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ALKUSANAT
Ikäihmisten ja yhteiskunnan tavoite on, että ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan mah‐
dollisimman pitkään. Ikääntyminen tuo muutoksia toimintakuntoon, mikä voi vaikuttaa
ikäihmisen edellytyksiin asua kotona: liikkuminen on vaikeutunut, käsien ulottuvuusalue on
kaventunut, aistit ja muisti ovat heikentyneet. Osa kotona asuvista asukkaista saattaa olla
hyvinkin heikkokuntoista, jolloin tilojen toimivuus vaikuttaa henkilön selviytymiseen arkitoi‐
mista. Tilojen toiminnallisuus voi vaikuttaa myös ikäihmistä avustavan henkilön, kuten omai‐
sen ja mahdollisesti myös kotihoidon työntekijän edellytyksiin työskennellä asunnossa. Syitä
muutostarpeelle voi olla siis monia. Muutoksen ei tarvitse olla aina suuri. Jopa yksittäisellä ja
tarkoituksenmukaisella apuvälineellä voidaan helpottaa ikäihmisen arjesta selviytymistä.
Pitkäkestoisen käytettävyyden saamiseksi asunnot tulisi suunnitella esteettömiksi ja
toiminnallisiksi. Vanha asuntokanta on yleensä esteellistä. Toivottava suuntaus olisi, että uu‐
sia asuntoja suunniteltaessa ja vanhoja asuntoja remontoitaessa tilojen muunneltavuutta
tarkasteltaisiin toiminnallisuuden ja esteettömyyden kannalta. Jälkikäteen tilojen muuttami‐
nen esteettömäksi on jo hankalampaa.
Arkitoimia helpottavia tuotteita on monenlaisia, mutta ne ovat usein maallikolle tunte‐
mattomia eikä niitä osata hakea. Tietoa tarvitsevat ikäihmiset ja suuremmassa määrin myös
ikäihmisten omaiset. Myös vanhusten hoivatyössä toimivat henkilöt ovat toivoneet koottua
ja ajankohtaista tietoa arkea helpottavista tuotteista. Apuvälineen tarve voi yllättää kenet
tahansa, kun toimintakyky on heikentynyt syystä tai toisesta.
Moni apuvälineistä on myynnissä alan erikoisliikkeissä tai tilattavissa internetin kautta.
Ne eivät ole esillä päivittäistuotekaupoissa, jolloin niitä osattaisiin hakea tai ne tulisivat sitä
kautta tutuiksi kuluttajille. Internet on tuonut mahdollisuuden tutustua erilaisiin arkea hel‐
pottaviin tuotteisiin asuinpaikasta riippumatta. Internetissä ”seikkaileminen” eri hakusano‐
jen kautta on aikaa vievää, minkä vuoksi olemme koonneet tähän julkaisuun tietoa erilaisista
arkea helpottavista välineistä ja niiden valintaperusteista sekä välineiden toimittajien yhteys‐
tietoja. Samoin olemme koonneet tietoa, kuinka asunnon esteettömyyttä voidaan parantaa
muutostöillä.
Opas liittyy Tekesin rahoittamaan tutkimushankkeeseen Tulevaisuuden palvelukoti –
seniori‐ikäisten integroidut turvapalvelut (TupaTurva) (http://www.vtt.fi/sites/tupaturva).
TTS Työtehoseura oli yksi hankkeen toteuttajista. Hankekokonaisuuteen kuului myös yritys‐
ryhmä‐ ja kuntakonsortiohanke. Tutkimuksesta on julkaistu kaksi raporttia: Ikäihmisen tule‐
vaisuuden asuminen, Kirjallisuuskatsaus (Hämäläinen ym. 2013) ja Ikäihmisten tarvelähtöis‐
ten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä (Hämäläinen ym.
2014). Tämän oppaan tekemiseen saatiin lisärahoitusta myös Jenny ja Antti Wihurin rahas‐
tolta. TTS ‐ Työtehoseura esittää parhaimmat kiitokset rahoittajille.
TupaTurvan kokonaistavoitteena oli kehittää uusia turvapalvelukonsepteja, joiden avul‐
la ikäihmiset pystyvät paremmin selviytymään omissa kodeissaan tai kodinomaisissa olosuh‐
teissa. Kehitetyt turvapalvelukonseptit perustuvat ikäihmisten ja heidän omaisten, palvelun
tuottajien ja ostajien sekä tutkimustiedon yhteistyöhön. Ikäihmisten mielekkään ja turvalli‐
sen asumisympäristön varmistamiseksi tarvitaan monien tahojen yhteistyötä. Toimintamalli‐
en kehittämisessä oli mukana yksityisiä sekä julkisten organisaatioiden edustajia. Samanai‐
kaisesti pyrittiin vastaamaan sekä viranomaisten vaatimuksiin että toisaalta yrityksille ja
kunnille tuleviin vaatimuksiin.
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1

ARJEN TOIMINNOT JATOIMINTAKYKY
Ikääntyminen tuo usein mukanaan joidenkin kykyjen heikkenemistä. Asukkaan ajatteluun liit‐
tyvät kyvyt (keskittyminen, muisti, vireys), fyysiset kyvyt (liikkuminen, näppäryys, tasapaino,
ulottuminen, voima) ja aistit (kuulo, maku/haju, näkö, tunto) voivat asettaa henkilön itsenäi‐
selle asumiselle rajoituksia ja haasteita (Kasanen & Kivilehto 2004.) Nämä tekijät on osattava
ottaa huomioon, kun parannetaan kotona asumisen mahdollisuuksia.
Tämän selvityksen pohjana on EU‐hankkeessa kehitetty teoreettinen malli ”Elderatho‐
me – Ikäihmisten kotona asumisen edellytykset”, jota koordinoi Työtehoseura (Kasanen
2004). Asuntoa tarkastellaan siellä tapahtuvien pääasiallisten toimintojen kautta, joita ovat
itsestä huolehtiminen ja kuntoilu, ruokailu, henkilökohtainen hygienia ja pukeutuminen, liik‐
kuminen, virkistys, kommunikaatio ja itsensä toteuttaminen sekä nukkuminen ja lepo (Kasa‐
nen & Kivilehto 2004).
Kun halutaan edistää toimintojen sujumista kotona, on tarkasteltava asunnon tarjoamia
resursseja. Niitä ovat asunnon talotekniikka, kannettavat laitteet, kalusteet, kodinkoneet,
tietoliikennetekniikka, työvälineet, viihde‐elektroniikka ja tilat. Myös laatutekijät, kuten es‐
teettisyys, mukavuus, toimivuus, ulkoinen ja sisäinen turvallisuus, korostuvat ikäihmisten
asumisessa. (Kasanen & Kivilehto 2004.) Ne ovat tärkeitä elämän laadun parantamisessa ja
liittyvät erityisesti itsensä toteuttamiseen ja sosiaalisiin kontakteihin.
Monissa yhteyksissä, kuten myös tässä julkaisussa, puhutaan toimintakyvystä. Laajasti
määriteltynä toimintakyvyllä tarkoitetaan, kuinka ihminen selviytyy itseään tyydyttävällä ta‐
valla itselleen merkityksellisistä jokapäiväisistä toiminnoista arkiympäristössään. Käsitteenä
se liittyy laajasti ihmisen hyvinvointiin. Toimintakyky voidaan määrittää joko voimavaraläh‐
töisesti, jäljellä olevan toimintakyvyn tasona tai todettuina toiminnan vajeina. Ikäihmisen ar‐
vio omasta toimintakyvystään on yhteydessä hänen terveyteensä ja sairauksiinsa, toiveisiin‐
sa ja asenteisiinsa sekä tekijöihin, jotka haittaavat selviytymistä päivittäisistä perustoimista
ja arjen askareista. (Sosiaali‐ ja terveysministeriö 2006.)
Ikäihmisten palvelutarvetta määritettäessä selvitetään myös henkilön toimintakykyä.
Muun muassa ehkäisevissä kotikäynneissä sosiaali‐ ja terveydenhuollon ammattilainen haas‐
tattelee kotikäynnin yhteydessä ikäihmisen kykyä selviytyä kotona. Haastattelussa arvioi‐
daan vanhuksen toimintakykyä ja selviytymistä elinympäristössään, asuinoloja, palvelujen
nykyistä ja tulevaa tarvetta sekä apuvälineiden tarvetta. (Mäntylä & Roos 2008.)
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2

ASUNNON TOIMINNALLISUUS JA MONIMUOTOINEN
ESTEETTÖMYYS
2.1 Liikuntarajoitteet
Esteetön, muuntojoustava asunto on kaikille käyttäjille hyvä ratkaisu. Asuinrakennus on es‐
teetön, kun kaikkiin asunnon kerroksiin pääsee esteettömästi ja niissä pystyy liikkumaan ja
toimimaan hyvin. Nykyinen asuntokanta on enimmäkseen esteellistä. Ongelmana ovat por‐
taat sisäänkäynnissä, portaat hissille mentäessä, käsijohteiden puuttuminen osittain tai ko‐
konaan, hissin pienuus tai puuttuminen kokonaan sekä yhteistilojen ja pihojen esteellisyys.
Asunnon sisällä ongelmia aiheuttavat hygieniatilojen, eteisten, käytävien, keittiöiden ja mui‐
denkin tilojen ahtaus, tasoerot kylpyhuoneeseen ja parvekkeelle sekä korkeat kynnykset ja
kapeat ovet, joista ei mahdu liikkumaan pyörätuolilla. (Könkkölä 2010.)
Pientalojen tulee olla ratkaisuiltaan sellaisia, että liikkumisesteinen henkilö voi niissä
vierailla ja yksilöllisten muutosten jälkeen myös asua. Tämä tarkoittaa saavutettavuutta ton‐
tin rajalta, sisäänkäynnin esteettömyyttä ja hygieniatilan sijoittamista sisäänkäyntikerrok‐
seen. Myös lapsiperheiden kannalta tämä on järkevä ja toimiva ratkaisu. (Könkkölä 2010.)
Monet ikäihmiset käyttävät rollaattoria niin sisällä kuin ulkona. Rollaattori tarvitsee
esimerkiksi hygieniatiloissa saman verran vapaata tilaa kuin pyörätuoli. Lisäksi on otettava
huomioon, ettei rollaattorilla voi peruuttaa samalla tavoin kuin pyörätuolilla. Sillä liikutaan
eteenpäin, jolloin rollaattorilla taaksepäin liikkuva henkilö voi kaatua kohtalokkain seurauk‐
sin. (Könkkölä 2010, 102.)
Kalusteiden tulee olla helppokäyttöisiä. Samoin erityisvälineille on varattava tilaa. Ka‐
lusteiden muotoilun on oltava tarkoituksenmukaista ja materiaalien sopivia. Kalusteilta vaa‐
ditaan tukevuutta ja kestävyyttä. Ne eivät saa kaatua, jos niistä otetaan tukea kävellessä, nii‐
hin nojatessa, niihin istuttaessa tai niistä noustessa. (Sievänen & Sievänen 2007, 18–19.)

2.2 Näön ja kuulon heikkeneminen
Hyvällä valaistuksella voidaan merkittävästi parantaa kodin turvallisuutta. Ikääntyessä elin‐
toiminnot ja aistit heikentyvät. Muutokset vaikuttavat näkemiseen monin eri tavoin: valon‐
tarve kasvaa, hämärä‐ ja valosopeutuminen hidastuvat, näkökenttä ja kontrastiherkkyys pie‐
nenevät, näön tarkkuus heikkenee, valon sironta silmässä lisääntyy ja mykiön fluoresenssi
kasvaa. Valon siroaminen ja fluoresenssi lisäävät häikäisyä. Luonnollinen muutos on huomat‐
tava, sillä 60‐vuotiaan valontarve on noin kolme kertaa suurempi kuin 20‐vuotiaan. (Jokinie‐
mi 2011.)
Valaistuksen tulee olla riittävän voimakas ja häikäisemätön, mutta myös tyylikäs ja
asunnon sisustukseen sopiva. Hyvä valaistus on tärkeää erityisesti keittiöissä, pesutiloissa ja
eteisissä. Oleskelu‐ ja makuuhuoneissa sisustusvalaisimilla on mahdollista saada toimivia ja
tunnelmallisia ratkaisuja. (Jokiniemi 2011.)
Ikäihmisten liikkumisturvallisuutta sisällä voidaan parantaa esimerkiksi led‐valaistulla
kulkureitillä makuhuoneesta wc‐tiloihin, mikä muutoin voi olla iäkkäälle ja heikosti liikkuvalle
henkilölle turvallisuusriski (Rytkönen 2014, 68). Hyvää valaistusta tarvitaan myös ulkona niin
asukkaan kuin kotihoidon henkilökunnan liikkumisturvallisuuden parantamiseksi pimeinä
vuodenaikoina. Toinen tyypillinen ammattiryhmä, jossa toisen koti on toisen työpaikka, ovat
kotipalvelun siivoojat. Myös heidän työnsä kannalta tilojen hyvällä valaistuksella on merki‐
tystä, kuten tuli esille Reisbackan ym. (2008) ammatillista kotisiivousta koskevassa tutkimuk‐
sessa.
Ikäkuulo on yleisnimi iän mukana ilmeneville sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumis‐
muutoksille. Kuulon heikkeneminen on yksilöllistä. Toisilla kuulo alkaa heikentyä jo 60‐
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vuotiaana, kun taas toiset säilyttävät kuulonsa korkeaan ikään asti. Perinnölliset ja myös ul‐
koiset tekijät, kuten melualtistus ja yleissairaudet, vaikuttavat kuuloon. Yli 75‐vuotiaista jopa
kahdella kolmasosalla on kuulovaikeuksia. Heistä kolmannes tarvitsee kuulon kuntoutusta.
(Kuuloliitto.) Suomessa arvioidaan olevan yli 700 000 henkilöä, joilla on jonkinlainen kuulon
alenema (Uimonen, S., Huttunen, K., Jounio‐Ervasti K & Sorri, M. 1999; Rasa 2010, 33). Lie‐
vimmillään kuulon heikkeneminen voi olla niin vähäinen, ettei se juurikaan haitta arkielä‐
mää. Toisessa ääripäässä ovat henkilöt, jota ovat vaikeasti kuulovammaisia tai kuuroutunei‐
ta. (Rasa 2010, 33.)
Kuulon heikkeneminen alkaa pikkuhiljaa eikä sitä itse välttämättä huomaa. Aluksi kuulo
alenee korkeilta taajuuksilta. Tällöin henkilöllä on vaikeuksia kuulla heinäsirkkojen siritystä,
lintujen laulua tai ovikellon ja puhelimen soittoa. Ikähuonokuuloisella voi olla myös vaikeuk‐
sia erottaa yksittäisiä sanoja. Vaikeudet johtuvat siitä, että vokaalit kuuluvat voimakkaampi‐
na kuin konsonantit. Äänteet sekoittuvat ja alkavat muistuttaa toisiaan tai jäävät kokonaan
kuulumatta. Näissä tilanteissa on vaikea erottaa toisistaan sellaisia sanoja kuten tappi, tatti
ja patti. Äänteiden sekoittuminen voi vaikeuttaa keskustelun seuraamista ja voi johtaa vää‐
rinymmärryksiin. (Kuuloliitto.)
Erilaiset äänihäiriöt saattavat aiheuttaa myös pelkoa ja ärtyisyyttä, minkä vuoksi akus‐
tiikan parantaminen on tärkeää. Äänihäiriöiden minimoiminen voi luoda turvallisuuden tun‐
netta ja vaikuttaa siten asukkaan hyvinvointiin. (Sievänen & Sievänen 2007, 16.)

2.3 Muistisairas
Muistisairaus vaikuttaa monella tavoin henkilön arjesta selviytymiseen ja asioiden hoitami‐
seen. Muistiliiton mukaan muistisairaita ihmisiä on Suomessa arviolta 130 000. Heistä 40 000
asuu yksin ja osa läheistensä tukemana. (Muistiliitto 2013.)
Muistioireisella ihmisellä heikentynyt hahmottamiskyky vaikeuttaa liikkumista ja aiheut‐
taa eksyilytaipumusta. Sopivat värikontrastit ja ympäristön maamerkit auttavat selviytymi‐
sessä. Esimerkiksi tuolin istuintyynyn tai WC‐istuinrenkaan voimakas, ympäristöstä poikkea‐
va väri helpottaa sekä istuimen hahmottamista että myös istuutumista. Se, että ihminen
hahmottaa selvästi vaaka‐ ja pystysuorat pinnat toisistaan, edistää turvallista liikkumista ta‐
sapainon heikettyä. Tummalla värillä maalatut jalkalistat erottuvat seinästä. Asunnon ovi löy‐
tyy helposti, jos se erottuu selvästi muusta seinästä. Asunnon sisäänkäyntiä voidaan koros‐
taa myös valaistuksella. Pieni, mutta tärkeä muutos voi olla esimerkiksi valokytkimen vaih‐
taminen seinästä erottuvaksi tai sen painonapin merkitseminen. (Sievänen & Sievänen, 2007,
23.)
Turvallisuuden kannalta on tarpeellista, että myös kaiteet erottuvat seinäpinnasta. Ta‐
soerot, ulokkeet, isot lasipinnat ja muut vastaavat tulee merkitä onnettomuuksien estämi‐
seksi. Porrasaskelmien etureunat ja tasanteiden reunat on hyvä merkitä askelmasta erottu‐
valla reunalistalla tai liukuestenauhalla, mikä on varsinkin alaspäin mentäessä tärkeää kaa‐
tumisen ehkäisemiseksi. (Sievänen & Sievänen 2007, 23.)
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LIIKKUMINEN ASUNNOSSA
Liikkumiseen sisältyvät käveleminen asunnon sisällä ja ulos asunnosta, ovien ja ikkunoiden
avaaminen, tavaroiden kantaminen ja portaiden kiipeäminen. Niiden onnistuminen riippuu
henkilöiden toimintakyvystä, tilojen ja kalusteiden esteettömyydestä ja käyttöön liittyvästä
tekniikasta. (Kasanen & Kivilehto 2004.)
Sisääntulotasanne pitää olla katettu ja suuruudeltaan vähintään 1500x1500 mm, jos
käytetään pyörätuolia. Lisäksi oven avautumispuolella tulee olla vapaata tilaa noin 400 mm.
Luiska ja portaat on varustettava kaiteilla molemmin puolin. Katossa tai ulko‐oven pielessä
tulee olla valaisin. Sen tulisi mielellään olla liiketunnistimeen perustuva. Asunnon ovi on hyvä
varustaa sisäpuolisella postikorilla, josta posti on helppo ottaa myös pyörätuolista käsin.
(Sievänen & Sievänen 2007, 24–25.)
Omakoti‐, pari‐ ja rivitaloissa joudutaan arvioimaan tuulikaapin kokoa, jos asukas käyt‐
tää apuvälineitä. Tuulikaappi on hyvä muuttaa pyörätuolimitoituksen mukaiseksi. Kaikissa si‐
säovissa 900 mm vapaa mitta on hyvä. Portaitten yhteyteen ulos rakennettavan luiskan kal‐
tevuus ei saa olla enempää kuin 1:20 ilman välitasanteita. (Sievänen & Sievänen 2007, 24–
26.) Luiskan kaltevuuden tulee olla enintään 1:12,5, jos sen yhtäjaksoinen pituus on enintään
6 m, minkä jälkeen edellytetään vähintään 2 m pituista vaakasuoraa tasannetta. (Ympäris‐
töministeriö 2005.)
Asunnon keskeisten huoneiden, kuten makuuhuoneen, kylpyhuoneen, olohuoneen,
keittiön ja vaatehuoltohuoneen, tulee sijaita asunnon pääkerroksessa. Kynnyksiä tulee vält‐
tää tai niiden tulee olla mahdollisimman matalia, enintään 20 mm (Könkkölä 2003, 31). Myös
kierreportaita tulee välttää. Kierreportaiden sisäreuna voi muodostua lähes käyttökelvotto‐
maksi, jopa vaaralliseksi. Varsinaisena tai varapoistumistienä tiukaksi mitoitettu kierreporras
esimerkiksi kerrostalossa on erityisen vaarallinen. (Pesola 2009, 7‐8.)
Tilojen tulee olla riittävän väljiä liikkumiseen myös apuvälineitä käytettäessä. Väljä, yk‐
sinkertainen ja joustava pohjakaava helpottaa liikkumista ja kalustamista. Kalusteisiin ja esi‐
neisiin on voitava tarttua helposti. Teräviä ja esiin työntyviä kulmia tulee välttää. Kahvoihin
ja lukkoihin tarttumista helpottaa, jos ne ovat miellyttävän tuntuiset eikä niissä ole teräviä
särmiä. Ovien, ikkunoiden ja verhojen tulee olla kevyet ja yksinkertaiset avata. Ikkunoiden
aukeaminen säädetään siten, ettei niistä ole putoamisvaaraa.
Lattioiden tulee olla luistamattomia ja niiden tulee kestää hyvin myös rollaattorin tai
pyörätuolin käyttöä. Turvallisuuden kannalta lattiamateriaaleilla on suuri merkitys. Liukas‐
tumistapaturmiin vaikuttavat myös jalkineet. Kiiltävät lattiapinnat ovat usein haasteellisia,
sillä ne aiheuttavat häikäisyä ja mielikuvan liukkaasta pinnasta. Sitä ne usein ovatkin, minkä
vuoksi kävelystä tulee helposti epävarmaa. Erityisen vaaralliseksi kävelypinta muodostuu,
kun siinä on liukkausasteeltaan erilaisia pintoja. (Pesola 2009, 8.)
Toinen liikkumiseen vaikuttava seikka ovat kynnykset. Mahdollisuuksien mukaan tilat
tulisi tehdä kynnyksettömiksi, mutta joissakin tilanteissa niitä tarvitaan ovien tiiviyden vuok‐
si. Kynnykset eivät saisi olla korkeampia kuin 20 mm. Poikkileikkaukseltaan suorakulman
muotoinen, 20 mm korkuinen kynnys on jo vaikea ylittää käytettäessä työnnettävää laitetta,
kuten rollaattoria tms. (Pesola 2009, 23.) Vaihtoehtona ovat loivemmiksi muotoillut kynnyk‐
set, kynnyksen molemmin puolin asennettavat kynnysluiskat tai esim. täysin esteettömät
magneettikynnykset.
Kynnysten hankaluus ikäihmisten liikkumisen kannalta tuli esille myös TupaTurvan yh‐
teydessä tehdyissä vanhustyössä toimivien hoitajien haastatteluissa ja havainnointitilanteis‐
sa. Laahustavasti kävelevälle ja rollaattoria käyttävälle henkilölle kynnysten ylittäminen oli
hankalaa. Tuolloin hoitaja joutui usein omalla jalalla nostamaan rollaattorin pyörät kynnyk‐
sen yli, kun kädet tukivat samanaikaisesti rollaattorilla liikkuvaa henkilöä. Rollaattoria käyt‐
tävä henkilö ei itse osannut tai jaksanut nostaa rollaattorin pyöriä kynnyksen yli.
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Tasapainon heikennettyä huonetilan rajapintojen erottamisen merkitys kasvaa. Selvästi
toisistaan erottuvat vaaka‐ ja pystypinnat auttavat tilan hahmottamisessa Liikkumista hel‐
pottavat eri värien kontrasteina toisistaan erottuvat lattiat, seinät, ovet, portaat ja tukikai‐
teet. Onnettomuuksien estämiseksi tasoerot, ulokkeet ja isot lasipinnat tulee merkitä, kuten
myös porrasaskelmien etureunat ja tasanteiden reunat. Valaistuksesta voidaan käyttää
asunnon sisäänkäynnin korostamiseen. Heijastavat lattiapinnat aiheuttavat helposti häi‐
käisyä ja epävarmuuden tunnetta. Väriltään lattian kannattaa olla valkoisesta poikkeava
tummempi sävy, jolloin se antaa turvallisen ja tukevan kävelyalustan. (Sievänen & Sievänen
2007, 20, 23.)
Muistisairaan ympäristö tulee olla harmonisesti sekä pysty‐ ja vaakatasoon jäsennelty.
Esimerkiksi muistisairaalla kovin vinoaiheiset tapetit ja seinävaatteet kannattaa vaihtaa yksi‐
värisiin tai selkeisiin pysty‐ ja vaaka‐aiheisiin tapetteihin tai ryijyihin. (Sievänen & Sievänen
2007, 23.)
Markkinoilla olevilla lattiapäällystefirmoilla on erityisesti hoivatiloihin tarkoitettuja lat‐
tiamateriaaleja niin huone‐ kuin pesutiloihin. Värivaihtoehtoja on runsaasti. Asuin‐ ja oleske‐
lutiloissa käytetyimpiä ovat erilaiset muovimatot, joista löytyy myös luonnonpuuta jäljittele‐
viä materiaaleja. Myös linoleumimatot ovat yleistyneet.
Pesutiloissa käytetään ns. turvalattioita, joiden kitkaominaisuutta on parannettu erilai‐
silla liukuestehiukkasilla. Matoissa löytyy erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan vaimentaa ään‐
tä. Osassa matoissa on myös antibakteerinen käsittely. Hoivakodissa myös lattioiden kemial‐
lisen kestävyyden on oltava hyvä, sillä lattioille voi tulla erilaisia nesteitä, eritteitä, puhdistus‐
ja desinfektioaineita. (Taulukko 1).
Istuinten osalta tärkeitä kriteerejä tukevuuden lisäksi ovat istuinkorkeus, istuimen ko‐
vuus ja käsinojien ulottuvuus. Käsinojien tulee ulottua riittävän etäälle tuolin etuosaan, jotta
niistä voi ottaa tukea ylös ponnistettaessa. Niin sanotuissa seniorituoleissa istuinkorkeus on
tavallista korkeampi ja istuinleveys suurempi (Taulukko 21, s. 52, Sievänen & Sievänen 2007,
18). Muun muassa henkilöllä, jonka lonkat tai polvet ovat jäykät, tuolin korkeuden tulisi olla
vähintään 450 mm ja käsinojilla varustettu (Könkkölä 2003, 77).
Myös pöydän rakenteella on merkitystä asumisturvallisuuteen. Turvallisuuden kannalta
nelijalkainen pöytä on yleensä parempi kuin keskijalallinen pöytä, koska keskijalallinen pöytä
saattaa keikahtaa herkemmin siihen nojattaessa. Samoin tuoleissa jalkojen kapeus vaikuttaa
niiden kaatumisherkkyyteen. (Sievänen & Sievänen 2007, 18.)
Taulukko 1.

