkkitehtuuri suhtautuvat äänen ja tilan suhteeseen eri tavoin. Äänimai-

semassa ääni luo tilaa, kun taas ääniarkkitehtuurissa se on tilaa korostava tekijä. (Uimonen 2005, 

100) Yhteys arkkitehtuuriin tulee molemmissa esille rakenteen ja tekstuurin huomioimisessa ää-

niympäristöön vaikuttavina tekijöinä. Kumpikaan teorioista ei tarjoa yhtä johdonmukaista mallia 

ääniympäristön suunnitteluun. Teorioiden huomioita, aiempia tutkimuksia ja ryhmittelytapoja 

voidaan kuitenkin hyödyntää käyttäjän paremmin huomioivassa akustisessa suunnittelussa.  

 

 

 

1 Soundscape Project (WSP) oli R. Murray Schaferin perustama hanke Simon Fraserin yliopistossa 1960-luvun lo-
pulta 1970-luvun alkuun, jossa tutkittiin ympäristön ja kuuntelun suhdetta. Hankkeesta syntyivät projektit Fife Vil-
lage soundcapes (1973), joka tutki äänimaisemaa Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Ranskassa ja Skotlannissa ja Van-
couver Soundcape (1973), joka tutki äänimaisemaa Vancouverin kaupungissa. Hankkeella ja sen tutkimuksilla on 
ollut olennainen rooli äänimaisematutkimuksen kehityksessä. Fife Village soundcapes:sta tehtiin myös suomalaisen 
seurantatutkimus (2000) Acoustics Environments in Change. (Simon Fraser University)  
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3 MUISTISAIRAUDEN VAIKUTUS 
HYVINVOINTIIN JA KUULOON 

 

 

 

Muistisairaudet vaikuttavat hyvinvointiin ja kuuloon monin tavoin. Hyvinvoinnilla on monia mää-

ritelmiä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos luettelee sen kolmeksi päätekijäksi terveyden, materi-

aalisen hyvinvoinnin ja koetun hyvinvoinnin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). Muistisairau-

det ja ikääntyminen muuttavat kuulokokemusta, mikä aiheuttaa usein haasteita arkisiin tilantei-

siin. Muistisairaan hyvinvointia voidaan tukea suunnittelemalla tiloja, jotka huomioivat nämä 

muutokset, sekä kuulon osana moniaistista kokonaisuutta. Tässä kappaleessa keskitytään koet-

tuun hyvinvointiin aistikokemuksen ja muistisairauden aiheuttamien kuulon muutosten kautta.  
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3.1 Moniaistisuus 

Ympäristö koetaan kaikkien aistien kautta. Tätä aistien yhteistoimintaa nimitetään moniaistisuu-

deksi. Aistit vaikuttavat toisiinsa monin eri tavoin, kuten toisiaan tukien, korostaen, vaimentaen 

tai muuntaen (Jokiniemi 2007, 25). Aistit nähdään usein erillisinä, vaikka ne toimivat kokonaisuu-

tena. Ihmisen perusaisteiksi luetaan näkö, kuulo, tunto, maku ja haju. Niihin liittyy myös muita 

aisteja, kuten tasapaino, kipu, lämpö, värinä ja asentoaisti (Kaarlela, ym. 2018, 13). 

Kuuloaistimus syntyy äänen vaikutuksena kuulojärjestelmässä. Sen lisäksi ääni voidaan havaita 

tuntoaistimuksena tai mittaamalla. Aisti- ja kuulokokemus ovat yksilökohtaisia. Kuulokokemus 

koostuu sekä fyysisistä että psyykkisistä tekijöistä. Siihen vaikuttavat ympäristön ääniominaisuu-

det, kuten jälkikaiunta-aika ja äänenpainetaso sekä psyykkiset tekijät kuten mieliala. Aikaisempi 

kokemusmaailma muokkaa millaisena ääntä lopulta pidämme.  

Aistiesteettömyydessä keskitytään usein kuulon ja näön muodostamaan toiminnalliseen koko-

naisuuteen (Kilpelä 2019, 8). Aistiesteetön ympäristö tarkoittaa aisteja huomioivaa ja hyödyntä-

vää ympäristöä. Näköaisti ja visuaalisuus ovat pitkään painottuneet arkkitehtisuunnittelussa. Nä-

köaistin korostaminen on johtanut muiden aistien aliarvioimiseen rakennetun ympäristön suun-

nittelussa (Jokiniemi 2007, 15). Näön ja kuulon kokonaisuuden voidaan kuitenkin todeta olevan 

tärkeä tekijä ympäristön havainnoinnissa. Hyvä valaistus voi esimerkiksi auttaa ilmeiden ja suun 

liikkeiden lukemisessa keskustelun aikana ja näin helpottaa kuulohaasteissa. Heikko näkö ja kuulo 

esiintyvät usein yhdessä, mikä heikentää ympäristön hahmottamista (Rappe, ym. 2018, 38).  

Näkö- ja kuuloviat ovat yleisiä ja liittyvät itsenäisesti iäkkäiden henkilöiden suurempaan de-

mentiariskiin. Samanaikaisen näkö- ja kuulovamman vaikutuksesta dementiariskiin ymmärretään 

kuitenkin vielä heikosti. (Hwang, ym. 2020) Näön ja kuulon aleneminen voi ilmetä samankaltaisina 

oireina, kuten kommunikointivaikeuksina, harha-aistimuksina, liikkumisen hankaluutena ja seu-

rasta vetäytymisenä. (Hallikainen;Mönkäre ja Nukari 2017, 77) Hyvä ääniympäristö ja valaistus 

auttavat ylläpitämään kiinnostusta ympäristöön sekä tukevat kanssakäymistä. (Rappe, ym. 2018, 

38) 

Aistien välittämä tieto ja sen tulkinta ovat keskeisiä muistisairaan henkilön toiminnalle. Aisti-

muistin ja tuttujen rutiinien avulla voidaan helpottaa muistisairaan henkilön arjen sujumista. Hel-

posti havaittava, yhdenmukainen ja useamman aistin kautta välittyvä tieto helpottaa muistisai-

raan henkilön itsenäisyyttä kannustamalla toimimaan ja tukemalla onnistumista. (Rappe, ym. 

2018, 41-49) Selkeä ja tuttu aistiympäristö tukee myös ikääntyneitä, sillä ikääntyminen hidastaa 

aistitoimintoja ja sopeutumista uusiin asioihin ja ympäristöihin (Rappe, ym. 2018, 35) 

Tilakokemus koostuu kaikista aistittavista elementeistä, joten tilaa suunniteltaessa on hyvä 

huomioida aistiympäristö kokonaisuutena. Kaikille aisteille suunniteltu ympäristö tuottaa enem-

män mielihyvää kaikille, erityisesti henkilöille, joiden aistit ovat heikentyneet (Jokiniemi 2007, 29) 

Näin voidaan pyrkiä monipuolisempaan ja tasapainoisempaan tilakokemukseen. 
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3.2 Ikääntyminen ja kuulo 

Ikääntymisen ja muistisairauksien aiheuttamissa kuulon muutoksissa on useita yhtymäkohtia. Ikä- 

ja muistiystävällistä ääniympäristöä voidaan kehittää samanaikaisesti huomioimalla nämä yhty-

mäkohdat. Kuulo heikkenee ikääntyessä. Iän aiheuttamaa kuulonmenetystä kutsutaan ikäkuu-

loksi, joka tunnetaan lääketieteessä myös termillä presbyakuusi. Ikäkuulo on yhdistelmä perinnöl-

lisiä tekijöitä, sekä kuulovaurioiden aiheuttamaa rappeutumista sisäkorvassa, kuulohermossa ja 

aivoissa (Blomgren 2021). 

Kuulo heikkenee hitaasti, yli 55-vuotiailla keskimäärin 9 dB kymmenessä vuodessa (Blomgren 

2021). Kuuloliiton mukaan normaalikuuloisuuden rajana pidetään 10–20 dB:n kuulon tasoa. Pu-

hekuulon kynnystason laskiessa noin 30 dB keskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen on 

vaikeaa. (Kuuloliitto ry 2021) Kuulon heikkeneminen alkaa tavallisesti korkeista taajuuksista, jol-

loin puheen ymmärtäminen meluisissa ympäristöissä heikentyy. Kuulon aleneman edetessä ma-

talammille taajuuksille (2–4 kHz) puheesta on haastavaa saada selvää hiljaisessakaan ympäris-

tössä. Lopulta vaikeutuu myös äänten tunnistaminen ja paikallistaminen. (Blomgren 2021) 

Ikäkuulo on yleinen oire monille muistisairaille henkilöille, sillä kuulon heikkeneminen on suu-

rin ikään liittyvän dementian mahdollisesti muokattava riskitekijä (World Health Organization 

2021, 46). Duodecim terveyskirjaston mukaan ikääntyneistä puolestaan ”Joka viidennellä 70-vuo-

tiaalla ja useammalla kuin joka kolmannella 80-vuotiaalla on ihmisten välistä keskustelua vaikeut-

tava kuulovika” (Blomgren 2021). Valtaosa diagnoosin saaneista muistisairaista henkilöistä on yli 

80-vuotiaita (Bintener ja Miller 2019). 

Muita yhtymäkohtia ikäkuulon ja muistisairauden kuulo-oireiden välillä ovat kuulemisen ja ym-

märtämisen haasteet, jotka voivat aiheuttaa keskustelutilanteiden välttämistä. Keskustelutilantei-

den välttely voi puolestaan edesauttaa aivojen osien rappeutumista, koska kuuloaivokuori ei saa 

virikkeitä äänistä. (Blomgren 2021) Dementian ja kuulon heikentymisen välillä on yhteys, joka on 

hyvin dokumentoitu ja tieteellisesti tunnistettu 2 (Griffiths, ym. 2020). Kuulon alenemaan voi li-

säksi liittyä korvien soimista, jota on havaittu myös dementian yhteydessä. Kuulon alentuessa voi-

makkaat äänet kuullaan usein epämiellyttävän kovina. (Rappe, ym. 2018, 38) 

Kuulon alenemaa voidaan helpottaa kuulokojeilla ja muilla apuvälineillä. Erityisesti muistisai-

raille henkilöille on tärkeää myös muokata ympäristöä sellaiseksi, että se tukee keskustelutilan-

teita mahdollisimman hyvin. Puhe, joka on esitetty selkeästi, rauhallisesti, häiriöttömässä ympä-

ristössä ja kasvokkain, on helpointa ymmärtää (Blomgren 2021). 

 

 

 

2 Johns-Hopkins Yliopiston tutkimus seurasi 2,000 ikääntynyttä henkilöä kuuden vuoden ajan. Heidän kuulonsa ja 
muistinsa testattiin tutkimuksen viidentenä vuonna ja tuloksia verrattiin lähtötilanteisiin. Koehenkilöt, joilla oli huo-
noin lähtökuulo, kokivat 24 % todennäköisemmin kognitiivisten kykyjen heikkenemisen normaaliin kuuloon verrat-
tuna. (Lin, ym. 2013) 
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3.3 Kuulon rooli muistisairaan hyvinvoinnissa 

Kuulolla on keskeinen rooli kanssakäymisessä ja toimimisessa muiden kanssa, sekä tilaan orien-

toitumisessa. Maailman terveysjärjestö listaa raportissaan heikentyneen kuulon vaikutuksiin ter-

veyteen ja hyvinvointiin seuraavasti: kuuntelu ja kommunikaatio; kognitiivinen heikentyminen; 

sosiaalinen eristäytyminen ja yksinäisyys; ja mielenterveys. (World Health Organization 2021, 45-

46) Heikentyneen kuulon lisäksi Maailman terveysjärjestö tuo esille melun haittavaikutuksen ter-

veyteen. Melu on stressitekijä, jolla on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen 

erityisesti pitkäaikaisen altistumisen jälkeen. Ympäristömelun vaikutus havaitaan pääasiassa sy-

dän- ja verisuonitaudeissa, lasten kognitiivisissa häiriöissä, unihäiriöissä, tinnituksessa ja ärsyyn-

tyneisyydessä. Suurimman osan tästä taakasta muodostaa unihäiriöt ja ärsytykset, jotka liittyvät 

enimmäkseen tieliikenteen meluun. (UN-Habitat, World Health Organization 2020, 14) Rakennuk-

sen akustisella suunnittelulla pyritään vähentämään melun haittavaikutuksia sisätiloissa.  

Muistisairauden kuulo-oireisiin liittyy myös lisääntynyttä ääniherkkyyttä sekä äänien ja puheen 

tulkinnan vaikeuksia (Johnson, ym. 2020). Meluherkkyys on yleistä muillekin kuin muistisairaille 

henkilöille. Se koskee arviolta 25–40 % ihmisistä. Myös raja-arvojen alle jäävät äänet häiritsevät 

herkkiä ihmisiä. (Tuomisto 2020) Yhteisökoti asumismuotona myös lisää äänen määrää yksityis-

asumiseen verrattuna yhteistilojen, muiden asukkaiden ja hoitohenkilökunnan vuoksi.  

Kuulon heikentyessä kommunikaation ylläpitäminen muiden kanssa muuttuu haastavam-

maksi. Kommunikoinnissa on viisi kohtaa, kuuleminen, muistaminen, kuullun ymmärtäminen, 

kuullun arvioiminen ja vastaaminen (Semi 2015, 62). Jo yhden kohdan epäonnistuminen keskus-

telussa vaikeuttaa sitä huomattavasti. Kuulemisessa ongelman laajuus vaihtelee hiljaisen puheen 

kuulemisen vaikeudesta tai puheen erottamiseen meluisassa ympäristössä kyvyttömyyteen kuulla 

edes kovia varoitusääniä kuten hälytyksiä. (World Health Organization 2021, 45 46) Kuuloliiton 

mukaan myös kuulon alenema voi aiheuttaa ”muistamattomuutta” seurauksena kognitiivisesta 

kuormituksesta ja siitä, ettei ole kuullut muistettavaa asiaa (Virta 2018).  

Muistisairaudet heikentävät puheen ymmärtämistä ja muistamista, mikä voi tehdä kanssakäy-

misestä haastavaa tai turhauttavaa muistisairaille ja heidän keskustelukumppaneilleen. Monissa 

tutkimuksissa on havaittu kumppanuuden, sekä kyvyn osallistua ja ylläpitää vuorovaikutusta mui-

den kanssa, merkitys muistisairaan henkilön hyvinvointiin. Dementian aiheuttama kommunikaa-

tio- ja vuorovaikutustaitojen heikkeneminen vaikeuttaa osallistua ja ylläpitää mielekkäitä ja joh-

donmukaisia keskusteluja muiden kanssa, mikä voi puolestaan johtaa riittämättömyyden ja hä-

peän tunteisiin sekä sosiaalisen tilanteen välttämiseen tai vetäytymiseen. (Górska;Forsyth ja Ma-

civer 2018) 

Eristäytyminen ja yksinäisyys voivat osaltaan johtaa mielenterveysongelmiin. Lisäksi edellä 

mainituilla tekijöillä on todettu olevan yhteys kognitiivisten taitojen heikkenemiseen ja demen-

tiariskiin (Virta 2018). Vaikutukset koskevat erityisesti ikääntyneitä aktiviteettien vähenemisen tai 

pienemmän sosiaalisen verkoston vuoksi. Myös muistisairaus itsessään voi vaikuttaa heikentä-

västi mielenterveyteen. Muistisairailla havaitaan esimerkiksi masennusta, ahdistuneisuutta, ma-

niaa ja harhoja sairauteen liittyen (Hallikainen;Mönkäre ja Nukari 2017, 62-66). Muistisairauteen 

liittyviä kuulo-oireita ja niiden vaikutuksia on listattu kootusti taulukossa 1.  
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Taulukko 1 : Muistisairauksiin liittyviä kuulo-oireita (Johnson, ym. 2020; Devos, ym. 2019, 6) 

 

Muistisairauteen liittyviä kuulo-oireitä Vaikutus  

Lisääntynyt ääniherkkyys Meluisa ympäristö tai kovat äänet voivat 

stressata tai pelottaa 

Äänilähteiden/ keskustelun seuraamisen vai-

keus meluisissa ympäristöissä tai taustahäli-

nässä 

Vaikea seurata keskusteluja ja väärinymmär-

tämisen riski. Voi johtaa eristäytymiseen tai 

keskustelutilanteiden välttelyyn 

Kuuloon liittyvä havaitsemishäiriö, aiheuttaa 

äänien tunnistamisen, toisistaan erottamisen 

ja ymmärtämisen vaikeuksia (sairauksia: kuu-

loagnosia, sanaton kuuloagnosia engl. non-

verbal, etenevä sujumaton afasia engl. sound 

agnosia/ progressive nonfluent aphasia, pho-

nagnosia) 

Vaikea seurata keskusteluja ja väärinymmär-

tämisen riski. Sanojen löytämisen vaikeus, voi 

muistuttaa valikoivaa ‘sanakuuroutta’. Kie-

liopilliset haasteet. Ympäristön ääniä voi olla 

vaikea tunnistaa.  

Sanakuurous (verbaalinen auditiivinen agno-

sia) 

Sanojen tulkinnoissa haasteita, ei esimerkiksi 

pysty tunnistamaan tuttua sanaa.  

Äänen paikantamisen vaikeus (engl. auditory 

disorientation) 

Vaikeuttaa hahmottamista ja orientaatiota 

Kuuloharhat (auditiiviset hallusinaatiot) Häiritsevyys yksilöllistä, liittyy usein muihin 

harhoihin. Esimerkkejä: vaimeat äänet ja 

puhe, sekä musiikilliset harhat (jatkuvia tut-

tuja perussävelmiä) 

Korvien soiminen (tinnitus), voi olla kuulohar-

han muoto 

Voi haitata keskittymistä ja nukahtamista  

Lisääntynyt halu musiikkiin (musikofilia, engl. 

musicophilia). Musikofiliaan voi liittyä lisään-

tynyt ääniherkkyys 

Poikkeuksellinen tunnereaktio ääniin. Muisti-

sairailla säilyy usein kyky reagoida musiikkiin 

pitkällekin edenneessä sairaudessa 

Äänien vastenmielisyys (engl. sound aversion) Poikkeuksellinen tunnereaktio ääneen, joka 

on usein epäsuotuisa. Voi olla seuraus äänien 

tunnistamisen heikentymisestä 
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4 YHTEISÖKODIN ÄÄNIYMPÄRISTÖ 
 

 

 

Eteneviin muistisairauksiin ei ole parannuskeinoa ja hoito keskittyy pääasiassa muistisairaan hen-

kilön elämänlaadun turvaamiseen. Myös asuminen ja arki pohjautuvat sairastuneen henkilön tar-

peisiin ja toiveisiin. Oikeanlainen ympäristö on osa perushoitoa. Sen muokkaaminen on keino tu-

kea muistisairaan henkilön itsenäistä arkea, sekä omannäköisen elämän elämistä. 

