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Ikäihmisen toimiva asuminen

• Vanhuksilla usein toiminnan rajoitteita, kuten voimattomuutta, 
heikentynyttä liikkumis- ja koordinointikykyä, kumartumis-, 
ylettymis- ja tasapainovaikeuksia, aistien heikkenemistä

• Mahdollinen muistin heikkeneminen => asiat eivät saa muuttua 
liian oudoiksi

• Heikkenevät näkö- ja kuuloaisti

• Hankalat koneet, pelottavat valot? Turvallisuuden tunne tärkeä!



Mitä tarkoittaa esteettömyys asumisessa?

• Helppoa liikkumista

• Helppoa toimimista 

• Kevyttä avaamista

• Helppoa työskentelyä

Ei siis pelkkää invamitoitusta, vaan kaikille sopivaa, 
hyvää suunnittelua ja toteutusta.



Muutostöillä toimivuutta

• Kynnysten poisto, sisäänkäynti, porrashuone

• Ovien leventäminen

• Helppokäyttöiset ovet, ikkunat

• Tekniikka, pistorasiat otekorkeudelle

• Keittiön kalustus/laitteet

• Liesialueen paloturvallisuus

• Tukikahvat; pesuhuone, muut tilat, kalusteissa

• Tilan ahtaus;asukas,auttaja

• Valaistus, yövalo



Esteetön koti voi olla myös esteettinen

• Laitosmaisuuden välttäminen

• Kodinomaisuus

• Viihtyvyys

• Kaikille hyvä

• Virikkeitä aisteille

• Värit, materiaalit ja valaistus



Kontrasteja harkiten

• Ovet, kahvat ja hanat voivat olla vaikeita 
erottaa vaaleilta pinnoilta: esim. 
ovenkarmit voi maalata harmaiksi ja 
kaapistojen kahvat merkitä värillisin tarroin

• Huonekalujen värit taustasta erottuvat

• Lattia yksivärinen, ei liian tumma. 
Vältettävä tummien ja vaaleiden alueiden 
vaihtelua: muistisairas voi luulla tummia 
alueita lattiassa tai pihapoluilla kuopiksi tai 
rotkoiksi

• ”Rajapintojen” kuten jalkalistojen 
erottuvuus



Värien käyttö senioriasumisessa

• Yleensä värien tulisi olla rauhallisia, vaaleansävyisiä

• Keltainen on kutsuva ja valoisa väri ja tuo mieleen auringon

• Sininen rauhoittaa, mutta sen aistiminen katoaa ensin 

• Liian räikeitä kuvioita tulisi välttää -> rauhattomuus



Värien käyttö: punainen ja oranssi

• Punainen on aistien heikentyessä 
viimeinen väri, mikä havaitaan. 

• Hyvä huomioväri esim. wc-kansissa ja 
ovenkahvojen ympärillä

• Punaiset kukat ja marjat houkuttelevat

• Oranssin sanotaan olevan tärkeä 
ikääntyneiden ympäristössä pehmeinä, 
puunkaltaisina sävyinä

-> väriä elämään ☺



Vesi- ja keittopiste sijoitetaan vierekkäin, lieden molemmilla puolilla työtasoa 
ja laskutilaa kuumille astioille. Kahvinkeitin lähelle vesipistettä ja biojäteastiaa.

Siirtymistä paikasta toiseen, esineiden siirtelyä, 
kantelua ja nostelua mahdollisimman vähän 



Keittiön mitoitus ikäihmisen tarpeisiin

• Toimivan korkeusmitoituksen lähtökohtana on asukkaan omatoiminen 
selviytyminen. Myös mahdollisien avustajien tarpeet on huomioitava. 

• Väljät kulkureitit, huomioitava apuvälineiden käyttö.

• Kaiteet, käsijohteet pitävät yllä itsenäistä liikkumista, helpottavat elämää => 
pitkään  tukikahvaan voi tarttua monesta kohdasta. Tartuntakaide työtason 
reunaan.

• Tasoerojen välttäminen, (tarvittaessa luiskat)

• Riittävästi lasku- ja työskentelytilaa! Ei kohtuuttomia kurotteluja tai 
kumarteluja, ei korkealla olevia hyllyjä jne.

• Tilaa yhteiseen ruokailuun ja ajanviettoon.

• 850 mm korkea työtaso on monelle ikäihmiselle parempi kuin standardin 
mukainen 900 mm. Pyörätuolista käsin tai istuen työskenneltäessä sopiva 
työskentelykorkeus on 700-850 mm lattiasta.



• Yläkaappien alareunan korkeus lattiasta norm. 1200-1400 mm. 
Pyörätuolissa istuvan korkeusulottuvuus maks. 1350 mm. 

• Ruoanvalmistuksessa tarvitaan kalusteen eteen min. 1200 mm 
vapaata tilaa, (riittää myös sisäpyörätuolille, jos sokkelia on 
korotettu. Muussa tapauksessa tilaa varataan 1300 mm).

Keittiön mitoitus ikäihmisen tarpeisiin



Kaiken on oltava käden 
ulottuvilla, ettei tule 
houkutusta nousta 
keittiöjakkaralle!



Astianpesukone ja kalusteuunit hyvälle käyttökorkeudelle. Mahdollisuus 
istuen työskentelyyn. Ei mattoja tai muita esteitä, joihin kompastua.



Mahdollisuus istua keittotasoa
Ja astianpesualtaita käytettäessä.



Siirreltävät tai säädettävät pöytäkaapit ja -laatikostot: 

– tarvittaessa polvitilaa työtason alle 

– aputaso työtasoa alemmalle korkeudelle, haluttuun paikkaan

– tavaroiden kuljetus 

Siirreltävissä kalusteissa lukittavat pyörät ja vetokahva.



Kaapistojen ja työtasojen, kuten astianpesupöydän korkeuden säätömahdollisuus 
helpottaa ikäihmisen elämää, jos toimintakyky on heikentynyt.





Aputaso on hyvällä käyttökorkeudella oleva, kalusteesta ulos 
vedettävä levy, joka toimii: 

• tarpeellisena lisätilana ruoan valmistuksessa 

• uunin tai mikroaaltouunin alapuolella, välittömässä 
läheisyydessä olevana laskutasona kuumille astioille 

• lisälaskutasona, ruokailutasona

• apuna astioiden siirtämisessä, (esimerkiksi mikroaaltouunin 
alla olevalta laskutasolta aputason kautta työtasolle) 



Kiitos!