Hoiva- ja pesutilojen lattiapäällysteitä

Markkinoija
Forbo Flooring Finland Oy
Gerflor Oy
Novorite Oy
RTV-YhtymäOy
Tarkett.fi
Travico Oy
Upofloor Oy

Esimerkkejä tuotteista, joita markkinoija suosittelee hoivakoteihin
Marmoleum-linoleumimatto; Sarlon-muovimatto, Surestep-vinyylilattia ja Eternaljulkitilamatto
Taralay Impression Comfort tai Taralay Initial Comfort
Traficline ja Eurotile -muovilaattalattia
Altro-turvalattiat ja Polyflor Acoustix-muovimatot
surestep; safestep
Life & Care
LifeLine-lattia huoneisiin; peruskitkamatto pesutiloihin

3.1 Ulko-oven lukot
Ovenkahvat ja lukot on voitava avata helposti heikoinkin sormin, mahdollisesti oven auto‐
maattisella avausmekanismilla. Ulko‐oven ja sen lukon on oltava myös turvallinen ja kestävä.
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Lukko voidaan avata tavallisesti mekaanisesti avaimella tai sähkölukituksessa koodinäp‐
päimistöllä, avainkortilla, elektronisella avainperällä tai kauko‐ohjauksella. Perinteisesti luki‐
tuksen varmistamiseksi on käytetty kahta lukkoa: käyttö‐ ja varmuuslukkoa. Uusissa lukko‐
tyypeissä on takalukitus valmiina, jolloin ne takalukittuvat automaattisesti aina oven sulkeu‐
duttua. Sormenjälki‐ ja iiristunnistus ovat ns. biometrisiä tunnistustapoja. Niitä käytetään
pääasiassa yrityksissä, mutta myös taloyhtiöissä ja yksityiskodeissa. (Örn 2012.)
Avainten hallinnan helpottamiseksi on olemassa järjestelmiä, joiden avulla kotihoitaja
pääsee asiakkaan kotiin käyttämällä esimerkiksi matkapuhelinta avaimena. Siinä mekaani‐
seen lukkoon asennetaan oven sisäpuolelle lukon avaamista ohjaava lisälaite, joka toimii
matkapuhelimeen ladattavan ohjelmiston kanssa. Ovelle tuleva soittaa matkapuhelimella li‐
sälaitteen ohjausyksikköön. Mikäli järjestelmä tunnistaa matkapuhelimen, ovi avautuu. Kes‐
kuslukitusjärjestelmällä, johon kuuluvat ulko‐oven lukko‐ohjaimet sekä kaukoavain, saa ker‐
ralla tarkistettua talon kaikki ovet. Järjestelmä sopii liikkumis‐ ja toimintarajoitteiselle henki‐
lölle. Se helpottaa myös muistihäiriöisen henkilön arkea. Kodinohjausjärjestelmään voi kuu‐
lua ovien ja lukkojen avaamisen ohella monia muita toimintoja, kuten valaistuksen ohjaus,
viihde‐ elektroniikka ja kodinkoneet sekä erilaiset hälyttimet (Örn 2012, 24–26, 34.)
Lukkojen ohella oveen kannattaa laittaa myös ovisilmä. Tavallisen ovisilmän lisäksi on
olemassa kameralla ja tallennusmahdollisuudella varustettuja ovisilmiä. Ovisilmän käyttöä
helpottaa siihen asennettava näyttö, joka suurentaa kuvan helpommin tunnistettavaksi.
Varmuusketju ovessa vaikeuttaa sisään tunkeutumista. Varmuusketjun ollessa kiinni sisäpuo‐
lella oleva henkilö voi ovea raottamalla tunnistaa tulijan ilman, että hän pääsee sisälle. Var‐
muusketjun voi avata vain silloin, kun ovi on suljettuna. (Örn 2012, 14.)
Jos asukas haluaa esimerkiksi huollon tai kotityöpalveluyrityksen henkilön pääsevän
asuntoon avaimilla, oveen voidaan asentaa erillinen ovi‐ avainsäilö eli ns. avainputki. Tällöin
asukas itse laittaa avaimen säilöön oven sisäpuolelta. Säilö voidaan avata oven ulkopuolelta
huoltoavaimella, jolloin avain saadaan käyttöön. (Örn 2012, 15.)

3.2 Hissit ja porrashuone
Porrashuoneessa on oltava riittävä valaistus, jotta ovisilmästä on helppo tunnistaa asuntoon
tulijat. Tämä on erityisen tärkeää muun muassa kuulovammaisille henkilöille, sillä he eivät
pysty selvittämään tulijan henkilöllisyyttä kysymällä. (Jokiniemi 2011, 9.)
Hissin kutsupainikkeiden tulee olla helposti hahmotettavissa ja saavutettavissa. Hissin
käyttöpainikkeiden tulee olla selkeitä ja mieluiten yhdessä rivissä. Numeromerkintöjen tulee
olla myös sormin tunnistettavissa. Ulosmenokerros on merkittävä erivärisellä kohopainik‐
keella. Hississä automaattiovi on parempi kuin käsin avattava ovi. Hissin tulee olla kooltaan
tarkoituksenmukainen ja siinä on voitava kääntyä ympäri myös apuvälineiden kanssa. Hissin
hälytysjärjestelmän tulee soveltua myös näkö‐ ja kuulovammaisille henkilöille. Hissillä tulee
päästä kaikkiin asuntokerroksiin sekä asumista tukeviin tiloihin, kuten pesutupaan, saunaan
ja irtaimiston säilytystiloihin. (Pesola 2009, 26–27.)
Hississä oleva seinälle taitettava istuin antaa levähdysmahdollisuuden viemättä kuiten‐
kaan paljon tilaa hissistä. Istuimen sijoituskorkeus on 500 mm lattiasta. Hissin tukikaiteista
saa tarvittaessa tukea. Niiden sijoituskorkeus on 900 mm lattiasta. Peilin sijoituskorkeus on
vähintään 300 mm lattiasta. (Könkkölä 2003, 49.)

3.3 Eteinen
Eteiseen on hyvä sijoittaa ainakin tuoli, pieni pöytä, peili ja tukikahva pukeutumista varten.
(Sievänen & Sievänen, 2007, 27.) Täysikorkeat peilit voivat aiheuttaa tulkintavirheitä erityi‐
sesti näkövammaiselle. Sopiva peilin sijoituskorkeus on 300–900 mm lattiasta, jolloin pyörä‐
tuolissa oleva ja kävelevät henkilöt näkevät itsensä. (Könkkölä 2003, 77.) Lasku‐ ja säilytysti‐
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laa tarvitaan avaimille, puhelimille ja käsilaukulle. Tilaa tulee olla myös apuvälineiden, kuten
kävelytuen ja pyörätuolin säilytykselle sekä pukeutumisessa avustavalle henkilölle.
Muistioireita aiheuttaviin sairauksiin liittyy usein tavaroiden häviäminen ja epäluulo sii‐
tä, että kadoksissa olevat tavarat on varastettu. Tämän harhan ja siitä mahdollisesti johtuvan
ahdistuksen lieventämiseksi on hyvä, että pääosa ulkovaatteista pidetään näkyvillä eteisessä.
Vaatteiden löytymisen helpottamiseksi vaatekomeron ovet voidaan poistaa tai niihin voidaan
asentaa valaisimet, jotka syttyvät kun komeron ovi avataan. Kaappeihin voidaan asentaa
ulosvedettävät korit tai hyllyt, joihin voi sijoittaa esimerkiksi käsineet, huivit ja sukat. (Sievä‐
nen & Sievänen 2007, 13.) Vaatetanko tulee sijoittaa parhaalle ulottumisalueelle. Esimerkiksi
pyörätuolia käyttävän hyvä ulottuvuusalue on noin 1200 mm lattiasta (Könkkölä 2003, 77).

Kuva 1. Postiluukkuun sijoitettu postikassi helpottaa postin noutamista. Kuva: Anneli
Reisbacka.

Eteisen mittasuhteet ja muoto vaikuttavat siihen, millaiset valaisimet tilaan sopivat. Va‐
laistukselta edellytetään, että vaatesäilytystilat näkyvät hyvin. Naulakon päälle voidaan si‐
joittaa erillinen kohdevalo vaatteiden ja kenkien löytämisen helpottamiseksi. Myös puheli‐
men ja peilien pitää olla riittävästi valaistut. Häikäisyä tulee välttää. Opaalikuvulliset loisteva‐
laisimet soveltuvat hyvin eteisen valaistukseen. Ne valaisevat seinäpintoja, ja valoa riittää
hyvin myös vaatekaapin sisään. Hyvin häikäisysuojatut matalaluminanssivalaisimet voivat
jättää pystypinnat pimeiksi. Jos valoa ei riitä seinille, tila vaikuttaa hämärältä. (Jokiniemi
2011, 9.) Eteisen valaistukseksi voi laittaa liiketunnistimeen perustuvaa valaistuksen, jolloin
pimeässä ei tarvitse haeskella valokatkaisijaa.
Kapeissa eteistiloissa valaistus kannattaa toteuttaa epäsymmetrisenä. Tuolloin eteisestä
saadaan valoisampi ja tila vaikuttaa näin valaistuna suuremmalta. Valaisin tulee sijoittaa toi‐
selle seinälle, tai kattoon lähelle seinää. Kun jokin eteisen seinäpinta valaistaan hyvin, heik‐
konäköinen hahmottaa tilan helpommin. (Jokiniemi 2011, 9.)
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4

PALOTURVALLISUUS
4.1 Palovaroittimet ja sammuttimet
Paloturvallisuudesta huolehtiminen on yksi asuntojen tärkeimmistä turvallisuusasioista.
Toimivat palovaroittimet kuuluvat jokaiseen kotiin. Palovaroitin on joko paristo‐ tai akku‐
käyttöinen. Pelastuslain (468/2003) 29 §:n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaises‐
sa asunnossa 1.9.2000 lähtien. (Tukes 2012.)
Suositeltavaa on, että jokaisessa makuuhuoneessa ja kaikilla poistumisreiteillä on palo‐
varoitin. Asunnon jokainen kerros on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Tar‐
vittavien lisäpalovaroittimien lukumäärä riippuu asunnon pinta‐alasta, sen muodosta ja eri‐
tyistä syttymisvaaraa aiheuttavista toiminnoista. Yhden palovaroittimen tehokas toiminnalli‐
nen alue on noin 60 m². (Tukes 2012.)
Paristokäyttöisen palovaroittimen paristo pitää vaihtaa normaalisti vuoden välein. Pa‐
ristonvaihto käy helpommin, kun hankkii varoittimeen kytkettävän erillisen paristokotelon,
joka sijoitetaan sopivalle korkeudelle seinään. Paristokotelot sopivat lähes kaikkiin myynnis‐
sä oleviin palovaroitinmalleihin. Myytävänä on myös kymmenen vuoden virtalähteellä varus‐
tettuja palovaroittimia. Kodin hyödyllisiä turvavarusteita ovat myös sammutuspeitto ja vaah‐
tosammutin. (Tukes 2012.)
Markkinoille on tullut sprinklauksen tyyppinen, vähän vettä käyttävä vesisumutusjärjes‐
telmä, josta käytetään myös nimitystä ”kevytsprinklaus”. Siinä vesi tulee pienipisaraisessa
muodossa. Sen teho perustuu palokaasujen nopeaan jäähdyttämiseen ja palon leviämisen
estämiseen palavassa materiaalissa. Sen käyttökohteita ovat muun muassa hotellit, sairaalat,
hoivakodit ja yksityiset kiinteistöt. (Firecon.)

4.2 Paloturvalliset tekstiilit
Paloturvallisuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa valitsemalla paloturvallisia tekstii‐
lejä. Pesuominaisuuksiltaan paloturvalliset kankaat eivät yleensä kestä kuin enintään 40°C
lämpötilan. (Sievänen & Sievänen 2007, 19.) Varsinkin hoivakodeissa ja majoitustiloissa käy‐
tettyjen tekstiilien paloturvallisuus on erityisen tärkeää. Paloturvallisia patjoja ja vuodevaat‐
teita luokitellaan syttymisluokkien mukaan seuraavasti:
Patjat

Syttyvyysluokassa 1 (SL 1) patja ei saa syttyä kytevästä savukkeesta eikä tulitikun
liekkiä vastaavasta liekistä.

Syttyvyysluokassa 2 (SL 2) patja ei saa syttyä kytevästä savukkeesta.

Syttyvyysluokan 3 (SL 3) patja syttyy kytevästä savukkeesta.
Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa patjojen tulisi
olla vaikeasti syttyviä (SL 1) eli ne eivät saa syttyä savukkeesta tai tulitikun liekkiä vastaavas‐
ta liekistä kovissakaan olosuhteissa. Kuluttajakäyttöön myytävät patjat tulee kuulua vähin‐
tään luokkaan SL 2. Muilla majoitus‐ ja hoitolaitosten vuodevaatteilla paitsi lakanoilla ovat
samat syttyvyysluokat kuin patjoilla. Lakanat voivat olla tavanomaisesti syttyviä (SL 2). Kulut‐
tajakäyttöön myytävillä vuodevaatteilla ei ole paloturvallisuusvaatimuksia. (Ryynänen ym.
2001.)
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5

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN
5.1 Pukeutuminen
Kotona terveydenhoitoon ja siinä tarvittaville välineille on hyvä varata esteettömät käyttö‐ ja
säilytystilat sekä käytön edellyttämät olosuhteet kuten hyvä valaistus. Myös kuntoiluun liit‐
tyvät varusteet tarvitsevat oman tilansa. (Kasanen & Kivilehto 2004.)
Pukeutumistyyli muotoutuu oman persoonallisuuden, iän, oman elämäntilanteen ja ‐
tyylin sekä harrastusten mukaan. Hormonitoiminnan vähentymisen myötä kehon ja vartalon
asento muuttuu: pituus lyhenee, hartiat käyvät kumariksi ja vatsa pyöristyy. Liikeratojen su‐
pistuessa pukeutuminen hankaloituu. Esimerkiksi pyörätuolin kelaamisen aikana vaatteet
rullautuvat helposti selkäpuolella myttyyn, jolloin paidan ja takin etuosa kannattaa tehdä
normaalia lyhemmäksi ja vastaavasti housujen takaosa korkeammaksi. (Kurikka‐Mononen
2009, 11, 42.)
Pukeutumisen helpottamiseksi on erilaisia apuvälineitä ja tarvittaessa myös erikoisvaat‐
teita ja kenkiä. Hankalat kurkottamiset pukeutumisessa helpottuvat tartuntapihtien, pukeu‐
tumiskoukkujen ja sukanvetolaitteen avulla. Painonapit ja tarrakiinnitys ovat helpompia käsi‐
tellä kuin napit. Nappikoukku auttaa nappien avaamista ja sulkemista. Vetoketjuun voi kiin‐
nittää erillisen vetimen, johon voi tarttua (Kuva 2). Niin sanottu kenkärenki voi helpottaa
kenkien poisottamista (Kuva 3). Apukepin avulla rintaliivien pukeminen onnistuu jopa yhdellä
kädellä. Vastaavasti päällyshousuihin kiinnitettävä housuklipsi helpottaa pukemista. Jos ku‐
martuminen on vaikeaa, pitkävartinen tai joustava kenkälusikka auttaa kenkien jalkaan lait‐
toa ja saapasrenki kenkien riisumista. (Kurikka‐Mononen 2009, 45–46.)

Kuva 2.
Reilunkokoinen koukkuvedin auttaa vetoketjun kiinni
vetämistä ja aukaisua. Kuva: Anneli
Reisbacka

Kuva 3.
Kenkärenki helpottaa
riisumista. Kuva: Arja Rytkönen

kenkien

Ergonomisesti oikein suunnitelluilla vaatteilla voidaan keventää niin pukeutujan kuin
avustajankin rasitusta ja tehdä pukeutumishetkistä mukavampia. Hygieniasyistä tuotteiden
tulisi kestää varsinkin hoivakodeissa vähintään 60 asteen pesua. Siellä vaatteiden tulee olla
nimikoitu, mikä onnistuu kangastussilla. (Kurikka‐Mononen 2009, 54.)
Itsenäinen suoriutuminen pukeutumisessa on jokaiselle tärkeää. Jos pukeutumaan ei
kykene itsenäisesti, se on usein fyysinen ja henkinen este kotona olemiselle. Pukeutumista
helpottamaan on paitsi erilaisia apuvälineitä myös erikoissuunniteltuja asusteita ja kenkiä.
(Taulukko 2).
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Taulukko 2.

Pukeutumisen erikoisliikkeitä

Markkinoija

Pukeutuminen

Apuväline Lähdemäki Oy
Ellos Finland Oy
Erikoissuutarit Ky
ErgoMode Ky
Apuväline-huolto Avux Oy
Linctus Oy
Ettonet Oy
Rehashop/Marketta Airasmaa Oy
Respecta Oy
Terttu Lilja Oy
Taavin Seniorin Apulaiset Oy
Kaavapalvelu Ky
MediWe Oy
Oriveden Pirka-Kenkä Ky
Spesiaali Koot A ja O Oy
Kenkä-Rale Oy
Systeri Oy

x
x

Kenkiä

Lämpötossuja,
käsineitä, kengänpohjallisia,
lämmittimiä,
tukisukkia, liukuestesukkia
x
x
x

x

Pukeutumisen
apuvälineitä

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

5.2 Näön apuvälineitä
Näön apuvälineillä voidaan helpottaa huononäköisten tai näkövammaisten arjesta selviyty‐
mistä. Lukemisen ja katselun avuksi on erilaisia optisia ja elektro‐optisia apuvälineitä, kuten
luupit ja valolliset luupit, suurennusvälineet, valolliset suurennuslasit, lukukivet ja –viivaimet.
Näkökentän laajentajiin kuuluvat erilaiset lukulaitteet sekä käsikiikarit ja kiikarilasit. (Alkula
& Reisbacka 2005.) (Taulukko 3).
ATK‐apuvälineistä ruudun lukuohjelma on tietokoneeseen asennettava ohjelma, joka
tunnistaa näytöllä olevan tekstin ja puhuu sen. Suurennusohjelmassa on monia suuren‐
nusominaisuuksia. Myös kännykkään on ruudun lukijaohjelma. (Kuvat 4–6, Taulukko 4; Nä‐
kövammaisten keskusliitto 2013.)
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Taulukko 3.

Näön apuvälineitä

Taulukko 4.

Käsikiikarit

Kiikarilasit

Kannettavat lukulaitteet
(suurennus-laitteet,
entiset lukutelevisiot)

Pöytämalliset lukulaitteet (suurennus-laitteet,
entiset lukutelevisiot)

Luku-kivet ja viivaimet

Valolliset suurennuslasit

Suurennuslasit

Markkinoija
Comp-Aid Oy
Innojok Oy
KL Support Oy
Näkövammaisten keskusliitto ry
/Aviris Oy
Taavin Seniorin Apulaiset Oy
Linctus Oy

Luupit ja valolliset
luupit

Optiset ja elektro-optiset apuvälineet Näkökentän laajentajat

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

ATK-apuvälineet

Markkinoija
Comp-Aid Oy
Näkövammaisten Keskusliitto ry/Aviris

Comp-Aid Oy
Näkövammaisten Keskusliitto ry / Aviris
KL Support Oy
Comp-Aid Oy
Näkövammaisten Keskusliitto ry/Aviris

Laitetyyppejä
Ruudunlukuohjelma on tietokoneeseen asennettava apuohjelma, joka
palvelee sokeita ja vaikeasti heikkonäköisiä tietokoneen käyttäjiä.
Ruudunlukuohjelma tunnistaa tietokoneen näytöllä olevan tekstin ja
puhuu sen. Ohjelmassa voi olla suurennusominaisuuksia ja se voi
muuttaa monin tavoin näkymän väriasetuksia, mikä palvelee erityisesti heikkonäköistä tietokoneen käyttäjää.
Suurennusohjelma on tietokoneeseen asennettava apuohjelma heikkonäköiselle tietokoneen käyttäjälle. Suurennusohjelmissa on monia
suurennusominaisuuksia, joista käyttäjä voi valita käyttöönsä hänelle
parhaiten soveltuvat ominaisuudet
Puhesyntetisaattoriohjelma tulostaa tietokoneruudulla olevan tiedon
puheena.

Kuvat 4–6. Heikkonäköisille on käyttäjän tarpeen ja tilanteen mukaan muun muassa luuppeja, lukukiviä ja -viivaimia sekä suurennuslaseja ja -laitteita. Kuvat: Arja Rytkönen
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Kuva 7. Lähi- ja televisionkatseluun on erilaisia apuvälineitä, kuten kiikarilasit.
Kuva: Arja Rytkönen

Päivittäisiin toimiin kuten ruoanlaittoon on erilaisia pieniä apuvälineitä, esimerkiksi pu‐
huva talousvaaka, kattilan pohjalle laitettava kattilavahti, nestepinnan ilmaisin, pistekirjoi‐
tuksella, isoin numeroin ja kohomerkinnöin varustettu ajastin (Kuvat 8–11). Oman terveyden
hoitamiseen on muun muassa suomea puhuva verenpainemittari ja henkilövaaka, silmätip‐
pateline sekä erilaisia lääkedosetteja käyttötarpeen mukaan (Kuvat 12–16). Dosetista huoli‐
matta lääkkeet saattavat unohtua ottaa. Apteekeilla on lääkkeiden ottamisesta muistuttavia
laitteita, joka ohjelmoidaan henkilökohtaisen tarpeen ja lääkityksen mukaan. Laite hälyttää
äänellä ja valolla, kun lääke on otettava. Lääkemuistuttuja on myös turvarannekkeiden toi‐
mittajilla lisälaitteina.
Arkipäivän toimissa helpottaa esimerkiksi tyynyn alle sijoitettava herätyskellon täristin
(Kuva 17). Myös ompelulangan pujottamiseen on erilaisia pieniä apuvälineitä (Kuvat 18–19)
sekä erivärisiä sukanpidikkeitä, jotka pitävät sukkaparin yhdessä niin komerokaapin korissa
kuin pyykkikoneessa (Kuva 20). Suurinumeroiset kännykät ovat helposti käytettäviä ja niihin
voidaan myös ohjelmoida jo valmiiksi tärkeimmät numerot (Kuva 21).
Värien ja tuotteiden tunnistamiseen on puheella varustettuja värin ja koodin tunnisti‐
mia (Kuvat 22–23). Koodintunnistuksessa tuotteet merkitään numeroilla, joiden merkitys
luetaan tunnistuslaitteeseen. Kun tunnistimella kosketetaan tunnistusnumeroa, laite puhuu
siihen äänitetyn tekstin, esimerkiksi vaatteen pesuohjeet. (Näkövammaisten Keskusliitto
2013.)

Kuva 8. Nestepinnan ilmaisin piippaa ja
tärisee, kun anturit koskettavat nesteenpintaa. Kuva: Anneli Reisbacka
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Kuva: Arja Rytkönen
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Kuva 10. Keittoastian pohjalle laitettu
kattilavahti alkaa helistä äänekkäästi, kun
neste alkaa kiehua. Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 11. Ajastimien käyttöä helpottavat
suuret numerot ja käsin tunnusteltavat
kohomerkinnät. Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 12. Silmätippateline auttaa silmätippojen kohdistamisessa silmään, mikä voi
olla monelle hankala toimenpide itse tehtäväksi. Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 13. Pienten tablettien puolittaminen on monelle hankalaa. Siihen tarkoitusta varten on erityinen lääkkeen puolittaja. Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 14. Lääkedosetteja on erikokoisia ja
muotoisia. Pienimmät ovat taskukokoa.
Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 15. Usein henkilövaa`an numerot erottuvat heikosti taustasta.
Puhuva henkilövaaka auttaa oman
painon seuraamisessa. Kuva: Arja
Rytkönen
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Kuva 16. Puhuva verenpainemittari auttaa
omatoimisessa terveydenseurannassa.
Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 17. Herätyskellossa olevan täristimen
voi panna tyynyn alle. Kellon soidessa täristin tärisee voimakkaasti ja siinä on kirkkaasti vilkkuva valo. Kelloon voidaan kytkeä
esim. palovaroittimen, puhelimen ja itkuhälyttimen hälytys. Kuva: Kuuloinva

Kuvat18–19. Erilaiset langanpujottimet helpottavat ompelulangan saamista neulansilmään. Kuvat: Arja Rytkönen.

Kuva 20. Erivärisillä sukkapidikkeillä
samanpariset sukat saadaan pidettyä
yhdessä. Pidikkeet helpottavat myös
puhtaan pyykin lajittelua. Kuva: Arja
Rytkönen
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Kuva 22. Puhuva värintunnistin. Kuva:
Arja Rytkönen

Kuva 23. Numerotarroihin perustuva koodauslaite puhuu laitteeseen ennakkoon äänitetyn tekstin numerokoodin mukaisesti.
Kuva: Arja Rytkönen

5.3 Kuulon apuvälineitä
Kuulon apuvälineisiin kuuluu erilaisia kuulokojeita ja puhelimen apuvälineitä. Kuulokojeet
ovat yleisimmin käytettyjä apuvälineitä. Niitä on kooltaan ja väriltään erilaisia, jolloin ne voi‐
vat olla lähes huomaamattomia. (Taulukko 5). Muotoilultaan ja väriltään ne voivat toimia
osana asukokonaisuutta, kuten silmälasit. Vahvistinpuhelin on varustettu äänenvoimakkuu‐
den ja ‐sävyn säädöillä ja puhelinluurissa on kuulolaitteen käyttäjälle välttämätön, sisäänra‐
kennettu induktiosilmukka. Puhelimeen on saatavissa erilaisia lisähälyttimiä (Taulukko 6).
Tekstipuhelimella voidaan korvata puhelimessa puhuminen kirjoittamalla. (Kuva 24).