Äänimaiseman muuttaminen käyttäjää tukevaksi vaatii sen tekijöiden tunnistamista. Ääniä voi-

daan ryhmitellä esimerkiksi sen mukaan mitä on kuultava, kuten myönteinen ääni ja palveluapu, 

tai sen mukaan mitä puolestaan halutaan piilottaa, kuten henkilökohtaiset äänet ja henkilökoh-

tainen hiljainen tila. Tässä kappaleessa tutkitaan yhteisökodin ääniympäristöä ja sen ääniärsykkei-

den jäsentelyä.  
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4.1 Yhteisökoti 

Eri ympäristöissä, kuten urbaanissa kaupungissa tai kodin sisällä, on erilainen äänimaisema. Yh-

distämme erilaiset äänimaisemat eri ympäristöihin ja kodin äänimaisema tukee osaltaan kodin 

tuttuutta. Oma koti ja sen tuttuus ja turvallisuus ovat tärkeitä monille. Arkinen ympäristö tukee 

myös muistisairaan henkilön selviytymistä päivittäisistä askareista. Muistisairauden edetessä yk-

sityiskoti ei kuitenkaan aina ole tarpeeksi turvallinen tai edes tuttu. Ympärivuorokautiseen hoi-

toon siirtyminen voi tulla välttämättömäksi turvallisuuden, hoidon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Yhteisökodit ovat asumismuodon vaihtoehto yksityiskodeille. 

Muistisairaita hoidetaan melkein kaikissa pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja palvelua 

tarjoavissa julkisissa ja yksityisissä hoitopaikoissa. Hoito tapahtuu muistisairaille tarkoitetuissa 

osastoissa tai niin sanotuilla sekaosastoilla. Uusien rakennusten lisäksi muistisairaiden osastoja on 

saneerattu mitä erilaisimpiin tiloihin. (Kotilainen, ym. 2003, 6) Verman mukaan ”Suuri osa käy-

tössä olevista sairaalamaisista hoivalaitoksista on rakennettu 1960–70-luvuilla”. (Verma 2009, 

17) Monet vanhemmat rakennukset eivät vastaa nykyistä käsitystä hyvästä asuinympäristöstä 

ikääntyneille, sillä yhteisökodilta odotetaan kodikkuutta ja viihtyisyyttä.  

 Muuttaminen palvelukotiin on usein hankalaa muistisairauden aiheuttaman kognitiivisen toi-

mintakyvyn alenemisen takia, sillä uusi ympäristö näyttää ja tuntuu vieraalta (Semi 2015, 55). Hoi-

don ja elämänlaadun kannalta voi olla kuitenkin parempi asua paikassa, jossa osataan hoitaa muis-

tisairaita henkilöitä, tarjotaan yhteisöllisyyttä ja on mahdollisuus pysyä elämän loppuun asti. Yhtä 

täydellistä mallia muistisairaiden asumiselle ei kuitenkaan ole, sillä muistisairaudet vaikuttavat 

toimintakykyyn yksilökohtaisesti (Rappe, ym. 2018, 35). Lisäksi muistisairas henkilö on yksilö, jolla 

on omat tavat, kokemukset ja mieltymykset asumisen suhteen. 

Yksityiskotia ja yhteisökotia yhdistävät asumisen toiminnot, jotka usein jakautuvat omiin ti-

loihinsa muodostaen kodin kokonaisuuden. Tilan käyttö vaikuttaa myös sen äänimaiseman suun-

nitteluun. Tilan toiminnoista riippuen äänitasoa, kaiuntaa tai puheen selvyyttä on arvostettava eri 

tavoin. Asuminen tutussa, turvallisessa ja rauhoittavassa ympäristössä vähentää muistisairaiden 

henkilöiden loukkaantumisriskiä ja ahdistuksen tunnetta. Ääniympäristö voi tukea tuttuutta ja ti-

lan toimintoja sekä sosiaalisia toimintoja. Toisaalta myös vieraat äänet tai ympäristön muutokset 

voivat lisätä ahdistusta, turvattomuuden tunnetta ja passiivisuutta (Górska;Forsyth ja Maciver 

2018). 

Ihmislähtöisessä hoivassa yksi painopisteistä on muistisairaan henkilön suhteiden luominen 

kaikkien hänen hoitoonsa osallistuvien sekä hänelle merkityksellisten ihmisten kanssa (Semi 2015, 

8-10). Sosiaalisesti esteettömällä ääniympäristöllä voidaan pyrkiä vähentämään yksinäisyyttä. 

Tästä johtuen hyviä lähtökohtia ääniympäristön suunnittelulle ovat kuulemisen ja puheen 

ymmärrettävyys, jotta ympäristö tarjoaa kanssakäymiselle mahdollisimman hyvät edellytykset. 

Puheen ymmärrettävyyttä voidaan tukea vähentämällä melua ja käyttämällä akustisia ratkaisuja.  

Yhteistilat, joissa oleskellaan muiden asukkaiden ja henkilökunnan kanssa, erottavat yksityis-

kodin yhteisökodista. Muistisairauden edetessä yhteisöasumisessa korostuu myös henkilökunnan 

rooli monien arkisten toimintojen avustamisessa, kuten aamu- ja iltatoimien, kylvetyksen ja ruo-

kailun kanssa. Hyvä ääniympäristö tukee myös näitä toimintoja ja hoitajien usein haastavaa työtä. 
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Yhteistiloissa on suuremmasta ihmismäärästä johtuen myös suurempi tarve äänenvaimennuk-

selle, kuin yksityiskodin tiloissa.  

Yhteistilat ovat kohtaamispaikkoja, joissa aikaa vietetään muiden kanssa. Yhteistilat luovat pe-

rustan rakennuksen yhteisön muodostumiselle. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että sosiokult-

tuurinen ja fyysinen ympäristö voivat parantaa ihmisten kokemusta dementian kanssa elämisestä, 

mutta myös estää heidän kykyään sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Läheiset ihmissuhteet ovat 

muistisairaalle henkilöille ja hänen elämänlaadulleen erityisen tärkeitä. Lisäksi he arvostavat 

muita tärkeitä suhteita, kuten naapureita, ystäviä ja paikallisyhteisöjä, heidän tuestaan ja jatku-

vuuden ja toveruuden tarjoamisesta. Ihmissuhteet voivat kuitenkin myös johtaa kielteisiin tuntei-

siin, jos muistisairas henkilö kokee itsensä epäkunnioitetuksi, holhotuksi tai hänen itsenäisyytensä 

ja persoonansa estetyiksi. (Górska;Forsyth ja Maciver 2018)  

Yhteisiä tiloja tasapainottavat oma huone tai asunto, joka on yksityisempi ja jossa saa levätä 

rauhassa. Lisäksi oma tila vahvistaa itsenäisyyden tunnetta ja omakuvaa. Asukas saa yleensä si-

sustaa oman huoneensa tai asuntonsa itse. Yksityisyyden lisäämisen on havaittu parantavan asuk-

kaiden mielialaa ja unenlaatua (Verma 2009, 37). Yhteisökotien asunnot ja erityisesti asuinhuo-

neet ovat yleensä pieniä yksiöitä tai kaksioita. Niihin ei yleensä ole mitoitettu ylimääräistä tilaa, 

joka osaltaan voi ohjata asukkaan viettämään aikaa yhteistiloissa.  

 

4.2 Ääniärsykkeiden ryhmittely 

Muistiesteetön ympäristö tukee ihmisen mahdollisuuksia toimia rauhallisessa akustisessa ympä-

ristössä ja mahdollisuuksien mukaan taustalla häiritsevien äänien ulottumattomissa (Kaarlela, ym. 

2018, 13). Jotta voidaan suunnitella rauhallista ympäristöä ilman häiritseviä ääniä, pitää kuitenkin 

määritellä mitä ovat häiritsevät äänet. Ääniärsykkeiden ryhmittelyä voidaan lähestyä monista eri 

näkökulmista esimerkiksi: tilan käyttötarkoituksen, äänikokemukseen ja äänien merkityksien 

kautta. Tilan käyttötarkoitukseen perustuva ääniympäristö on perinteinen tapa suunnitella ää-

niympäristöä. Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelossa AKU18 ääniympäristön suunnittelussa 

käytetään ryhmittelyyn tilojen käyttötarkoitusta ja toimintoja, jotka muodostavat ryhmittelyn 

kuuteen alueeseen: 

– äänekkäät ja hiljaisuutta edellyttävät tilat ja toiminnot  

– huoneakustisesti vaativat tilat  

– liikennemelun torjuntaa edellyttävät tilat ja toiminnot 

– liikennetärinän ja runkomelun torjuntaa edellyttävät tilat ja toiminnot  

– värähtelylle erityisen herkät laitteet ja toiminnot  

– värähtelyä ja runkoääntä aiheuttavat tilat ja toiminnot (Rakennustieto 2020)   

Usein ajatellaan, että ylimääräinen häly ja melu ovat haitallisia aistiärsykkeitä. Niiden tiedetään 

aiheuttavan turvattomuuden tunnetta, ahdistusta ja väsymystä. Rauhallinen ääniympäristö sen 

sijaan helpottaa asukkaiden ja hoitajien välistä kanssakäymistä. Rauhallinen ja hiljainen ääniym-

päristö nähdään siis usein tavoiteltavina asioina. Hiljaisuus voi kuitenkin olla myös ahdistavaa ja 
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passivoivaa. Epämiellyttävä hiljaisuus voi herättää yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunteita. 

Muistisairaille on tärkeää luoda ympäristö, joka ei passivoi, koska he ovat muutenkin riskissä eris-

täytyä kanssakäymistilanteissa. Rauhallinen ääniympäristö on miellyttävä muttei liian hiljainen. 

Akustista äänettömyyttä ei voida saavuttaa asuinympäristössä, sillä ympärillämme on aina ääni-

lähteitä (Aro 2006, 48). Koettu hiljaisuus on kuitenkin eri asia kuin äänettömyys. 

Kuulokokemus vaikuttaa siis paljon siihen, miten tulkitsemme äänen. Hiljaisena koettu ympä-

ristö ei automaattisesti tarkoita samaa kuin hyvä ääniympäristö. Samoin kova ääni ei aina ole epä-

toivottua ääntä. Miellyttävä voimakas ääni voi olla musiikkia tai viestiä seurasta. Hyödyllisellä ää-

niärsykkeellä voidaan kompensoida epätoivottuja ärsykkeitä, sekä lisätä myönteistä aistikoke-

musta ja helpottaa muistisairauden oireita.  

Äänimaisemateoria käyttää ääniympäristön jäsentämiseen äänikokemukseen perustuvaa ryh-

mittelyä. Suomennettuna teoriassa käytetyt termit ovat: pää-äänet (engl. keynote sounds), sig-

naalit (engl. signals) ja äänimerkki (engl. soundmark). Pää-äänet ovat taustaääniä, jotka esiintyvät 

tarpeeksi usein muodostaakseen kokonaisuuden. Ne voivat jäädä kuuntelijalta huomaamatta. Sig-

naalit ovat puolestaan taustaääniä, joihin huomio kiinnittyy, kuten kellon lyönti. Niistä voi myös 

muodostua äänimerkki, eli ääni, jonka yhteisön jäsenen erityisesti huomaavat, tai joilla on arvoa 

yhteisölle. On kuitenkin huomioitava, että mitä vain ääntä voidaan tietoisesti kuunnella, jolloin se 

ei ole enää taustaäänen roolissa. Siksi kuulijan asenne tai ääniin liittyvät merkitykset voivat muut-

taa äänen roolia ympäristössä. (Uimonen 2005, 96)  

Yhteisön arvostus tiettyjä ääniä kohtaan antaa niille arvoa. Äänillä on henkilökohtaisia, sosiaa-

lisia ja kulttuurisia merkityksiä. Ääniarkkitehtuurissa rakennetun ympäristön erityyppisiä tilakoke-

muksia ovat: sosiaalinen, navigaatio, esteettinen ja musiikillinen. (Blesser ja Salter 2006, 11-12)  

Sosiaalinen tilallisuus (engl. social spatiality) tarkoittaa tilan vaikutusta sosiaaliseen käyttäyty-

miseen. Jotkut tiloista korostavat äänitilalla yksityisyyttä ja yksinäisyyttä, kun taas jotkut kannus-

tavat kanssakäymiseen. Äänitilalla on myös merkitys tilaan orientoitumisessa ja siellä suunnista-

misessa (engl. navigational spatiality). Sokeat ihmiset ovat usein harjaantuneet havainnollista-

maan tilaa kuulon perusteella. Tila heijastaa ääniä eri tavoin, riippuen muodosta, materiaaleista 

tai kalusteista. Esteettinen tilallisuus (engl. aesthetic spatiality) yhdistetään usein visuaalisuuteen, 

mutta samoin kuin värit tai koristeet, äänet voivat rikastuttaa tilaa ja tilakokemusta. Musiikillinen 

tilallisuus (engl. musical spatiality) liittyy nimensä mukaisesti musiikin kuunteluun. Se vahvistaa 

musiikin tai äänen kokemusta ja muodostaen yhtenäisen kuulokokemuksen. Jokainen tila ilmaisee 

näitä neljää edellä mainittua tilallisuutta jossakin määrin. Useimmiten tilassa tai sen suunnitte-

lussa hallitsee pääasiassa kuitenkin vain yhdestä kahteen eri tyyppiä. (Blesser ja Salter 2006, 11-

12) 
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Taulukko 2: Yhteisökodin tiloja (Rakennustieto 2013) 

 

Yhteisökodin tilatyyppejä Käyttö 

Asunto ja asuinhuoneet: 

- WC-pesutila 

- Keittiö 

- Makuuhuone/ olohuone 

- Parveke 

Oma yksityinen tila, johon ei tulisi kantautua 

ulkopuolisia ääniä. Wc-pesutilan äänet eivät 

saa kantautua muualle.   

Makuuhuone vaatii erityisen rauhallisin ää-

niympäristön yöaikaan.  

Henkilökunnan tilat: 

- Henkilökunnan puku-, pesu- ja wc-tilat 

- Henkilökunnan tauko- ja neuvotteluti-
lat 

- Lääkkeenjakotila 

Häiriötön työympäristö ja rentouttava tauko-

tila. Lääkkeenjakotila vaatii hyvän äänieristyk-

sen, sillä lääkkeiden käsittely vaatii keskitty-

mistä.  

Liikunta-, palvelu- ja harrastustilat: 

- Liikuntatilat 

- Harrastustilat 

- Palvelutilat 

- Sauna ja pesutilat 

Yhteistiloja, jota ovat usein avoimia suurelle 

määrälle ihmisiä. Toiminnot määrittävät usein 

tarpeet akustiikalle, esimerkiksi liikuntatilassa 

vaimennetaan erityisesti tömähdyksiä ja aske-

lääniä. Askartelutiloja voidaan jakaa äänekkää-

seen ja hiljaiseen toimintaan.  

Sisäänkäynti-, aula- ja kulkutilat: 

- Sisäänkäynnit ja aulatilat 

- Kulkutilat ja käytävät 

- Portaat ja luiskat 

Askeläänien vaimentaminen. Käytävillä ja au-

lassa kohdataan usein ihmisiä ohimennen, jo-

ten hyvä ääneneristävyys ja vaimennus estä-

vät keskustelun kantautumista käytävän var-

rella oleviin tiloihin.  

Yhteiset toimintatilat: 

- Ulko-oleskelutilat 

- Oleskelutilat 

- Ruoan valmistustilat 

Yhteistiloja, jotka jaetaan usein tuttujen ihmis-

ten kanssa. Oleskelutiloissa on hyvä olla hiu-

kan enemmän korkeutta, mikä lisää äänne-

vaimennuksen tarvetta.  

Varastot ja säilytystilat: 

- Vaatehuoltotilat 

- Huoltohuone 

- Siivous- ja jätehuoltotilat 

Koneäänet voivat olla häiritseviä. Sijoitus ra-

kennuksessa niin, etteivät äänet kuulu muihin 

tiloihin, sekä huoltotilojen hyvä ääneneristys.  
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5 AKUSTISEN SUUNNITTELUN 
MENETELMÄT 

 

 

 

 

Ääniärsykkeitä voidaan hallita huone- ja rakennusakustiikan keinoin. Usein ääniympäristön suun-

nittelussa keskeisiä teemoja ovat melunhallinta ja äänenvaimennus. Muistiystävällinen suunnit-

telu on toimivien, turvallisten, esteettömien ja esteettisten ratkaisujen yhdistämistä, niin arkki-

tehtuurissa, kuin ääniympäristönkin suunnittelussa. Tässä kappaleessa käsitellään yhteisökodin 

akustisen suunnittelun keinoja, sekä liitetään ne aikaisempiin huomioihin muistiystävällisen ää-

niympäristön muodostamisesta.  
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5.1 Rakennus- ja huoneakustiikka suunnittelussa 

Ympäristöministeriö määrittelee rakennuksen ääniympäristön eli akustiikan muodostuvan ääni- 

ja värähtelyherätteistä, niiden etenemiseen vaikuttavista rakenteista, materiaaleista ja tilaominai-

suuksista. (Ympäristöministeriö 2018) Rakennusta ympäröivä äänimaisema vaikuttaa siihen 

minkälaisia ääniä sisätiloihin kantautuu, johon puolestaan  vaikuttavat asuinalueiden kaavoitus ja 

tontin sisäiset järjestelyt, kuten paikoitus ja huoltoliikenne (Rappe, ym. 2018, 83-84). Sisätiloissa 

äänimaisemaan voidaan vaikuttaa rakennus- ja huoneakustiikan keinoin, johon sisältyy koko ra-

kennus, rakenteista valmiisiin tiloihin. 