Kuva 24. Tekstipuhelin on laite, jolla voidaan
korvata puhelimessa puhuminen kirjoittamalla.
Se sopii henkilöille, jotka eivät pysty enää millään apuvälineilläkään puhumaan puhelimessa.
Kuva: KL Support
Taulukko 5.

Kuulon apuvälineitä

Markkinoija
GN Resound Finland
Kuuloinva Oy
Kuulopiiri Ky
Kuulotekniikka Oy
Oy Oticon Ab
Phonak Ab Filial i Finland
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Korvan sisällä olevat
kuulokojeet
x
x
x
x
x

Korvantauskojeet
x
x
x
x
x
x

Taskuun tai vaatteisiin
kiinnitettävät kuulokojeet
x

x
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Taulukko 6.

Puhelimen apuvälineitä

Markkinoija
GN ReSound Finland Oy/Ab
KL Support Oy
Kuulopiiri Ky
Kuulotekniikka Oy
Oy Oticon Ab
Kuuloinva Oy
Näkövammaisten keskusliitto ry
/Aviris Oy
KL Support Oy

Puhelimen lisähälyttimet, luurivahvistimet,
vahvistinpuhelimet, puhelinvahvistimet ja
hands free -laiteet matkapuhelimiin: ToiTeksti- ja kuvapuhelimet Toiminmintaperiaate: parantavat puhelimen soitto- taperiaate: Puhuminen puhelimesääntä ja käytön mielekkyyttä
sa voidaan korvata kirjoittamalla
x
x
x
x
x
x
x
x

Kuunteluvahvistimien toimintaperiaatteita:
Induktiosilmukka on apuväline, jolla tietyn äänilähteen ääni välittyy suoraan kuuloko‐
jeeseen, sulkien pois häiritsevät taustaäänet. Ääni vahvistuu kojeen yksilöllisten säätöjen
mukaan. Induktiosilmukoita on kolmenlaisia:
 Kaulasilmukka ‐ kannetaan kaulan ympärillä
 Tyynysilmukka ‐ jonka päällä istutaan
 Huonesilmukka ‐ asennetaan huoneeseen
Hälytyssignaaleja vastaanottavia laitteita on mukana ja paikoillaan pidettäviä laitteita.
Ne vastaanottavat signaaleja erilaisista lähettimistä ja antavat hälytysmerkin käyttäjälle eri‐
laisilla selvästi havaittavilla värinöillä ja valoilla. Hälytyssignaali voidaan ohjata palovaroitti‐
mesta, ovikellosta, puhelimesta, itkuhälytin yms. (Taulukko 7, Kuvat 25–30) .
Taulukko 7.

Markkinoija

Comp-Aid Oy
FinFonic Oy
GN Resound
Finland
KL Support OY
Kuuloinva Oy
Kuulopiiri Ky
Kuulotekniikka Oy
Oy Oticon Ab

Kuunteluvahvistimia ja kommunikaattoreita

Kuunteluvahvistimet,
kommunikaattorit. VoiInduktiodaan käyttää kuulokojeen silmukat
kanssa tai ilman.

Langattomat
kuulokkeet,
TV:n ja
radion kuuntelulaite

Hälytyksen
lähettimiä, esim.
ovikello, puhelin,
itkuhälytin,
kontaktimatto,
palovaroitin

Hälytyksen vastaanottimia, esim. mukana
kannettava laite, valosignaalin tuottava
laite, herätyskello,
rannehälytin, täristin

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Kuva 25. Kannettavaan vastaanottimeen
voidaan ohjata tarpeellisia hälytyksiä,
kuten palovaroitin, ovikello, puhelin,
itkuhälytin tms. Kuva: Kuuloinva

Kuva 26. Vilkkuvalla valolla varustettu
vastaanotin voidaan sijoittaa pöydällä tai
kiinnittää seinälle. Siinä on lisäliittimet
täristimelle, lankapuhelimelle ja
kännykälle. Kuva: Kuuloinva

Kuvat 27–28. Television, radion, ja hifi-laitteiden kuuntelun apuvälineitä.
Kuvat: KL Support

Kuva 29. Ovikello, jossa on äänimerkin lisäksi vilkkuva valo.
Kuva: KL Suppot
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Kuva 30. Palovaroittimen hälytyssignaali lähetetään erilliseen vastaanottimeen/täristimeen tyynyn alle.
Kuva: Kuuloinva

22

6

VIRKISTYS, KOMMUNIKAATIO JA ITSENSÄ
TOTEUTTAMINEN
Virkistys, kommunikaatio ja itsensä toteuttaminen koostuvat toiminnoista, joihin kuuluvat
vieraiden vastaanotto ja sosiaalinen elämä, harrastukset ja opiskelu, ulkoilu, television katse‐
lu ja musiikin kuuntelu. Näiden toteuttaminen riippuu paljon asunnon ominaisuuksista. (Ka‐
sanen & Kivilehto 2004.)
Kommunikaatiota tuetaan sillä, että asunto on varustettu yhteyksillä, jotka mahdollis‐
tavat puhelimen, internetin ja sähköpostin käytön. Jokaiselle laitteelle on hyvä olla omat
sähköliitäntänsä. Myös tulevaisuuden tarpeisiin on syytä varautua. (Kasanen & Kivilehto
2004.)
Sosiaaliselle kanssakäymiselle tulee järjestää tilaa. Asunnossa on hyvä olla tilaa vierai‐
den vastaanottoon ja yhdessä ruokailuun sekä yöpymiseen. Ajanvietto ulkona tulee tehdä
mahdolliseksi: Asunnosta pitää päästä parvekkeelle tai omalle pihalle. Ainakin osa parvek‐
keesta tai piha‐alueesta on hyvä suojata sään vaihteluilta. (Kasanen & Kivilehto 2004.)
Muiden tilojen tavoin myös parvekkeen valaistuksesta on huolehdittava. Parvekkeilla
tulee käyttää ulkotilojen tai kosteiden tilojen valaisimia. Valaisin kannattaa sijoittaa siten,
ettei sen valo paista häiritsevästi sisälle asuintilaan. Hyvä sijoituspaikka on parvekeseinän
yläreuna, kattopinta tai oven yläpuoli. Valaisin häiritsee sisätiloissa oleskeltaessa vähiten,
kun sen sijoittaa seinälle riittävän korkealle. (Jokiniemi 2011.)
Asunnon tulisi olla joustava yksilöllisille muutoksille. Se on voitava sisustaa ja kalustaa
eri tavoin. Kannattaa pohtia yhdessä, mistä kalusteista voidaan mahdollisesti luopua tai siir‐
tää varastoon, jotta kulkeminen helpottuisi. Mattojen tarpeellisuus tulee arvioida kriittisesti
turvallisen liikkumisen kannalta. (Sievänen & Sievänen 2007, 30–31.)
Olohuoneen valaistuksen tulee helposti muuntua moniin eri tarpeisiin. Olohuoneessa
katsellaan televisiota, siellä saattaa olla tietokone, ja joskus tarvitaan tunnelmavalaistusta.
(Jokiniemi 2011, 10.)
Olohuoneessa käytettäviin yleis‐ tai koristevalaisimiin liittyy usein tunne‐ ja design‐
arvoa. Valaistuksella kannattaa korostaa huoneen vastapäistä nurkkaa, joka on tilan mitta‐
suhteiden hahmottamisen kannalta keskeisin. Valoa tarvitaan runsaasti myös sisäänkäyntien
kohdalla, jotta huoneessa olijat hahmottavat helposti ulosmenotiet ja pystyvät havaitsemaan
huoneeseen saapuvat. (Jokiniemi 2011, 10.)
Yleisvalaistukseen soveltuvat myös kattoon asennettavat, epäsuorasti seinäpintoja va‐
laisevat valorampit. Valaistut vaaleat seinäpinnat mahdollistavat hyvinkin heikkonäköisen it‐
senäisen selviytymisen ja saavat tilan vaikuttamaan hyvin valoisalta. (Jokiniemi 2011, 10.)
Jalka‐ ja pöytävalaisimet ovat hyvä lisä oleskelu‐ ja aulatilojen valaistuksissa. Niiden pis‐
torasiat voidaan kytkeä myös seinäkatkaisijoilla toimiviksi. Valaistuksen määrää ja laatua on
voitava muunnella tarpeen mukaan. Se tapahtuu edullisimmin tai helpoimmin käyttämällä ti‐
lassa useita erityyppisiä valaisimia kuin käyttämällä himmentämistä. (Jokiniemi 2011, 10–11.)
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7

KEITTIÖ
7.1 Keittiön esteettömyys
Ruoanvalmistuksessa on monia toimintoja, kuten ruoka‐aineiden esikäsittely ja kylmäsäily‐
tys, kypsentäminen, leipominen ja pakastaminen sekä mahdollisesti myös säilömisen (Kasa‐
nen & Kivilehto 2004). Keittiötilan muuttaminen esteettömäksi jo ennen vanhuutta ja varsi‐
naisia toimintarajoitteita on järkevää jo käyttöturvallisuuden näkökulmasta. Esteettömät ti‐
lat ja varusteet tuovat turvallisuutta kaikille käyttäjille. Lähtökohdaksi tulee ottaa käyttäjien
omat mitat ja ulottuvuus. Iäkkään ihmisen ulottuvuusalue on pienempi kuin nuoremman, ja
myös kumartuminen on usein hankalaa. Samoin liikkuminen ja tasapainon ylläpitäminen ja
voiman käyttö voivat olla rajoittuneita. Esimerkiksi työtason korkeus 800–850 mm on iäk‐
käälle, lyhyelle tai istuen työskentelevälle usein parempi kuin nykyisin käytössä oleva 900
mm. (Mäntylä ym. 2011.)
Pyörätuolista käsin sopiva työskentelykorkeus on 700–850 mm lattiasta. Pyörätuolia
käyttävä tarvitsee vapaata tilaa vähintään leveydeltään 800 mm ja syvyydeltään 600 mm.
Polvitilan vapaa korkeus ei saa jäädä alle 670 mm. Työtuolia käyttävä tarvitsee polvitilaa 600
mm leveydeltä. (Könkkölä 2003, 99.)
Useimmille iäkkäille sopivat matalat seinäkaapit ja pienempi seinäkaapin ja työtason vä‐
li. Iäkkäälle henkilölle seinä‐ ja pöytäkaapin väliksi riittää yleensä 370 mm ja pyörätuolissa is‐
tuvalle tai käsistään heikkovoimaiselle 250–300 mm (Könkkölä 2003, 107). Jos seinäkaappeja
ei voida muuttaa sopivalle ulottumiskorkeudelle, käyttöastioiden sijoituspaikkaa voidaan
vaihtaa käden ulottuville, esimerkiksi sijoittamalla pöytäkaapin laatikoihin kahvikupit, juoma‐
lasit, käyttölautaset yms. Astiankuivauskaapissa alimmaiseksi voi laittaa tasoritilän, johon voi
asettaa kupit ja lasit. Lautasritilät voivat olla ylempänä, koska niihin tartutaan vain etureu‐
nasta. (Sievänen & Sievänen 2007, 29.) Myös valojen käyttö esimerkiksi kulmakaapissa hel‐
pottaa kaapin käytettävyyttä. Työtasossa olevasta tartuntakaiteesta saa tarvittaessa tukea
keittiössä liikuttaessa (Kuvat 31–33).

Kuva 31. Lautaset voidaan
sijoittaa hyvälle ulottumiskorkeudelle ulosvedettävään pöytälaatikkoon.
Kuva: Anneli Reisbacka.

Kuva 32. Työtasoon kiinnitetystä tartuntakaiteesta saa
tarvittaessa ottaa tukea.
Kuva: Anneli Reisbacka

Kuva 33. Kulmakaapin käytettävyyttä lisäävät siellä olevat led-valot.
Kuva: TTS

Työvälineiden ja laitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja ne sijoitetaan parhaalle
ulottuvuusalueelle. Lisäksi niiden tulee olla helposti säilytettäviä, käytettäviä ja puhdistetta‐
via. Koneiden välittömässä läheisyydessä tulee olla myös tavaroille laskutilaa.
Tilojen ja varusteiden kunnossapitoa helpottaa, jos pinnat ovat sileitä ja kovia. Varus‐
teissa pyöreät tai pyöristetyt ja tasapintaiset rakenteet helpottavat puhdistusta.
Pistorasioita tulee olla kaikkia toimintoja vastaava määrä. Jokaiselle laitteelle on omat
pistorasiansa, sopivalla korkeudella, käden ulottuvilla, ei sijoitettuna laitteen taakse.
TTS:n julkaisuja 419 (2014)
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Ulosvedettävät laatikostot ovat hyllykaappeja helppokäyttöisempiä. Syvissä kaapeissa
olevat, ovien aukeamisen myötä syttyvät valot helpottavat kaappien käyttöä. Led‐valot ovat
turvallisia, sillä ne eivät kuumene ja lisäksi ne säästävät energiaa. Kulmaratkaisuissa kannat‐
taa suosia kokonaan ulos vedettäviä laatikostoja. Riittävät ja tarkoituksenmukaiset jätteiden
lajittelutilat järjestetään esimerkiksi allaskaappiin.
Ovet ja laatikot tulee olla helposti avattavissa. Nuppi‐ ja kynsivetimiä on vältettävä,
koska käsien ja sormien toimintakyky voi olla heikentynyt. Lankavetimien on oltava riittävän
suuria ja väriltään erottuvia. Laatikoiden tulee olla tarpeeksi tukevia, jotta ne kestävät jonkin
verran tahatonta tukeutumista.
Koneiden ympärille tulee järjestää lasku‐ ja käyttötilaa, mikä vähentää riskiä kompastua
tavaroita siirreltäessä. Harvemmin käytettävien pienkoneiden säilytys kannattaa suunnitella
vetolaatikostoon, mikä helpottaa myös siivousta.
Keittiössä kulkuväylät tulee suunnitella riittävän väljiksi, jotta niissä pääsee kulkemaan
mahdollisen apuvälineen kanssa. Tarpeettomat väliovet keittiön ja muiden tilojen välillä
kannattaa poistaa. (Sievänen & Sievänen 2007, 27.)
Muistisairaan toimintaa keittiössä, kuten laitteiden käyttöä tulee seurata, sillä siinä voi
tapahtua muutoksia sairauden edetessä. Jokapäiväiset käyttötavarat on hyvä olla esillä tai
saada ne muuten näkyviin. Toisaalta liiallinen turhien tavaroiden esilläolo aiheuttaa turhaa
sekaannusta. Tarpeellisten ja asukkaalle tärkeiden astioiden esillä pitäminen samoilla paikoil‐
la kaapeissa helpottaa niiden käyttöä. Vaaralliseksi todetut tarvikkeet kannattaa siirtää esi‐
meriksi varastoon, jotta vältytään mahdollisimman paljon lukituilta kaapeilta. Asukkaalle ai‐
heuttavat turhaa hermostumista kaapit, joiden ovessa on vedin, mutta jotka eivät aukea.
Tuolloin kannatta poistaa vedin ja laittaa kaapin oveen esimerkiksi magneettilukot. (Sievä‐
nen & Sievänen 2007, 27–28.)
Markkinoilla on erilaisia säädettäviä keittiökalusteita (Taulukko 8). Tarjolla on kalustei‐
ta, jotka soveltuvat myös kaikenikäisille ja ‐pituisille sekä erilaisen liikuntakyvyn omaaville
käyttäjille ‐ yhdelle käyttäjälle tai yhteiskäyttöön. Yleispätevä ratkaisu poistaa leimaavan ja‐
ottelun ns. koti‐ ja erikoiskeittiöihin. Korkeudensäätö voi tapahtua sähköisesti. Vaakasuun‐
taiset säädöt toimivat manuaalisesti tai sähköisesti (Kuvat 34–35). Säädettävä kalusteosa
voidaan lukita valittuun korkeusasemaan silloin, kun päivittäistä säätötarvetta ei ole, esim.
yhden käyttäjän keittiössä. (Mäntylä ym. 2011). Hanojen ja säätimien avaamista voi helpot‐
taa erilaisten avaajien ja vipuvarsien avulla. Yhden käden hanat ja liiketunnistimella varuste‐
tut hanat ovat helppoja käyttää. (Sosiaali‐ ja terveysministeriö 2005.)
Taulukko 8.

Säädettäviä keittiökalusteita

Markkinoija
Apuväline Lähdemäki Oy
Forssan Säätökaluste Oy
H-team-Mobile
Häfele GmbH & Co KG
ICF Group Oy
Suomen Apu-Tuote Oy
Variante Oy

Keittiökalusteiden nostimet, joiden avulla kalusteiden korkeutta voidaan säätää
Sähköisesti korkeussäädettävät keittiökalusteiden nostoyksiköt
Mobile säädettävät kalusteet
Seinäkaapin ulosvetomekanismi; kalusteiden sähköinen lukitusjärjestelmä
Säädettävät kaapit ja työtasot
Easy Box yläkaapin nostin
Yläkaapin ja työtason säätömahdollisuus
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Kuvat 34–35. Säädettävillä keittiökalusteilla kaapit ja työtaso saadaan käyttäjän kannalta sopivalle työskentelykorkeudelle. Kuvat: Anneli Reisbacka

7.2 Keittiön valaistus
Keittiön yleisvalaistuksen on oltava tehokas. Lisävaloa tarvitaan keittiökaapistoille, tiskipöy‐
dälle, liedelle ja muille työskentelytiloille. Valaistuksen tulee olla tasainen, eikä työtasoille
saa jäädä hämäriä nurkkauksia. Hyvä ja oikein suunniteltu keittiövalaistus ennaltaehkäisee
tapaturmia. (Jokiniemi 2011.)
Työtasot voidaan valaista loistelamppuvalaisimilla. Valaisimien paras sijoituspaikka on
yläkaapiston alapinnassa. Valaisimen valo tulee kohdistaa kaapiston alla olevaan seinään, vaik‐
ka kuivauskaapin kohdalla se ei aina olekaan mahdollista. Häikäisyn estoon voi käyttää valaisi‐
men eteen asennettavaa valolistaa. (Jokiniemi 2011.) Myös led‐valot soveltuvat työtasojen va‐
laistukseen (Mäntylä 2007,3). Heikkonäköiselle hyvä keittiökalusteiden väritys on sellainen,
jossa työtasot ja yläkaapit ovat vaaleita, mutta alakaapit tummia (Könkkölä 2003, 93).
Keittiön ruokapöydän yläpuolelle ripustettu valaisin voi valaista suoraan alas ja/tai tuot‐
taa valoa epäsuorasti suuntautuen ylös kattoon. Valaisimen tulee olla hyvin häikäisysuojattu,
jottei valo paista ikävästi ruokailijoiden silmiin. Ruokailussa on kuitenkin hyvä, jos pöydälle
saadaan suoran valon aiheuttamaa varjonmuodostusta. Varjot ruokapöydällä helpottavat as‐
tioiden ja ruokailuvälineiden havaitsemista. Valaisinta ei tule kuitenkaan ripustaa niin alas,
että se haittaa ruokailijoiden katsekontaktia ja kommunikointia. Kuulovammaisten kannalta
häikäisemätön valaistus ja riittävä varjonmuodostus ovat tärkeitä, sillä heille optimaalinen
kasvojen ja eleiden näkeminen on kommunikoinnin perusedellytys. (Jokiniemi 2011, 10.)

7.3 Ruokailun tilantarve
Keittiön ikkunasta avautuva näkymä luontoon ja lähiympäristöön lisää viihtyisyyttä. Liikunta‐
esteisen kannalta on hyvä, jos keittiön ruokailutila on riittävän suuri ja siitä ovat mahdolli‐
simman lyhyet etäisyydet liedelle, työtasoille ja jääkaapille (Könkkölä 2003, 97).
Keittiöön on varattava riittävän leveät kulkuväylät myös ruokapöydän ympärille. Keit‐
tiökalusteiden ja pöydän väliin tulee jäädä noin 1400 mm vapaata tilaa, jotta pyörätuolia
käyttävä henkilö mahtuu liikkumaan. Pyörätuolia käyttävä henkilö tarvitsee 900 mm leveän
vapaan tilan pöydästä, kun tavallista tuolia käyttävä tarvitsee 600 mm vapaan tilan pöydästä.
Ruokapöydän jalkarakenne ei saa estää vapaan polvitilan muodostumista. (Könkkölä 2003,
97–98.)
Vanhuksen käyttöön varatun tuolin tulee olla tukeva, käsinojallinen ja istuinosan kor‐
keuden lattiasta 450–500 mm. Istuimen valinnassa tulee lisäksi kiinnittää huomiota sen muo‐
toiluun, istuinosan leveyteen (yli 450 mm) ja syvyyteen sekä selkänojan ja käsinojan muotoi‐
luun, tukevuuteen ja mitoitukseen. Tuolin materiaalina lakattu puu on hyvä vaihtoehto, kos‐
ka se on helppo pitää puhtaana.
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7.4 Kodinkoneiden valinta ja sijoitus
7.4.1

Yleisiä vaatimuksia

Liikuntakyvyn ja tasapainon heikennettyä on kiinnitettävä huomiota asunnossa olevien lait‐
teiden ja tavaroiden tukevaan kiinnitykseen. Koneet, laitteet ja kalusteet tulee kiinnittää si‐
ten, etteivät ne kaadu, kun niistä otetaan tukea. Samoin on varmistettava, ettei esimerkiksi
liesi kaadu asukkaan päälle, kun asukas kaatuessaan ottaa kiinni uunin vetimestä. (Sievänen
& Sievänen 2011, 16.)
Koneiden tulee olla yksinkertaisia, turvallisia käyttää ja helppohoitoisia. Varsinkin heik‐
konäköisten ja muistisairaiden on usein vaikea käyttää integroituja eli kalustepeitteisiä ko‐
dinkoneita. (Mäntylä ym. 2011). Vaikka vanhuksen ja vammaisen henkilön käyttöön tulevan
kotitalouskoneen valinta on yksilöllistä, on joitain yleisiä vaatimuksia.
Näkövammaisilla koneen säätäminen ja ohjauslaitteiden käsittely tuottavat eniten vai‐
keuksia. Näkövammaisen tulisi voida tunnustella valitsimia sormin. Valitsimien portaittainen
säätö, ohjelmien aloituskohdan ja/tai nollakohdan merkitseminen kohomerkinnöin, valitsi‐
mien muotoilu epäsymmetrisiksi, tekstin suurentaminen ja erottaminen taustaltaan väri‐
kontrastein helpottavat oleellisesti heikkonäköisiä. Nämä toimenpiteet parantavat myös
kaikkien muidenkin henkilöiden koneiden käyttöä. (Malin 1998; Mäntylä ym. 2011.)
Heikkokätisillä valitsimien samanaikainen painaminen ja kiertäminen tuottaa ongelmia.
Valitsimien on oltava niin suuria, että niistä saa kunnon otteen eikä niitä tarvitse säätää vain
sormenpäillä (Malin 1998; Mäntylä ym. 2011.) Heikkokätiselle kevyesti painettavien valitsi‐
mien käyttö on helpompaa kuin kierrettävien. Pintamateriaaleiksi on valittava sellaisia, jotka
eivät luista käsistä. (Mäntylä ym. 2011.)
Pyörätuolilla liikkuvalla henkilöllä koneiden käytössä ongelmia tuottaa ulottuminen.
Pyörätuolin käyttäjä ei ulotu kovin alas eikä ylös. Aivan koneen etureunaan ulotutaan noin
250–1300 mm:n korkeudella lattiasta. (Malin 1998; Mäntylä ym. 2011) Tämä on ongelma eri‐
tyisesti astian‐ ja pyykinpesukonetta sekä kuivausrumpua täytettäessä tai tyhjennettäessä
sekä ohjelmaa säädettäessä.
Myös nivelreumaa sairastavan on usein hankala ylettyä kauas. Jäykkien lonkkien takia
kumartuminen voi olla vaikeaa. Käsien ylösnostaminen voi olla mahdotonta. Koneiden sijoi‐
tustapa ja ‐korkeus vaikuttavat niiden käyttöön. Tavoitteena on mahdollisimman suora työ‐
asento. Mitoiltaan pienet koneet ovat helpompia käyttää kuin suuret koneet. Tällöin korit,
luukut ja pellit ovat pienempiä ja kevyempiä käsitellä. (Malin 1998; Mäntylä ym. 2011.) Koti‐
talouskoneet kannattaa asentaa turvalliselle ulottuvuusalueelle, joka on noin 400–1100 mm
lattiasta (Malin 1998). Ruoanvalmistukseen ja ruokailuun on olemassa erilaisia apuvälineitä,
joiden avulla henkilö voi selvitä omatoimisesti ruuan valmistuksesta tai ainakin ruokailusta.
Muistisairaan kohdalla uusia koneita ja laitteita hankittaessa tulee kiinnittää erityistä
huomioita niiden helppokäyttöisyyteen ja tuttuuteen. Mikroaaltouuneissa, liesissä ja pesu‐
koneissa tulee olla helpot manuaaliset ohjauspainikkeet tai vääntimet, digitaalisia tulee vält‐
tää. Liettä valittaessa on varmistettava, että siinä on turvallisuutta lisäävänä ratkaisuna yli‐
kuumenemisen estävä toiminto eli liesivahti. Vanhaan lieteen sen voi lisätä jälkikäteen. (Sie‐
vänen & Sievänen 2011, 16.)
Koneiden suositeltavat sijoituskorkeudet ovat käyttäjän toimintakyvystä riippuen (Män‐
tylä ym. 2014):
 jääkaappi ja pakastekaappi 400–900 mm
 kalusteuuni 700–900 mm
 astianpesukone 300–450 mm
 mikroaaltouuni 900–1000 mm
 pienkoneet 700–1100 mm.
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7.4.2

Kylmäsäilytyslaitteet

Jääkaappi ja pakastin kannattaa valita erillisinä laitteina ja sijoittaa ne noin 400 mm lattiasta,
mikä helpottaa ulottumista niiden ala‐ ja ylähyllyille. Sulatusjärjestelmänä tulee olla auto‐
maattisulatus sekä jääkaapissa että pakastimessa, jotta laitteiden kunnossapito helpottuu.
Laitteiden alle lattian suojaksi tulee laittaa turvakaukalo, joka tuo näkyviin mahdollisen sula‐
vesialtaan vaurioitumisesta aiheutuneen vesivuodon. Mielellään valitaan laite, jossa lauhdu‐
tin on peitetty. Silloin vältytään sen pölyyntymiseltä ja puhdistamiselta. Kaappipakastin on
helpompi käyttää kuin säiliöpakastin.
Pakastimessa umpikorit ovat pelkkiä hyllyjä käytännöllisemmät. Värikontrastit hyllyissä
helpottavat tavaroiden sijoittamista. Valitsimien tulee olla hyvällä säätökorkeudella. Valitsi‐
mien merkintöjen tulee olla selvästi erottuvia, mielellään äänimerkein varustettuja.

7.4.3

Astianpesukone

Kotitöissä auttaville omaisille tai kotihoidon henkilöille astianpesukone antaa mahdollisuu‐
den käyttää aikaa muihin hoiva‐ tai kotitöihin tiskaamisen sijaan. Astioiden käsinpesu tuottaa
hankaluuksia henkilöille, joille seisominen tai käsien nostaminen on vaikeaa. Jos astian‐
pesukonetta ei ole, astianpesupaikka tulisikin suunnitella niin, että se on helposti muunnel‐
tavissa istuen työskentelyä varten.
Useimmille seisoen työskenteleville kuivauskaapin 370 mm etäisyys astianpesupöydästä
on sopiva. Mitta voi olla lyhempikin. Pyörätuolia käyttävälle ja käsistään heikkovoimaiselle
kuivauskaapin voi alentaa 250–300 mm etäisyydelle astianpesupöydästä. (Könkkölä 2003,
107.) Samalla tulee varmistaa pesuhanan toimintaedellytykset.
Astianpesukoneen valintaan pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle vaikuttaa ennen kaikkea
koneen koko ja sijoitus. Isoon koneeseen on vaikea ulottua sekä leveys‐ että syvyyssuunnas‐
sa. Pöytäkaappiin sijoitettu pieni astianpesukone on helpoin käyttää silloin, kun ohjaustaulu
on sen yläreunassa. Tällöin käyttäjä ulottuu sen eri osiin pyörätuolista käsin. Ison astian‐
pesukoneen sijoitus komerokaappiin 300–450 mm korkeudelle lattiasta helpottaa hyväkun‐
toisen käyttäjän ulottumista koreihin, mutta ei pyörätuolissa olevaa henkilöä.
Näkövammaisilla koneen sisustuksen selkeys ja värikontrastien käyttö korien eri osissa
on tärkeää. Ruokailuvälineille irrotettava kori on helpompi käyttää kuin erillinen välinetaso.
Koneessa oleva sisävalo helpottaa koneen käyttöä ja kunnossapitoa. Liikuntaesteiselle help‐
pokäyttöisin astianpesukone on työtasoon upotettava, päältä täytettävä kone (Könkkölä
2003, 107). Tällöin he pystyvät ottamaan tukea työpöydästä.
Astianpesukonetta valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota myös koneen helppoon
puhdistettavuuteen, kuten jätesiivilän irrotettavuuteen ja puhdistettavuuteen. Vesivuotova‐
hinkojen havaitsemiseksi astianpesukoneen alle tulee sijoittaa muovikaukalo. Markkinoilla
on myös vesiturvajärjestelmiä, jotka hälyttävät mahdollisesta vesivuodosta. Astianpesukone
tulee kiinnittää seinään tai kaapistoon, jotta se ei luukkuun nojattaessa keikahda paikoiltaan.
Vesivuotovahinkojen välttämiseksi astianpesukoneen täyttö‐ ja poistoletkujen kunto ja
liitännät tulisi tarkistaa aika ajoin. Erityisesti poistoletku saattaa hankautua rikki kaapiston
läpivientiaukoissa, kun poistoletku pääsee liikkumaan poistoveden pumppauksen aikana.
Tarvittaessa poistoletku tulee vaihtaa. (Rytkönen ym. 2004).

7.4.4

Sähköliesi, keittotaso ja erillinen uuni

Keittotaso ja erillinen uuni on mahdollista sijoittaa käyttäjän ulottuvuuden mukaan sopivalle
korkeudelle myös pyörätuolilla liikkuvalle. Erillisen uunin sijoituskorkeus on 700‐900 mm lat‐
tiasta.
Keittotaso voi olla valurautaisilla keittolevyillä tai keraamisella tasolla varustettu. Induk‐
tiokeittotaso on turvallisin vaihtoehto, koska keittotaso ei kuumene, jos sen päälle on jäänyt
esimerkiksi termoskannu. Induktiokeittotaso vaatii toimiakseen magnetisoituvan keittoastian
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pohjan. Todettakoon, että tyhjilleen jäänyt kattila kuumenee samalla tavoin kuin muillakin
keittotasoilla. Näkövammaisilla keittoalueiden havaitseminen keittotasossa on monesti vai‐
keaa. Samoin ohjaustaulun kytkimien käyttö voi olla hankalaa, koska keittotasolla olevat va‐
litsimet erottuvat usein huonosti taustastaan.
Sivulle avautuva uuni ja sen alapuolella oleva laskutaso ovat helppoja kaikkien toiminta‐
rajoitteisten käyttää. Uunin turvasalpa tai jäykkä luukku saattaa aiheuttaa vaikeuksia heikko‐
voimaisille käyttäjille. Uunin käyttöä helpottavat kevyet pellit ja pellin kannattimien väri‐
kontrasti muuhun sisäpintaan nähden.
Liesituulettimen sijoituksessa on noudatettava sen käyttöohjeen neuvoja. Liesituuletti‐
men ohjeelliset sijoituskorkeudet ovat: sähköliedestä 500–550 mm, kaasuliedestä 600 mm ja
puuliedestä 700 mm. (Rytkönen 2009a.)Turvallisin liesituuletin on tulipalon automaattisesti
sammuttava laite. (Kuva 36)
Markkinoilla olevat liesivahdit ehkäisevät vaaratilanteita ja liesipaloja. Ne voivat kat‐
kaista liedestä virran ajan, ajan ja keittolevyn tehon, lämpötilan, lämpötilanmuutoksen ja lii‐
ketunnistuksen tai savun perusteella (Korhonen ym. 2009, Taulukko 9). Liesissä on olemassa
myös omaa turvatekniikkaa. Pitempään markkinoilla on ollut ns. turvaliesi, jossa toisesta va‐
litsimesta valitaan lieden teho ja toisesta käyttöaika. Uusimpiin keittotasoihin on tullut tur‐
vajärjestelmiä, joissa keittotaso menee automaattisesti pois päältä, jos keittotason tehon
säätöä ei ole muutettu. Toiminta‐aika riippuu tehosta. Mitä suurempi teho, sitä nopeammin
liesi kytkeytyy pois päältä.
Taulukko 9.

Merkki ja malli
Cabinova-liesivahti

Liesien turvalaitteita

Maahantuoja/markkinoija/valmistaja
FinnCabinova

Virrankatkaisu

Lämpötilatunnistin

Ajan ja lämpötilan perusteella

Valvoo lieden pinnan lämpötilaa.
Ei
Vaaratilanteessa hälyttää merkkiäänellä ja katkaisee virran lämpötilan
noustessa lieden yläpuolella liian
korkeaksi.
Ei ole. Lisälaitteena saatavana
Ei
Hellahälytin SA100 hälyttää äänimerkillä, jos liesi kuumenee likka.
Älyhellavahti katkaisee virran liedestä hellahälyttimen äänestä
Kyllä
Ei

Innohome Älyhella- Innohome Oy
vahti

Ajan tai esim. palovaroittimen
äänen avulla

Liesivahti

Tunstall Oy

Saferaturvatekniikka

Safera Oy

YKE2

Yke Oy

Tehon, ajan ja lämpötilan perusteella
Lämpötilamuutoksen ja liiketun- Kyllä. Hälyttää ja katkaisee virran
nistuksen perusteella (monianturijärjestelmä)
Tehon ja ajan perusteella
Lisävarusteena

Sammutus

Kyllä,
premiummalli
Ei

Lähde: Korhonen, Anne, Sari, Liski-Markkanen & Reisbacka, Anneli (2009) Laitteita liesipalojen ennaltaehkäisyyn – liesiturvalaitteiden vertailu. TTS tutkimuksen
tiedote, Kodin toiminnallisuus, teknologia ja palvelut 5/2009 (642).
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Kuva 36. Liesituulettimeen sijoitettu turvalaite sammuttaa keittotasolla alkaneen palon
sammutusnesteellä. Kuva: Safera

7.4.5

Mikroaaltouuni

Lähes kaikki mikroaaltouunit ovat vasenkätisesti aukeavia. Työskentelyä helpottava astioiden
laskutaso tulee järjestää laitteen oikealle puolelle. Joissakin uuneissa luukku avautuu eteen‐
päin. Tällöin laskutaso voi olla uunin kummalla puolella tahansa.
Pyörätuolilla liikkuvan taloudessa mikroaaltouunia on helpoin käyttää, jos se sijoitetaan
700 mm korkeudella olevalle työtasolle ja vieressä tai edessä on laskutasoa. Näkövammaisel‐
le ohjaustaulun valitsimien on hyvä olla mekaanisesti kierrettäviä kellotaulun mukaisesti.
Heikkonäköiset voivat käyttää sekä mekaanisia ja elektronisia valitsimia, jos sijoituspaikan
valaistus on hyvä. (Uski & Alkula 1992, 3.) Muille käyttäjille sopiva sijoituskorkeus on 700–
1100 mm lattiasta.
Kun käyttäjä näkee kuumennettavan ruuan pinnan, hän voi välttää ruuan ylikuumene‐
misen aiheuttamia riskejä, kuten ruuan kiehumisen yli ja astioiden vahingoittumisen kuu‐
muudesta. Turvallisinta on käyttää astioita, jotka läpäisevät mikroaallot ja kestävät tavallisen
vastusuunin käyttölämpötilat. Mikroaaltouunin suuri sisätilavuus antaa tilaa käsille tarttua
turvallisesti kuumaan astiaan.

7.4.6

Pienkoneiden sijoitus ja käyttö

Käyttöturvallisuuden kannalta pienkoneiden, kuten sähkövatkaimen, sauvasekoittimen ja
monitoimikoneen, on hyvä olla käyttövalmiina ja niiden siirtelyä tulee välttää. Työpöytätaso
900 mm korkeudella on liian korkea pienkoneiden käyttöön. Parempi käyttökorkeus olisi
noin 700–750 mm. Esimerkiksi normaalia syvempi työtaso (800 mm) mahdollistaa pienko‐
neiden säilyttämisen työtason takaosassa. Markkinoilla olevissa keittiökalusteissa on pienko‐
neiden ja niiden lisäosien säilyttämiseen laatikostoja, joissa ne pysyvät järjestyksessä ja ovat
helposti nostettavissa työtasolle. (Malin 1998, 5.)
Vesipisteen on hyvä olla lähellä kahvin‐ ja vedenkeitintä. Samoin säilytystilaa tarvitaan
kahville, teelle ja suodatinpapereille. Kahvinkeittimelle tarvitaan vapaata käyttötilaa paitsi
laitteen sivulle myös yläpuolelle 100–150 mm, jotta kahvinkeittimen suodatinta on helppo
käyttää.
Valitsimien merkintöjen, kuten merkkivalot ja päälle pois‐kytkennät, tulee olla hyvin
näkyviä. Automaattinen poiskytkentä sähköverkosta on välttämätöntä varsinkin muistisairail‐
le, esimerkiksi kahvinkeittimistä (Taulukko 10).
Laitteen eri osien erottuminen värikontrastein on tärkeää. Kahvinkeittimen suodatinpa‐
perin asettaminen suodattimeen, suodattimen puhdistukseen ottaminen ja sen paikoilleen
asettaminen ovat hankalia esimerkiksi täysin mustassa laitteessa. Kädensijan käteen sopi‐
vuus ja kannun tasapainoisuus täytettynä on syytä varmistaa. Kestosuodatin ei ole hyvä, kos‐
ka sen puhdistaminen kahvirasvasta on työlästä.
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Taulukko 10.

Automaattisella virrankatkaisulla varustettuja kahvinkeittimiä

Markkinoija
BSH Kodinkoneet Oy
BSH Kodinkoneet Oy
OBH Nordica Finland Oy
Oy Electrolux Ab
Oy Hedengren Kodintekniikka Ab
Oy Moccamaster Nordic Oy
AV-Komponentti Oy
Philips Oy
Suomen Sähkötuonti Oy

Tuotemerkki
Siemens
Bosch
OBH Nordica
Electrolux
Melitta
MoccaMaster
Severin
Philips
Braun
Kenwood

7.5 Apuvälineitä ruokailuun
Apuvälineitä käyttäen myös heikkovoimainen henkilö voi selvitä omatoimisesti ruuan val‐
mistuksesta tai ainakin ruokailusta. Jos puristusvoima on heikko, kevyet astiat ja kevyet ja
paksuhkovartiset välineet helpottavat sekä ruuanvalmistusta että ruokailua (Taulukko 11‐
12). Jos käsissä on vapinaa, tukevat astiat, liukuestealusta ja painavat välineet helpottavat
niin työskentelyä kuin syömistä. Ruokailuvälineiden pitää olla käteen sopivia ja ruuan pysyä
niissä hyvin. Juomista helpottavat isokorvainen muki ja pitkäjalkainen lasi.
Astioiden tulee erottua pöydän pinnasta ja ruoan astioista. Lautasen sisällä ei tulisi olla
kuvioita, koska ne saattavat hahmottua jonkun silmissä ruuaksi. Väriraita lautasen reunassa
auttaa dementoitunutta erottamaan lautasen hyvin. Sininen ja punainen raita ovat parhaim‐
pia. (Kotilainen ym. 2007, 35.)
Taulukko 11.

Ruoanvalmistuksen ja ruokailun apuvälineitä

Markkinoija
Ettonet Oy
Linctus Oy
Respacta Oy
Näkövammaisten keskusliitto ry/Aviris Oy
Apuväline Lähdemaäki Oy
Taavin Seniorin Apulaiset Oy
Terttu Lilja Oy
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Taulukko 12.

Pienten apuvälineiden käytettävyys

Tuote
Brix-maitopurkin kaatokahva

Markkinoija
www.respecta.fi
www.apuvalinelahde.fi

Käyttökokemuksia
Brix-maitopurkin kaatokahva auttaa kaatamista. Sen paikoilleen asettaminen
vaatii asettelua ja sorminäppäryyttä.

Buckingham-otekahva

www.seniorinapulaiset.fi

Dycem-avaajahattu,
eri kokoja

www.respecta.fi
www.yliopistonapteekki.fi
www.seniorinapulaiset.fi
www.metsapolku.fi
www.respecta.fi
www.krmedigroup.mycashflow.fi
www.ettonet.fi
www.apuvalinelahde.fi
www.respecta.fi
www.seniorinapulaiset.fi
www.respecta.fi

Buckingham-otekahvaa voi käyttää kuumien lautasten nostamiseen. Kahvan
käytettävyys riippuu lautasen muodosta. Kahva on saatava riittävän syvälle
lautasen reunaan siten, että kolme silikonista nipukkaa ottaa kiinni lautasen
pinnasta.
Dycem-avaajahattu soveltuu monenlaisten korkkien avaamiseen. Silikoninen
pinta oli miellyttävän tuntuinen kädessä.

Jarkey-avaaja (sininen)

Oxo-Good Grips
-mittakannu (2,5 dl)
Priot/Handy
-säilyketölkinavaaja
(punainen)
Priot/Lifty-kannenavaaja
(vihreä)
Priot/Spinnerpullonkorkinavaaja
Priot/Strong-kannenavaaja
(harmaa)
Stirex-talouspihdit,
joustosanka
TipTop-maitopurkinavaaja
6-toiminen monitoimiavaaja, (Progressive 6in-1 multi opener)

www.respecta.fi

Jarkey-purkinavaaja sopii isojen purkien (ø min 7 cm) ilmaamiseen. Ei sovellu
esimerkiksi pilttipurkkien avaamiseen.
Oxo-kannussa mitta-asteikko on nähtävissä kannen sivuilta ja päältä, mikä
helpottaa sen käytettävyyttä.
Priot Handy-kannenavaaja soveltuu peltipurkkien avaamiseen, joissa on vetolenkki sormella avaamista varten.

www.respecta.fi

Priot-Lifty kannenavaaja sopii umpioitujen purkkien avaamiseen. Ei sovi kuitenkaan purkeille, jossa kannen alla on koholla oleva reuna.
Priot Spinner -pullonkorkinavaaja sopii vain muovisille kierrekorkeille.

www.respecta.fi

Priot Strong -kannenavaaja sopii erilaisten purkkien avaamiseen.

www.respecta.fi
www.metusalem.valmiskauppa.fi
www.apuvalinelahde.fi
www.respecta.fi

Pienet tartuntapihdit soveltuvat monenlaiseen käyttötarkoitukseen, esim. kahvikupin ottamiseen, lieden valitsimeen, poistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.

www.respecta.fi

Kuva 37. Liukuestealustat auttavat
ruokailuastioiden pysymistä paikoillaan, jos käsiote on epävakaa. Kuva:
Arja Rytkönen
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TipTop -maitopurkin avaaja auttaa purkin avaamisessa. Se saattaa kuitenkin
vaurioittaa kaatonokan rakennetta, mikä hankaloittaa nesteen kaatamista.
Progressive 6-in 1 -monitoimiavaajalla voidaan avata monenlaisia korkkeja.
Ihan pienten korkkien avaamiseen se on kuitenkin liian iso. Soveltuu hyvin
peltipurkkien avaamiseen, joissa on vetolenkki sormella avaamista varten.

Kuva 38. Paksuvartiset ja taivutetut
ruokailuvälineet helpottavat ruokailua,
jos käsien puristusvoima ja liikkumisalue on rajoittunut. Kuva: Arja
Rytkönen
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Kuva 39. Kahvallista yleisavaajaa
voidaan käyttää mm. oven lukon
avaamiseen tai lieden valitsimien
vääntämiseen. Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 40. RFM-yhden käden purkin voi
avata ja sulkea yhdellä kädellä. Kuva:
Arja Rytkönen

Pystykahvaisessa leikkuuveitsessä ja juustohöylässä kahvan asento säästää rannetta ja
antaa lisää voimaa. Leikkaamista helpottaa piikkilauta, jossa piikit pitävät leikattavan paikoil‐
laan. Joustosankaiset yleissakset ja kalanperkaussakset ovat kevyet ja helppokäyttöiset, kos‐
ka joustin auttaa niiden avaamista.
Pullojen, hillopurkkien ja lääkepurkkien avaamista helpottavat erilaiset vipuvarret ja
kartiomalliset, tahmeat silikoniset avaajat. Sähkölieden valitsimien kääntämistä voi helpottaa
esimerkiksi joustosankaisilla tartuntapihdeillä tai valitsimiin tarkoitetulla yleisavaajalla. Tart‐
tumapihdeillä on mahdollista ottaa ylä‐ ja alahyllyiltä kevyitä tavaroita. (Taulukko 12.)
Työtehoseurassa kokeiltiin erilaisia pieniä ruoanvalmistuksessa käytettäviä apuvälineitä,
kuten purkin avaamiseen tarkoitettuja välineitä, tartuntapihtejä, lautasten nostinta ja mai‐
topurkin avaajan ja kaadinta (Taulukko 12). Heikkovoimaiselle henkilölle näistä voi olla apua,
mutta esimerkiksi purkin ilmaamiseen tarkoitettu apuväline saattoi soveltua vain tietyn
tyyppisten purkkien ilmaamiseen (Kuvat 43–51). Joissakin tapauksissa purkkien ilmaaminen
voi onnistua kolikon reunalla.
Parhaimmillaan apuväline soveltui moneen käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi silikonista
valmistettu ”avaajahattu” soveltui monenlaisten korkkien ja kansien avaamiseen (Kuva 47).
Samoin pienet tartuntapihdit (kuvat 54–57) osoittautuivat monikäyttöisiksi kuten myös mo‐
nitoimiavaaja (Kuvat 44–46).
Mikroaaltouunilla kuumennettaessa lautasen ottamiseen on olemassa erityinen lautas‐
pidin, mutta se ei sovellu kaikille lautastyypeille. Sen käytössä on oleellista, että pidikkeessä
olevat kolme pidikenappulaa koskettavat tukevasti matalan lautasen reunaa (Kuva 52).

Kuva 41. TipTopmaitopurkinavaajaa voidaan käyttää maito-, jogurtti- tms. purkkien
avaamiseen. Kuva: Arja
Rytkönen
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Kuva 42. Maito- ja
mehutölkistä saa
tukevamman otteen
Brix-kaatokahvan
avulla. Kuva: Arja
Rytkönen

Kuva 43. Spinner-pullonkorkinavaajalla voi avata muoviset kierrekorkit. Kuva: Arja Rytkönen
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Kuva 44–46. 6 in 1 -monitoimiavaaja soveltuu kierrekorkillisten pullojen, purkkien, rengassäilyketölkkien sekä kruunu- ja repäisykorkkien avaamiseen. Terä soveltuu tyhjiöpakattujen pussien auki leikkaamiseen. Kuvat: Arja Rytkönen

Kuva 47. Dycemavaajahatun tahmea
pinta lisää kitkaa
kierrekantisia purkkeja ja pulloja avatessa ja helpottaa
näin avaamista.
Kuva: Arja
Rytkönen

Kuva 48. Priot Strongkannenavaaja soveltuu
erikokoisten kierrekannellisten purkkien avaamiseen ja sulkemiseen.
Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 50. Jarkey -purkinavaajalla voi
ilmata isoja lasipurkkeja. Kuva: Arja
Rytkönen
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Kuva 49. Briot Lifty soveltuu
erikokoisten lasipurkkien
avaamiseen. Kuva: Arja
Rytkönen

Kuva 51. Briot Handy soveltuu vetorenkaalla varustettujen säilyketölkkien avaamiseen. Kuva: Arja Rytkönen
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Kuva 52. Buckingham -otekahva soveltuu kuumien lautasten nostamiseen.
Sitä käytettäessä on tarkistettava, että
kolme silikonista nipukkaa ovat kiinni
lautasen pinnassa. Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 53. Oxo-mittakannussa on luistamaton kahva. Mitta-asteikon voi lukea sekä
ulko- että sisäpuolelta. Kuva: Arja
Rytkönen

Kuvat 54–57. Stirex-tartuntapihtien leukojen muotoilu soveltuu esimerkiksi sähköpistokkeiden irrottamiseen, kodinkoneiden vääntimien käyttöön, astioiden siirtelyyn ym. Kuvat
Arja Rytkönen

7.6 Ikääntyneen ravitsemus
Fyysiset muutokset ovat ikäännyttäessä väistämättömiä. Luusto alkaa heikentyä jo 30 ikä‐
vuodesta lähtien. Samoin lihaskudoksen määrä vähenee, mikä vaikuttaa toimintakykyyn ja
jaksamiseen. (Puranen & Suominen 2012, 6.)
Ikääntyessä energiankulutus pienenee pääasiassa fyysisen aktiivisuuden vähenemisen
vuoksi. Tästä huolimatta useiden ravintoaineiden, kuten proteiinin, välttämättömien rasva‐
happojen, vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve ei kuitenkaan pienene, vaan päinvastoin jo‐
pa kasvaa. Huono ravitsemus voi johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen, ravintoaineiden
puutoksiin, infektiokierteeseen, haavojen heikentyneeseen paranemiseen, kaatumisiin, sai‐
raalakierteeseen ja pitkäaikaishoidon tarpeeseen. Riittävä nesteen juonti on tärkeää, sillä
ikäihmisillä nestevajaus saattaa olla vakavampaa kuin nuoremmilla. (Puranen & Suominen
2012.)
Muistisairaudet ovat yleinen peruste kodin ulkopuolisen avun tarpeelle. Niihin saattaa
liittyä tahaton painon lasku. Ruoanhankinnat ja ‐valmistus tuottavat hankaluuksia. Ravitse‐
musongelmat uhkaavat erityisesti yksin asuvia henkilöitä. Ruokailu saattaa vaikeutua hah‐
mottamiseen liittyvien ongelmien takia. Toisaalta muistisairaiden energiantarvetta saattavat
TTS:n julkaisuja 419 (2014)
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lisätä levottomuudesta aiheutuva liikehdintä, vaeltelu ja stressi. (Puranen & Suominen 2012,
10.)
Ravitsemusta käsitellään usein melko yksipuolisesti fyysiseen terveyteen liittyvänä teki‐
jänä. Hyvä ravitsemus sisältää myös sosiaalisia ja emotionaalisia ulottuvuuksia. Tällaisia ovat
lapsuuden mieliruuat ja ruokiin liittyvät muut tärkeät muistot. Ruoka sinänsä ja ruokailuti‐
lanne eivät pelkästään voimaannuta ja aktivoi ikääntyneen fyysistä terveyttä, vaan niillä on
myös sosiaalinen ja emotionaalinen merkitys. (Puranen & Suominen 2012.)
Kotiin kuljetettavat ateriat tukevat ikääntyneen mahdollisuutta asua kotona, vaikka
toimintakyky olisi heikentynyt. Palveluun on mahdollista liittää myös kauppapalvelu. Ruokai‐
lun järjestämiseksi valmisruoka voidaan toimittaa asiakkaan kotiin päivittäin. Yksi vaihtoehto
on vuokrattavissa oleva ateria‐automaatti, johon ruoka toimitetaan tilauksen mukaan. Asia‐
kas voi valita ruoat ruokalistasta. Puhuva automatiikka ohjaa toimintaa. (Kuvat 58–59.)
Myönteisenä puolena asiakkaat ovat kokeneet muun muassa sen, että asiakas itse voi valita
ruokailuhetken oman aikataulunsa mukaan.