Huoneakustiikka tutkii äänen käyttäytymistä huonetilassa. Huoneakustisella suunnittelulla py-

ritään tekemään tilan ääniolosuhteet mahdollisimman viihtyisiksi ja toimiviksi. Huoneakustiikka 

muodostuu ääntä absorboivien, heijastavien ja hajottavien pintojen ominaisuuksien yhdistelystä 

ja sijoittelusta tilassa toivotun akustiikan saavuttamiseksi. (Ympäristöministeriö 2018)  

Lisäksi uuden rakennuksen suunnittelussa huomioidaan äänien kulkeutuminen rakennuksessa 

eri huonetilasta toiseen. Ääni voi esimerkiksi siirtyä suoraan seinien läpi, tai johtua huoneen katto- 

ja lattiaelementeistä. Lisäksi ilmanvaihtokanavat sekä ikkunat mahdollistavat äänen suoran siirty-

misen. Tilojen sijoittelulla voidaan helpottaa akustista suunnittelua, sijoittamalla ääntä tuottavat 

tilat kauemmaksi rauhallisista tiloista. Esimerkiksi äänilähteet, kuten koneet ja laitteet sijoitetaan 

niin, että ne saadaan eristettyä ja vaimennettua riittävästi (Kilpelä 2019, 116). Taustamelun häi-

ritsevyys riippuu melun taajuusjakaumasta ja melun tyypistä. Usein häiritsevämmiksi koetaan 

melu, joka on lähellä puhealueen taajuuksia ja rytmiä. Akustisessa suunnittelussa pyritään riittä-

vään eroon taustamelun ja puheen välillä, joka on vähintään 15–16 dB. (Kuuloliitto ry 2012) 

Tilan äänitasoa ja häiriöääniä voidaan vaimentaa pintojen ja tilan elementtien materiaalivalin-

noilla. Kovat materiaalit heijastavat ja pehmeät vaimentavat ääntä. (Kilpelä 2019, 115) Usein ää-

nenvaimennukseen käytetään äänenvaimennuslevyjä, mutta myös kaikki pehmeät pinnat kuten 

kalusteiden verhous vaimentavat ääntä (Kuuloliitto ry 2012). Tehokkaimmin äänenvaimennuk-

seen vaikuttavat tilan suuret pinnat kuten lattia, seinä ja katto, sillä ne vaikuttavat eniten äänen 

heijastumiseen (Kilpelä 2019, 115). Ääntä vaimentava materiaali on myös helpoimmin asennetta-

vissa kattoon ja seiniin esimerkiksi porrashuoneissa ja yhteisissä tiloissa. Vaimennusmateriaaleille 

on määritelty standardin mukaiset absorptioluokat, jotka merkitään kirjaimin A-E. A-luokan tuot-

teet vaimentavat ääntä parhaiten laajalla taajuusalueella. 

Ääntä ja melua vaimentavat pinnat ovat olennaisia hyvien kuuntelu- ja puheolosuhteiden muo-

dostamisessa. Huoneen sisäpinnat ja materiaalit suunnitellaan siten, että vaimennuksella saavu-

tetaan hyvä puheenerotettavuus ja jälkikaiunta-aika. (Kilpelä 2019, 115) Jälkikaiunta on yksi tär-

keimmistä tilan kuunteluolosuhteisiin vaikuttavista ääniteknisistä ilmiöistä. Jälkikaiunta-ajan ol-

lessa liian pitkä, sanojen äänteistä ei saa selvää. Vääräntyyppinen tai väärin sijoitettu vaimennus-

materiaali voi heikentää puheen selvyyttä. Konsonanttien selvyys heikentyy vaimentamalla kor-

keat taajuudet, sillä heikentyneet taajuudet jäävät matalien taajuuksien peittoon. (Kilpelä 2019, 

116) Akustiikan ja äänenvaimennuksen merkitys korostuu erityisesti muistisairaiden henkilöiden 

kommunikoinnissa ja toimintaa keskittymisessä.  

Puheenerottuvuutta voidaan arvioida subjektiivisesti kuulolla tai tarkemmin puheensiirtoin-

deksillä (STI). Puheensiirtoindeksi huomio tilan kaiunnan, taustaäänitason puhetta peittävän 
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vaikutuksen ja puheen äänenvoimakkuuden. Ympäristöministeriö kuvaa taulukon toiminnan seu-

raavasti, ”Puheensiirtoindeksin arvo 0 tarkoittaa, että tilassa satunnaisesti luetelluista tavuista ei 

yhdestäkään saada selvää ja arvo 1, että jokaisesta tavusta saadaan”. (Ympäristöministeriö 2018, 

10) 

Tilan hahmotus on myös tärkeää muistisairaalle henkilöille. Sopivasti vaimennetussa tilassa 

syntyy tilan kokoon ja muotoon liittyvät luonteenomainen jälkikaiunta-aika, joka auttaa hahmot-

tamaan tilaa kuulon perusteella. Huoneen koon lisäksi äänen heijastuminen auttaa aistimaan etäi-

syyksiä, esteitä ja kalusteita. (Kilpelä 2019, 116)  

Yleisiä akustisia ongelmakohtia asunnosissa ovat porrashuoneet, käytävät ja rakennusten au-

lat. Porrashuoneista kuuluva melu voi häiritä herkkäunisia ja aiheuttaa harhoja muistisairaille. 

(Rappe, ym. 2018, 83-84) Valmiissa rakennuksissa ääneneristyksen parantaminen jälkikäteen on 

hankalampaa, mutta mahdollista (Rappe, ym. 2018, 83-84). 

 

5.2 Kuuntelun apuvälineiden huomioiminen 

Esteettömän kuunteluympäristön perusta on tilan hyvä akustiikka. Esteetön kuunteluympäristö 

tukee kuuntelun apuvälineiden käyttöä. Kuulon alenemaa helpotetaan usein kuulokojeen avulla. 

Sen lisäksi voidaan käyttää apuvälineitä, kuten äänenvahvistimia tv:ssä, puhelimissa ja hälytti-

missä tai huomiovaloja. (Blomgren 2021). 

Äänensiirtojärjestelmät ovat kuuntelun apuvälineitä tilassa. Kilpelä tiivistää äänensiirron, ”Ää-

nensiirron periaate on, että ääni siirretään äänilähteestä kuuntelijalle jonkin muun kanavan kuin 

välissä olevan ilman kautta”. Äänen suora yhteys kuulolaitteeseen ohittaa välissä olevat häiriöte-

kijät. Käytössä olevat äänensiirtojärjestelmät ovat induktiosilmukka, infra punavalo ja radioaallot. 

(Kilpelä 2019, 116) Tilat, joissa on induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä, merkitään siitä 

kertovalla symbolilla ja kuuluvuuskartalla. 

Induktiosilmukka on yleisin käytössä oleva äänensiirtojärjestelmä. Sitä voivat käyttävää henki-

löt, joilla on kuulokoje. Muistisairaalle kuulolaitteen käyttäminen voi olla haastavaa. Induktiosil-

mukkaa voidaan hyödyntää monen kokoisissa tiloissa. Suurissa tiloissa, kuten auditoriossa se on 

useammasta vahvistimesta ja silmukasta koostuva järjestelmä. Palvelutiskeillä käytetään vain pal-

velualueen kattavaa pienoissilmukkaa. (Kuuloliitto ry 2012, 4) Kiinteästi asennettua induktiosil-

mukkaa tai pienoissilmukkaa voidaan käyttää kotioloissa television tai radion kuunteluun. 

(Kuuloliitto ry 2012, 6)  

Tilojen sijoittelulla voidaan parantaa apuvälineiden käyttömahdollisuuksia. Induktiosilmukoi-

den ylikuumenemisen välttämiseksi ne sijoitetaan eri kerroksissa eri kohtiin riittävällä etäisyydellä. 

Korjausrakentamisessa tämä ei ole välttämättä mahdollista, jolloin silloin täytyy turvautua muihin 

teknisiin ratkaisuihin. (Kuuloliitto ry 2012, 3) 
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Taulukko 3: Rakennus- ja huoneakustiikan päätekijät 

 

Huomio rakennus- ja huoneakustiikassa  

Rakennuksen sijainti  Epätoivottujen äänien vähimmäistäminen (lii-

kennemelu) 

Tilojen sijainti Yksityisten toimintojen piilotus (WC) 

Laitteiden sijainti Laiteäänet eivät kuulu muihin tiloihin 

Tilan koko Korkeus, mataluus, pieni, iso 

Tilan muoto Pitkä, lyhyt, epäsymmetrinen, kulmikas 

Tilan pintamateriaalit  Pehmeät materiaalit vaimentavat- ja kovat 

heijastavat ääntä 

Tilan käyttötarkoitus Onko toiminta tilassa kovaäänistä vai vaatiiko 

se hilaisuutta? 

Tilan käyttäjät Erikoisryhmillä, kuten muistisairailla henki-

löillä on usein enemmän tarpeita akustiikalta 

Kuuntelun apuvälineet induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjes-

telmä 
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6 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ      
AISTI- JA ÄÄNIYMPÄRISTÖ 

 

 

 

Äänimaiseman suunnittelun on havaittu vaikuttavan muistisairaiden henkilöiden elämänlaatuun 

parantamalla unen laatua, vähentämällä levottomuutta, ahdistusta ja ahdistusta sekä vähentä-

mällä dementian käyttäytymis- ja psykologisia oireita, psykoaktiivisten lääkkeiden käyttöä sekä 

hoitajiin ja henkilökuntaan kohdistuvaa stressiä. (Talebzadeh ja Botteldooren 2021) Tässä kappa-

leessa käsitellään ääniympäristön terapeuttisuutta, sekä akustisten elementtien moniaistista ulot-

tuvuutta. 
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6.1 Terapeuttinen ääniympäristö 

Musiikkiterapia on hoitomuoto, joka pyrkii edistämään dementiaa sairastavien henkilöiden kog-

nitiivisia toimintoja. Useissa tutkimuksissa korostetaan musiikin myönteisiä vaikutuksia aivoihin ja 

sen kautta käyttäytymiseen, tunteisiin ja tietotoimintaan. Myös luonnon ääniympäristöissä voi 

olla musiikin kaltaisia ominaisuuksia. Dementiaa sairastavat nauttivat musiikista ja heidän kykynsä 

reagoida siihen säilyy silloinkin, kun suullinen viestintä ei ole enää mahdollista. Musiikki on usein 

myös miellyttävä ärsyke, joka herättää myönteisiä tunteita, varsinkin kun se on mukautettu hen-

kilökohtaisiin mieltymyksiin. Musiikkiterapian erityisvaikutusta muistisairaisiin henkilöihin, on kui-

tenkin myös kyseenalaistettu tutkimuksissa.    

Vuonna 2020 julkaistiin meta-analyysi, joka tutki musiikkiterapian soveltamista dementiaa sai-

rastavien henkilöiden kognitiiviseen toimintaan, elämänlaatuun ja/tai masennukseen. Se osoitti, 

että musiikkiterapialla voitiin edistää dementiaa sairastavien kognitiivista toimintaa sekä elämän-

laatua. Musiikilla oli myös vaikutus dementiaan liittyviin pitkäaikaisiin masennusoireisiin. Musiik-

kiterapian vaikutus ei kuitenkaan ole pysyvä tai pitkäaikainen hoidon loputtua. (Moreno-Morales, 

ym. 2020) 

Tuloksiin perustuen musiikki voi tukea hoitotyötä. On kuitenkin tarpeen kehittää kliinisiä tutki-

muksia, joiden tarkoituksena on suunnitella standardoituja säännöstöjä dementian tyypin tai vai-

heen mukaan, jotta niitä voidaan soveltaa yhdessä nykyisten kognitiivisten käyttäytymis- ja lääke-

hoitojen kanssa. (Moreno-Morales, ym. 2020) 

Musiikilla on myös muita ulottuvuuksia. Muistisairaalle henkilölle musiikki voi tarjota erityisesti 

hyötyä sen aiheuttamasta aivojen järjestelmien aktivoimisesta, joka puolestaan voi helpottaa op-

pimista ja muistamista. Musiikki voi myös palauttaa mieleen muistoja ja tunteita, jotka puolestaan 

vaikuttavat mielialaan ja voivat vähentää apatiaa. Mielen lisäksi musiikilla on fyysinen vaikutus, 

sillä se voi saada aikaan halun liikuttaa kehoa musiikin mukana. Fyysinen aktiivisuus on osa muis-

tisairaan henkilön hyvinvointia. Musiikin ja liikkeen yhdistämisen on havaittu kohentavan mie-

lialaa, käyttäytymistä ja aivotoimintaa. (Brancatisano;Baird ja Thompson 2019) 

Lisäksi musiikki voi olla osa yksilön identiteettiä tai yhteistä toimintaa. Osana identiteettiä se 

voi vahvistaa itsetuntoa ja muistuttaa eletystä elämästä. Kiinnostus yksilöllisten soittolistojen 

käyttämiseen dementiapotilaiden terapiatyökaluna on kasvussa. Tuttua musiikkia voidaan käyttää 

myös auttamaan dementiaa sairastavia ihmisiä suuntautumaan paremmin uuteen ympäristöön 

tai lisäämään tuttuuden tunnetta nykyisessä ympäristössä. Musiikki voi myös tuoda ihmisisä yh-

teen ja tuottaa ryhmäkokemuksia. Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeätä muistisairaalle henki-

löille, sillä eristäytyminen on yksi yleinen dementiaan liittyvä haaste. Esimerkiksi ryhmälaulun on 

havaittu parantavan mielialaa ja lisäävän motivaatiota osallistumiseen. Myönteiset kokemukset 

voivat auttaa hyväksymään ja käsittelemään muistisairauden aiheuttamia muutoksia elämässä. 

(Brancatisano;Baird ja Thompson 2019) 

Ääni voi myös olla osa päivittäisten rutiinien suorittamista, esimerkiksi laulupesun muodossa. 

”Aluksi istutaan ja lauletaan tai kuunnellaan muistisairaan lempilauluja ja musiikkia pesutilassa.” 

(Semi 2015, 70-71) Epämiellyttävät tunteet pesutilanteessa voivat heijastua hyökkäävänä käyt-

täytymisenä hoitajia kohtaan (Björkqvist ja Rappe 2021, 17). Musiikki osana toimintoja voi saada 

muistisairaan henkilön paremmalle tuulelle ja helpottaa myös hoitajien työtä. Musiikkia ja hyräilyä 
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on käytetty onnistuneesti käytöshäiriöiden vähentämisessä. Pesutilat ovat usein kaikuisia ja niiden 

lämpötila voi olla epämiellyttävä muistisairaille. Musiikki osana muistisairaille suunnattua asu-

mista tulisi huomioida myös arkkitehtuurissa ja tilojen suunnittelussa.  

Perinteisen musiikkiterapian lisäksi ääniympäristöjen tutkimuksissa on alettu kehitellä käyttä-

jää jatkuvasti tukevaa ääniympäristöä. Vuonna 2019 tehtiin tutkimus Designing Supportive 

Soundscapes for Nursing Home Residents with Dementia, jossa ehdotettiin muistisairaiden tuke-

miseksi akustisten ärsykkeiden lisäämistä olemassa olevaan ääniympäristöön. Pääsyitä äänien li-

säämiselle ympäristöön on vähentää dementian mieliala- ja käyttäytymisoireita. Äänien lisäämi-

sellä voidaan myös lisätä turvallisuuden tunnetta lisäämällä äänimerkkejä, jotka helpottavat tun-

nistamaan esimerkiksi kellonaikaa ja paikkaa. Tutkimuksessa suositellaan monimutkaisten ää-

niympäristöjen välttämistä, sillä muistivaje voi aiheuttaa yllättäviä käyttäytymisreaktioita, sekä 

vaikeuttaa äänien tulkintaa. Uusien mielleyhtymien omaksuminen kestää usein pidempään muis-

tisairaalla ja siksi tutkimuksessa suositellaan henkilökohtaista lähestymistapaa äänimaiseman 

muodostamiseen. Kuitenkin henkilön elämänhistoriasta tutun musiikin soittamisessa tulee olla 

varovaisia, sillä niihin voi liittyä myös epämiellyttäviä mielleyhtymiä. Muistisairaan henkilön lisäksi 

perheenjäsenet ja läheiset voivat antaa arvokasta tietoa miellyttävien äänien löytämisessä, sillä 

ne voivat muuttua sairauden edetessä. (Devos, ym. 2019)  

Myös Talebzadeh ja Botteldooren ovat selvittäneet äänien lisäämisen hyötyjä ympäristöön tut-

kimuksessa, jossa algoritmi loi muistisairaille henkilöille räätälöidyn äänimaiseman. Algoritmi 

toisti ajoitetut äänet tiettyinä hetkinä koko päivän. Palautteen avulla järjestelmä tarkentaa seu-

raavana päivänä toistettavia ääniä, mikä auttaa vahvistamaan muistisairaiden henkilöiden ajan ja 

paikan hahmottamista. Tutkimuksessa havaittiin tunnistettavien äänien lisäämisen äänimaise-

massa lisäävän turvallisuuden tunnetta, kohottavan mielialaa ja aktivoivan koehenkilöitä. 

(Talebzadeh ja Botteldooren 2021) 
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Taulukko 4: Korostettavia ääniä 

Äänilähde Usein miellyttävinä koettuja ääniä 

Viihde (TV, radio, soittimet, kuorolaulu) Oman maun mukainen musiikki, laulu, tutut 
melodiat tai kappaleet 

Ulkotilan elementit ja toiminnot Luontoäänet (veden virtaus, lehtien kahina, 
lintujen laulu) 

Muut ihmiset (asukkaat, läheiset, hoitajat) Mielekäs kanssakäyminen, arjen askareet 

Eläimet Kanojen kotkotus, kissan kehräys 

Soitetut Algoritmit Vaihtelevia ääniä, jotka helpottavat orientaa-
tiota, sekä ajan ja paikan hahmottamista 

Taulukko 5: Piilotettavia ääniä (Hayne ja Fleming 2014, 5) 

Äänilähde  Usein epämiellyttävinä koettuja ääniä 

Ulkotilan toiminnot Liikennemelu, teollisuustoiminnot, vaihteleva 
kova ääni (koiran haukunta, väkijoukot), ra-
kennustoiminta, pihan kunnossapitotoimet 
(ruohonleikkuu, lehtipuhallin) 

Mekaaniset äänet ja toiminnot 

 

Ilmastointijärjestelmät, pumput, hissit, jäte- ja 
hulevesivirtaukset, putkisto 

Iskun aiheuttamat äänet (tömähdykset, kolah-
dukset jne.) 

 

Esineiden pudottaminen kovalle lattialle 
(laatta- ja puulattia), pesukoneet, kuivausrum-
mut, ovien sulkeminen 

Asukkaat Televisiot, radiot, muut omat laitteet, kovaää-
ninen musiikki tai keskustelu, astioiden ja ruo-
kailuvälineiden kolina, ikkunoiden avaaminen 
ja sulkeminen, henkilökohtaiset toimet (WC) 

Viestintäjärjestelmät Puhelimet, soittokellot, merkkiäänet 

Turvajärjestelmät Hälyttimet, kulunvalvontajärjestelmät 

Henkilökunta Kopiokoneet, paperinrepäisy, kierrekansion 
avaus- ja sulkeminen, puhelimet, pölynimurit, 
lattiankiillotuskoneet, pillerimurskaimet, jut-
teleminen henkilökunnan kesken, vaunujen 
pyörät, astianpesukoneet, ruoanvalmistus, 
askelmat kovalla lattialla ja portaissa 
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6.2 Moniaistisuus osana akustiikkaa 

Aisteja aktivoivaa ympäristöä voidaan käyttää osana muistisairaiden henkilöiden hoitoa. Muisti-

sairaalla henkilöllä on kyky vastata myönteisesti erilaisiin aktiviteetteihin (Semi 2015, 101) Musii-

kin lisäksi useilla eri taidemuodoilla voidaan aktivoida aisteja. Alzheimer's Disease International 

nostaa World Alzheimer Report 2020 raportissa musiikin ja taiteen positiivisina aistiärsykkeinä 

kliinisessä ympäristössä. Niitä voidaan hyödyntää rauhoittavan vaikutuksen aikaansaamiseksi ja 

mielekkään toiminnan, orientaation tukemiseksi. (Alzheimer's Disease International 2020, 58-59) 

Myös aistihuoneissa (engl. Snoezelen room) käytetään eri aisteja aktivoivia asioita, kuten hajuja, 

ääniä ja valovärejä. Niitä voidaan käyttää osana muistisairaan henkilön hoitoa esimerkiksi 

kohentamaan mielialaa ja lisämään virikkeitä ympäristöön.  

Aisti- ja musiikkiterapiahuoneilla voidaan muodostaa ääniympäristöä, joka tietoisesti pyrkii 

edistämään muistisairaan henkilön hyvinvointia. Ihmislähtöisyys suunnittelussa vaatii usein myös 

muuntojoustavuutta muotoutuakseen erilaisten ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin. Muunneltavia 

ääniympäristöjä voidaan muodostaa tekniikan avulla tuomalla ääniärsykkeitä äänentoistolla. 

Akustisia elementtejä voidaan myös hyödyntää aistien aktivoimisessa. Ulkonäkö, pintateks-

tuuri ja väri ovat esimerkiksi ominaisuuksia, jotka tulisi huomioida muistisairaus ja esteettisyys. 

Useita aisteja huomioivaa ympäristöä voidaan hyödyntää ylläpitämään aistitoimintoja ja vireysti-

laa (Björkqvist ja Rappe 2021, 12). Ulkonäöllisesti akustisten ratkaisujen tulisi tukea helposti hah-

motettavia tiloja ja selkeitä ratkaisuja. Tarvittaessa monet elementeistä, kuten alakattojen pinta 

tai ritilöiden taakse jäävät akustiset materiaalit voidaan myös toteuttaa huomaamattomasti, jos 

se palvelee tilan käyttöä parhaiten.  

Selkeässä ympäristössä on vahvuudeltaan erilaisia näköärsykkeitä (värierot, valot ja varjot), 

jotka auttavat tilan, esineiden ja ihmisten hahmottamisessa (Kotilainen, ym. 2003, 30-31). Muis-

tisairaiden henkilöiden ympäristön suunnitteluoppaiden ohjeistukset soveltuvat hyvin myös akus-

tisiin elementteihin. Suuret kuviot seinissä tai verhoissa voivat esimerkiksi aiheuttaa virhetulkin-

toja. Kaikkia virhetulkintoja ei voida estää, joten on olennaista löytää tasapaino turvallisen ja ko-

dinomaisen ympäristön välillä. Liiallinen turvallisuushakuisuus ei palvele muistisairasta, jos se lu-

kitsee hänet institutionaalisiin tiloihin. Tärkeintä on ymmärtää muistisairaan henkilön kokemusta 

tilasta ja tukea häntä tilanteissa, jotka aiheuttavat pahaa oloa. (Björkqvist ja Rappe 2021, 13) 

Taiteella voidaan tuottaa elämyksiä ja parantaa akustiikkaa (Rappe, ym. 2018, 90) Yksilölliset 

tauluratkaisut voidaan toteuttaa akustiikkapaneeleilla tai tekstiilitauluilla, erilaisilla kuviolla, ku-

villa ja väreillä täydentäen tilan muuta sisustusta. Näköaistin aktivoimisen lisäksi tuntoaisti on yksi 

ympäristön tiedonvälittäjä. Tuntoaistia voidaan aktivoida rohkaisemalla tunnustelemaan ja kos-

kettamaan, mikä puolestaan herättää kiinnostusta ympäristöön (Björkqvist ja Rappe 2021, 17). 

Moniin akustisiin seinäelementteihin liittyy materiaalisuus ja mahdollisuus käyttää erilaisia koho-

kuvioita tai muotoja. Akustiset paneelit ovat usein moduuleja, joilla voidaan muodostaa toistuvaa 

kuviota. Toistuvat kuviot muistuttavat luonnossa esiintyviä muotoja (kalan suomut, mehiläis-

kenno) ja niillä voidaan tuoda luonnollisuutta tilaan riittävästi toistettuna.  
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7 ESIMERKKIKOHDE      
LAAJASALON PALVELUTALO 

 

 

 

Helsingin Kaupunki, Sote (Sosiaali- ja terveydenhuolto) ja HEKA (Helsingin kaupungin asunnot) 

ovat yhdessä mukana MonIA-projektissa. HEKA:lla on laaja tarjonta vuokra-asuntoja Helsingissä. 

Kohteisiin sisältyy myös ikääntyneille suunnattuja asuntoja. Väestön ikääntyessä ja muistisairauk-

sien yleistyessä myös asuntoja halutaan kehittää muistiystävällisemmiksi ja paremmin asukkaiden 

tarpeisiin soveltuviksi. Laajasalon palvelutalo on yksi HEKA:n kohteista, jossa nähdään kehitystar-

peita. Tässä kappaleessa havainnollistetaan työssä syntynyttä äänisuunnittelun ohjetaulukkoa ja 

aistien huomioimista esimerkkikohteen tilojen kehitysehdotukseen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Kuva 2:  

Laajasalon 

palvelutalo 
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7.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Laajasalon palvelutalo, aikaisemmalta nimeltään Rudolfin palvelutalo, on Helsingin kaupungin yl-

läpitämä vanhustenhuollon yksikkö, joka tarjoaa tehostettua asumispalvelua ja tavallista palvelu-

asumista. Laajasalon palvelutalo on rakennettu 1970-luvulla ja se koostuu kahdesta alkujaan 

asuinrakennukseksi rakennetuista kerrostalosta. Taulukossa yksi esitellään kohteen perustiedot 

ja kuvan yksi kartassa rakennusten sijainti. A-talossa ovat osastot Aallotar ja Merivuokko, ja B-

talossa osasto Majakka ja dementiayksikkö Roosakoti (Helsingin kaupunki 2021). Vaikeammin 

muistisairaita asukkaita hoidetaan Dementiayksikkö Roosakodissa, mutta jonkin asteisia muisti-

sairaita on myös muilla osastoilla.  

 

Taulukko 5: Laajasalon palvelutalon perus- ja tilatiedot 

 

Muistisairaiden ja ikääntyneiden henkilöiden lisäksi A-talossa asuu kehitysvammaisia ja kolme 

yksiötä on varattu nuorille. Nuoret asukkaat ovat usean vuoden kestänyt kokeilu, jossa nuorille 

18–25-vuotiaille tarjotaan edullinen yksiö, jonka korvauksena he viettävät viikossa noin viisi tuntia 

talon asukkaiden kanssa. Suunnitteluosuuden kehitysehdotus kohdistuu A-taloon.  

A-talo on peruskorjattu vuonna 1996. Sen jälkeen rakennukseen on tehty toiminnallisia ja yllä-

pitokorjauksia, kuten kuntosali ja pihalle oleskelutiloja. A-taloon on tulossa toiseen kerrokseen 

laajempi yhteistila vuoden 2021 aikana ja pohjakerroksen ruokasaliin ja keittiöön muutoksia, ku-

ten linjaston siirto ja keittiön laajennus. Rakennuksessa on tehty pieniä muutoksia, kuten tilojen 

käyttötarkoitusten muuttamista ja askartelutilan muuttaminen kuntosaliksi. B-talo on puolestaan 

peruskorjattu vuonna 2004, jolloin kahteen alimpaan asuinkerrokseen tehtiin ryhmäkodit. Myös 

loput B-talosta ollaan muuttamassa ryhmäkodeiksi tulevaisuudessa.  

Kortteli / tontti 49075 / 2 

Osoite Rudolfintie 17–19, 00870 Helsinki 

Kerroksia 4 

Kokonaisala A-talo 7334 m² ja B-talo 3819 m² 

Kerrosala A-talo 5990 m² ja B-talo 3042 m² 

Asuinhuoneistoala A-talo 3666 m² ja B-talo 1044 m² 

Palvelutilat 797,5 m2 

Asuntoja Yhteensä 165, joista 22 ryhmäkotiasuntopaik-

kaa. A-talossa 105 asuntoa ja B-talossa 40 

Omistaja Helsingin kaupungin asunnot Oy 

Valmistunut 31.12.1971 
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Palveluasumisen lisäksi, rakennuksella on laajempi rooli Laajasalon ikäihmisten hyvinvoinnissa 

ja arjessa palvelukeskustoiminnan kautta. Laajasalon palvelutalo on osa Roihuvuoren palvelukes-

kusta. (Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto 2015, 13) Palvelukeskukset ovat matalankyn-

nyksen kohtaamispaikkoja, jotka järjestävät monenlaisia palveluita ja tapahtumia, kuten ruokai-

lua, päivätoimintaa, harrasteryhmiä ja retkiä. Laajasalon palvelutalon toimintaan sisältyy: ravinto-

lakahvio Rudolf, tuettua ryhmätoimintaa, asiakastietokoneet, kuntosali, sekä sauna ja suihku. Li-

säksi rakennuksessa on maksullisena yritystoimintana parturi-kampaaja. (Helsingin kaupunki 

2021) Kotona asuville muistisairaille henkilöille palvelukeskustoiminta auttaa ylläpitämään ja pa-

rantamaan toimintakykyä. Toiminnalla pyritään tukemaan muistisairaan henkilön arkea ja asu-

mista omassa kodissaan. (Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto 2015, 12)  

Kuva 3: Laajasalon palvelutalon A ja B-talo (Kaupunkimittauspalvelut, Helsinki, 2021) 

) 

 

Laajasalon palvelutalon A ja B-talo (Helsingin karttapalvelu 2021) 

A-talo 

 

A-talo 

 

A-talo 

 

A-talo 

B-talo 

 

A-talo 

 

A-talo 

 

A-talo 
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Kuva 5: Maantasokerroksen tilat 

Kuva 4: A-talon osat 
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7.2 Taustatutkimus 

Kohteen tutkiminen alkoi 17.5.2021 kohdevierailulla, jossa käytiin läpi rakennuksen tilat ja kes-

kusteltiin mahdollisista kehittämistarpeista palvelutalon henkilöstön kanssa. Monet asunnoista 

olivat tyhjiä käyntihetkellä ja yhteistilojen käyttöä oli rajoitettu Koronapandemian vuoksi. Pohja-

tietoa rakennuksen ääniympäristöstä haettiin myös akustisista mittauksista, jotka toteutettiin 

16.6.2021 Ecophonin laitteistolla. Taulukossa 6 on mittauksesta saatuja tuloksia.  

 

Taulukko 6: Laajasalon Palvelutalon jälkikaiunta-aikoja sekunteina (Jyrki Kilpikari 2021) 

 
 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 (Hz) 

ruokala 0,75 0,6 0,59 0,59 0,68 0,61 0,63 

kaksio 0,71 0,96 0,88 0,81 0,74 0,7 0,59 

kuntosali 0,68 0,67 0,5 0,47 0,49 0,5 0,44 

huone 0,57 0,71 0,79 0,7 0,6 0,55 0,47 

käytävä 0,77 0,52 0,56 0,48 0,49 0,51 0,44 (s) 
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Saatujen tulosten pohjalta osa rakennuksen tiloista ei täytä standardin SFS 5907 vanhusten 

palveluasumisen jälkikaiunta-ajan ohjearvoja. Standardin luokissa A ja B rakennukset ovat akustii-

kaltaan tavanomaista parempia, C-luokka vastaa nykyistä vähimmäistasoa ja D-luokkaa käytetään 

vain vanhojen kunnostettavien rakennusten kohdalla.  

Mittaustulosten mukaan asuntojen jälkikaiunta-ajan arvot sijoittuvat D-luokkaan, joka ei täytä 

nykyisiä suosituksia. Kaksiossa jälkikaiunta-aika on korkeimmillaan 0,96 sekuntia. Standardin mu-

kaan yhden asukkaan huoneessa jälkikaiunta-aika on vaativimmassa A-luokassa korkeintaan 0,6 

sekuntia. Vuonna 2014 julkaistussa artikkelissa Acoustic design guidelines for dementia care faci-

lities suositellaan nukkumiseen käytettävään tilaan vieläkin tiukempaa jälkikaiunta-aikaa 0,5 se-

kuntia ja wc- ja pesutiloihin mahdollisimman pientä arvoa, mitä on käytännöllistä toteuttaa 

(Hayne ja Fleming 2014, 6). Muuten suosituksen jälkikaiunta-ajat ovat linjassa standardin SFS 

5907 kanssa. Jälkikaiunta-ajan pienentäminen parantaa asuntojen akustiikkaa. Luokitusta voidaan 

käyttää apuna määrittämään tilojen akustisia tarpeita. Mitä heikompi luokka jälkikaiunta-ajalla on, 

sitä suurempi tarve tilassa on akustiselle suunnittelulle ja ääntä vaimentaville elementeille.  

Käytävissä ja portaissa jälkikaiunta-ajan suositellaan olevan A-luokassa korkeintaan 0,6 sekun-

tia. Kohteen käytävä kuuluu B-luokkaan ja on suositusten mukainen, sen jälkikaiunta-ajan arvo on 

suurimmillaan 0,77 sekuntia. Käytävälle avautuu kuitenkin myös oleskelualueita, joiden viihty-

vyyttä voitaisiin lisätä äänenvaimennuksella. Oleskeluhuoneen jälkikaiunta-ajan suositus on A-luo-

kassa 0,5 sekuntia. Oleskelutiloja laajennettaessa, myös niiden äänenvaimennuksen tarve kasvaa. 

 Liikunta- ja musiikkitiloista suositellaan arvoksi A-luokassa 0,6 sekuntia ja kuntosali kuuluu 

luokkaan B. Ruokalalle ei ole omaa luokittelua standardissa, mutta RakMK C1:n antaa jälkikaiunta-

ajan ohjearvoksi ruokalalle 1,0–1,3 sekuntia. Mitatut arvot sopivat annetulle välille. Ruokala on 

kuitenkin tila, jossa voi olla kerralla paljon ihmisiä. Akustiikkaa parantamalla voidaan helpottaa 

ruokailuun keskittymistä ja kanssakäymistä. Lisäksi tilaa käytetään monitoimitilana, mikä asettaa 

sen ääniympäristölle lisävaatimuksia, esimerkiksi kokoontumispaikkana tai elokuvan katselemi-

sessa. Tällä hetkellä rakennuksen akustiikkaa parantavat alakatoissa oleva reikäpaneeli, jonka ta-

kana on ääntä vaimentavaa materiaalia.  

Rakennuksen ympäristön äänimaisema vaikuttaa myös sisätilojen äänimaisemaan. Helsingin 

kaupungin melukartoitusten pohjalta, Laajasalon palvelutalon tontti ja sisäpiha ovat päiväsaikaan 

alle 45 dB alueella. Rakennuksen ympäristön äänimaisemasta ei noussut esiin häiritseviä ääniä 

myöskään kohdekäyntien aikana. Lähimmät melunlähteet ovat Koirasaarentie ja Reiheritie, joissa 

melu on kartan perusteella päivällä 60–65 dB. Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) meluta-

son ohjearvo ulkona asumiseen käytettävillä alueilla on päiväsaikaan enintään 55 dB. Tontin arvo 

jää ohjearvon alle.  

Laajasalon palvelutalo on rakennettu kallioiselle ja mäkiselle tontille. A ja B-talon välissä on 

pääosin luonnontilassa oleva ulkotila ja erillinen asfaltoitu oleskelualue, jossa on katos ja penk-

kejä. Tontin ulkoäänet vaikuttavat myös sisätilojen äänimaisemaan. Sisäpihan luontoäänet ja yh-

teinen ajanvietto oleskelualueella voivat olla mieluisia luonnon ja yhteisön elämän ääniä, jotka 

voivat kuulua sisäpihalle aukeaville parvekkeille. Lisäksi rakennuksen lähioleskelutilojen parvek-

keet aukeavat sisäpihalle. Urbaanin kaupunkitilan liikenteen äänet eivät siis erityisemmin häiritse 

rakennuksen sisätilojen äänimaisemaa. Toisaalta ulkotilan äänimaisemassa sisäpihan luontoa voi-

daan pitää myönteisenä tekijänä.  
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Kuva 6: Melukartta (Kaupunkimittauspalvelut, Helsinki, 2021) 
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Laajasalon palvelutalosta nousivat ääniarkkitehtuurin tilallisuuden muodostavista tekijöistä ti-

lallinen hahmottaminen (engl. navigational spatiality), joka oli käyntien perusteella heikko. Raken-

nusta määrittelee sen halki johtava pitkä keskikäytävä, johon ei suurimmaksi osaksi aukea tiloja 

tai ikkunoita. Käytävällä ollessa on haastavaa sanoa, missä kohtaa rakennusta on. Yksipuolinen 

materiaalimaailma ja tilojen toistuva käytävän määrittelemä arkkitehtuuri ei myöskään tarjoa tun-

nistettavia erilaisia äänimaisemia asuinkerroksissa. Myös maantasossa, jossa sijaitsevat suurin osa 

yhteistiloista, tilat ovat piilossa samannäköisten ovien takana, jotka peittävät näkymän lisäksi tilo-

jen toimintaan liittyvän äänimaiseman. Esimerkiksi ruokalan äänimaiseman tunnistettavuutta 

muodostavat astioiden tai ruokailuvälineiden kilinää ja ruokapöytäkeskustelut.  