Kuvat 58–59. Ateriat toimitetaan Menumat-ruoka-automaattiin pakastettuina. Kuumennus tapahtuu erillisessä pienessä kiertoilmauunissa. Toimintaohjeet tulevat puhuttuna. Kuvat: Anneli Reisbacka

7.7 Kotivara
Kotivara tarkoittaa, että kotiin hankitaan ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia
tavaroita niin paljon, että ne riittävät useaksi päiväksi, jopa viikoksi. Tilanne, jolloin kauppaan
ei pääse, voi yllättää monestakin syystä. Yksinasuva voi sairastua eikä kykene ostoksille tai
liikkuva perheenjäsen sairastuu. Poikkeustilanteita ovat myös esimerkiksi lakko, sähkökatkos
tai ongelmat liikenneyhteyksissä. (SPEK 2013.)
Kotivaran on hyvä olla perheen tavanomaisia elintarvikkeita ja vaihdella sisällöltään ta‐
louden ruokatottumusten mukaan. Kotivaran tulisi riittää noin viikoksi. Sitä tulee käyttää ja
täydentää jatkuvasti. Elintarvikkeista kotivaraan voi sisältyä: perunoita, riisiä ja makaronia,
öljyä tai muita rasvoja, sokeria, maitoa tai muita maitotuotteita, hedelmiä ja marjoja, vihan‐
neksia ja juureksia, lihaa, kalaa ja kananmunia. (Sisäasiainministeriön & Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö.)
Veden riittävyyteen kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota kuten myös lasten, van‐
husten ja sairaiden erityistarpeisiin. Kotivaraan tulee sisältyä myös astioita veden varastoi‐
miseen, lääkkeitä, joditabletteja sekä talouskohtaisia välttämättömyystarvikkeita, kuten hy‐
gieniatarvikkeet, radio, vaipat, paristot ja taskulamppu. (Sisäasiainministeriön & Suomen Pe‐
lastusalan Keskusjärjestö.)
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8

HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA
8.1 Hygieniatila
Henkilökohtaiseen hygieniaan ja pukeutumiseen sisältyy peseytyminen, WC‐toiminnot sekä
pukeminen ja riisuminen. WC:een tulee olla lähellä makuuhuonetta. Samoin eteisestä tulee
olla välitön yhteys WC:hen. (Kasanen & Kivilehto 2004.)
Pesutila on monella tapaa tärkeä tila arkipäivän askareiden ja henkilökohtaisen hygieni‐
an ylläpitämiseksi. Usein sinne kerääntyy kaikenlaista tavaraa, ellei niille ole muuta, tarkoi‐
tuksenmukaista säilytyspaikkaa. Siivousvälineitä ja ‐aineita saatetaan säilyttää pesuhuoneen
lattialla, vanhemmissa taloissa pyykinpesukoneen letkut ja sähköjohto voivat ”risteillä” pe‐
suhuoneen lattialla pyykkikoneen käydessä. Kaikenlaiset esteet, liukkaat kylpyhuonematot ja
heikko valaistus lisäävät kompastumisvaaraa. Ikäihmisten talouksissa yksi tilaa tarvitseva
kohde on puhtaiden vaippojen käteisvarasto ja käytettyjen vaippojen roskakori. Ryhmäko‐
deissa tilaa tarvitaan vielä asiakaskohtaisille hygieniatuotteille.
TupaTurvan yhteydessä tehdyissä kotihoidon ja hoivakodin hoitajien kanssa käydyissä
keskusteluissa ja havainnointitilanteissa tuli esille, kuinka hankalissa tiloissa avustava hoitaja
joutuu toimimaan pienissä, vanhan mallisissa wc‐ ja peseytymistiloissa. Avustavalle henkilöl‐
le ei ole toimintatilaa, jolloin työntekijän työasennosta tulee helposti huono.
Suositeltavin ratkaisu ikäihmisille on riittävän tilava suihku‐kylpyhuone, jossa on WC‐
istuin. Tilan mitoituksessa on otettava huomioon paitsi liikkumisesteisen henkilön ja mahdol‐
listen avustajien tilantarve myös muut mahdolliset toiminnot, kuten pyykinpesu ja ‐kuivaus.
Jos rakennuksessa ei ole erillistä pyörätuolivarastoa ja pyörätuolin pesupaikkaa, ulkona käy‐
tettävä pyörätuoli on voitava pestä pesuhuoneessa. Tällöin kylpyhuoneeseen olisi päästävä
suoraan eteisestä. Näissä tapauksissa lattiakaivossa voidaan käyttää irrallista hiekkasuoda‐
tinta. (Könkkölä 2003, 79.) Lisäksi pesutilassa tarvitaan säilytystilaa ja varusteita esimerkiksi
hiusten laittoon, parranajoon, ihon hoitoon ja pukeutumiseen. Hygieniatuotteille ja ‐
välineille tarvitaan lasku‐ ja säilytystilaa, kuten myös silmälaseille ja kuulokojeille. Istuintilaa
tarvitaan pukeutumiseen ja vaatteiden laskutilaksi.
Hygieniatilan lattian tulee olla samassa tasossa muun huoneiston lattian kanssa. Kyn‐
nyksen tai mahdollisen tasoeron enimmäiskorkeus määräysten mukaan on 20 mm, mutta
tämäkin aiheuttaa hankaluuksia pyörätuolia ja erityisesti rollaattoria käytettäessä. Myös laa‐
hustavaa kävelytyyliä omaavalle kynnys on hankala. Luiskaa ei hygieniatiloissa pidä käyttää,
sillä märkänä se on liukas ja vaarallinen. Tarvittaessa voidaan käyttää pneumaattista kumi‐
kynnystä, ovilevyn alareunaan kiinnitettyä tiivistekynnystä. Yksi mahdollisuus on ritiläkannel‐
la varustettu riittävän pitkä kynnyskaivo. (Heinonen.) Asunnon wc‐ ja pesutiloihin tarvitaan
1500 mm pyörähdystila pyörätuolin tai pyörällisen kävelytelineen käyttäjän avustamista var‐
ten (Pesola 2009).
Lattiamateriaalin tulee olla märkänäkin luistamaton. Saatavissa on sileitä muovimattoja,
ns. ”turvalattioita”, joissa on mineraalikiteitä liukkautta estämässä (Taulukko 1, s. 10). Nas‐
tapintaiset keraamiset laatat eivät sovellu liikkumisesteisille, keppiä käyttävälle henkilölle,
koska kohokuvioiden väliin voi jäädä vettä aiheuttaen siten liukastumisvaaran. Irrallista lat‐
tiaritilää ei pidä käyttää. Lattialämmitys on suositeltava. (Könkkölä 2003, 81.)
Toisaalta lattia ei saa olla myöskään liian karhea esimerkiksi laahustaen kävelevälle. Su‐
kat eivät saa tarttua siihen. Kylpyhuoneen ja pesutilojen laattojen karheusasteen tulee olla
vähintään R11. Jos käytetään pieniä lasittamattomia mosaiikkilaattoja, tarvittavaa kitkaa
saadaan lukuisista samoista. Toisaalta on todettava, että puhdistuksen kannalta ne ovat
hankalia. (Sievänen & Sievänen 2007, 34.) Edellä mainittu R‐luokitus on yksi yleisesti käytetty
lattian pitävyyden testi.
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Muun muassa Vanhus‐ ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteises‐
sä KÄKÄTE (Käyttäjälle kätevä teknologia) ‐projektissa haastatellut ikäihmiset toivat esille
kodin ennakoivan turvallisuuden, kuten kylpyhuoneen lattian liukkauden. Haastateltavat ko‐
kivat kylpyhuoneen vaaralliseksi paikaksi liukkaiden lattiapintojen vuoksi. Karheiden lattia‐
pintojen lisäksi kylpyhuoneeseen kaivattiin kahvoja. (Wessman ym. 2013, 38.)
Varusteisiin ulottumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sähkökatkaisijat, osa sei‐
näkoukuista, hyllyt, paperipyyhe‐, saippua‐ ja wc‐paperitelineet sijoitetaan siten, että ne tu‐
levat myös pyörätuolia käyttävän tai lyhytkasvuisen henkilön ulottuville. Sopiva korkeus lat‐
tiasta on 850–1000 mm, vaatekoukuissa 1200 mm ja vähintään 400 mm nurkasta. Muutama
koukku asennetaan lisäksi normaalikorkeuteen. Pyörätuolia käyttävällä henkilöllä oven sul‐
kemista helpottaa oven saranapuolelle 800 mm:n korkeudelle sijoitettu lankavedin, jolloin
hän voi vetää pyörätuolista käsin oven kiinni. (Heinonen.)
Jäteastian tulee olla käytettävissä myös pyörätuolista. Liikkumisvammaiset henkilöt ei‐
vät pysty käyttämään jalalla painaen avattavaa jäteastiaa. Markkinoilla on liiketunnistimella
toimivia jäteastioita. Ikäihminen saattaa käyttää henkilökohtaisessa hygieniassaan vaippoja,
joita on erilaisia. Aikuisen henkilön housuvaipat vaativat riittävän ison ja kannellisen jäteasti‐
an, jotta päivittäiset vaipat mahtuvat siihen hyvin. Jäteastian kannen tulee olla riittävän ke‐
vyt, jotta heikkovoimainenkin saa sen avattua ja suljettua helposti (Taulukko 13).
Pesualtaan yläpuolelle sijoitettavan peilin sopiva korkeus on vähintään 900 mm ja leve‐
ys vähintään 400 mm. Pyörätuolia käyttävällä peilin alareuna tulisi olla 800–900 mm lattiasta
riippuen pesualtaan korkeudesta. (Könkkölä 2003, 89).
Peili saattaa aiheuttaa hämmennystä muistisairaalle. Muistioireinen henkilö ei välttä‐
mättä tunnista itseään peilistä. Silloin peili kannattaa peittää jollakin kuvalla, verholla tai
muulla tavalla tai poistaa kokonaan. Tällöin on yleensä jo muitakin muistisairauteen liittyviä
oireita. (Sievänen & Sievänen 2007, 32.)
Taulukko 13.

Kannellisia jäteastioita

Markkinoija
Brabantia Finland

Myynnissä verkkokaupassa
www.inessa.fi

Ikea
Netrauta .fi
Robokeskus Oy

www.ikea.fi
www.netrauta.fi
http://kauppa.robokeskus.fi

Stockmann Oyj Abp

www.stockmann.com

Tamsale Oy
Väinö Korpinen Oy

www.tamsale.fi
www.korpinen.com
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Myynnissä, esimerkiksi
Erikokoisia, jalkapolkimella tai kosketuksesta
avautuvia
Knodd- kannellinen tynnyri
erikokoisia, jalkapolkimella avautuvia
Roskakori automaattikannella: liiketunnistimeen
perustuva avausmekanismi
Erikokoisia, jalkapolkimella tai kosketuksesta
avautuvia
Erikokoisia ja eri tavoin avautuvia
Erikokoisia ja eri tavoin avautuvia
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Kuva 60. Liiketunnistukseen perustuva jäteastia on hygieeninen ja se
on helppo avata. Kuva: Anneli
Reisbacka

Kuva 61. Kannellisille ja riittävän isoille jäteastioille on tarvetta talouksissa, joissa asukas käyttää esimerkiksi housuvaippoja.
Kuva: Anneli Reisbacka

Kuva 62. Pesutilan lattialämmitys vähentää mattojen ja
ritilöiden käyttöä pesutiloissa. Matot ja ritilät voivat aiheuttaa kompastumisvaaran pesutiloissa. Ritilöissä olevat raot ja kolot hankaloittavat niiden puhdistamista.
Kuva: Anneli Reisbacka

Materiaalit vetimissä, painikkeissa, tukikaiteissa, käsituissa tai vesikalusteissa eivät saa
aiheuttaa kontaktiallergiaa. Nikkeli‐ kumi‐ tai keinokumipinnoitteet eivät ole sopivia. (Könk‐
kölä 2003, 27). Hygieniatilojen sisustuksen, kalusteiden ja varusteiden, kuten tukikaiteiden
materiaalin on oltava mattapintainen tai muovipäällysteinen heijastushäikäisyn estämiseksi.
Tukitangon kiiltävä metallipinta saattaa olla lisäksi liian liukas märkänä tukevan otteen saa‐
miseksi. (Könkkölä 2003, 121.)
Oven tai sen karmin värin tulee muodostaa selvä kontrasti ympäröivän seinän kanssa,
jotta oven voi löytää heikon näön avulla. Myös wc:n sisällä tulee käyttää värikontrastia kalus‐
teiden ja taustan sekä seinän ja lattian värin välillä. Tilan hahmottamisen helpottamiseksi
seinien alapinta (1 000–1 200 mm lattiasta) voi olla tummempi, kun taas seinien ylempien
pintojen tulee olla vaaleita, jotta valo heijastuu huoneeseen tasaisena. (Jokiniemi 2011, 11.)
Pesutilan hyvä valaistus lisää turvallisuutta. Pesutiloissa tarvitaan runsaasti valoa hen‐
kilökohtaisen hygienian ja vaatehuollon tarpeisiin. Riittävä valaistus ennaltaehkäisee myös
liukastumisia. Pesukoneen käyttökytkimien näkeminen, vaatteiden lajittelu sekä pesu‐
ainepullojen merkintöjen ja vaatteiden pesuohjeiden lukeminen edellyttävät hyvää valaistus‐
ta. Lisäksi pesutiloissa on voitava toimia ilman silmälaseja. (Jokiniemi 2011.)
Yleisvalaistuksen lisäksi peilivalaisimen on oltava tehokas, mutta häikäisemätön. Peiliva‐
laistuksessa lievä varjonmuodostus parantaa näkymistä. Kun valo tulee hieman epäsuorasti
yläviistosta, saadaan kasvoille kevyt, luonteva varjo ylhäältä alaspäin. Pieni pesutila voidaan
valaista yhdellä valaisimella. Iso pesutila vaatii kaksi valaisinta, yleis‐ ja peilivalaisimen.
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Tummissa ja puupaneloiduissa pesutiloissa valaistuksen ylimitoitus on välttämätöntä. Vaa‐
lentamalla seinä‐ ja kattopintoja saadaan aikaan sopiva valaistustaso ja näköergonomia. (Jo‐
kiniemi 2011, 11–12.)
Pesuhuoneen valaistus olisi hyvä kytkeä kahteen ryhmään, jolloin sitä voisi säädellä tar‐
peen mukaan eri tavoin. Tällöin saadaan esimerkiksi yöllä sytytettyä vähemmän valoa, kun
siirrytään hämärästä valoon ja päinvastoin. Tällöin valaistusvoimakkuuden muutos ei ole liian
suuri. Liiketunnistinten käyttö pesutilojen valaistuksessa on mahdollista. Liiketunnistin tulee
säätää siten, ettei valo sammu liian nopeasti. Toisaalta on hyvä pohtia tarvitaanko yöllä jat‐
kuvaa himmeää valaistusta kaatumisriskin välttämiseksi. (Jokiniemi 2011.)
Hälytyslaite tai muu hälytysjärjestelmä tarvitaan hygieniatilaan, jotta ongelmatilan‐
teessa sekä wc‐istuimelta että lattialta voidaan tehdä hälytys. Laitteen on välitettävä tieto
avunpyyntöön vastaamisesta sekä näkö‐ että kuulovammaisille henkilöille soveltuvalla taval‐
la. (Heinonen.)

8.2 Suihkutila ja sen varusteet
8.2.1

Suihku

Suihkutila voidaan sijoittaa WC‐istuimen viereen siten, että se samalla toimii pyörätuolille
tarvittavana vapaana tilana WC‐istuimelle siirryttäessä. Suihkutilan leveys on tällöin vähin‐
tään 900 mm ja syvyys vähintään 1600 mm. (Heinonen.)
Heikosti liikkuvan henkilön on hankala käyttää suihkukaappia. Suihkukaapin tila on
myös pieni, jolloin myös avustajan on hankala toimia siinä. Suihkutilan käytettävyyttä lisää‐
vät vapaasti avautuvat seinät tai suihkuverhot. On myös suihkukaappeja, joiden varustukses‐
sa ja mitoituksessa on otettu huomioon tilan esteettömyysseikkoja.
Käytännössä on tilanteita, jossa wc‐ tai peseytymistilat ovat saavuttamattomissa henki‐
lön toimintakunnon tai tilan vuoksi. Tuolloin väliaikaisena ratkaisuna voi olla tavalliseen
huonetilaan asennettava hygieniahuone, joka tarvitsee vesijohto‐ ja sähköliitännän. (Tauluk‐
ko 14).
Taulukko 14. Kylpyammeen istuimet ja ammelaudat sekä esteetön kylpyamme, suihkukaappi ja hygieniahuone

Markkinoija
Bekvil Oy
Duuri Pro
Ergosani Oy
Ettonet Oy
Mediq Suomi Oy
RehaMed Oy
Respecta Oy
Suomen Apu-Tuote Oy
Svedbergs Oy Ab
Taavin Seniorin Apulaiset Oy
Väinö Korpinen Oy
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Irrotettavat istuimet
/ammelaudat
x
x
x
x
x
x
x

Amme kahva tai
nousutuki ammeeseen

Esteetön kylpyamme, suihkukaappi ja hygieniahuone

x

x

x
x
x
x
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8.2.2

Suihkuistuimet

Suihkussa tulee olla mahdollisuus istua. Markkinoilla on monenlaisia suihkuistuimia, kuten
selkä‐ ja käsinojattomia jakkaroita, korkeussäädettäviä jakkaroita, käsinojallisia ja/tai sel‐
känojallisia tuoleja ja istuimia korkeussäädöllä tai ilman sekä pyörällisiä suihkutuoleja (Kuvat
63–65, Taulukko 15).

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

Pyörälliset suihkutuolit

x

Seinään kiinnitettävät korkeussäädettävät istuimet

Seinään kiinnitettävät ja taittuvat,
selkä- ja käsinojalliset istuimet

x

x
x
x

x
x

Seinään kiinnitettävät ja taittuvat,
tukijalalliset istuimet

Käsinojalliset ja/ tai selkänojalliset,
kokoon taittuvat tuolit ja istuimet
Käsinojalliset ja/ tai selkänojalliset,
kokoon taittuvat ja korkeussäädettävät tuolit ja istuimet,
Seinään kiinnitettävät ja taittuvat
istuimet
x

Seinään kiinnitettävät, irrotettavat
kulmaistuimet

x
x
x
x

x
x
x
x

Seinään kiinnitettävät ja irrotettavat,
selkä- ja käsinojalliset istuimet

x

Käsinojalliset ja/tai selkänojalliset,
korkeussäädettävät tuolit ja istuimet

x

Käsinojalliset ja/tai selkänojalliset
tuolit ja istuimet

x

Suihkuistuimia ja -jakkaroita

Korkeussäädettävät jakkarat

Toimittaja
Algol-Trehab Oy
Apuväline-huolto Avux
Apuväline Lähdemäki Oy
Bekvil Oy
Duuri Pro
Ergosani Oy
Ettonet Oy
Forssan Säätökaluste Oy
Handico Finland Oy
Hani-Tuote Nikkilä Oy
Hovila Oy
Lojer Oy Sastamala
Mediq Suomi Oy
Netrauta.fi
Palvelu Oy Metsäpolku
Pinto Oy
PT-Keskus Oy
RehaMed Oy
Respecta Oy
Smedbo Ab
Taavin Seniorin
Apulaiset Oy
Väinö Korpinen Oy

Selkä- ja käsinojattomat jakkarat

Taulukko 15.
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x
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x
x
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x
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x
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x
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x

x
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Hankintavaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota suihkuistuinten sijoitettavuuden, tu‐
kevuuden ja korkeuden säädettävyyden lisäksi niiden puhdistettavuuteen. Erilaiset raot ja
kolot voivat olla hankalasti puhdistettavia. Suihkuistuimen valinnassa kannattaa ottaa huo‐
mioon myös käyttäjän toimintakunto: Onko aiheellista valita selkänojalla varustettu suihkuis‐
tuin pelkän suihkujakkaran asemesta? Selkänojallisessa istuimessa henkilö voi nojata sel‐
känojaan, mikä lisää istujan käyttövarmuutta.
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Kuvat 63–65. Suihkuistuimia on erimallisia käyttötarpeiden
mukaan. Kuvat: Anneli Reisbacka

Kuvat 66–67. Suihkuistuinta valittaessa kannattaa tarkastella suihkuistuimen puhdistettavuutta. Erilaiset kolot ja urat hankaloittavat istuimen puhdistettavuutta. Samoin kannattaa tarkistaa istuimen jalkojen säädettävyys. Kuvat: Anneli Reisbacka

8.2.3

Kylpyamme

Turvallisuussyistä amme kannattaa poistaa kylpyhuoneesta. Jos amme halutaan jättää, tulee
ammeeseen menoa ja siitä poistumista helpottaa hankkimalla ammeaskelma ja seinään kiin‐
nitettävä tukikahva. Ammeen pohjalle asennettu ammematto estää liukastumista. Istuutu‐
mista ja ylösnousua auttavat ammekahva tai ammekaide. Ammeen päälle voidaan asettaa
ammeistuin tai ammelauta, jolloin voi istua ammeen reunan tasolla (Taulukko 14).

8.2.4

Suihkuhanat

Suihkussa tulisi vesisuihkun lämpötilaa ja voimakkuutta voida säätää siten, ettei avustajan
tarvitse mennä suihkun alle. Suositeltava ratkaisu on käsisuihku, joka voidaan kiinnittää pys‐
tytangossa halutulle korkeudelle välillä 700–1900 mm lattiasta. Vesikalusteina käyttökelpoi‐
sia ovat kevyesti käsivivulla toimivat, lämpötilanrajoittimella varustetut termostaattisekoitta‐
jat. (Heinonen.) (Taulukko 16).
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Taulukko 16.

Pesuallas- ja suihkuhanoja

Tuotemerkki
Bano
Damixa
Gustavsberg

Markkinoija
Hovila Oy
IP Produkter Oy
Oy Gustavsberg Ab

Hafa

Hafa Bathroom Group AB

Hansgrohe
Mora FM Mattsson
Oras

Hansgrohe SE; Helsingin sivuliike
Ostnor Finland Oy
Oras Oy

Tuotetietoja
Bano -kylpyhuonevarusteet
Clover Easy -tuotteet
Nautic- pesuallas ja suihkuhana
Globe että Moon -sarja
www.hafa.fi/valikoima/hanat/pesuallashanat;
www.hafa.fi/valikoima/hanat/suihkuhanat
Talis care -mallisto
Mora Care -tuotteet; Hoito ja huolenpito (FM Mattsson)
Hanaopas, Terveydenhuolto, hoivakodit ja palvelutalot

Kannattaa hankkia apukahvallinen ja isolla vaihdinnupilla varustettu suihkuhana, jolloin
siitä on helppo ottaa kiinni myös reumaattisin käsin. Tuttuus on suihkuissakin hyvä valinta‐
perusta, jos joudutaan vaihtamaan muistisairaan suihkua eikä helpompikäyttöisiä suihkuja
ole tarjolla. Esimerkiksi monivalintasuihkut voivat olla hankalia muistisairaalle. Hän ei vält‐
tämättä muista, kummasta valitsimesta säädetään vedentuloa ja kummasta lämpötilaa. Yk‐
siotehanan käyttö on yksinkertaista. Se toimii molemmilla käsillä yhtä helposti ja soveltuu
helppokäyttöisyytensä ansiosta myös muistisairaalle henkilölle. Vedentulon muuttaminen
juoksutusputkesta käsisuihkuksi on tärkeä ominaisuus, koska vedentuloa muutetaan usein.
Tämän vuoksi valitsimien tulee olla merkinnöiltään selkeitä ja helposti käytettäviä. (Sievänen
& Sievänen 2007, 36.) Myös käsisuihkun painolla, kädensijan muotoilulla ja korkeuden sää‐
dettävyydellä on vaikutusta suihkun käytettävyyteen, kuten ilmeni aiemmin TTS:ssa tehdyssä
selvityksessä (Alkula ym. 1997).
Pesualtaan vesikalusteeksi on syytä valita kevyesti käytettävä, käsivivulla toimiva ter‐
mostaattisekoittaja. Ulottumisen helpottamiseksi voidaan käyttää tavallista pitempää vipua
tai sijoittaa vipu pesualtaan etuosaan. Yksi mahdollisuus on valita elektronisella silmällä toi‐
miva vesihana, jonka veden lämpötila on säädetty vakioksi, esimerkiksi 37 °C. Saatavilla on
yhdistelmä, johon kuuluvat pesualtaan vesihana ja käsisuihku. (Könkkölä 2003, 83.)