Äänimaiseman kuuleminen käytävältä voi auttaa hahmottamaan tilojen toimintojen kautta si-

jaintia. Käytävillä halutaan usein minimoida häiritsevät äänet, mutta hiljaisuus voi myös vähentää 

tilojen toiminnoista saatavaa tietoa. Arkirituaaleihin liittyvät tietyt äänet yhdistyvät myös tiettyyn 

vuorokauden aikaan ja viestivät esimerkiksi seurasta. Päivällisen aikaan ruokalasta kuuluu enem-

män ääntä, kuin ruoka-aikojen välissä. Muita huomioita rakennuksen sisätilojen äänimaisemasta 

ovat tavanomaiset pintojen materiaalit ja esteettisten elementtien vähyys itse arkkitehtuurissa. 

Rakennuksen äänimaisemasta ei myöskään erottunut esteettistä tai musiikillista tilallisuutta, jolla 

voitaisiin lisätä tilojen viihtyisyyttä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7: Tontin korkeuserot ja luontoalueen suhde rakennukseen 
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7.3 Suunnitelma 

Laajasalon palvelutalossa on paljon erilaisia yhteistiloja, kuten sauna, TV-huone, kuntosali, ruokai-

luhuone, takkanurkka, askarteluhuoneita ja hoitotiloja. Yhteistilat ja palvelukeskustoiminta sijoit-

tuu A-talon ensimmäiseen kerrokseen, pitkään käytävämäiseen tilaan, jossa toimisto, henkilökun-

nan työskentelytilat ja ryhmätilat sijaitsevat talon A-rapun läheisyydessä ja kuntosali talon toi-

sessa, C-rapun päädyssä. (Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto 2015, 38) 

Rakennuksen kuntosalitilat remontoitiin vuonna 2014. Vuonna 2015 Laajasalon palvelutalossa 

aloitettiin palvelukeskustoiminta ja sitä varten tehtyjen kyselyjen kautta selvisi, että kuntosali on 

koettu turvallisena ja viihtyisänä tilana. Käytävämäisen ja pitkän tilan koettiin tuovan yksityisyyttä 

ja rauhaa harjoittelulle. (Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto 2015, 22-23) Kuntosalissa ei 

ole erityisiä kehityskohtia viihtyvyyden osalta ja sen jälkikaiunta-aika vastaa ohjearvoja, joten siitä 

ei tehdä kehityssuunnitelmaa, vaikka se on mukana akustiikkamittauksissa.  

Vuonna 2014 Laajasalon palvelutaloon, silloiseen Rudolfin palvelutaloon, tehtiin tarkastus-

käynti. Käynnin yhteydessä huomioitiin kehityskohtia, jotka ovat edelleen ajankohtaisia vuonna 

2021. Huomioita olivat: pimeät ja pitkät asuinkerroksen käytävät; laitosmaiset ja pienet yhteisti-

lat; ruokasali ainoana suurempana yhteistilana; ja yleinen kuluneisuus (Äijälä-Roudasmaa 2014, 

2) Lisäksi oman kohdevierailun ja akustisten mittausten perusteella kehityskohteiksi valikoituivat 

asunnot, johtuen suositusta pidemmästä jälkikaiunta-ajasta, sekä asuinkerrosten kokonaisuuteen 

liittyvät käytävätilat ja niihin yhdistyvät lähioleskelutilat. Kaikissa asuinkerroksissa on kaksi lä-

hioleskelutilaa. Yhteistiloista on esimerkkinä ruokala, sillä se on rakennuksen yhteistiloista suurin 

ja aktiivisesti käytössä joka päivä.  
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7.3.1 Aula ja sisäänkäynti 

Laajasalon palvelutalossa ei ole tällä hetkellä yhteistä aulatilaa. Pitkä käytävä useine ulko- ja vä-

liovineen tekee rakennuksesta haastavasti hahmotettavan, eikä rakennuksesta erotu selkeästi 

pääsisäänkäyntiä. Lisäksi korkeuserot sisäänkäyntien välillä tekevät yhteisen aulatilan muodosta-

misesta haastavaa. Palvelutalotoiminnan kautta rakennuksessa vierailee kuitenkin paljon ihmi-

siä, jotka eivät ole rakennuksen asukkaita, vaan käyttävät sen tarjoamia palveluita tai tulevat ta-

paamaan toiminnanohjaajaa. Erityisesti vierailijoille aula tarjoaa kohtaamispaikan ja samalla se 

toimii rakennuksen asukkaita ja ulkopuolisia yhteentuovana tilana. 

Uusi sisäänkäynti erottuu rakennuksen julkisivusta korkeudellaan ja työntymällä massasta, 

sekä puisella materiaalivalinnalla. Kuvassa 6 on esitetty, miten sisäänkäyntiin voidaan yhdistää 

äänitaideteos. Ääntä käytetään harvoin osana arkkitehtuuria, mutta äänimajakat itsessään eivät 

ole uusi idea. Ääntä voidaan tuottaa algoritmeilla tai mekaanisilla osilla. Äänitaideteos toimii opas-

tavana elementtinä, joka erottuu rakennusta lähestyttäessä. Ehdotuksessa on ripustettu metal-

liosia, jotka liikkuvat tuulessa tuottaen helinää. Ehdotus on saanut inspiraationsa tuulikelloista. 

Mekaaninen äänilähde on heikommin kontrolloitava, kuin soitettu ääni. Äänen soittaminen kei-

notekoisesti on usein realistisempi vaihtoehto toteuttaa, koska ääni voidaan lopettaa esimerkiksi 

yön ajaksi. Metalliosat on helppo erottaa jo kaukaa ja yhdistää mielessä metallisen ääneen. Kont-

rolloitavampi vaihtoehto ääniteoksesta on paikallaan pysyvät osat yhdistettynä soitettuun tuuli-

kellojen ääneen.  

Aulan laajennusosa on korkea tila, joka tuo haasteita akustiikan kannalta, kuva 9. Tilaan ehdo-

tetaan korkeaa akustista seinäelementtiä, esimerkiksi sommitelmaa akustiikkapaneeleista tai 

teksturoitua akustiikkaseinää, joka toimii samalla taideteoksena. Lisäksi tilassa on akustoiva sisä-

katto, kuten kaikkialla rakennuksessa. Uuden pääsisäänkäynnin ja aulan ehdotettu sijainti on kes-

kellä rakennusta, jossa sijaitsee hissi ja porrasrappu (kuva 7). Näin sisäänkäynti sijaitsee rakennuk-

sen pystysuoran yhteyden lähellä ja liittyy tasapuolisesti rakennuksen tiloihin. Sijainti on maanta-

sokerroksessa ruokalan, saunan ja yhteistilojen vieressä. Saunatilojen ansiosta aula on esteettö-

män wc:n vieressä. Ruokalan terassi ulottuu myös sisäänkäynnin luo korostaen sen avointa toi-

mintaa käyttäjille, sekä muodostaa suojaisia istumapaikkoja sisäänkäynnin läheisyyteen. Terassi-

alue toimii levähdyspaikkana, sekä naapurustoa yhdistävänä tekijänä. Aulan ja sisäänkäynnin si-

jainti näkyy kuvassa 7 ja tilan ehdotettu pohjapiirros kuvassa 8. 

Sisäänkäynniltä on näköyhteys hissille ja tuulikaappitilassa on tilaa pyörätuolien säilytykselle. 

Aulassa on istuinalue, sekä suuri akustiikkapaneeli, joka toimii sekä vaimentavana elementtinä, 

että ilmoitustauluna. Näin uusikin kävijä voi saapuessaan saada helposti tietoa, mitä toimintaa 

rakennuksessa järjestetään. Suuret ikkunat aulassa mahdollistavat myös näköyhteyden ulos.  
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Kuva 6: Uusi pääsisäänkäynti 

 

Kuva 3 Uusi pääsisäänkäynti 

 

Kuva 4Kuva 5 Uusi pääsisäänkäynti 

 

Kuva 6 Uusi pääsisäänkäynti 

Kuva 7: Aulan ja sisäänkäynnin sijainti maantasokerros 
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Kuva 8: Pohjapiirros aulan ehdotuksesta 



 

52 

 
1) Sisäkatto: akustiset kattopaneelit 

2) Seinä: kohokuvioinen akustiikkapaneeli 

3) Tekstiilit ja kalusteet: pehmustetut kalusteet 
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7.3.2 Ruokala/ monitoimitila 

Laajasalon palvelutalon ruokalassa toimii kahvila Rudolf. Ruokala on rakennuksen ainoa suurempi 

tila, joten se toimii myös monitoimitilana, esimerkiksi tuolijumppaan. Ruokala on lisäksi avoin 

myös muille lähialueen asukkaille. Sen on tarkoitus tuntua kutsuvalta ja avoimelta myös raken-

nuksen ulkopuolisille ihmisille. Viihtyvyyttä vähentää tällä hetkellä tilan laitosmaisuus. Valkoiset 

seinäpinnat ja kalustus muistuttavat koulun tai toimiston ruokalaa. Tila on matala ja vapaata sei-

näpintaa on rajoitetusti. Kiinnostava elementti tilassa ovat valkoiset pylväät, joita on kuitenkin 

kolhittu pyörätuolilla. Tilan ovet eivät myöskään ole tarpeeksi leveät pyörätuolille.  

Ruokalasta avautuvat avarat ikkunat terassin suuntaan. Ikkunat tuovat valoa sisään ja ulkona 

ruokailun mahdollisuus lisää viihtyvyyttä. Ulkoterassin lisäksi ruokala yhdistyy keittiöön, joka on 

yksi melunlähteistä. Vierailukäynnin yhteydessä keittiön laitteiden äänimaailma vallitsi tyhjää ruo-

kalaa. Ruokailun aikana tilassa ääntä tuottavat myös ruokailuvälineet ja ihmiset. Monitoimitila 

käytössä ruokalassa voi myös olla paikalla paljon ihmisiä, mikä aikaansaa ääntä. 

Haasteita viihtyisyyden osalta tuovat tilassa vaatimukset hygieenisistä ratkaisuista, sillä tilaa 

käytetään ruokailuun. Monilta akustiikkatuotteita valmistavilta tahoilta löytyy akustiikkalevyjä 

myös hygieniaa ja puhtautta vaativiin tiloihin. Ehdotuksessa sisäkattoon vaihdetaan 40 mm pak-

suinen A-luokan akustiikkalevy. Lisäksi seinille lisätään akustiikkalevy käytävän puoleiselle seinälle, 

josta poistetaan yksi kolmesta ovesta, jolloin tilan sisustettavuus paranee.  

Tilassa on paljon pylväitä, jotka voidaan päällystää kuvioidulla tai värillisellä akustiikkalevyllä ja 

näin myös lisätä niiden erotettavuutta tilassa. Valokuvaprintattu akustiikkalevy tuo kodinomai-

suutta tilaan, sillä tapettikuvio luo mielleyhtymän kotiympäristöön. Pylväiden päällystämisellä 

saadaan myös vaimentavaa materiaalia ympäri tilaa kasvojen korkeudelle, jossa se vaimentaa 

ääntä tehokkaasti. Pylväiden alaosaan asetetaan suoja, jotta akustiikkapinta ei kolhiinnu.  

Suurten pintojen, kuten katon ja seinien on hyvä olla vaaleita, jolloin tila vaikuttaa valoisalta. 

Lattian on hyvä olla seiniä tummempi (Kilpelä 2019, 114). Tilaan on valittu vaaleankeltainen sei-

näväri. joka lisää tilan lämpöä, sekä yksinkertaisia luontoaiheisia valokuvaprinttejä, jotka lisäävät 

viihtyisyyttä. Tilan avoimuutta on lisätty uusilla lasiseinillä kabinetin suuntaan, jolloin tila on sel-

keämmin osana ruokalaa. Kabinetti sopii hyvin esimerkiksi yksityisten syntymäpäiväjuhlien järjes-

tämiseen. Lasiseinä laajennetun terassin suuntaan puolestaan tekee siitä selvemmin osan ruoka-

laa ja monitoimitilan käyttöä. Lisäksi terassille lisätään katos, jolloin sen käytettävyys paranee.  

Kalustusvaihtoehdoissa on esitetty kaksi vaihtoehtoa: tavallinen ruokailutilanne ja avoin rat-

kaisu, jossa pöydät on sijoitettu tilan reunoille pois tieltä. Ruokailutilanteessa tila on jaettu pieniin 

pöytäryhmiin, jotka helpottavat kanssakäymistä. Vaikeasti dementoituneella henkilöllä myös ruo-

kailu vaikeutuu. Liiallista hälyä on vähimmäistetty akustisilla elementeillä, jotta ruokailuhetki olisi 

mahdollisimman miellyttävä. Kuvassa 13 on esitetty, miten kalustusvaihtoehto 2. ääniympäristö 

voi muodostua.  
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Kuva 11: Ruokalan sijainti maantasokerros 

Kuva 10: Ruokala 
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Kuva 13: Ruokalan ehdotus, kalustus 2 

Kuva 12: Pohjapiirrosote ruokalasta  

Kanssakäyminen Askeläänet Luonto Piilotettavia ääniä 
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Kuva 15: Ruokalan ehdotus, kalustus 2  

Kuva 14: Ruokalan ehdotus, kalustus 1 
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Kuva 15: Ruokalan ehdotus 

 

Kuva 11 Ruokalan ehdotus 

 

Kuva 12 Ruokalan ehdotus 

 

Kuva 13 Ruokalan ehdotus 

 

1)  Pylväät: akustinen verhous  

2)  Sisäkatto: akustiset kattopaneelit 

3)  Seinä: akustiset seinäpaneelit  
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Kuva 16: Ruokalan ehdotus 
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7.3.1 Lähioleskelutilat 

Rakennuksen keskikäytävä yhdistää asuntoja. Sen varrella on myös joka kerroksessa kaksi lähioles-

kelutilaa. Lähioleskelutilat ovat nykyisellään hyvin pieniä, mikä rajoittaa niiden käyttöä ja kalus-

tusta. Ehdotuksessa annetaan kolme kokovaihtoehtoa oleskelutilojen laajentamiselle (A, B, C), 

joista keskikokoa edustava B on pääehdotus. Lähioleskelutilan laajennus tekee tilasta käytettä-

vämmän ja viihtyisämmän, mutta säilyttää kuitenkin vielä kodikkaat mittasuhteet. Oleskelutilat 

sijaitsevat pääasiassa kerroksissa, joissa on vain asuntoja. Ne ovat asukkaiden omia tiloja, jotka 

jaetaan tuttujen naapurien kesken. Kaikissa ehdotuksissa on kaksi parveketta tai ulkotilaa lähioles-

kelutilan molemmin puolin. Rakennuksen sisäpiha ei ole esteetön ja parvekkeilla halutaan tuoda 

vaihtelua äänimaisemiin, sekä luontoyhteyttä asuinkerroksiin. Laajentamalla oleskelutiloja par-

vekkeiden avulla ulospäin halutaan myös säästää asuntojen määrää rakennuksessa.  

Lähioleskelutilasta avautuu jo nykyisellään oleskeluparveke, joka lisää tilan viihtyisyyttä. Par-

veke aukeaa luonnontilassa olevalle sisäpihalle, jonka luontoäänet voivat muodostaa sisällä miel-

lyttävän äänimaiseman. Teiden sijainnista johtuen sisäpiha on suojaisa, mikä mahdollistaa hieno-

varaisten äänien, kuten lehtien kahinan kuulemisen parvekkeen oven ollessa auki. Sisältä kantau-

tuvia ääniä ovat käytävän liikenne, askeläänet, tv ja puhe. Sisätiloissa yhteyttä muihin kerroksiin 

on haettu aukottamalla lattiaa, jotta tilasta saadaan vähemmän ahdistava matalasta huonekor-

keudesta riippumatta. Aukon viereisellä seinällä on yhtenäinen korkea akustiikkaelementti, joka 

vaimentaa muista kerroksista kantautuvia ääniä. Värikäs elementti jatkuu kerroksesta toiseen 

(kuva 26). Yhteistiloista kantatuvat äänet voivat olla myös turvallisuuden tunnetta vahvistavia, sillä 

ne viestivät muiden läsnäolosta. Aukkoa voidaan myös hyödyntää äänimerkkien ilmoittamisesta, 

esimerkiksi ruoka-aikaan. 

Nykyisellään tilan materiaaleina ovat laminaattilattia, reikälevy sisäkatto ja lämpimillä sävyillä 

maalatut seinät, esimerkiksi vaaleanpunainen ja keltainen. Eri kerroksissa on eriväriset seinä, joka 

on hyvä menettely, sillä se voi auttaa hahmottamaan oikean kerroksen. Uudessa suunnitelmassa 

säästetään myös keittokomeron lavuaari, sillä vesipiste lisää oleskelutilan käyttö- ja hygieniamah-

dollisuuksia. Koronapandemia on havainnollistanut rakennuksen hygieniatarpeiden tärkeyden. 

Ikääntyneet kuuluvat usein sairauksien riskiryhmiin, jolloin pesuallas sisäänkäynnin läheisyydessä 

ja yhteistiloissa on myös varautumista tulevaisuuden samankaltaisiin tilanteisiin. Rakennuksen 

keskikäytävä on kantava, mikä rajoittaisi sen purkamista. Ehdotuksissa sitä on kuitenkin purettu, 

jotta voidaan havainnollistaa miellyttäviä yhteistiloja ja niiden akustiikkaratkaisuja. Esimerkit on 

suunniteltu inspiroimaan olemassa olevia rakennuksia mahdollisimman laajasti.  

 Uusissa ehdotuksissa oleskelutilan ääntä vaimentavat seinän ja katon akustiikkapaneelit. Sei-

nillä käytetään valokuvaprintattuja akustiikkapaneeleita, jolloin ne muistuttavat tauluja. Kuva-ai-

heiksi paneeleille ehdotetaan asukkaille tärkeitä valokuvia, esimerkiksi rakennusyhteisön tapah-

tumista. Asukkaiden päätösvalta aiheisiin lisää tilan tuttuutta ja yhteisöllisyyttä. Asukkaita voidaan 

ottaa mukaan valitsemaan myös muita värejä/kuvia/akustiikkapaneeleita yhteistiloihin ja käytä-

viin heidän asuinkerroksissaan. Muuten materiaalimaailmaltaan oleskelutilassa on laminaattilat-

tia, jonka uusiminen lisää viihtyisyyttä. Ikkunat molemmin puolin tilaa tekevät tilasta valoisan. 

Hyvä valaistus helpottaa myös puheen ymmärrettävyyttä. 
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Kuva 18: Lähioleskelutilan ja uuden aulan mahdolliset sijainnit ensimmäinen kerros 

Kuva 17: Uudet parvekkeet julkisivussa 
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Vaihtoehdossa A (kuva 21), jota suositellaan aulatilaksi sisäänkäynnille, on eniten tilaa. Siinä 

puretaan lähioleskelutilan viereinen kaksio ja jäljelle jätetään asunnon wc palvelemaan syntynyttä 

aulaa. Wc toimii myös tilanjakajana, jolloin aulan toiselle puolelle jäävää tilaa voidaan käyttää Tv-

nurkkauksena. Tv:n katselu on mukavaa yhteistä toimintaa, joka voi tuoda ihmisiä yhteen ja tar-

jota puheenaiheita. Lisäksi se lisää kodikkuutta ja aulan viihtyisyyttä, sekä luo mielikuvan yhtei-

sestä olohuoneesta. Tv on kuitenkin myös äänilähde, joten sen vastakkaiselle seinälle asetetaan 

akustiikkalevyä. Yhteistilat tuovat myös ihmisiä yhteen, jotta keskustelun äänet eivät leviäisi käy-

tävien kautta asuntoihin seinän paneelien lisäksi sisäkattoon vaihdetaan kauttaaltaan 40 mm A-

luokan akustiikkapaneelit.   

Yhteistilat sijaitsevat pääasiassa maantasokerroksessa, johon sijoittuu pääsisäänkäynti. Tontin 

korkeuseroista johtuen myös ensimmäisessä kerroksessa on kuitenkin sisäänkäynti, jossa oleske-

lutila toimii myös aulatilana. Asuinkerroksessa sijaitseva aula rikkoo erottelua asukkaisiin ja vierai-

lijoihin enemmän kuin pääsisäänkäynnin julkinen aula. 

Vaihtoehdossa B (kuva 23) kaksio muutetaan yksiöksi, jolloin oleskelutilaan saadaan Tv-nurkka 

ja istuinalue. Jako ei ole yhtä selkeä, kuin vaihtoehdossa A, mutta mahdollistaa Tv:n alueen oman 

ääneneristyksen kulmassa. Jäljelle jääneen yksiön koko vastaa rakennuksen muita yksiöitä. Vaih-

toehdossa C (kuva 22) oleskelutilasta puretaan vain keittokomero ja suurin rooli on parvekkeilla.  

Ehdotuksista keskikokoinen vaihtoehto B on suositeltavin ja toimivin ratkaisu, sillä se ei vaadi 

asuntojen määrän vähentämistä, mutta saa aikaan kuitenkin oleskelualueen, jossa on ihmisen 

mittakaava ja tilaa erilaisille kalustusvaihtoehdoille. Ehdotuksessa on myös erilaisia äänimaisemia, 

joita on esitelty kuvassa 24. Oleskelutilat tarjoavat useampia erityyppisiä äänimaisemia, jolloin 

asukkailla on itse valta valita millaisessa ääniympäristössä he juuri sillä hetkellä haluavat viettää 

aikaa. Valinnanvapaus ja useat vaihtoehdot tukevat itsenäisyyttä ja yksilökeskeisyyttä. Sisäpihalle 

aukeava parveke on luontoäänien äänimaisema. Kallioisen metsäalueen äänet, sekä parvekkeen 

puutarhan hoidon aktiviteetin tuovat luonnon lähelle käyttäjää. Luontoyhteys on tärkeä hyvin-

voinnin lähde. Korttelin puolelle aukeava parveke on puolestaan julkisempi ja mahdollistaa naa-

puruston elämän seuraamisen etäältä. Parveke on ruokalan terassin ja pääsisäänkäynnin puolella, 

joten, se on äänimaailmaltaan vaihtelevampi. Parvekkeet ovat lasitettuja, jolloin ne tarjoavat puo-

lilämpimän tilan myös talvella. Myös muiden rakennuksen parvekkeiden lasitusta suositellaan tur-

vallisuuden ja käytettävyyden lisäämiseksi.  

Sisällä tv-nurkka muodostaa oman äänimaisemansa, joka osittain sekoittuu keskustelualueen 

äänimaisemaan. Tv-nurkka on matalan kynnyksen paikka istua, jos haluaa viettää aikaa muiden 

seurassa. Keskustelualueella pystyy puolestaan osallistumaan helpommin keskusteluun tai kortin-

peluuseen, jos on esimerkiksi kuulon alenemaa. Tilan keskellä sijaitseva istuinryhmä on rauhalli-

sempi vaihtoehto keskustelulle ja tarjoaa laajan näkymän muihin tiloihin, kuten parvekkeille, käy-

täviin ja tv-nurkkaan. Laaja näkymä lisää tunnetta tilan hallinnasta (Verma 2009, 33).  
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 Kuva 20: Lähioleskelutilan käytävä 

Kuva 19: Lähioleskelutila 

 

Kuva 14 Lähioleskelutila 

 

Kuva 15 Vaihtoehto B:n 

äänimaisematKuva 16 

Lähioleskelutila 

 

Kuva 17 Lähioleskelutila 
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Kuva 21: Lähioleskelutila ensimmäinen kerros 
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Kuva 22: Ehdotus A 
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Kuva 23: Ehdotus C 
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Kuva 24: Vaihtoehto B 
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Kanssakäyminen Viihde (Tv)  Luonto  Naapurusto 

 

 

 

 

 Kuva 25: Vaihtoehto B:n äänimaisemat 
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Kuva 26: Leikkaus yhteistiloista ja niiden parvekkeista 
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Kuva 27: Lähioleskelutilan laajennus, vaihtoehto B   

1) Sisäkatto: akustiset kattopaneelit 

2) Seinä: valokuvaprintattu akustiikkaseinäpaneeli 

3) Tekstiilit ja kalusteet: pehmustetut kalusteet, verhot ja matto 

   

Eri äänitason vaihtoehtoja 
oleskeluun 

Yhteistila kannustaa 
kanssakäyntiin 

Yhteys luontoon ja sen ääniin 

1 

 

2 

 
3 
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7.3.2 Käytävät 

Laajasalon palvelutalossa on kolme porrasrappua. Yksi molemmissa päissä, sekä keskellä raken-

nusta. Niitä yhdistää pitkä ja hämärä keskikäytävä, joka ei ole tällä hetkellä erityisen viihtyisä. Käy-

tävän päässä on ikkuna, joka aiheuttaa häikäisyä ja voimakkaan valaistuseron. Käytävät eivät 

myöskään sovellu vaelteluun, mikä on yleistä toimintaa muistisairaille henkilöille. Käytävät ja ra-

put ovat pääasiassa läpikulkureittejä, mutta myös arjen kohtauspaikkoja asukkaille ja työnteki-

jöille. Käytävällä voidaan vaihtaa päivän kuulumiset tai jäädä rupattelemaan pidemmäksi aikaa. 

Lisäksi käytävän varrelle avautuu lähioleskelutiloja, joita laajennetaan nykyisestään ehdotuksessa. 

Se voi myös lisätä elämää käytävällä.  

Käytäviltä kantautuvien askelten tai keskustelun äänet eivät kuitenkaan saisi siirtyä häiritse-

västi asuntoihin. Siksi seinille lisätään akustisia levyjä, joissa kerroksista riippuen olisi esimerkiksi 

valokuvaprinttejä helpottamaan kuvilla rakennuksessa orientoitumista, sekä lisäämään viihtyi-

syyttä ja virikkeellisyyttä kävelyreittiin. Asuinkerroksissa käytävien hahmottavuutta lisätään hyö-

dyntämällä akustisten elementtien erilaisia koko, muoto, tekstuuri ja värivalikoimaa. Jolloin eri 

kerroksien käytäville voidaan muodostaa tunnistettavia teemoja, jotka helpottavat sijainnin hah-

mottamista rakennuksessa. Asukkaat voidaan ottaa mukaan ehdottamaan sävyjä ja muotoja 

omaan kerrokseensa. Asukkaiden osallistaminen lisää tunnetta ympäristön hallinnasta ja arvos-

tuksesta. Kuvassa 31 on esimerkki pyöreiden akustiikkalevyjen käytöstä sisäkatossa ja seinillä. Ku-

vassa 30 on puolestaan kolmiulotteisesti teksturoitu sisäkattopaneeli.   

 Sisäkaton ritilä uusitaan pääasiassa 40 mm paksuisella A-luokan akustiikkapaneelilla. Uusi si-

säkatto mahdollistaa myös laajemman valikoiman valaistusmahdollisuuksia, sillä hämärä käytävä 

tarvitsee voimakkaamman valaistuksen. Kulkuväylille toteutetaan tasainen ja häikäisemätön va-

laistus. Epäsuora valaistus vähentää häikäisyä ja suunnitelmassa valaistusta lisätään seinien valai-

similla. Hyvä sisätilojen yleisvalaistuksen taso on voimakkuudeltaan 200…300 lx (Kilpelä 2019, 

111). 

Lattiamateriaali käytävällä on laminaatti. Sen uusiminen sävyyn, joka tarjoaa enemmän kont-

rastia seinien ja lattian välille, lisää myös käytävän hahmotettavuutta. Nykyisessä lattiassa on 

myös tummuuseroja ja yhtenäisen värinen pinta on helpommin hahmotettava muistisairaille hen-

kilöille. Uudeksi lattiaksi ehdotetaan puupintaa jäljittelevää laminaattia, joka lisää kodinomaista ja 

lämmintä tunnelmaa. Tällä hetkellä käytävässä on käsijohde vain yhdellä puolella, joten johteen 

lisääminen myös toiselle puolelle käytävää helpottaisi siellä liikkumista. Haastava liikkumisympä-

ristö voi pahimmillaan eristää ihmisiä koteihinsa, joten esteetön ympäristö on tärkeää asukkaiden 

hyvinvoinnille. 

Myös käytävältä yhteistiloihin avautuvat ovet korvataan lasi-ikkunallisilla ovilla, jolloin yhteis-

tilojen käyttö helpottuu. Lasi-ikkunan läpi on helpompi tunnistaa, mitä toimintoa tilassa tehdään 

tai onko siellä tuttuja ihmisiä, joiden seuraan voi liittyä pienellä kynnyksellä. Asuntojen oviin tai 

niiden viereen seinälle lisätään paikka valokuvalle, joka auttaa löytämään oman kodin. Ajatusta 

on hyödynnetty paljon erityisesti muistisairaille suunnatuissa asumismuodoissa, sillä kuvien ja 

symbolien ymmärtäminen säilyy usein pitkään.  
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Kuva 29: Asuinkerroksen käytävä 

Kuva 28: Maantasokerroksen käytävä 
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Kuva 31: Ehdotus käytävästä pyöreillä akustiikkapaneeleilla 

Kuva 30: Ehdotus aulan käytävästä  
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7.3.3 Asunnot 

Laajasalon palvelutalon A rakennuksen asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, joista yksiöt ovat kool-

taan 23–37,5 m² ja kaksiot 46 m². Asunnoissa on keittonurkkaus, kylpyhuone ja parveke. Palvelu-

talon puolesta asunnoissa on sänky, mutta muuten asukkaat saavat vapaasti kalustaa ja sisustaa 

huoneensa (Helsingin kaupunki 2021). Omat huonekalut ja esineet lisäävät tuttuuden tunnetta. 

Huonekalut ja tekstiilit vaikuttavat myös pienen tilan akustiikkaan.  

Akustisessa suunnittelussa voidaan käyttää pintojen materiaaleja ja tilaan sulautuvia akustisia 

elementtejä, jolloin persoonallisuus syntyy asukkaalle tärkeistä elementeistä. Suunnitteluehdotus 

on lisätä 40 mm paksuinen A-luokan akustiikkalevy sisäkatoon vähentämään tilan kaikuisuutta. 

Valkoinen akustiikkalevy ei herätä huomiota sisäkatossa, mutta parantaa tehokkaasti tilan akus-

tiikkaa. 

Monella asukkaalla on tv tai radio omassa kodissaan, joka tuottaa ääntä. Lisäksi ikääntyneillä 

henkilöillä on usein kuulon alenemaa, joka voi johtaa tavallista voimakkaampaan äänenvoimak-

kuuteen.  On olennaista, että asunnon äänet eivät kantaudu viereisiin asuntoihin. Myös käytävän 

ja lähioleskelutilan äänet voivat kantautua asuntoihin, siksi myös niihin tarvitaan riittävästi ääntä 

vaimentavia elementtejä.  

Nykyisellään asunnoissa on laminaattilattia, sekä valkoiset seinät ja kaappipinnat. Pintamateri-
aalit ovat ikääntyneitä ja niiden uusiminen lisäisi asuntojen viihtyisyyttä. Asunnoissa on suuret 
ikkunat ja parveke, jotka puolestaan lisäävät viihtyisyyttä ja tekevät sisätiloista valoisia. Yksi yksi-
öistä voidaan lisäksi muuttaa vierashuoneeksi, jolloin asukkaiden läheisten on helpompi vierailla 
rakennuksessa pidempiä aikoja tai pidemmän matkan takaa. Vierashuoneessa on samat akustiset 
tarpeet kuin asunnoissa. 

Kuva 32: Kaksio 46 m² 
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Kuva 33: Yksiö 37,5 m² 

 

Kuva 35: Yksiö 23 m² 

 

Kuva 34: Yksiö 31 m² 
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7.3.4 Saattohoitohuone 

Rakennuksen ikääntyneille suunnatun asumisen ja suuren asuntojen määrän vuoksi, yksi yksiöistä 

on aiheellista muuttaa saattohoitohuoneeksi. Saattohoitohuone on paikka, jossa vietetään viimei-

set hetket ennen kuolemaa. Saattohoidossa ei enää yritetä parantaa henkilöä, vaan helpotetaan 

kipuja. Ajatus saattohoitohuoneesta perustuu paikallaan ikääntymiseen ja kotona kuolemisesta. 

Ei ole mielekästä viedä muistisairasta tai ikääntynyttä henkilöä ambulanssilla päiväksi tai kahdeksi 

sairaalaan kuolemaan.   

Saattohoitohuone on hyvinvointia tukeva tila ja sen tarkoitus on tukea mahdollisimman hyvää 

kuolemaa. Arvokas kuolema on myös miellyttävämpi kokemus omaisille. Saattohoitohuoneen eh-

dotuksessa on käytetty samoja ajatuksia, kuin aistihuoneissa. Ihmisen oloa voidaan helpottaa ais-

teja rauhoittamalla tai aktivoimalla. Tähän tilaan on mahdollista luoda oma ainutlaatuisempi ää-

niympäristö, esimerkiksi soittamalla ääniä, jotka muodostavat rahoittavan äänimaiseman.  

Ehdotuksessa on viherseinällä tuotu luontoa lähelle ihmistä. Viherseinä on mahdollista korvata 

luontoaiheisella valokuvaprintatulla akustiikkapaneelilla, mutta oikea viherseinä antaa moniaisti-

semman ja rikkaamman kokemuksen. Lisäksi viherseinän massa toimii myös akustoivana seinäele-

menttinä. 

 Saattohoidossa henkilö ei välttämättä jaksa liikkua sängystä, joten sängyn luo on tuotu erilaisia 

aistittavia elementtejä. Katossa sängyn yllä on valokuvaprintattu maisema, jotta ei tarvitse tuijot-

taa vain valkoista kattoa. Huoneessa on mahdollista soittaa erilaisia ääniä, kuten luontoääniä, jos 

henkilö niin toivoo. Lisäksi sängyn takana olevien valojen väriä voi säätää haluamakseen, jolloin 

tila tuntuu enemmän omalta tai jos halutaan muuttaa huoneen tunnelmaa. Värivaloja on jo käy-

tetty hyvinvointia edistävissä ympäristöissä esimerkiksi Helsingin Meilahden uuden lastensairaa-

lan potilashuoneissa. 

Omaisille tilassa on työpöytä, keittiö ja vuodesohva, jotta tilassa pystyy tarpeen vaatiessa viet-

tämään useita päiviä kuolevan seurana. Värimaailmaltaan tilassa on suosittu sointuvia vaaleita 

sävyjä, sekä tekstiilejä tuomaan kodinomaisuutta ja pehmeyttä.  
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Kuva 36: Pohjapiirros ehdotus saattohoitohuoneesta 
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1)  Sisäkatto: akustiset kattopaneelit ja valokuvaprintattu kuva 

2)  Seinä: viherseinä 

3)  Seinä: värivalot 

4)  Tekstiilit ja kalusteet: verhoillut kalusteet 

   

Mielialaan vaikuttava 
äänimaisema 

Säädettävä äänivalikoima Moniaistisia akustiikka 
elementtejä 

Kuva 37: Ehdotus saattohoitohuoneesta 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 

 

 

Työn johdantoluvussa määriteltiin tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Yksi pyrkimys oli muo-

dostaa äänisuunnittelun ohjetaulukko. Taulukon tekijät ohjasivat yhdessä tutkimuskysymysten 

kanssa työn lukujen aihealueiden käsittelyä. Tässä luvussa käsitellään, miten tutkimus vastasi sille 

asetettuihin tavoitteisiin sekä pohdintaan sen löydöksiä ja niiden hyötyä tulevaisuudessa. 
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8.1 Työn tavoitteet ja vaiheet 

Tutkimuksen tavoite oli kehittää olemassa olevien tietojen perusteella ohjeita muistisairaiden 

asumista ja hyvinvointia tukevan ääniympäristön toteuttamiseksi. Tavoitetta varten tutkimus vas-

tasi kolmeen tutkimuskysymykseen, joista ensimmäinen oli: Miten muistisairauden ja ikääntymi-

sen vaikutukset kuuloaistiin voidaan huomioida suunnittelussa? Ikääntyessä kuulo heikkenee vä-

hitellen ikäkuulon vaikutuksesta. Ikääntymisellä ja muistisairauksilla on useita samankaltaisia vai-

kutuksia kuuloon, johtuen muistisairauden aiheuttamien kuulo-oireiden laajasta kirjosta. Yleisim-

mät oireet ovat kuitenkin molemmissa haasteet puheen ymmärrettävyydessä ja näin ollen kes-

kustelutilanteissa. Johtuen joko kuulemisen tai ymmärtämisen heikentymisestä taikka molempien 

yhteisvaikutuksesta. Seurallisten tilateiden haasteet nostavat riskiä yksinäisyyteen ja eristäytymi-

seen. Läheiset ihmissuhteet ovat muistisairaalle henkilöille ja hänen elämänlaadulleen erityisen 

tärkeitä, joten yksinäisyyden ehkäiseminen nousi esille suunnittelussa huomioitavana aiheena.  