Kuva 68. Suihkuhanoissa on tärkeää, että
valitsimista saa hyvän säätöotteen ja lämpötilamerkinnät erottuvat selvästi. Kuva:
Anneli Reisbacka
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Kuva 69. Yksiotehana on yksinkertainen ja sitä pystyy käyttämään helposti
molemmilla käsillä. Kuva: Anneli
Reisbacka
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8.2.5

Pesualtaat

Pesuallas sijoitetaan käyttäjän yksilölliselle korkeudelle, mikä on useimmiten 700–950 mm
lattiasta. Kuumavesiputket asennetaan seinän viereen. Ne on syytä eristää, ettei esimerkiksi
pyörätuolia käyttävä polta niissä itseään. Pesualtaan edessä tarvitaan vapaa tila, jonka sy‐
vyys on vähintään 1200 mm. Jos käytetään rollaattoria, vapaan tilan leveyden on oltava
myös vähintään 1200 mm. Ulottumista pyörätuolista pesualtaaseen helpottaa sen asentami‐
nen noin 200 mm ulos seinästä, jolloin sen alle syntyy riittävän pitkä polvitila. Pyörätuolin
käyttäjä tarvitsee vapaata polvitilaa, jonka leveys on vähintään 800 mm ja korkeus yleensä
670 mm. Pesualtaan alle ei sijoiteta säilytyskaappeja. Pesualtaan kiinnityksen on oltava tuke‐
va. Sen tulee kestää etureunaan kohdistuva, vähintään 150 kg paino, koska monet liikuntaes‐
teiset joutuvat ottamaan siitä tukea koko painollaan. (Könkkölä 2003, 81–83.) Erilaiset tuki‐
kahvat ja ‐kaiteet antavat tukea liikkumiseen (Taulukko 17). Pesualtaan yhteydessä on hyvä
olla myös laskutilaa hygieniatarvikkeille ja henkilökohtaisille tavaroille peseytymisen ajaksi.

Algol-Trehab Oy
Apuväline-huolto Avux
Apuväline Lähdemäki Oy
Bekvil Oy
Duuri Pro
EN-Apuvälineet
Ergosani Oy
Ettonet Oy
Forssan Säätökaluste Oy
Handico Finland Oy
HANI-Tuote Nikkilä Oy
Hovila Oy
Lojer Oy Sastamala
Mediq Suomi Oy
Netrauta.fi
Oy Gustavsberg Ab
Palvelu Oy Metsäpolku
Pinto Oy
PT-Keskus Oy
Respecta Oy
RehaMed Oy
Smedbo Suomi
Suomen Apu-Tuote Oy
Taavin Seniorin Apulaiset Oy
Väinö Korpinen Oy

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Nojaustuki

x

x
x

Nousutuet

x

Imukuppikiinnitteiset
tukikahvat

x

Muotoillut tukikahvat

x

Tukikahvat eri kulmilla,
45, 90, 135, 145
astetta

x

pyöreät tukikahvat

x
x

Kulmakahvat

x
x

U-kirjaimen muotoiset

L-kirjaimen muotoiset
(vasen ja oikea)

Pyyhetelineellä varustetut suorat tukikahvat

Taittuvat tukikahvat

Toimittaja

Tukikahvat ja -kaiteet

Suorat tukikahvat

Taulukko 17.
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x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Pesualtaan säädettävyys helpottaa pesualtaan käyttöä. Erilaiset tukikahvat niin pesual‐
taan läheisyydessä, itse pesualtaassa ja suihkun läheisyydessä lisäävät pesutilan turvallisuut‐
ta (Taulukko 18). Altaan tukikaiteen tulisi jatkua riittävän isolla käsivälillä ja koko altaan pi‐
tuudella, jotta kaiteeseen voi nojautua mistä kohtaa tahansa. Tukikahvan ja altaan tulee olla
riittävän tukevia, jotta lattialle mahdollisesti kaatunut henkilö saa siitä tukea ylösnoustessa.
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Allasmateriaalilla on myös merkitystä. Teräsemalisia ja teräksisiä altaita tulee välttää mah‐
dollisen liiallisen kuumenemisen vuoksi, jos henkilö käyttää pyörätuolia ja jalkojen tuntoaisti
on heikentynyt. (Sievänen & Sievänen 2007, 27.)
Muistisairaan voi olla hanakala hahmottaa valkoista pesuallasta vaaleassa ympäristössä
ja vaaleassa tasossa. Hahmottamista helpottaa, jos pesualtaan reunoilla on värillinen raita.
Myös pesualtaassa oleva värillinen kaide auttaa hahmottamaan. (Kotilainen ym. 2007, 31.)
Wc:n tukikaiteet ja -kahvat sekä korkeussäädettävät pesualtaat

x
x

x

x

x
x

x

Vapaasti seisovat tukikahvat

Taittuvat tukikahvat lattiatuella

x
x

Taittuvat tukikahvat vapaasti
seisovalla kiinnityspylväällä

Taittuvat tukikahvat säädettävällä korkeudella

Lattiaan kiinnitettävät tukikahvat, korkeuden säädettävät

Kiinteät, seinään kiinnitettävät
tukikahvat

Lattiaan kiinnitettävät kiinteät
tukikahvat

Algol-Trehab Oy
Apuväline-huolto Avux
Apuväline Lähdemäki Oy
Bekvil Oy
Duuri Pro
EN-Apuvälineet
Ergosani Oy
Forssan Säätökaluste Oy
HANI-Tuote Nikkilä Oy
Handico Finland Oy
Hovila Oy
IDO Kylpyhuone Oy Ab
Lojer Oy Sastamala
Mediq Suomi Oy
Netrauta.fi
Oy Gustavsberg Ab
Palvelu Oy Metsäpolku
Pinto Oy
PT-Keskus Oy
RehaMed Oy
Respecta Oy
Smedbo Suomi
Suomen Apu-Tuote Oy
Taavin Seniorin Apulaiset Oy
Temal Oy
Väinö Korpinen Oy

Taittuvat tukikahvat

Markkinoija

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Korkeussäädettävä tai kallistettava pesuallas

Pesualtaiden kaiteet
ja korkeuden säätö

WC:n tukikaiteet

Allastukikahvat

Taulukko 18.

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
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Kuva 70. Tilapäiseen käyttötarpeeseen
on imukuppikiinnitykseen perustuvia
tukikahvoja. Niiden käyttöohjeeseen
tulee perehtyä tarkoin, jotta varmistetaan kahvan pitävyys seinässä. Kuva:
Anneli Reisbacka.

8.2.6

WC-istuin

WC‐istuimen yleinen korkeus posliinin päälle on 405 mm ja istuinrenkaan päälle 410–435
mm renkaan rakenteesta riippuen. Pyörätuolin käyttäjien kannalta on toivottavaa, että wc‐
istuimen korkeus on lähellä pyörätuolin istuimen korkeutta. Tästä johtuen useille pyörä‐
tuolin käyttäjille sopiva WC‐istuimen korkeus on 480–500 mm. Henkilöille, joiden lonkat tai
polvet ovat jäykät, sopiva korkeus on yleensä 500–550 mm. Väliaikaisesti käytettävä ratkaisu
on normaalikorkuisen WC‐posliinin päälle asetettava istuinkoroke. (Taulukko 19). Täsmälleen
halutun korkuisen WC‐istuimen voi saada käyttämällä seinään kiinnitettävää istuinmallia.
(Könkkölä 2003, 85.)

Kuvat 71-72. WC-istuimen korotus laitetaan istuinposliinin päälle. Korotuksen puhdistamista helpottaa, mikäli siinä on mahdollisimman vähän erilaisia likaa kerääviä uurteita ja koloja. Kuvat: Anneli Reisbacka

WC‐istuin on hyvä asentaa 300 mm irti takaseinästä, jotta avustajalle ja mahdolliselle
nostolaitteen käytölle saadaan paremmin tilaa. WC‐istuimen asentaminen irti seinästä hel‐
pottaa myös omatoimista siirtymistä käsikäyttöisestä pyörätuolista sivultapäin istuimelle,
kun pyörätuoli saadaan tarpeeksi taakse. (Könkkölä 2003, 85–86.)
WC‐istuimen vesisäiliön päällä oleva, ylös nostettava nuppi on hyvä ratkaisu ja helposti
muunnettavissa liikkumisvammaisten mahdollisia erityisvaatimuksia varten. Painettavat
huuhtelupainikkeet ovat usein jäykkiä ja monelle vammaiselle vaikeasti käytettäviä. (Könkkö‐
lä 2003, 87.)
WC‐istuimelle siirtymistä helpottavat WC‐istuimen molemmille puolille asennetut ylös
kääntyvät käsituet. Seinärakenteen tulee olla riittävän vahva kestääkseen tukikaiteen käytös‐
tä aiheutuvan rasituksen. Käsitukien tulee ulottua vähintään WC‐istuimen etureunan linjaan.
Kävelevälle henkilölle, jonka polvet tai lonkat ovat jäykät, tukien tulisi ulottua 300 mm yli
WC‐istuimen etureunan linjasta nousemisen helpottamiseksi. Tukeva käsitukimalli on sellai‐
nen, joka kiinnitetään seinään, kääntyy ylös ja jonka päässä on ala‐asennossa lattiaan ulottu‐
va tukijalka. (Könkkölä 2003, 86–87, Taulukko 18).
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x

x

x

x
x
x
x

x

x

Wc-istuin/-tuoli

Vapaasti seisova wckorotus, alaslaskettavat
tai kiinteät käsituet

Edestä avoimet wcistuimen korotukset

WC-korotukset ilman
käsitukia (kiinteät ja
irralliset)
Käsituelliset Wckorotukset (kiinteät ja
irralliset)
x
x
x
x
x

Wc-nostin

x

Wc-tukikaiteet

Algol-Trehab Oy
Apuväline-huolto Avux
Apuväline Lähdemäki Oy
Bekvil Oy
Duuri Pro
EN-Apuvälineet
Ergosani Oy
Ettonet Oy
Forssan Säätökaluste Oy
Geberit Oy
Handico Finland Oy
Hani-Tuote Nikkilä Oy
Helena Porkka
Hovila Oy
IDO Kylpyhuone Oy Ab
Lojer Oy Sastamala
Mediq Suomi Oy
Oy Callidus Ab
Oy Gustavsberg Ab
Pinto Oy
Palvelu Oy Metsäpolku
PT-Keskus Oy
RehaMed Oy,
Respecta Oy
Smedbo Suomi
Suomen Apu-Tuote Oy
Taavin Seniorin Apulaiset Oy
Väinö Korpinen Oy

Korkeussäädettävät wcistuimet

Markkinoija

Pesevät WC-istuimet ja -renkaat sekä wc-istuimen korotukset
Pesevä ja osalla myös
kuivaava wcistuinrengas

Pesevä ja osalla myös
kuivaava wc-istuin

Taulukko 19.
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x

x

x
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x

x
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x
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x

x
x
x
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x
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x
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x
x
x
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x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

Myös pienillä ratkaisuilla, kuten wc‐paperin sijoitus‐ ja kiinnityspaikalla on merkitystä
wc‐tilan toimivuuteen. WC‐paperiteline tulee kiinnittää sellaiseen paikkaan, että siihen ulot‐
tuu istuimelta vaivattomasti. Jos pyyhkiminen on hankalaa, WC‐istuimelle voi asentaa huuh‐
televan ja kuivaavan istuinrenkaan tai korvata WC‐istuimen automaattisella, pesevällä ja kui‐
vaavalla WC‐istuimella. (Taulukko 19).
Kuva 73. Pesevä wc-istuin. WC-istuimen välittömässä läheisyydessä tulee olla wc-paperiteline.
Kuvassa oleva tukeva teline on helposti siirrettävissä käyttäjän kannalta sopivaan paikkaan. Kuva:
Anneli Reisbacka
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8.2.7

Sauna

Saunan pukuhuoneen varusteisiin kuuluu penkki, jolla voi pukeutua pitkällään. Vaatekoukku‐
ja tarvitaan sekä pyörätuolin käyttäjien että kävelevien henkilöiden ulottuville. Vaatekoukut
ja hattuhylly tulee suojata alas asti ulottuvalla päädyllä siten, etteivät ne aiheuta päänlyönti‐
vaaraa. Peilin vieressä tulee olla pistorasia hiustenkuivaajaa varten, sijoituskorkeus 850–
1100 mm lattiasta. (Könkkölä 2003, 119–123.)
Löylyhuone tulee suunnitella niin tilavaksi, että siellä mahtuu kääntymään suihkutuolil‐
la. Vapaata lattiapinta‐alaa on oltava vähintään 1300 x 1300 mm. Lattia ei saa luistaa märkä‐
nä eikä siellä pidä käyttää ritilää. Kiuas suojataan palovammojen estämiseksi. Suihkutuolia
käyttävän henkilön jalat ovat vaarassa, joten suojaavaa rakennetta on syytä jatkaa tavan‐
omaista korkeutta alemmaksi. Oven tulee olla kynnyksetön, vapaalta leveydeltään vähintään
850 mm. Käsijohteiden tulee olla oikein muotoiltuja ja sijoitettuja, jotta niistä saa tukevan
otteen. (Könkkölä 2003, 119.) Erityisesti muistisairaan henkilön kohdalla kiukaan päälläoloai‐
ka tulee olla automaattisesti rajoitettu.
Mahdollisuuksien mukaan lauteet on hyvä suunnitella käyttäjäkohtaisesti. Hyvä laude
on vähintään 2000 mm pitkä. Laudesyvyyden tulisi olla tavallista suurempi, esimerkiksi 1000
mm, jotta lauteilla voidaan istua jalat suorina. (Könkkölä 2003, 119.) Yhtenä vaihtoehtona
ovat hydraulisesti nousevat lauteet. Tällöin asukkaan on oltava toimintakyvyltään sellainen,
joka osaa käyttää lauteiden nostomekanismia. Löylyhuoneen ovi on hyvä muuttaa ikkunalli‐
seksi, ellei se sitä jo ennestään ole. Löylyhuoneen turvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä
askelmien määrää. Askelmanousu saisi olla korkeintaan 125 mm. Portaiden tulee olla tuke‐
via, jotta ne pysyvät paikoillaan eivätkä kaadu. (Sievänen & Sievänen 2007, 37.) Lauteiden
nostomekanismi helpottaa myös saunotuksessa avustavaa henkilöä, kun hän tukee heikosti
liikkuvaa henkilöä pääsemään ja poistumaan lauteilta.
Saunatiloissa ei pyritä tehokkaaseen valaistukseen. Puulämmitteisessä saunassa valoa
tarvitaan erityisesti lähelle kiuasta ja tulipesää, jotta heikkonäköinenkin henkilö voi turvalli‐
sesti lisätä puita. Lauteiden alle voidaan sijoittaa valaisimia helpottamaan saunassa liikku‐
mista. Saunatiloissa tulee käyttää kuumuutta kestäviä valaisinmalleja. Niiden sijoittelussa tu‐
lee noudattaa valmistajan antamia ohjeita. Saunoissa voidaan käyttää myös tavallisia koste‐
an tilan valaisimia, kunhan ne sijoitetaan niin alas, etteivät ne kuumennu liikaa. (Jokiniemi
2012, 12.)
Saunominen on monelle ikäihmiselle viikon kohokohta. Sauna ja sen yhteydessä oleva
pesutila voivat olla monelle vanhukselle ainoa peseytymistila erityisesti vanhoissa omakotita‐
loissa, kuten tuli esille TupaTurvan yhteydessä tehdyssä kotihoidon hoitajien haastatteluissa.
Vanhoissa omakotitaloissa sauna saattoi sijaita omakotitalon alakerrassa, jonne johtivat jyr‐
kät portaat. Sinne pääsemiseksi heikosti liikkuvaa vanhusta tarvittiin auttamaan kaksi hoita‐
jaa. Saunaan meneminen oli niin hoitajille kuin itse vanhukselle turvallisuusriski.
Toinen käytännön seikka liittyy saunan lauteiden puhdistettavuuteen. Lauteiden tulisi
olla sellaisia, että ne saadaan hyvin ja tukevasti nostettua ylös pesua varten. Muuten lautei‐
den puhdistus alapuolelta hankaloituu tai ne jäävät siltä osin puhdistamatta. Siivoojan kan‐
nalta saunan valaistus on usein liian heikko.
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9

VAATEHUOLTO
Vanhoissa asunnoissa pyykin pesutilat ovat usein epäkäytännölliset. Toimiviin ratkaisuihin
kannattaa pyrkiä ajoissa, sillä pyykinpesu ja ‐kuivaus kuuluvat melkein päivittäisiin arkirutii‐
neihin ja niillä voi olla myös terveysvaikutuksia. Pyykin narukuivaus vie kylpyhuoneesta koh‐
tuuttoman tilan ja aiheuttaa epäsiisteyttä. Pyykki kuivuu liian hitaasti ja aiheuttaa haitallista
kosteutta.
Pyykinpesukone vaatii lattiatilaa täyttötavasta riippuen leveyssuunnassa 400–600 mm
ja syvyyssuunnassa 400–650 mm. Lisäksi on otettava huomioon vesi‐ ja viemäriliitännän
mahdollisesti vaatima lisätila. Pesukoneen vierelle tarvitaan vapaata tilaa seinään tai vapaas‐
ti lattialle sijoitettavalle kuivaustelineelle. Kuivausteline voidaan sijoittaa myös asunnon
muihin tiloihin. Lisäksi tarvitaan likapyykille 400‐500 mm vapaata tilaa korille tai koritelineel‐
le ellei korille ole paikkaa pesualtaan laskutason alla. Likapyykkikoria ei tule sijoittaa pyykin‐
pesukoneen yläpuolelle.
Kuivaustelineitä on lattiamallisia ja seinään kiinnitettäviä. Seinään asennettavat putkis‐
tot voivat olla sähköllä kuumennettavia tai kiertovesijärjestelmään liitettäviä. Niin kutsuttuja
oskarinoksia on sekä seinään kiinnitettäviä että lattiamallisia. Seinään asennettuina telineen
kuivausvarret kääntyvät 180 astetta. Telineen korkeus lattiasta määräytyy sen mukaan, mon‐
tako kuivausvartta telineessä on. Alimman varren etäisyys lattiasta tulisi olla vähintään 800
mm ja ylimmän enintään 1400 mm lattiasta. Käytön jälkeen kuivausvarret voi kääntää seinää
vasten, jolloin ne vievät vähän tilaa. (Alkula ym. 1997, 77–78.) Kuivausvarsien sijoittelussa
kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, etteivät telineen kuivausvarret aukea liian lähelle tilan
kulkureittejä. Muutoin henkilö saattaa satuttaa itsensä liian lähellä kulkureittiä oleviin kuiva‐
usvarsiin.
Seinään kiinnitettäviä haitarimallisia kuivaustelineitä on useanlevyisiä. Käytön jälkeen
ne voidaan työntää pieneen tilaan seinän viereen. Pyörätuolia käyttävälle tai nivelreumaa
sairastaville kuivausvarret saisivat olla enintään 1300 mm etäisyydellä lattiasta (Uski & Alkula
1992, 2‐3).
Kuivausrumpu tarvitsee 600 mm leveän tilan mielellään lattialta, mutta tilan puuttuessa
se voidaan sijoittaa edestä täytettävän pesukoneen päälle. Tällöin laite kiinnitetään paikoil‐
leen asennussarjalla. Kuivausrumpu tarvitsee ainoastaan sähköliitännän omalla sulakkeella.
Kuivaava pesukone voidaan rinnastaa kuivausrumpuun kuivausvaiheen aikana. Se on
kuitenkin ensi sijassa edestä täytettävä pesukone. Kone pesee ja kuivaa pyykin samassa pe‐
surummussa, mutta täysi koneellinen on kuivattava kahdessa erässä, koska pesurumpu on ti‐
lavuudeltaan pieni. Jos kerralla pestävä pyykkimäärä on vain puoli koneellista, sen kuivaami‐
nen onnistuu automaattisesti ja käytännöllisesti peräkkäisinä toimintoina. Kuivaustulos saat‐
taa olla epätasainen pienen rummun tilavuuden vuoksi. Kuivaava pesukone tiivistää pyykistä
tulevan kosteuden kylmän veden avulla. Erillisestä kuivausrummusta poiketen kuivaava pe‐
sukone kuluttaa vettä myös kuivauksen aikana.
Vaatehuoltoon löytyy markkinoilta runsaasti laiteratkaisuja. Tehokkaasti linkoava pesu‐
kone parinaan lämpöpumppuperiaatteella toimiva kuivausrumpu on asennusedellytyksiltään
mahdollinen myös pieneen ja ilmanvaihdoltaan puutteelliseen kylpyhuoneeseen, mikä on
ongelmallinen tila ilman avulla kuivaavalle kuivausrummulle. Rumpukuivaus on useille käyt‐
täjille uutuustekniikkaa, jota kohtaan on ennakkoluuloja. Monet epäilevät kuivausrummun
kuluttavan vaatteita. Käytöstä ja kulumisesta johtuen vaatteista irtoaa nukkaa. Rumpukuiva‐
uksen aiheuttama nukan irtoaminen on kuitenkin vähäistä, noin 10 % irronneesta nukan
määrästä. (Korhonen ym. 2013.)
Irtonainen tekstiilinöyhtä samoin kuin partikkelimaiset pesuaine‐ ja likasaostumat jää‐
vät kuivausrummun nukkasihtiin. Allergisille käyttäjille rumpukuivauksen tekstiilejä puhdis‐
tavalla ominaisuudella saattaa olla suuri merkitys. Koneelliseen kuivaukseen vaaditaan pesu‐
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koneelta mahdollisimman hyvä linkoustulos, jäännöskosteutta enintään 50–60 %. Hyvin lin‐
gottu pyykki kuivuu myös nopeammin ja energiataloudellisemmin. Kuivausrumputyypeistä
lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu toimii energiataloudellisesti myös tiloissa, joissa ei ole
erillistä ilmanvaihtoa tai joissa on huono ilmanvaihto. (Korhonen ym. 2013.)
Pesulämpötila vaikuttaa merkittävästi paitsi tekstiilien myös pesukoneen puhdistumi‐
seen. Lämpöä kestävien mikrobien tappaminen vaatii vähintään 60 ⁰C pesulämpötilan ja val‐
kaisuaineellisen pesujauheen. Pesulämpötila 40 ⁰C ei ole riittävä. Myös liinavaatteiden ja
kylpypyyhkeiden puhdistamiseen ja tahrojen poistamiseen tulee valita vähintään pesuläm‐
pötila 60 ⁰C. Pesukoneen puhtaana pitäminen edellyttää säännöllisesti korkean pesulämpöti‐
lan ohjelmia. (Korhonen ym. 2013.)
Vaatteiden jälkikäsittelyyn kuuluu edelleen vaatteiden silitys. Usein itse kullekin herää
epäily, että silitysrauta on unohtunut päälle. Markkinoilla on usealla tuotemerkillä silitys‐
rautoja, jotka kytkeytyvät automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua (Taulukko 20).
Taulukko 20.