Yksinäisyyttä voidaan vähentää suunnittelemalla kanssakäymistä tukevia tiloja ja ääniympäris-

töjä, esimerkiksi parantamalla puheenerottavuutta ja vähentämällä taustamelua akustisella suun-

nittelulla. Erityyppisiä yhteistiloja on myös hyvä olla tarjolla, jotta muistisairaille henkilöille on va-

linnan varaa, sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Myös selkeät ääniympäristöt, joissa on 

hyvä valaistus helpottavat keskustelutilanteita. Lisäksi ikääntyminen ja muistisairaudet lisäävät 

usein ääniherkkyyttä, jota voidaan puolestaan huomioida suunnittelussa piilottamalla häiritseviä 

ja kovia ääniä, sekä lisäämällä tilaan ääntä vaimentavia elementtejä.  

Toinen tutkimuskysymys oli: Miten akustisella suunnittelulla voidaan edistää hyvinvointia ja 

arjessa pärjäämistä, muisti- ja ikäystävällisessä asumisessa? Aisti- ja ääniympäristöllä on ensiar-

voinen rooli muistisairaan henkilön hyvinvoinnissa ja sujuvassa arjessa. Akustisella suunnittelulla 

voidaan edistää hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä, luomalla mahdollisimman hyvät edellytykset 

itsenäisyydelle ja kanssakäymistilanteille. Asuminen tutussa, rauhoittavassa ja tilojen toimintoja 

tukevassa ääniympäristössä auttaa tukemaan itsenäistä toimintaa arjessa. Itsenäisyyttä ääniym-

päristössä toimimiseen tukevat selkeä puheenerottuvuus ja taustamelun vähimmäistäminen.  

Tutkimuksissa on myös havaittu ääniympäristön suunnittelun vaikuttavan dementiapotilaiden 

elämänlaatuun parantamalla unen laatua ja vähentämällä levottomuutta, ahdistusta, käyttäyty-

misoireita, psykoaktiivisten lääkkeiden käyttöä sekä hoitajiin ja henkilökuntaan kohdistuvaa stres-

siä. Miellyttävinä ja turvallisina koetut äänimaisemat auttavat mielialaoireiden vähentämisessä ja 

helpottavat hoitajien työtä tekemällä arkisista toiminnoista myötäisiä kokemuksia muistisairaalle 

henkilölle. Akustisella suunnittelulla voidaan luoda miellyttävää äänimaisemaa esimerkiksi musii-

kin soittoon soveltuvalla ympäristöllä. Turvallisuutta lisää äänien tuttuus ja muiden ihmisten läs-

näolo tilassa. Miellyttävä äänimaisema hakee tasapainoa ei toivottujen äänien vähentämisellä ja 

toivottujen tukemisella. Tarkoitus ei ole suunnitella passivoivaa hiljaisuutta, vaan tekemiseen ja 

jutteluun kannustavaa ääniympäristöä.  

Kolmas tutkimuskysymys oli: Millainen on ihanteellinen ääniympäristö muisti- ja ikäystävälli-

seen asumiseen? Ihanteellinen ääniympäristö on esteetön, tuttu, aistiystävällinen sekä tilan toi-

mintojen ja käyttäjän huomioiva. Yhtä yleispätevää yksityiskohtaista ratkaisua ei ole, vaan ääniym-

päristöä pitää tutkia kokonaisuutena rakennuskohtaisesti, sekä käyttäjät huomioiden. Sisätilojen 

äänimaisemaan vaikuttaa esimerkiksi monia ulkoisia tekijöitä, kuten rakennuksen sijainti. 
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Arkkitehtuurissa erityisesti huomioitavia tiloja ovat yhteistilat, sillä niissä on suuremmat akustiset 

tarpeet suuremman ihmismäärän takia. Suuret pinnat, kuten sisäkatto ja seinät, ovat oleellisimpia 

akustiikan kannalta, sillä ne ovat tehokkaimpia äänen vaimennuksessa.  

Diplomityössä pyrittiin myös huomioimaan MonIA-projektin tutkimuskysymyksiä, joista ensim-

mäinen oli: Mitkä ovat asumisen ja asuinympäristön kehittämisratkaisut, joita tarvitaan muistisai-

raiden ihmisten arjessa pärjäämisen tukemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi osana yhteisöä?  

Työn perusteella voidaan todeta, että akustinen suunnittelu on yksi keino tukea muistisairaiden 

henkilöiden arjessa pärjäämistä, sekä lisää heidän mahdollisuuksiaan osallistua sosiaaliseen toi-

mintaan osana yhteisöä. Erityisesti kun puhutaan yhteisökodin sisäisestä yhteisöstä ja miten muis-

tisairaat henkilöt pystyvät osallistumaan keskustelutilanteisiin yhteistiloissa.    

Lisäksi ääniympäristön suunnittelussa tulisi huomioida käyttäjä. Muistisairaille henkilöille 

suunniteltu ympäristön pitää soveltua lisäksi hoitohenkilölle, joiden työpaikka se on, sekä vieraili-

joille ja muille muistisairaan elämässä vaikuttaville ihmisille. Ympäristön tuki hoitotoimille ja yh-

teisille toiminnoille vaikuttaa myös muistisairaan henkilön hyvinvointiin. Yksilökeskeisyyttä voi-

daan tuoda ääniympäristöön musiikin ja yksilöityjen soitettujen äänimaailmojen kautta. Useissa 

tutkimuksissa korostetaan musiikin myönteisiä vaikutuksia aivoihin ja sen kautta käyttäytymiseen, 

tunteisiin ja tietotoimintaan. Dementiaa sairastavat nauttivat musiikista ja heidän kykynsä rea-

goida siihen säilyy silloinkin, kun suullinen viestintä ei ole enää mahdollista. Ääniympäristön suun-

nitteluun tuo haasteita dementiapotilaiden erilaiset reaktiot ääniin, jotka voivat vaihdella musiko-

filiasta vastenmielisyyteen. Tuntemalla henkilön musiikilliset mieltymykset ja elämänkokemukset 

on suurempi todennäköisyys onnistuneen ääniympäristön suunnitteluun.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli: Millä tavoin monisukupolviset asuinympäristöt ja yhteisölli-

syys voivat tukea muistisairaiden ihmisten arkea ja lisätä heidän osallisuuttaan yhteisössä? Muis-

tiystävällinen ääniympäristö sopii kaikille. Musiikki on yksi tekijä, joka voi tuoda eri sukupolvia yh-

teen. Yhteisöllisyys on tässä työssä tuotu esiin erityisesti yhteistilojen muodossa, joista on tehty 

yhteisöä muodostavia tiloja. Keskustelutilanteet, tunne yhteisöön kuulumisesta ja muiden ihmis-

ten seura ovat tärkeitä muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnille.  

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli: Miten muistisairaiden asumista voidaan parhaiten ke-

hittää yhdessä tulevien asukkaiden/käyttäjäryhmän kanssa? Ääniympäristön kehittämisessä suo-

sitellaan muistisairaiden henkilöiden osallistamista suunnitteluprosessiin. Asukkaiden itsenäi-

syyttä tukee, että he saavat itse päättää kotinsa sisustuksesta, jolloin ulkopuolisten akustisten ele-

menttien tulisi olla huomaamattomia. Yhteistiloissa ja kotikäytävällä asukkaat voivat myös vaikut-

taa näkyvien akustisten elementtien ulkonäköön, kuten valokuvaprintattujen akustiikkaseinälevy-

jen kuviin. Kuva-aiheiksi suositellaan yhteisölle tärkeitä aiheita, esimerkiksi kuvia yhteisistä tapah-

tumista tai asukkaiden lemmikeistä. Yhteisökodeissa tulisi korostaa kodinomaisuutta.  

Ääniympäristön kehityskohtien löytämisessä asukkaat ja hoitohenkilökunta voivat osallistua 

äänikävelyille rakennuksessa ja sen ympäristössä kartoittamaan ympäristön äänimaisemaa. Näin 

saadaan käyttäjälähtöisempää näkökulmaa akustiikkamittausten ohelle. Lisäksi omaisten ja hen-

kilökunnan rooli on tärkeä muistisairaille henkilöille sopivien äänien löytämisessä. Esimerkiksi, jos 

halutaan hyödyntää musiikkiterapiaa tai helpottaa arkisia toimia äänillä. Omaisilla ja hoitohenki-

lökunnalla on ensikäden tietoa, jos muistisairaan henkilön suhtautuminen tiettyyn ääneen 
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muuttuu sairauden edetessä. Lisäksi omaiset tuntevat muistisairaan elämänhistorian usein par-

haiten ja voivat ehdottaa ääniä tai musiikkia, joka herättää myönteisiä tunteita.    

Työn kappaleet onnistuivat vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Lähdemateriaalista on kuitenkin 

huomioitava, että monissa muistisairauksia käsittelevissä tutkimuksissa on keskitytty Alzheimerin 

tautiin muita muistisairauksia enemmän. Alzheimerin taudin yleisyys tutkimuksissa johtuu sen 

yleisyydestä ylipäänsä, sillä kaikista muistisairauksista sen esiintyvyys on noin 70–80 prosenttia 

(Juva 2021). Eri muistisairauksissa on eroavia oireenkuvia, joten tulokset eivät välttämättä sovellu 

yhtä hyvin harvinaisempiin muistisairauksiin, kuten otsaohimo-lohkorappeumaan.  

Työn vaiheet etenivät ääniympäristön suunnitteluohjeen luonnoksesta suunnittelussa olen-

naisten tekijöiden tutkimiseen ja lopulta esimerkkikohteen suunnitelmaan. Tästä syntyi seuraava 

kappalejako: muistisairauden vaikutus hyvinvointiin ja kuuloon; yhteisökodin ääniympäristö; 

akustisen suunnittelun menetelmät; hyvinvointia edistävä aisti- ja ääniympäristö; ja esimerkki-

kohde Laajasalon palvelutalo. Haastavin osuus oli ohjetaulukon rakenne, jonka halusin olevan sel-

keä ja helppokäyttöinen. Tutkimuksen edetessä löytyi kuitenkin lisää tekijöitä, jotka halusin sisäl-

lyttää taulukkoon, jolloin rakenne monimutkaistui liikaa. Taulukon rakenne kävi läpi useita versi-

oita, joista päädyin ruututaulukkoon. Taulukko selittää tilatyypeille huomioitavia seikkoja, sillä eri-

laiset tilatyypit ovat tapa, jolla erityisesti arkkitehdit ovat tottuneet suunnittelemaan tilaa.    

Suunnitteluosuuden kohde-esimerkki ei ole ehdotustenkaan jälkeen ihanteellinen esimerkki 

uudisrakentamiseen, eikä sovi henkilöille, joilla on vaikea dementia. Siitä johtuen suunnittelu-

osuudessa esitellään useita vaihtoehtoja yhteisille oleskelutiloille. Keskikäytäväratkaisut ovat ylei-

siä monissa muistisairaita hoitavissa yksiköissä ympäri Suomea. Useiden vaihtoehtojen toivotaan 

antavan mahdollisimman paljon kehitysideoita myös muihin kohteisiin. Ääniympäristön muok-

kaus ja yhteistilojen parantaminen lisäävät rakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyvyyttä. 

Ne eivät kuitenkaan poista esteettömyysongelmaa rakennuksen sisällä tai piha-alueella. Selkeää 

valvontaa olisi haastava toteuttaa uudesta sisäänkäynnistä huolimatta, sillä rakennus on useissa 

tasoeroissa. Sisäänkäyntejä on myös haastava poistaa niin ettei käytettävyys ja paloturvallisuus 

kärsisi. Kesikäytävä kantavana rakenteena vähentää myös rakennuksen muuntojoustavuutta.  

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että äänisuositusten tulisi olla vieläkin tiukempia muis-

tisairaiden tiloja suunniteltaessa, ja että tilojen ääniympäristöt vaativat erityistä huomiota suun-

nittelussa. Tutkimuksen perusteella ääniympäristöä voidaan muokata muisti- ja ikäystävällisem-

mäksi akustisen suunnittelun keinoin. Ihmislähtöisillä akustiikan teorioilla voidaan täydentää ää-

nimittauksista saatavaa tietoa paremman kokonaiskuvan saamiseksi tilan äänivaatimuksista. 

Työstä nousi esille ääniympäristön roolin tärkeys muistisairaan henkilön asuinympäristössä ja 

sen vaikutukset jokapäiväiseen elämään. Muistisairaat henkilöt tilojen käyttäjäryhmänä vaativat 

suunnittelijalta perehtymistä aiheeseen, sillä dementia asettaa tiloille lisävaatimuksia. Ihanteelli-

sessa tilanteessa muistisairaille henkilöille suunnatun ympäristön suunnittelussa on mukana muis-

tisairas henkilö itse (kokemusasiantuntija), sekä aiheeseen perehtynyt arkkitehti ja akustinen 

suunnittelija. Ihannetilanteessa akustiikka otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jolloin on 

mahdollista verrata eri materiaalien ominaisuuksia ja tarkastella tilaa kokonaisuutena. 
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8.2 Akustisten suunnittelun ohjeistus 

Akustisen suunnittelun ohjeistuksen tarkoitus on tarjota koottua tietoa muistiystävällisten ää-

niympäristöjen suunnittelusta sekä tuoda esille äänisuunnittelun tärkeyden osana muistiystäväl-

lisiä ympäristöjä. Lisäksi se muodostaa pohjan käytännön toteutukselle, jonka kautta voidaan 

muokata entistä toimivampia suosituksia ja sitä myötä rakennuksia.  

Ohjetaulukko sisältää tilatyypeittäin muistisairaille suunnatun ääniympäristön tekijöitä. Tila-

tyyppien jaottelu perustuu vanhusten palveluasumista käsittelevä RT-korttiin. Siinä yhteistilat ja-

ottuvat viiteen kategoriaan, jotka ovat sisäänkäynti-, aula- ja kulkutilat; yhteiset toimintatilat; hen-

kilökunnan tilat; liikunta-, palvelu- ja harrastustilat; ja asuntojen yhteiset varastot ja säilytystilat 

(Rakennustieto 2013). Kortti käsittelee erityisesti ryhmäkoti- ja palveluasumista, jotka molemmat 

ovat yhteisökodin muotoja. Tästä johtuen tilaryhmittely soveltuu hyvin myös yhteisökodin ää-

niympäristön suunnittelun ohjeistukseen. 

Muistisairaan henkilön ääniympäristössä painotettavina tekijöinä on nostettu työn teoriaosan 

perusteella: yksilöllisyys, yhteisöllisyys, sosiaalisuus, palauttavuus, orientaatio, turvallisuus ja viih-

tyisyys. Kuvassa 38 on avattu tekijöiden merkitystä. Yksilöllisyydessä olennaista suunnittelulle 

ovat: yhteisölle tärkeiden äänien korostaminen, yksilön mahdollisuus vaikuttaa ääniympäristöön, 

sekä henkilön oman maun huomioiminen äänissä ja ympäristön ulkonäössä. Myös yhteisöllisyy-

dessä korostetaan yhteisölle tärkeitä ääniä, sekä painotetaan keskustelutilanteiden tukemista ja 

yhteistiloja. Palauttavuus puolestaan antaa vastapainoa yhteisöllisyydelle. Palauttavassa ympäris-

tössä on tiloja ja ääniympäristöjä rentoutumiselle. Orientaatiossa korostuu ajan ja paikan tunnis-

tamisen helpottaminen, sekä ääniympäristön selkeys. Helposti ymmärrettävä ääniympäristö ja tila 

lisää myös tunnetta turvallisuudesta. Turvallisuus liittyy lisäksi yhteisöllisyyteen ihmisten läsnä-

ololla ja äänien tuomisella arkisiin toimintoihin. Lopuksi viihtyisyys yhdistelee miellyttäviä ääniym-

päristön elementtejä, kuten musiikkia ja mielekästä seuraa. Monet painopisteistä limittyvät toi-

siinsa, mikä näkyy toistona myös taulukossa.  

Akustiikan osalta taulukossa on nostettu: pintamateriaalit, kuunteluolosuhteisiin vaikuttava 

äänitekninen ilmiö ja kuuntelun olosuhteet. Taulukko 7 on lisäksi työn liiteosiossa. Ääniympäristön 

ohjetaulukko on suunniteltu helposti ymmärrettäväksi, jotta se olisi mahdollisimman käyttökel-

poinen suunnittelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla ei ole syvää ääniympäristöjen 

suunnittelun kokemusta tai tietotaitoa. Taulukon ideoiden asianmukainen soveltaminen demen-

tiapotilaiden hoitokotien elinympäristön suunnitteluun voi mahdollisesti vähentää lääkkeiden 

käyttöä ja parantaa työoloja asukkaiden hyvinvoinnin parantamisen lisäksi. 
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YKSILÖLLISYYS

minäkuvan, itsetunnon ja 
hallinnan tunteen 

tukeminen

YHTEISÖLLISYYS

keskustelutilanteiden 
tukeminen ja yksinäisyyden 

vähentäminen

PALAUTTAVUUS

rauhallisten ja 
terapeuttisten ympäristöjen 

huomioiminen

ORIENTAATIO

tilojen, toimintojen ja 
vuorokaudenajan 

tunnistamisen tukeminen

TURVALLISUUS

turvallisuuden ja tuttuuden 
tukeminen

VIIHTYISYYS

kodinomaisuuden 
tukeminen ja mielialan 

parantaminen

Kuva 38: Muistiystävällisen ääniympäristön painopisteitä 
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Taulukko 7: Ääniympäristön suunnittelun ohjetaulukko 

 MUISTISAIRAN HENKILÖN ÄÄNIYMPRISTÖSSÄ PAINOTETTAVIA TEKIJÖITÄ 

TILATYYPPI YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS PALAUTTAVUUS ORIENTAATIO TURVALLISUUS VIIHTYISYYS 

KOTI 

 

Oma tila ja oman 

maun mukainen 

musiikki 

Ääni osana arki-

sia toimintoja, 

esim. laulupesu 

Mahdollisuus vai-

kuttaa ääniympä-

ristöön, esim. ää-

nenvoimakkuu-

den säätäminen 

Erityisen rauhalli-

nen nukkumatila 

Tutut ja tunnis-

tettavat äänet 

Selkeä ympäristö 

Tutut äänet 

Selkeä ääniympä-

ristö 

Ääni osana hoi-

toa ja arkea 

Omat esineet ja 

tekstiilit, jotka 

vaikuttavat pei-

nen tilan akustiik-

kaan 

YHTEISTILAT 

 

Erityyppisiä ää-

niympäristöjä ja ti-

loja, mistä valita 

mieleinen 

Matalan kynnyk-

sen kohtaamis-

paikkoja 

Eri kokoisia yh-

teistiloja 

Keskustelutilan-

teiden ja kuule-

misen tukeminen 

Yhteisölle tärkei-

den äänien ko-

rostaminen 

Mahdollisuus vai-

kuttaa ääniympä-

ristöön, esim. ää-

nenvoimakkuu-

den säätäminen 

Erilaisia äänimai-

semia, jotka hel-

pottavat tilojen 

tunnistusta 

Selkeä sijoitus ra-

kennuksessa 

Erilaisia äänimai-

semia, jotka hel-

pottavat tilojen 

tunnistusta 

Selkeä ääniympä-

ristö 

Muiden läsnäolo 

Musiikki ja luon-

toäänet 

Mielekäs seura ja 

tekeminen 

Arjen toimintojen 

äänet 

LIIKUNTA-,          

PALVELU- JA      

HARRASTUSTI-

LAT 

Yhteisölle tärkei-

den äänien koros-

taminen 

Keskustelutilan-

teiden ja aktivi-

teetin tukeminen 

Tiloissa, joissa on 

useita ihmisiä sa-

manaikaisesti tai 

aktiivista toimin-

taa esim. urhei-

lua tarvitaan 

enemmän ääntä 

vaimentavaa ma-

teriaalia 

Erilaisia äänimai-

semia, jotka hel-

pottavat tilojen 

tunnistusta 

Selkeä sijoitus ra-

kennuksessa 

Äänimajakat 

Muiden läsnäolo Toimintaan so-

veltuva akustinen 

suunnittelu 

Mielekäs seura ja 

tekeminen 

ULKOTILAT Yhteisölle tärkei-

den äänien koros-

taminen 

Oleskeluun sovel-

tuvia ulkotiloja 

Liikennemelun 

vähimmäistämi-

nen 

Äänimajakka si-

säänkäynnillä 

Tutut äänet Luontoääniä 

(puita, suihku-

lähde, eläimiä)  

KÄYTÄVÄT JA      

PORRASHUO-

NEET 

- Kohtauspaikka ly-

hyille keskuste-

luille 

Äänien pysymi-

nen käytävällä 

akustisella suun-

nittelulla 

Askeläänien vai-

mentaminen 

Oma koti helppo 

löytää 

Erilaisten värien, 

muotojen, teks-

tuurien, äänien 

jne. hyödyntämi-

nen orientaation 

helpottamisessa 

Yhteistilat osana 

käytävää, muiden 

läsnäolo 

Akustiset ele-

mentit ja koris-

telu (taulut, maa-

laukset, kalus-

teet, äänet) 
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HENKILÖKUN-

NAN TILAT 
- Yhteisiä tiloja 

henkilökunnalle, 

viihtyisät taukoti-

lat 

Äänenvaimennus 

erityisesti tiloissa, 

joissa puhutaan 

puhelimeen, sekä 

lääkkeenjakoti-

lassa 

Sijainti rakennuk-

sessa 

Tarvittaessa nä-

köyhteys henkilö-

kunnan tilaan 

Rauhalliset työs-

kentely- ja tauko-

tilat 

VARASTOT JA          

SÄILYTYSTILAT 
- - Koneäänien pii-

lottaminen 

- Pääsy henkilö-

kunnalla, tilojen 

ovet voidaan 

tehdä huomaa-

mattomimmiksi  

- 

AKUSTIIKKA  YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS PALAUTTAVUUS ORIENTAATIO TURVALLISUUS VIIHTYISYYS 

PINTAMATERI-

AALIT 

 

 

Akustisten ele-

menttien visuaali-

nen ilme 

Akustiset ele-

mentit puheenai-

heiden herättä-

jänä, esim. van-

hat valokuvat va-

lokuvaprin-

tattuna paneeliin 

A-luokan akusti-

sia elementtejä 

vaimentamaan 

ääntä 

Pehmeät materi-

aalit vaimentavat 

ja kovat heijasta-

vat ääntä 

Akustisten ele-

menttien ja teks-

tiilien erilaisia vä-

rejä, kuvia ja pin-

tatekstuureja 

helpottamaan 

orientaatiota 

Selkeitä kokonai-

suuksia  

Pehmustetut ka-

lusteet ja tekstii-

lit tuovat kodin-

omaisuutta 

Akustisten ele-

menttien visuaa-

linen ilme esim. 

valokuvaprintatut 

akustiikkapanee-

lit seinällä 

KUUNTELUOLO-

SUHTEISIIN   

VAIKUTTAVA 

ÄÄNITEKNINEN 

ILMIÖ 

Musiikki 

Mahdollisuus sää-

tää äänivalikoimaa 

ja äännevoimak-

kuutta 

Hyvä pu-

heenerottuvuus 

Lyhyt jälki-

kaiunta-aika 

Taustamelun vä-

himmäistäminen 

Liiallisen hiljai-

suuden välttämi-

nen 

Äänenvaimen-

nus, tehokkainta 

suurilla pinnoilla 

(katot, seinät) 

Äänenvoimak-

kuuden säätö 

Meluisat toimin-

not erotettu 

omiin tiloihinsa 

Tilan kokoon ja 

muotoon ominai-

nen jälkikaiunta-

aika 

Selkeä ääniympä-

ristö 

Hälytysäänien ja 

muiden kovien 

äänien vähim-

mäistäminen 

Selkeitä ja tunnis-

tettavia ääniym-

päristöjä 

Hyvä pu-

heenerottuvuus 

Lyhyt jälki-

kaiunta-aika 

Taustamelun vä-

himmäistäminen 

Musiikki 

KUUNTELUN 

APUVÄLINEET 
Kiinteästi asennet-

tua induktiosil-

mukkaa tai pie-

noissilmukkaa voi-

daan käyttää koti-

oloissa television 

tai radion kuunte-

luun 

Lisää tilojen 

muuntojousta-

vuutta, hyödylli-

nen erityisesti 

suurissa tiloissa, 

jotka ovat usein 

monitoimitiloja  

Helpottaa kuule-

mista tiloissa, 

joissa on paljon 

ihmisiä tai auttaa 

palvelutiskillä 

- - Induktiosilmukoi-

den ylikuumene-

misen välttä-

miseksi ne sijoi-

tetaan eri kerrok-

sissa eri kohtiin 

riittävällä etäisyy-

dellä 

Esteettömyys vai-

kuttaa myös viih-

tyvyyteen 

 

 

 



 

85 

8.3 Jatkotutkimus 

Rakennusten akustisen suunnittelun aihepiirissä ja erityisesti muistisairaat huomioivassa akusti-

sessa ympäristössä on tutkimusalana tilaa ja tarvetta monialaiselle yhteistyölle ja tutkimukselle. 

Muistiystävällisille ympäristöille on kasvava tarve tulevaisuudessa. Muistisairaat huomioivan ym-

päristön suunnittelu itsessään vaatii laajaa tietotaitoa arkkitehdilta. Siinä olisi kannattavaa hyö-

dyntää eri alojen ammattilaisia, sekä muistisairaita henkilöitä kokemusasiantuntijoina.   

Ääniympäristön suunnittelun linkittäminen muuhun tilasuunnitteluun on haaste, johon voi-

daan vaikuttaa asennemuutoksella ja tietoisuuden lisäämisestä ääniympäristön merkityksestä. 

Kokonaisvaltaisen aistikeskeisen suunnittelun tutkiminen ja suunnittelu on myös aihepiiri, jossa 

on täydennettävää. Aistit ja suunnittelun osat nähdään usein erillisinä, vaikka ne ovat osa samaa 

tilaa ja tilakokemusta. Tässä työssä aiheen rajoitti akustiseen suunnitteluun tutkimuksen laajuus. 

Akustisen-, väri- ja valosuunnittelun tutkiminen yhdessä olisi hyödyllistä aistikokemukseltaan ta-

sapainoisempien ja laadukkaampien tilojen suunnittelussa.  

Laajasalon palvelutalo olisi hyvä kohde työssä syntyneiden ehdotusten toteuttamiselle. Akus-

tiset elementit ovat kustannuksiltaan vähäisiä ja niitä voitaisiin aluksi kokeilla pienimuotoisesti 

muutamaan asuntoon ja oleskelutilaan. Kohteesta tehtiin akustiikkamittaukset suunnitteluvai-

heessa, joten näitä tuloksia voitaisiin verrata toteutettuun tilaan. Mittausten lisäksi kyselytutki-

mus antaisi lisää tietoa, koetaanko asuntoa tai yhteistilaa muutosten jälkeen viihtyisämmäksi. Oh-

jeiden osalta toimivuus selviää vasta niiden ollessa käytössä ja lopputulosten arvioimisen jälkeen. 

Käytännön kokeilujen pohjalta olisi myös mahdollista parantaa taulukkoa lisäämällä kohtia tai tar-

kentamalla sen suosituksia. 

Yleisesti ottaen tutkimukset äänimaiseman suunnittelusta alkavat nähdä huoneakustiikkaa pi-

demmälle ja käyttäjän kokemus tunnistetaan paremmin, mikä tulee esille henkilökohtaisten ääni-

maisemien kehitystyöstä. Ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa äänimaisemaan ja arkkitehdeillä on 

rakennetun ympäristön suunnittelijoina kriittinen rooli sen muodostumisessa.  
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SIDONNAISUUSILMOITUS  

 

Tämä opinnäyte on tehty osana SOTERA:n (Sosiaali- ja terveysalan rakentamisen tutkimusryhmä) 

MonIA-projektia, jossa suunnitellaan ja tutkitaan uusia ja joustavia asumisratkaisuja kotona asu-

misen ja tehostetun palveluasumisen väliin. Mukana MonIA-projektia ja osallisena tässä työssä on 

ollut myös Saint-Gobain Ecophon, joka on akustisten alakatto- ja seinäjärjestelmien valmistaja ja 

markkinoija.  
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LIITTEET 

Liite 1: Äänisuunnittelun ohjetaulukko 

 MUISTISAIRAN HENKILÖN ÄÄNIYMPRISTÖSSÄ PAINOTETTAVIA TEKIJÖITÄ 

TILATYYPPI YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS PALAUTTAVUUS ORIENTAATIO TURVALLISUUS VIIHTYISYYS 

KOTI 

 

Oma tila ja oman 

maun mukainen 

musiikki 

Ääni osana arki-

sia toimintoja, 

esim. laulupesu 

Mahdollisuus vai-

kuttaa ääniympä-

ristöön, esim. ää-

nenvoimakkuu-

den säätäminen 

Erityisen rauhalli-

nen nukkumatila 

Tutut ja tunnis-

tettavat äänet 

Selkeä ympäristö 

Tutut äänet 

Selkeä ääniympä-

ristö 

Ääni osana hoi-

toa ja arkea 

Omat esineet ja 

tekstiilit, jotka 

vaikuttavat pei-

nen tilan akustiik-

kaan 

YHTEISTILAT 

 

Erityyppisiä ää-

niympäristöjä ja ti-

loja, mistä valita 

mieleinen 

Matalan kynnyk-

sen kohtaamis-

paikkoja 

Eri kokoisia yh-

teistiloja 

Keskustelutilan-

teiden ja kuule-

misen tukeminen 

Yhteisölle tärkei-

den äänien ko-

rostaminen 

Mahdollisuus vai-

kuttaa ääniympä-

ristöön, esim. ää-

nenvoimakkuu-

den säätäminen 

Erilaisia äänimai-

semia, jotka hel-

pottavat tilojen 

tunnistusta 

Selkeä sijoitus ra-

kennuksessa 

Erilaisia äänimai-

semia, jotka hel-

pottavat tilojen 

tunnistusta 

Selkeä ääniympä-

ristö 

Muiden läsnäolo 

Musiikki ja luon-

toäänet 

Mielekäs seura ja 

tekeminen 

Arjen toimintojen 

äänet 

LIIKUNTA-,          

PALVELU- JA      

HARRASTUSTI-

LAT 

Yhteisölle tärkei-

den äänien koros-

taminen 

Keskustelutilan-

teiden ja aktivi-

teetin tukeminen 

Tiloissa, joissa on 

useita ihmisiä sa-

manaikaisesti tai 

aktiivista toimin-

taa esim. urhei-

lua tarvitaan 

enemmän ääntä 

vaimentavaa ma-

teriaalia 

Erilaisia äänimai-

semia, jotka hel-

pottavat tilojen 

tunnistusta 

Selkeä sijoitus ra-

kennuksessa 

Äänimajakat 

Muiden läsnäolo Toimintaan so-

veltuva akustinen 

suunnittelu 

Mielekäs seura ja 

tekeminen 

ULKOTILAT Yhteisölle tärkei-

den äänien koros-

taminen 

Oleskeluun sovel-

tuvia ulkotiloja 

Liikennemelun 

vähimmäistämi-

nen 

Äänimajakka si-

säänkäynnillä 

Tutut äänet Luontoääniä 

(puita, suihku-

lähde, eläimiä)  

KÄYTÄVÄT JA      

PORRASHUO-

NEET 

- Kohtauspaikka ly-

hyille keskuste-

luille 

Äänien pysymi-

nen käytävällä 

akustisella suun-

nittelulla 

Askeläänien vai-

mentaminen 

Oma koti helppo 

löytää 

Erilaisten värien, 

muotojen, teks-

tuurien, äänien 

jne. hyödyntämi-

nen orientaation 

helpottamisessa 

Yhteistilat osana 

käytävää, muiden 

läsnäolo 

Akustiset ele-

mentit ja koris-

telu (taulut, maa-

laukset, kalus-

teet, äänet) 
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HENKILÖKUN-

NAN TILAT 
- Yhteisiä tiloja 

henkilökunnalle, 

viihtyisät taukoti-

lat 

Äänenvaimennus 

erityisesti tiloissa, 

joissa puhutaan 

puhelimeen, sekä 

lääkkeenjakoti-

lassa 

Sijainti rakennuk-

sessa 

Tarvittaessa nä-

köyhteys henkilö-

kunnan tilaan 

Rauhalliset työs-

kentely- ja tauko-

tilat 

VARASTOT JA          

SÄILYTYSTILAT 
- - Koneäänien pii-

lottaminen 

- Pääsy henkilö-

kunnalla, tilojen 

ovet voidaan 

tehdä huomaa-

mattomimmiksi  

- 

AKUSTIIKKA  YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS PALAUTTAVUUS ORIENTAATIO TURVALLISUUS VIIHTYISYYS 

PINTAMATERI-

AALIT 

 

 

Akustisten ele-

menttien visuaali-

nen ilme 

Akustiset ele-

mentit puheenai-

heiden herättä-

jänä, esim. van-

hat valokuvat va-

lokuvaprin-

tattuna paneeliin 

A-luokan akusti-

sia elementtejä 

vaimentamaan 

ääntä 

Pehmeät materi-

aalit vaimentavat 

ja kovat heijasta-

vat ääntä 

Akustisten ele-

menttien ja teks-

tiilien erilaisia vä-

rejä, kuvia ja pin-

tatekstuureja 

helpottamaan 

orientaatiota 

Selkeitä kokonai-

suuksia  

Pehmustetut ka-

lusteet ja tekstii-

lit tuovat kodin-

omaisuutta 

Akustisten ele-

menttien visuaa-

linen ilme esim. 

valokuvaprintatut 

akustiikkapanee-

lit seinällä 

KUUNTELUOLO-

SUHTEISIIN   

VAIKUTTAVA 

ÄÄNITEKNINEN 

ILMIÖ 

Musiikki 

Mahdollisuus sää-

tää äänivalikoimaa 

ja äännevoimak-

kuutta 

Hyvä pu-

heenerottuvuus 

Lyhyt jälki-

kaiunta-aika 

Taustamelun vä-

himmäistäminen 

Liiallisen hiljai-

suuden välttämi-

nen 

Äänenvaimen-

nus, tehokkainta 

suurilla pinnoilla 

(katot, seinät) 

Äänenvoimak-

kuuden säätö 

Meluisat toimin-

not erotettu 

omiin tiloihinsa 

Tilan kokoon ja 

muotoon ominai-

nen jälkikaiunta-

aika 

Selkeä ääniympä-

ristö 

Hälytysäänien ja 

muiden kovien 

äänien vähim-

mäistäminen 

Selkeitä ja tunnis-

tettavia ääniym-

päristöjä 

Hyvä pu-

heenerottuvuus 

Lyhyt jälki-

kaiunta-aika 

Taustamelun vä-

himmäistäminen 

Musiikki 

KUUNTELUN 

APUVÄLINEET 
Kiinteästi asennet-

tua induktiosil-

mukkaa tai pie-

noissilmukkaa voi-

daan käyttää koti-

oloissa television 

tai radion kuunte-

luun 

Lisää tilojen 

muuntojousta-

vuutta, hyödylli-

nen erityisesti 

suurissa tiloissa, 

jotka ovat usein 

monitoimitiloja  

Helpottaa kuule-

mista tiloissa, 

joissa on paljon 

ihmisiä tai auttaa 

palvelutiskillä 

- - Induktiosilmukoi-

den ylikuumene-

misen välttä-

miseksi ne sijoi-

tetaan eri kerrok-

sissa eri kohtiin 

riittävällä etäisyy-

dellä 

Esteettömyys vai-

kuttaa myös viih-

tyvyyteen 
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