Silitysrautoja, joissa on automaattinen virrankatkaisu

Markkinoija
BSH Kodinkoneet Oy
BSH Kodinkoneet Oy
OBH Nordica Finland Oy
Oy Electrolux Ab
AV-Komponentti Oy
Philips Oy
Suomen Sähkötuonti
Oy Wilfa Suomi Ab
Groupe SEB Finland

Tuotemerkki
Siemens
Bosch
OBH Nordica
Electrolux
Severin
Philips
Braun
Wilfa
Tefal
Kuva 74. Likapyykin yksi säilytyspaikka voi olla
allaskaappi. Kuva: Anneli Reisbacka

Kuva 75–76. WC-tiloissa on tarvetta erilaisille tuotteille. Ulos vedettäviin kaappeihin
voidaan sijoittaa erilaisia hygieniatuotteita, ellei altaan alustilaa tarvita pyörätuolia käyttävän jalkatilaksi. Kuvat: Anneli Reisbacka
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10 NUKKUMINEN JA LEPO
Nukkumiseen ja lepoon kuuluvat yöuni ja päivälepo. Nukkumiseen ja lepoon tarvitaan hiljai‐
suutta, joten äänieristyksen riittävyyteen on syytä kiinnittää huomiota. Erilaiset äänihäiriöt
saattavat aiheuttaa pelkoa ja ärtyisyyttä. Kuulon heikettyä pitäisi myös olla mahdollista
kuunnella televisiota tai radiota kovalla voimakkuudella. Toisaalta ympäristön tutut äänet
voivat luoda turvallisuuden tunnetta. (Sievänen & Sievänen 2007, 16.)
Pitkäaikaissairaat ja liikuntarajoitteiset viettävät usein pitkiä aikoja vuoteessa, jolloin
vuoteen toimivuus vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Makuuhuoneessa tulisi välttää laitosmai‐
suutta, vaikka kalusteet olisivatkin säädeltäviä ja ylösnousuun tarvittaisiin apuvälineitä. Toi‐
saalta vuodetta tulisi ajatella myös henkilöä avustavan hoitajan työasennon kannalta. Van‐
huspalvelussa toimivien hoitajien kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esille, että työasennot
ovat hankalia, jos autettavan henkilön vuoteet ovat matalia.
Makuuhuoneesta tulisi olla mahdollisimman suora yhteys hygieniatiloihin. Kulkuväylien
tulee olla väljät ja niissä tulee ottaa huomioon kävelykepin, rollaattorin tai pyörätuolin käyt‐
tö ja avustajan vaatima tila. (Pesola 2009, 18–19; 37). Erilaiset tukikahvat tai ‐kaiteet autta‐
vat kulkua wc‐tilaan.
Sängyn ja nojatuolin tulee olla sellaisia, että niille on helppo laskeutua ja niistä on
helppo nousta ylös vaikkapa nousutuen avulla. Mikäli sänky on liian matala, sitä on syytä ko‐
rottaa erillisillä sängyn jalkojen korokkeilla. Korkeussuunnassa säädettäviä sänkyjä ja sivu‐
laidoilla varustettuja sänkyjä on nykyään saatavilla myös kodinomaisen näköisinä (Taulukko
21–22). Sängyn tilan tarve on pituudeltaan 2200 mm, koska monet vuoteet ovat nykyisin
2100 mm pitkiä. Tarve voi olla vielä suuremmalle tilalle, sillä nykyaikaiset, laidoilla varuste‐
tut, korkeussäädettävät ja kallistettavat kotihoitosängyt voivat olla jopa 2250 mm pitkiä. Li‐
säksi on hyvä muistaa, että paljon hoitoa tarvitsevan henkilön sänky saatetaan sijoittaa pääty
seinään päin, jolloin avustaja pääsee sängyn äärelle molemmilta puolin, tai kaksi avustajaa
voi olla auttamassa samanaikaisesti. (Pesola 2009, 5.)
Kohdevalot tai epäsymmetriset perusrunkovalaisimet vaatekaappien edessä antavat
miellyttävän yleisvalaistuksen. Kaappien ollessa suljettuina valo heijastuu ovipintojen kautta
huoneeseen epäsuoraksi yleisvaloksi. Kun vaatekaappi avataan, saadaan valoa myös kaapin
sisälle ja tavarat löytyvät helpommin. Makuuhuoneen kattovalaisin voi olla myös epäsuora
yleisvalaisin, jolloin valo ei häikäise vuoteessa levättäessä. Lisäksi parivuoteessa toisen on
voitava esimerkiksi lukea häikäisemättä toista.
Makuuhuoneessa saattaa olla työpöytä, jolla on esimerkiksi tietokone tai lukutelevisio.
Tällöin voi käyttää harkiten epäsuoran yleisvalon ja työpöydälle kohdistetun valaistuksen yh‐
distelmää. (Jokiniemi 2011, 11.)
Säilytystilana voi olla esimerkiksi liukuovella varustettuja komeroita, joissa on ulosve‐
dettäviä koreja tai tankoja. Sängyn viereen tulee varata laskutilaa noin 400 mm pituiselle yö‐
pöydälle (Könkkölä 2003, 91). Pöytätason tulisi olla tilavampi, etenkin jos sille sijoitetaan pu‐
helin tai mahdollisesti kaukovalintalaite.
Yksi merkittävä säilytystilan lisätarve on vaippapakkausten säilytys, mikä tulisi ottaa
huomioon säilytystiloja suunniteltaessa. Vaipat toimitetaan usein isoissa pahvilaatikoissa tie‐
tyin väliajoin, jolloin ne tarvitsevat asuinnoissa kaappitilaa, jotta niitä ei tarvitse sijoittaa
huonetilaan kaikkien nähtäville. Vaippojen ”käteisvarastolle” on tarvetta myös pesu‐ ja wc‐
tiloissa, joten myös niihin tarvitaan lisää säilytystilaa.
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Taulukko 21.
Markkinoija

Erityiskalusteita taulukko

Vuode

Tuoli

Ettonet Oy

Sänky, kiinnitettävissä nousutuki, alaslas- Seniorituoli, korkeus 45 ja
kettava turvakaide, varustettavissa Ergon- 50 cm, istuinleveys 47 cm,
pohjamekanismilla
etujaloissa kallistumisen rajoittimet
Futon-1/Grullo Oy Seniorisänky, istuinkorkeus 50 cm,
turvalaita, nousutuki, nostopohja, saatavissa myös pyörillä varustettuna
Huonekaluliike
Seniorisänky, korkeus 49 cm, nousutuki, Seniorituoli, istuin korkeus 52
Antti Hakala Oy turvalaita, moottoroitu pohja
cm ja istuinleveys 50 cm
Käsinojallinen tuoli, istuinkorkeus 51 cm, ruuvikiinnitteiset
korokepalikat 5 cm
Kalustekauppa
Seniorisänky: korotettu sänky, nousutuki, Istuinkorkeus 49 cm, käsinojat
turvakaide, erilaisia pohjavaihtoehtoja
Kaluste-Matti Oy

Seniorisänky, istuinkorkeus 49 cm,
nousutuki, turvalaita
Kalustetalo
Seniorisänky, istuinkorkeus 50 cm,
Juurikivi
saatavana myös madallettuna ja pyörillä
varustettuna;
nousutuki, alaslaskettava turvalaita,
selänkohottaja
-hoitosänky, korotusmahdollisuus
1–20 cm, turvalaita, nousutuki
Kiteen Huonekalu- Seniorisänky: istuinkorkeus 49 cm, saa
tehdas Oy
madallettua, turvalaita, pohjan saa
moottoroitua, valo liiketunnistimella
Linctus Oy

Apupöytä, ruokapöytä

Yöpöydät
Seniorinojatuoli, istuinkorkeus
52 cm, istuinleveys 49 cm

Myös kosteussuojattuja
patjoja

Senioritarjoiluvaunu, senioriyö- Seniorihygieniapatja, jossa
pöytä, seniorityöpöytä
irrotettava päällinen;
-kimmovaahtopatja
Noja- ja lepotuoli
Korotettu yöpöytä, korkeus
58 cm, matala yöpöytä
korkeus 48 cm, seniorikirjoituspöytä

Edustaa eri huonekaluvalmistajia

Hieman tavallista tuolia leveämpi ja korkeampi, istuinkorkeus
49 cm, käsinojat saatavana
myös malliin, jossa etujaloissa
pyörät.
Seniorituoli, käsinojallinen,
istuinkorkeus 52 cm

Seniori-apupöytä, Senioriyöpöytä

Myyvät Asko, Isku, sekä
monet yksityiset huonekaluliikkeet

Seniorinojatuoli, istuinkorkeus
52 cm, istuin, jossa istuinosa
ja selkänoja päällystetty,
säädettävä istuinkorkeus
50–59 cm
10 erikorkuista, käsinojallista
tuolia, kosteussuojattu istuinosa, nojatuoleja, sohva,
keinutuoli
Verhoiltu seniorituoli, korkeus
53 cm + 6 cm ja 9 cm
palikkakorotus, yöpöytä

Myös tukikaiteita, wcistuimen korotuksia, suihkuistuimia, muita hygieniatuotteita

Seniorisänky, lukittavat pyörät, manuaali- Seniorituoli, tavallista leveämpi
nen selän kohottaja, nousutuki, turvaistuinleveys, istuinkorkeus 49
kaide
cm, käsinojat, saatavana myös
etujaloissa olevilla pyörillä
varustettuna
Stemma Oy
Seniorisänky, pohjan korkeus 35 tai
42 cm, nousutuki, lisälaita
Tammerwood Oy
Käsinojallinen tuoli, istuinkorkeus 51,5 cm, istuinleveys 42 cm,
myös työntökahvoilla ja etupyörillä varustettuna
Unikulma
Grand apuvälinevuode- vuode ikääntyville
ja liikuntarajoitteisille. Tuoteperheeseen
kuuluvat vuoteet, patjat, vuodevaatteet,
apuvälineet ja tekstiilit.
Veken kaluste
Seniorisänky, istuinkorkeus 49 cm,
Seniorituoli, korotettu istuin,
nousutuki, käännettävä turvalaita, sängyn myös etupyörillä varustettuna,
säätöpohja
säädettävä seniorinojatuoli
Wilma Kodinsisus- Sänky, korkeus 49 cm, saatavana myös Istuinkorkeus 52 cm, leveys
tus Oy
37 cm korkuisena, moottoripohja asen- 49 cm, käsinojallinen
nettavissa sädepohjan tilalle, kaukosäädin; käsikäyttöinen nostopohja, turvalaita
Kodin1, Anttila
Leveys 56 cm, syvyys 51 cm
Oy/Net Anttila
käsinojallinen
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Muita tietoja

Istuinkorkeus 49 cm, käsinojat,
tavanomaista leveämpi

Martela Oy

Sepon kaluste

Muita tuotteita

Myös patjoja, joihin voidaan
lisätä kosteussulku

Istuimen nostava ja kallistava
sähkökäyttöinen nojatuoli
Esipestävä istuinosa, käsinojallinen, istuinkorkeus säädettävä
50–59 cm
Erikoispatjat valmistetaan
mittojen mukaan tarvittavaan muotoon ja kokoon.
Käsinojallinen sohva ja
nojatuoli, senioriyöpöytä
Nojatuoleja, keinutuoli,
apupöytä, yöpöytä, kirjoituspöytä
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Liikkumisesteiselle henkilölle voi olla tärkeää nähdä huoneen ovelle ja ikkunasta ulos.
Ikkunan alareuna tulisikin sijoittaa enintään 600 mm korkeudelle, jotta vuoteessa makaava
henkilö voi nähdä ikkunasta tarpeeksi hyvin ulos. (Könkkölä 2003, 61). Luonnon ja eri vuo‐
denaikojen seuraaminen ikkunastakin käsin on virkistävää ja ylläpitää sitä kautta henkilön
ajantajua. Makuuhuoneen verhoratkaisulla voidaan pimentää huonetta ja tukea siten vuoro‐
kausirytmin säilyttämistä. (Mäntylä ym. 2011.)
Sängyn vieressä tarvitaan myös helppokäyttöinen valaisin. Valaisin tulisi voida sytyttää
ja sammuttaa vuoteesta käsin. Äänen tai liikkeen tunnistukseen perustuvaa valaistusta ja
jatkuvaa valaistusta voidaan käyttää, mikä auttaa yöllisissä WC‐käynneissä. Lisävalojen tulee
olla tukevasti paikoilleen kiinnitetyt tai pöytätasolla on oltava riittävästi tilaa. Yöpöydälle ka‐
sautuu ajan mittaan erilaista tavaraa, joista osa voi olla helposti syttyvääkin esimerkiksi va‐
laisimen kaaduttua yöpöydällä.
Taulukko 22.

Erityisvuodepatjoja ja -tekstiilejä

Markkinoija

Patja

Intergroidut pelastushihnat

Finlayson Oy

x

MediMattress Oy

x

Merivaara
Lojer Oy
Recticel Oy
RehaMed Oy
Suomen sairaalatukku
Unikulma Oy

x
x
x
x
x
x
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x
lisävarusteena
pelastuspäällinen

Tyyny

Täkki
x

x

x

x

x

x
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11 LIIKUNTA
Liikunta on hyväksi kaikille ikään katsomatta. Pienikin liikunta auttaa muun muassa tasapai‐
non hallinnassa. Lisäksi sillä on monia muita terveyttä edistäviä vaikutuksia. Vanhustyössä
toimivien kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esille liikunnan merkitys ikäihmisen hyvinvoin‐
nille. Jo pienikin liikunta auttaa. Myönteisiä kokemuksia esimerkiksi kotihoidossa oli saatu
toimintatavasta, jossa iäkästä vanhusta ohjataan ja kannustetaan nousemaan ylös tuolilta ja
ottamaan tukea pöydästä, kun hoitaja samanaikaisesti tekee muita töitä.
Myös vanhusten ryhmäkuntoliikunnasta saatiin myönteisiä kokemuksia. Toisessa koh‐
teessa ryhmäkodin kuntoilutilassa asukkaille järjestettiin muun muassa tuolijumppaa, tikan‐
heittoa ja kuntopyöräilyä. Toisessa paikassa vanhuksille oli aluksi järjestetty kuntoliikuntaa
lahjoitusvaroin, minkä loputtua vanhukset olivat omalla kustannuksellaan jatkaneet ohjattua
kuntoliikuntaa. Samoin hoiva‐tv:n käytöstä kotikuntoutuksessa on saatu myönteisiä koke‐
muksia. Ryhmähenki ja ohjattu toiminta pitivät yllä liikunnan toteuttamista.
Asunnon ympäristön tulisi olla turvallinen liikkua niin kesällä kuin talvella. Kulkuväylän
tulisi olla tasainen, hyvin valaistu ja talvikeleillä hiekoitettu. Lisäksi siellä tulisi olla levähdys‐
paikkoja. Hoivakodeissa, joissa asukkaina on muistisairaita, piha‐alueella tulee olla aidattu
alue, jossa asukkaat voivat liikkua oman vointinsa mukaan. Pihalle sijoitetut kasvit luovat
viihtyisyyttä.
Kulkuväylien selkeys helpottaa niiden hahmottamista. Reitin tulisi aina johtaa jonnekin,
ettei tule eksymisen mahdollisuutta eikä mielenkiintoinen reitti päädy umpikujaan. Demen‐
tiakodeissa ympyrän‐ ja kahdeksikon muotoiset reitit ovat käytetyimpiä. Suorakulmassa toi‐
siaan leikkaavat kulkuväylät hahmotetaan helposti. Toisaalta apuvälineiden kanssa liikkuville
kaarevat kulmat ovat helpommin käytettäviä. Kulkureitin varrella olevasta käsijohteesta saa
tarvittaessa tukea. Sen tulee olla yhtenäinen, sillä yllättäen loppuva käsijohde aiheuttaa tur‐
vattomuuden tunnetta. (Rappe 2012, 38.)
Kulkuteiden liukkaus on monelle este lähteä ulos kävelylle. Talvisin kävelyn turvallisuut‐
ta voidaan parantaa kenkiin laitettavilla liukuesteillä ja nastakengillä. Liukuesteitä on usean‐
laisia. Niiden valinnassa tulisi kiinnittää huomio käyttötarkoitukseen. Liukuesteitä on koko
kengän pohjan peittäviä malleja, päkiän tai kengän koron alle laitettavia malleja. Käyttäjän
kannalta koko kengän pohjallisen peittävä liukueste on turvallisin, koska niissä pito ei ole
riippuvainen jalan asennosta. Kengän koron alle laitettava malli antaa toiseksi parhaan suo‐
jan silloin, kun jalka koskettaa maata kantapää edellä. Ongelmallisin tilanne kantamallisten
liukuesteiden osalta on ponnistusvaihe. Päkiän alle laitettujen liukuesteiden käyttö vaatii
aluksi totuttelua ja varovaisuutta. (Hirvonen 2005).
Liukuesteiden paikoilleen laittaminen ja pois ottaminen tulisi olla helppoa, sillä ne voi‐
vat olla jopa vaaralliset sileällä lattiapinnalla esimerkiksi kauppareissuilla. Toivottavaa olisi,
jos kauppojen eteisaulojen yhteyteen laitettaisiin istumapaikkoja, joissa liukuesteet voi ottaa
pois ja panna paikoilleen turvallisesti.
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12 SIIVOUS
Hyvät ja tarkoituksenmukaiset siivousvälineet helpottavat siivoustyötä. Niiden valinnalla voi‐
daan vaikuttaa myös asumisturvallisuuteen, kuten käyttämällä varrellisia siivousvälineitä
korkeilla olevien pintojen puhdistukseen tuolilla kiipeilyn sijaan. Siivouksen merkitys koros‐
tuu toisella tavalla, kun perheessä on tartuntatautia sairastava henkilö tai henkilö, joka vaatii
muutoin erityistä puhtautta.
Jos asunnossa on paljaita lattiapintoja, lattioiden imuroinnin sijasta niiden pölyjen
pyyhkimiseen kannattaa kokeilla moppausta. Lattioiden moppaus on nopeampaa kuin imu‐
rointi. Imurien imurointileveys sileällä lattiapinnalla on noin 30 cm, kun taas kotikäyttöön
tarkoitettujen moppien leveys on 40–50 cm. Nivelellä varustetulla mopilla pääsee tavallisesti
paremmin myös matalien huonekalujen alle, mikä voi olla hankalaa imurin lattia‐
mattosuutinta käytettäessä. Varrellinen rikkalapio ja siihen kiinnitettävä, ripustusaukolla va‐
rustettu lakaisuharja on edelleen tarpeellinen siivousväline.
Varrellinen monitoimimoppi sopii lattian moppauksen lisäksi esimerkiksi seinien pyyh‐
kimiseen remonttipölystä kertakäyttöisillä kuituliinoilla. Teleskooppivarsi lisää siivousväli‐
neen käyttöaluetta. Samaa vartta voidaan käyttää lattiamopissa, kylpyhuoneen suihkutilan
pesussa ja pesuhuoneen lattiakuivaimessa. (Rytkönen 2009b.)
Hankalia siivouskohteita pölyjenpyyhkimisen osalta ovat korkealla olevat tasot, pienet
ja ahtaat tilat sekä pikkuiset koriste‐esineet. Pölyjen pyyhkimiseen esimerkiksi sälekaihtimis‐
ta, ilmastointiventtiileistä, kirjahyllyistä, tauluista ja muilta laajoilta pinnoilta voidaan käyttää
teleskooppivarrella varustettua lampaanvillasta tehtyä pölyhuiskaa. Pienempien pintojen,
valaisimien, kukkien, taulujen, pienten koriste‐esineiden ja päätelaitteiden pölyjen pyyhkimi‐
seen soveltuu strutsinsulkainen pölyhuiska. Ahtaiden tilojen, kuten lämpöpattereiden ja kir‐
jahyllyjen pyyhkimiseen on saatavissa kalustemoppi, jonka päälle vedetään mikrokuituinen
”sukka”. Moppi on taivutettavissa, jolloin sillä voidaan pyyhkiä pölyt esimerkiksi kaappien
päältä. Strutsinsulkaista pölyhuiskaa on jo saatavissa joistakin tavarataloista. Lampaanvillais‐
ta moppia ja kalustemoppia on saatavissa yleensä siivousalan erikoisliikkeistä. (Rytkönen
2009b.)
Mikrokuituiset liinat soveltuvat erilaisten pintojen pyyhkimiseen. Puhtaina ne eivät
vaurioita pintoja, minkä vuoksi ne kannattaa pestä pyykinpesukoneella. Siivouspyyhkeet
kannattaa merkata tekstiilin merkkauskynällä sen mukaan, mihin tiloihin pyyhe on tarkoitet‐
tu. Silloin myös tilapäinen siivoja tai omainen tietää, mitä pyyhettä käytetään kullekin puh‐
distettavalle pinnalle.
Käsiastianpesuaine soveltuu monien pintojen puhdistukseen, jolloin vältytään monien
pesuaineiden varastoinnilta ahtaissa kotioloissa. Neutraali yleispuhdistusaine soveltuu myös
useiden pintojen puhdistukseen. Säännöllisellä ylläpitosiivouksella vältytään erikoispuhdis‐
tusaineiden käytöltä.
Pesutiloissa pesualtaan ja wc‐istuimen puhdistukseen voidaan käyttää wettex‐tyyppistä
sieniliinaa. Wc‐istuimen puhdistukseen saatetaan ajoittain tarvita erikoispuhdistusainetta
saostuman poistamiseen. Nämä erikoispuhdistusaineet ovat yleensä voimakkaasti happamia.
Niiden käyttöön ja säilytykseen liittyviin ohjeisiin kannattaa tutustua aineiden käyttöohjeista.
Wc‐harjassa on hyvä olla myös reunanpuhdistaja.
Ikkunanpesuun on saatavissa varteen kiinnitettäviä pesimiä ja kuivaimia. Hyvällä kui‐
vaimella lasi saadaan kuivattua yhdellä kevyellä vedolla. Käsiastianpesuaine soveltuu hyvin
myös ikkunoiden puhdistamiseen.
Vanhustalouteen tarkoitetun pölynimurin tulee olla kevyt liikutella, jolloin valinnassa
on kiinnitettävä huomio imurin painoon ja liikuteltavuuteen, valitsimien käytettävyyteen, pö‐
lypussin vaihtamiseen ja imurin toimintasäteeseen. Imurin kannettavuutta kannattaa kokeil‐
la jo kaupassa. Imurin paino tulee esille erityisesti, jos imuria joudutaan liikuttelemaan eri
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kerroksiin ja imuroimaan portaikkoja. Myös kädensijan muotoilu vaikuttaa imurin kannetta‐
vuuteen. Kevyt, noin 6 kg painava imuri pikkusuuttimineen on painonsa puolesta helppo lii‐
kutella (Nordiska ministerrådet 1994, 20). Samoin imurin kädensijassa oleva tehonsäädin tai
helposti käytettävä ilmamäärän säädin helpottavat imurin käytettävyyttä. Imurien toimin‐
tasäde vaihtelee noin 8 metristä 15 metriin.
Päivittäiseen pikasiivoukseen, kuten ovenkahvan ympäristön pyyhkimiseen, voi itse
tehdä miedon pesuliuoksen suihkupulloon. Lyhytnukkaisten huonekalujen pikapuhdistuk‐
seen soveltuu myös mikrokuituliina.
Siivouskomeron järjestyksen ylläpitämiseksi siivouskomerossa kannattaa pitää aika‐
ajoin inventaario ja heittää tarpeettomat tavarat pois. Järjestyksen ylläpitoa voidaan edistää
erilaisilla seinään ja oveen kiinnitettävillä koukuilla ja lokeroilla. Sokkelin poistaminen sii‐
vouskomerosta helpottaa imurin liikuttelua. Pyörätuolia käyttävälle 800 mm leveä sokkeliton
siivouskaappi on helpommin käytettävä kuin tyypillinen 600 mm leveä kaappi (Könkkölä
2003, 112–113).
Kuva 77. Varrelliset siivousvälineet helpottavat
työtä. Ne lisäävät myös turvallisuutta esimerkiksi
parvekelasien pesussa, kun työ voidaan tehdä
lattialla seisten. Kuva: Arja Rytkönen

Kuva 78–79. Mikrokuituisella ”sukalla” varustetulla kalustemopilla päästään puhdistamaan ahtaita taustoja. Moppi on taivutettavissa, jolloin sillä voidaan pyyhkiä myös korkeilla oleva tasoja. Kuvat: Arja Rytkönen
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Kuva 80. Strutsinsulkainen pölyhuiska
soveltuu monien pintojen pölyjen pyyhkimiseen, myös pienten koriste-esineiden ja
kukkien pyyhkimiseen. Kuva: Arja
Rytkönen

Kuva 82. Varrelliset pesimet auttavat
myös pesu- ja suihkutilojen puhdistuksessa. Kuva: Arja Rytkönen
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Kuva 81. Lampaanvillasta valmistettu pölyhuiska soveltuu laajojen
pintojen pölynpyyhintään. Teleskooppivarren ansiosta sillä ulotutaan myös korkealla olevien kohteiden, kuten ilmastointiventtiilien
pyyhkimiseen. Kuva: Arja
Rytkönen

Kuva 83. Laudepesimellä on päästävä puhdistamaan myös lauteiden
välit. Tukeva kahva auttaa hyvän
otteen saamiseen pesimestä.
Kuva: Arja Rytkönen
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13 PUUTARHANHOITO JA KIINTEISTÖN KUNNOSSAPITO
Puutarhanhoitoon ja kiinteistön kunnossapitoon kuuluu monenlaisia toimia, kuten ruohon‐
leikkuu ja lumityöt, kiinteistön kunnostaminen ja talotekniikan (lämmitys‐, vesi‐ ja viemäri‐,
ilmastointi‐ ja sähkötyöt) toiminnasta huolehtiminen.
Asunnon, kiinteistön ja pihan omatoimiselle kunnossapidolle tarvitaan tarkoituksenmu‐
kaiset työvälineet ja niille omat säilytyspaikkansa, jolloin ne ovat vaivattomia ottaa käyttöön
sekä pitää kunnossa. Kulkureittien asunnoista tai hisseistä asunnon ulkopuolisiin säilytysti‐
loihin tulee on mahdollisimman lyhyitä ja helppokulkuisia (Könkkölä 2003, 41). Jos toiminta‐
kyky heikkenee, on syytä ajoissa etsiä ja käyttää palveluyrityksiä, jotka ovat luotettavia ja
osaavat tehdä työnsä laadukkaasti.
Pihan jäsentelyssä voidaan hyödyntää eri materiaaleja ja värikontrasteja. Kulkuväylien
pintamateriaaleina voidaan käyttää muun muassa asfalttia, betonia, kivituhkaa tai laattoja,
jotka ovat sileitä ja luistamattomia. Laattojen välisen rakojen leveys saisi olla enintään 5 mm.
Samoin kohoumat tai kuopat saavat olla korkeintaan 5 mm. Nupu‐, noppa‐ tai mukulakivet
eivät sovellu kulkuväylille, mutta niitä voidaan käyttää hyvin rajaamaan kuluväylä ja ruohik‐
ko. (Könkkölä 2003, 131.)
Pihapenkkien tulee olla selkä‐ ja käsinojallisia sekä istuinsyvyydeltään 300–400 mm. Is‐
tuimen tulee olla vaakatasolla eikä takakenossa, mitä näkee usein käytettävän. Istuimen etu‐
reunan tulisi olla myös pyöristetty, jotta se ei paina reiden takaosaa ja sitä kautta heikennä
verenkiertoa. Mahdollisuuksien mukaan penkeissä olisi hyvä olla erikorkuisia istuinosia.
Yleensä noin 450 mm istuinkorkeus on hyvä. Jos polvet ja lonkat ovat jäykät, sopiva istuin‐
korkeus 500–550 mm. Kulkuväylien valaistus tulee sijoittaa kulkureitin samalle puolelle.
(Könkkölä 2003, 131.)
Puutarhanhoito on monelle virkistävää ja mielihyvää tuottavaa. Allergikon kannalta hy‐
viä pihakasveja ja ‐puita ovat havupuut, omena‐, päärynä‐ ja kirsikkapuut, ruusu, klematis,
kellokukat sekä useimmat leinikit ja kivikkokasvit. Allergiaoireita voivat aiheuttaa muun mu‐
assa syreeni, jasmiini, kielo, esikko, päivänkakkara, kehäkukka, krysanteemi, tuomi ja raita.
(Könkkölä 2003, 131.) Marjapensaat ovat tuttuja ja turvallisia pihakasveja. Punainen viini‐
marja on myös hyvä terapiakasvi muistisairaalle, koska punainen väri muistetaan, vaikka
muiden värien havaitseminen onkin heikentynyt (Kuittinen 2012, 47).

Kuva 84. Alueen rajaaminen aitauksella, tukevat tukikahvat ja istuinmahdollisuudet
mahdollistavat muistisairaan itsenäisen ulkoilun pihalla. Kuva Villa Tapiolan hoivakodista, Anneli Reisbacka.
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14 TEKNOLOGIA
Teknologia on yksi osakeino ikäihmisten asumisturvallisuuden parantamisessa. TupaTurva‐
hankkeessa selvitettiin teknologian haastattelemalla 17 teknologiantuotteen, ‐järjestelmän
ja/tai ‐palvelun toimittajaa. Hoito‐ ja hoiva‐alalla teknologian toimittajien pääasialliset asiak‐
kaat olivat julkishallinnollisia organisaatioita, kuten valtio, kunnat tai kuntayhtymät sekä yk‐
sityiset palveluntarjoajat (hoivapalveluiden tarjoajat). Osalla yrityksistä oli asiakkaina myös
yksityisiä kotitalouksia. (Hämäläinen 2014, 24–25.)
Haastateltujen mukaan asiakastarpeet määritettiin pääsääntöisesti kentällä ja yhdessä
asiakkaan kanssa. Usean yrityksen edustajat totesivat, että he ovat valmiita neuvomaan
asiakasta tapauskohtaisesti. Lähes kaikki yritykset ilmoittivat toimivansa asiakaslähtöisesti,
mutta kaikki eivät välttämättä osanneet erottaa toimintatapaansa teknologialähtöisyydestä.
Asiakaslähtöisyydessä nähtiin myös riskinsä tilanteissa, joissa yritys tavallaan toimii asiak‐
kaan konsulttina, mutta lopullisessa valinnassa yritys saattoi menettää kaupan kilpailijoille
saamatta itse mitään hyötyä. Merkille pantavaa oli, että suurimmassa osassa yrityksistä tuot‐
teita tai palveluita ei ole suunniteltu suoraan ikäihmisille. Tosin ikääntyneiden määrän kasvu
nähtiin markkinapotentiaalina. Haastateltavat olivat todenneet, että jo olemassa olevat tuot‐
teet soveltuivat ikäihmisten käyttöön joko sellaisinaan tai hieman muunneltuina. (Hämäläi‐
nen 2014, 25.)
Teknologia on mukana kaikkia. KÄKÄTE‐projektissa selvitetään, miten teknologia voisi
nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena.
KÄKÄTE‐hankkeessa tehdyissä ikäihmishaastattelussa ilmeni, että teknologia mielletään tie‐
tokoneeseen ja johonkin monimutkaiseen teknologiseen laitteeseen. Jossakin määrin tekno‐
logia on tullut niin arkiseksi osaksi arkielämää, ettei sitä heti alkuun mielletä teknologiaksi.
Niin sanottu keittiö‐ tai arkiteknologia, kuten kahvinkeitin, oli haastatelluilla ikäihmisille jo
niin arkinen laite, ettei sen käyttöä enää luokiteltu teknologian käytöksi. (Wessman ym.
2013.)
Toimivalla ja tarkoituksenmukaisella teknologialla voidaan helpottaa ikäihmisen arjesta sel‐
viytymistä ja asioiden hoitamista. Teknologian tulee olla yksikertaista ja käyttäjälähtöistä sekä
toimiin mukautuva. Myös käyttäjän erikoistarpeet on osattava ottaa huomioon. Iäkkäät henkilöt
tarvitsevat tuekseen myös tietoteknistä osaamista ja se tulee tehdä heille aktiivisesti tutuksi.
Samoin on kiinnitettävä huomiota entistä enemmän niihin henkilöihin, joilla ei ole läheisiä
henkilöitä tukemassa ja auttamassa teknologian käytössä. Toisaalta teknologia tuo uudenlai‐
sia kommunikoinnin muotoja ja parantaa joillakin arkielämän mukavuutta ja laatua sekä lisää
osittain turvallisuuden tunnetta. Tosin uutena epävarmuustekijänä mainittiin tietoturvallisuusris‐
keihin liittyvät seikat. (Wessman ym. 2013, 4–5.)
Teknisten laitteiden käytön opastuksen merkitys tuli esille myös TupaTurvan yhteydessä
käydyissä hoiva‐ ja hoitoalan keskusteluissa. Käytön opastus ei koske pelkästään ikäihmisiä,
vaan selkeää ja riittävää käytönopastusta tarvitsee myös hoivahenkilöstö. TupaTurvan loppu‐
raportissa on tarkasteltu tarkemmin vanhustyötä tekevien hoivatyöntekijöiden näkemyksiä
ja kokemuksia teknologian käytöstä heidän työssään ja ikäihmisten arjen helpottajina ja tur‐
vallisuuden tuojina (Rytkönen 2014).
Turvapuhelimen kautta ikääntynyt tai muuten apua tarvitseva henkilö voi kutsua apua.
KÄKÄTE projektin oppaassa (1/2011) ”Turvapuhelinopas” käsitellään turvapuhelimien toi‐
mintaperiaatteita ja niiden toimittajia. Turvapuhelin muodostuu laitekokonaisuudesta, johon
kuuluu seinällä tai pöydällä pidettävä laite (keskusyksikkö eli tukiasema) ja erillinen hälytys‐
nappi. Turvapuhelimeen liittyvä hälytysnappi on tavallisesti rannekkeessa. Hälytysnappi voi
olla myös kaulanauhassa tai vyöllä. Hälytysnappi on mukana pidettävän hälytysnapin lisäksi
itse turvapuhelimessa.
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Turvapuhelimen hälytysnappia painamalla saadaan puheyhteys auttavaan tahoon, joka
voi olla hälytyspäivystys, omainen tai muu sovittu henkilö. Hälytyspäivystyksessä nähdään
automaattisesti soittajan nimen ja osoitteen lisäksi muut mahdolliset tiedot, kuten sairaudet
ja lääkitykset jne. Joissakin turvarannekkeissa voi olla myös automaattinen hälytys, jos esi‐
merkiksi muistisairas henkilö poistuu ranneke mukanaan kotoaan tai on ulkona liian kauan.
Samoin on rannekkeita, jotka hälyttävät automaattisesti apua, jos henkilö on kaatunut tai on
liikkumatta liian kauan. Erilaisten lisälaitteiden avulla saadaan lisää toimintoja, kuten inkon‐
tinenssihälytin, liesivahti, lääkemuistuttaja, ovihälytin, paikannusominaisuus, palovaroitin,
vuodetunnistin, vuotohälytin, portti‐ ja ovipuhelin. (Vanhus‐ ja lähimmäispalvelun liitto ja
Vanhustyön keskusliitto 2011. Turvapuhelin opas. KÄKÄTE ‐oppaita 1/2011).
Markkinoilla on myös SOS‐painikkeella varustettuja matkapuhelimia ja paikantimia, jot‐
ka lähettävät hälytykset ja sijaintitiedot suoraan matkapuhelinverkon kautta joko omaisille,
jollekin toiselle henkilölle tai palveluntarjoajan tietokoneelle, josta tieto lähetetään edelleen
hälytyksen vastaanottajille, kuten omaisille. Turvapuhelinta voi hakea oman kunnan kotihoi‐
don kautta. Sen voi myös itse ostaa tai vuokrata hoivapalveluyrittäjältä tai laitteen jälleen‐
myyjiltä. (Käyttäjälle kätevä teknologia – Käkäte 2011, 3, 20.). Taulukoihin 23–24 on koottu
tiivistetysti Käkäte‐oppaan (2011) pohjalta turvapuhelimien ja muiden turvalaitteiden mark‐
kinoijien yhteystietoja.
Käkäte‐tutkimuksessa mukana olleilla ikäihmisillä yleisin teknologinen ratkaisu kotona
oli matkapuhelin. Niillä yhdeksällä henkilöllä (41 %), joilla oli kotonaan tietokone, oli myös in‐
ternet‐yhteys. Muita yleisiä elämänlaatuun liittyviä ratkaisuja olivat esteetön asunto sekä pesu‐
huoneen apuvälineet. Tuvallisuutta parantavilta laitteilta kaivattiin ensisijaisesti käyttäjäystävälli‐
syyttä ja tarpeenmukaisuutta. Esimerkiksi turvaranneketta pidettiin turvallisuutta tuovana, mutta
sen käytön todettiin olleen hankalaa sen koon ja riittämättömän kantosäteen takia. Monelta
unohtui myös rannekkeen kiinnittäminen käteen. (Wessmann 2013, 18, 38.)
Myös TupaTurvan yhteydessä tehdyissä haastatteluissa tuli esille, että turvaranneketta
ei aina pidetä ja niitä saattaa löytyä milloin mistäkin. Haastatteluissa ilmeni myös, että maa‐
seudulla katvealueet voivat haitata kännyköiden käyttöä. Vanhuksilla saattoi olla ongelmia
myös kännyköiden latauksen kanssa. Samoin todettiin, että turvarannekkeiden paikanta‐
misominaisuuksissa on vielä kehittämisen varaa. Paikantamisominaisuus on erityisen tärkeä
muistamattomille henkilöille, jotka lähtevät ulos eivätkä osaa enää kotiinsa.
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Taulukko 23.

Turvapuhelimia ja muita turvalaitteita

Perinteiset matPerinteiset turva- kapuhelimet,
puhelimet
joissa on sosnappi
x
x
x
x
x
x

Markkinoija

Paikantavat
matkapuhelimet,
joissa on sosnappi

Tavalliset ja paikantavat rannepuhelimet, joissa on
sos-nappi 1)

Muita paikantavia
laitteita, joissa on
sos-nappi

Oy Hedengren Security Ab
Everon Oy
x
Ascom Miratel Oy
Doro Oy
Insmat Oy
L-Energy Oy
Twig Com Ltd
x
Tunstall Oy
x
x
Oy Domino Systems Ab
x
SmartCare Group Oy
x
Viasec Oy
x
2)
Soneco Oy
2)
Lähde: Käyttäjälle kätevä teknologia (Käkäte), Turvapuhelinopas. Käkäte-oppaita 1/2001. Saatavissa: www.ikateknologia.fi; Monissa
tuotteissa on erilaisia lisäominaisuuksia, jotka selviävät yrityksen www-sivuilta.
1) Rannepuhelin = pieni matkapuhelin, jota pidetään ranteessa. Joitakin voidaan pitää kaulanauhassa tai vyöllä
2) kaulassa pidettävä paikannin
Taulukko 24.

Muita turvapuhelimia ja turvapuhelimen kaltaisia laitteita

Markkinoija

Tuote

Vivago Oy

”Hyvinvointikello”, joka välittää tietoa käyttävän liikkeistä, aktiivitasosta, sos-painike. Järjestelmään liittyy internetpalvelu:
www.etahoitaja.fi/

ArctiCare

Kosketusnäytöllä ArctiCare on kosketusnäytöllä toimiva kuvapuhelin. Rannekkeen avulla siitä tulee turvapuhelin.
Ranneke voidaan ohjelmoida automaattiselle hälytykselle. Toimiakseen laite tarvitsee internet-yhteyden.

Seniortek Oy

Seniortekin HoivaTurva perustuu liiketunnistimiin ja anturoihin. Sen toiminta voidaan ohjelmoida asukaskohtaisesti.
Hälytykset tapahtuvat automaattisesti, jos asukas on kaatunut, poistunut huoneistosta tai ollut liikkumatta tietyn
ajan. Hälytykset tulevat matkapuhelimeen. Asukaskohtaiset säädöt voidaan tehdä esimerkiksi kotihoidon tietokoneella.

Mobile Care and
Safety Oy

Swing Apunappi on matkapuhelimeen ladattavissa oleva ohjelma, joka muuttaa puhelimen navi-näppäimen SOSnapiksi. Hälytyksen vastaanottaja saa hälyttävän laitteen paikkatiedon kartalle merkittynä. Hälytys toimii myös
näppäinlukon ollessa päällä. Ohjelma toimii tällä hetkellä 14 Nokian puhelinmallissa, mutta viestit voi vastaanottaa
millä tahansa puhelimella.

Lähde: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto 2011. Turvapuhelin opas. KÄKÄTE-oppaita 1/2011.
Saatavissa: www.ikateknologia.fi; Monissa tuotteissa on erilaisia lisäominaisuuksia, jotka selviävät yrityksen www-sivuilta.
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15 AVUSTUKSET JA KORJAUSNEUVONTA
Sosiaaliturvaa ja avustuksia koskeva tieto on hajanaista. Palveluja järjestävät useat tahot, ku‐
ten kunnat, Kansaneläkelaitos, vakuutuslaitokset ja järjestöt. Tietojen hajanaisuuden vuoksi
13 kansanterveys‐, potilas‐ ja vammaisjärjestöä on koonnut yhteisen sosiaaliturvaoppaan:
www.sosiaaliturvaopas.fi. (Sosiaaliopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2013.) Opas on
seikkaperäinen ja siinä on koottuna tietoa ”vauvasta vaariin”. Oppaasta on päivitetty versio
vuodelle 2014.
Kunnat ja Asumisen rajoitus‐ ja kehittämiskeskus ARA (www.ara.fi) myöntävät sosiaali‐
sen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella asuntojen korjaus‐, energia‐ ja terveyshaitta‐
avustuksia vanhuksille ja vammaisille. Sosiaaliturvaoppaan mukaan korjausavustuksia myön‐
netään seuraaviin kohteisiin:
 vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan
 kiinteistökohtaisten talousvesijärjestelmien parantamiseen
 suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen
 terveyshaitan poistamisen edellyttämiin toimenpiteisiin
 hissien rakentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen.
Korjausavustuksen määrä vaihtelee kohteittain. Yleensä se on enintään 40 % hyväksy‐
tyistä korjauskustannuksista. Poikkeustapauksissa avustus voi olla enintään 70 %, jos vanhus
tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumi‐
sesteiden vuoksi tai asunnossa ei voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali‐ ja terveyden‐
huollon palveluja. (www.sosiaaliturvaopas.fi)
Avustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asun‐
nossa asutaan pysyvästi ja ruokakuntaan kuuluvista henkilöistä ainakin yksi on vähintään 65‐
vuotias tai vammainen. Lisäksi ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja. Ruoka‐
kunnalla ei saa myöskään olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenisi itse korjaamaan
asuntonsa ilman avustusta. (www.sosiaaliturvaopas.fi)
Vammaispalvelulain ja ‐asetuksen mukaan asunnon muutostyöt ovat vaikeavammaisel‐
le subjektiivinen oikeus. Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muu‐
tostöistä sekä asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutu‐
neet kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttä‐
mättä tarvitsee selviytyäkseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.
(www.sosiaaliturvaopas.fi)
Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi:
 ovien leventäminen, luiskien rakentaminen
 valaistusmuutostyöt näkövammaiselle henkilölle
 wc‐pesutilojen välttämättömät purkutyöt, pintatyöt, LVIS‐työt, kalusteet ja lat‐
tialämmitys
 sisäänkäynnin yhteyteen rakennettavat suojakaiteet.
Asunnon muutostöiksi luetaan myös niiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen
asunnon välittömästä läheisyydestä, kuten pihalta ja kerrostalojen porrashuoneista. Korvat‐
tavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla:
 nostolaitteet, porrashissi, nostolevy
 erilaiset hälytyslaitteet, turvahälytysjärjestelmät ja hälytysjärjestelmät (optiset
ja akustiset)
 puhelin‐, turva‐ ja tekstipuhelin
 induktiosilmukka
 ulko‐oven sähköinen ovenavausjärjestelmä, exit‐työntöpainike
 muut vastaavat asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.
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Vanhustyön keskusliiton (www.vtkl.fi) 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat vete‐
raaneja ja vanhuksia asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa
ja korjausavustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan
löytämisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta korjausten tekeminen maksaa.
Asunnon muutostöiden arvioimiseksi on kehitetty erilaisia arviointilomakkeita. Tunne‐
tuimpia niistä on ARA:n ARVI‐tietokanta ja työväline esteettömän asuinympäristön suunnit‐
telua ja arviointia varten. Siitä on kehitetty myös sähköisen työkalun It‐Arvi. (ARA 2013.)
Invalidiliitto on kehittänyt PAAVO‐ palveluiden itsearviointimenetelmän ikääntyneille,
liikuntavammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Siinä selvitetään ikääntyneiden asuinym‐
päristöön, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Invalidiliiton (2010) yllä‐
pitämä ESKE Esteettömyyskeskus on tuottanut tietoa esteettömyyden toteuttamisesta. Es
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Ikea, Vantaa
KL Support Oy, Helsinki
K‐Rauta Ruoholahti, Helsinki
Kuuloinva Oy, Helsinki
Näkövammaisten keskusliitto ry /Aviris Oy, Helsinki
Respecta Oy, Helsinki
Safera Oy
Toimiva koti, Helsinki
Työtehoseura
Villa Tapiolan hoivakoti, Espoo
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LIITE

LIITE.TUOTTEIDEN MARKKINOIJIEN YHTEYSTIEDOT
Algol‐Trehab Oy, 09 5099 331, www.algoltrehab.fi
Apuväline Lähdemaäki Oy, 03 4240 650, www.apuvalinelahde.fi
Apuväline‐huolto Avux Oy, 03 6336 000, www.apuvalineavux.fi
ArctiCare Technologies Oy, 050 500 2003, www.arcticare.com
Ascom Miratel Oy, 02 415 1200, www.ascom.fi
Bekvil Oy , 09 3217 155, www.bekvil.fi
Brabantia Finland, 09 4780 0775, www.brabantia.com , www.inessa.fi
BSH Kodinkoneet Oy, 0207 510 700, www.bosch‐home.fi
BSH Kodinkoneet Oy, 0207 510 700, www.siemens‐home.fi
Oy Callidus Ab , 09 374 751, www.callidus.fi
Comp‐Aid Oy, 09 7288 330, www.compaid.fi
Oy Domino Systems Ab, 09 2243 2818, www.dominopalvelut.fi
Doro Oy, 09 4153 5300, www.doro.fi
Duuri Oy, 09 3510 5500, www.duuri.fi
Oy Electrolux Ab, 030 600 5200, www.electrolux.fi
Ellos Finland Oy, 01019 1313, www.ellos.fi
EN‐Apuvälineet, 019 469 312, www.en‐apv.com
ErgoMode Ky, 050 375 6947, www.ergomode.fi
Ergosani Oy, 03 2613 600, www.ergosani.fi; , www.metusalem.fi
Erikoissuutarit Ky, 010 397 1777, www.erikoissuutarit.fi
Ettonet Oy, 03 7817 996, www.ettonet.fi
Everon Oy, 0207 920 702, www.everon.fi
FinFonic Oy, 06 356 3300, www.finfonic.fi
Finlayson Oy, 020 721 3500, www.finlayson.fi
FinnCabinova, 0400 822 997, www.finncabinova.com
Forbo Flooring Finland Oy, 09 862 30 300, www.forbo‐flooring.fi
Forssan Säätökaluste Oy , 03 433 5170, www.forssansk.fi
Futon‐1/Grullo Oy, 040 536 9362, www.futon‐1.fi
Geberit Oy, 09 867 8450, www.geberit.fi
Gerflor Oy, 010 617 5150, www.gerflor.fi
GN Resound Finland Oy/Ab, 09 4777 9700, www.gnresound.fi
Groupe SEB Finland, 09 622 9420, www.tefal.fi
Oy Gustavsberg Ab, 09 3291 8811, www.gustavsberg.com
Hafa Bathroom Group AB, 09 61 50 09 40, www.hafabg.com
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Handico Finland Oy, 03 31222 700, www.handico.fi
Hani‐Tuote Nikkilä Oy , 03 3433 499, www.hani‐tuote.fi
Hansgrohe SE/ Helsingin sivuliike, 020 793 1340, www.hansgrohe.fi
Oy Hedengren Kodintekniikka Ab, 020 763 8000, www.hedengren.fi
Oy Hedengren Security Ab, 0207 638 000, www.hedengrensecurity.fi
Helena Porkka, 0400 612 133, www.hele.fi
Hovila Oy, 09 5259 750, www.hovila.fi
H‐team‐Mobile, 040 412 5332, www.h‐team‐mobile.com
Huonekaluliike Antti , Hakala Oy, 09 2765 691, www.anttihakala.fi
Häfele GmbH & Co KG, 03 87 7770, www.hafele.com
ICF Group Oy, 09 346 2574, www.icf.fi
IDO Kylpyhuone Oy Ab, 010 662 300, www.ido.fi
Ikea, www.ikea.fi
Innohome Oy, 09 4114 3357, www.innohome.fi
Innojok Oy, 09 4789 2200, www.innojok.fi
Insmat Oy, 0207 981 560, www.insmat.fi
IP Produkter Oy, 010 2192 100, www.damixa.fi
Kaavapalvelu Ky, 0400 628 370, www.kaavapalvelu.net
Kalustekauppa, 050 4353 555, www.kalustekauppa.com
Kaluste‐Matti Oy, 08 627 266/ 08 612 0616, www.kaluste‐matti.fi
Kalustetalo Juurikivi, 03 2614 555, www.juurikivi.fi
Kenkä‐Rale Oy, 09 495 697, www.kenka‐rale.fi
Kiteen huonekalutehdas Oy, 0400 211 055, www.kiteenhuonekalutehdas.fi
KL Support Oy, 09 5803 880, www.kl‐support.fi
Kodin1 AnttilaOy/Net Anttila, 010 5343, www.kodin1.com
Kuuloinva Oy, 020 7199 340, www.kuulo‐inva.fi
Kuulopiiri Ky, 014 8403 300, www.kuulopiiri.fi
Kuulotekniikka Oy, 020 7290 500, www.kuulotekniikka.com
L‐Energy Oy, 044 011 8801, www.l‐energy.fi
Linctus Oy, 03 6125 355, www.linctus.fi
Lojer Oy, 010 830 6700, www.lojer.com
Martela Oyj, 010 345 50, www.martela.fi
MediMattress Oy, 0306 40 40 40, www.medimattress.fi
Mediq Suomi Oy, 020 1121 5100, www.mediq.fi/apuvaline
MediWe Oy, 017 814 010, www.mediwe.fi
Merivaara, 03 3394 611, www.merivaara.fi
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Mobile Care and Safety Oy, 045 273 8454, www.mobilecands.com/
Oy Moccamaster Nordic Oy, 020759 7730, www.moccamaster.com/fi
Netrauta.fi, www.netrauta.fi
Novorite Oy, 040 554 0617, www.turvalattiat.fi , www.novorite.fi
Näkövammaisten Keskusliitto ry/ Aviris, 09 3960 4700, www.aviris.fi
OBH Nordica Finland Oy, 09 89 46 150, www.obhnordica.fi
Oras Oy, 02 83 161, www.oras.com
Oriveden Pirka‐Kenkä Ky, 03 334 1951, www.pirka‐kenka.com
Ostnor Finland Oy, 020 7411 960, www.moraarmatur.fi
Oy Oticon Ab, 09 2786 200, www.oticon.fi
Palvelu Oy Metsäpolku, 03 039 896, www.metsapolku.fi
Philips Oy, 09 88 62 50 51, www.philips.fi
Pinto Oy, 02 9009 2520, www.pinto.fi
PT‐Keskus Oy, 020 7912 740, www.ptkeskus.fi
Recticel Oy, 05 78451, www.recticel.fi
RehaMed Oy, 09 612 2250, www.rehamed.fi
Rehashop/Marketta , Airasmaa Oy, 09 694 0010, www.rehashop.fi
Respacta Oy, 0207 649 748, www.respecta.fi
Robokeskus Oy, 010 387 0080, kauppa.robokeskus.fi
RTV‐Yhtymä Oy, 019 7421, www.rtv.fi
Safera Oy, 050 595 2454, www.safera.fi
Seniortek Oy: , 045 7731 1950, www.seniortek.fi/
Sepon kaluste, 045 199 0270, www.seponkaluste.fi
Smedbo Suomi, 0207 129 570, www.smedbo.fi
Soneco Oy , 041 4319 220, www. soneco.fi
Spesiaali Koot A ja O Oy, 03 2535 988, www.speci.net
Stemma Oy, 0424 896 600, www.stemma.fi
Stockmann Oyj Abp, 09 1211, www.stockmann.com
Suomen Apu‐Tuote Oy, 010 423 4210, www.aputuote.fi , www.aputuotekauppa.fi
Suomen sairaalatukku, 02 8387 2480, www.sairaalatukku.com
Suomen Sähkötuonti Oy , 020 7411 660, www.suomensahkotuonti.fi
Svedbergs Oy Ab, 09 584 10 500, www.svedbergs.fi
Systeri Oy, 050 363 4065, www.self.fi
Taavin Seniorin Apulaiset Oy, 010‐3201710, www.seniorinapulaiset.fi
Tammerwood Oy, 0400 736 855, www.tammerwood.fi
Tamsale Oy, 03 3124 4200, www.tamsale.fi
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Tarkett Oy, 09 4257 9000, www.tarkett.fi
Temal Oy, 010 217 2300, www.temal.fi
Terttu Lilja Oy, 09 4774 4262, www.terttuliljaoy.fi
Travico Oy, 09 477 0780, www.travico.fi
Tunstall Oy, 010 320 1690, www.tunstallnordic.com/fi, www.tunstall.fi
Twig Com Ltd, 040 510 5058, www.twigword.com
Unikulma Oy , 040585 6179, www.unikulma.fi
Upofloor Oy, 0207 409 600, www.upofloor.fi
Variante Oy, 050 350 737, www.variante.fi
Veken kaluste, 044 716 8073, www.vekenkaluste.fi
Viasec Oy, 0400 157 321, www.viasec.fi
Oy Wilfa Suomi Ab, 09 680 3480, www.wilfa.fi
Wilma Kodinsisustus Oy, 014 571 450, www.wilmakodinsisustus.fi
Vivago Oy, 010 2190 610, www.vivago.fi
Väinö Korpinen Oy, 09 5391 4400, www.korpinen.com; , www.wesco.de
Yke Oy, 09 879 53 23, www.yke.fi
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