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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa aistiesteettömistä ratkaisuista kertovat 

tekstit Porin asuntomessukävijöiden luettavaksi. Asuntomessut järjestettiin Porissa ke-

sällä 2018, ja opinnäytetyön kohde oli yksi messukohteista, aistiesteetön koti, Talo 

Haltiatar. Opinnäytetyön tavoitteena oli avata messukävijöille messutalon aistiesteet-

tömien ratkaisujen merkityksistä, joka ei olisi heille selvinnyt ilman tekstejä. Tavoit-

teena oli lisätä tietoutta aistiesteettömyydestä. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös li-

sätä omaa osaamistani aistiesteettömyydestä. Tavoitteena oli, että voisin myöhemmin 

harjoittaa aistiesteettömyyden osaamista tulevissa työpaikoissa sosionomina. Opin-

näytetyö toteutettiin yhteistyössä Porin kaupungin asuntomessutoimiston kanssa. 

 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen. Toiminnallisen osuuden lisäksi opinnäytetyön tarkoi-

tuksena oli tutkia teoriaa aistiesteettömyydestä. Tarkoituksena oli kirjoittaa opinnäy-

tetyön raporttiosioon teoriaa käsitteistä aistiesteettömyyden ympärillä. Opinnäytetyön 

teoria pohjaa erityisherkkyyteen, stressin säätelyyn, esteettömyyteen, struktuureihin ja 

sensorisen integraation häiriöön. Opinnäytetyön tilaajana toimi Porin kaupungin asun-

tomessutoimisto. 

 

Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tuotoksena syntyivät tekstit, jotka kertoivat 

Talo Haltiattaren aistiesteettömistä ratkaisuista. Aistiesteettömyys näkyi talossa muun 

muassa valaistuksessa, akustiikassa, huoneiden sijoittelussa ja talon värimaailmassa. 

Tekstit luotiin mobiilisovellukseen, johon pääsi QR-koodin kautta. QR-koodit olivat 

Talo Haltiattaressa asuntomessujen ajan esillä joka huoneessa, ja kohteissa, joista koo-

dit ja tekstit oli tehty. Teksteissä kerrottiin, miten aistiesteettömyyttä on tuettu, osassa 

tekstejä oli myös hieman teoriaa mukana. Tekstit ovat luettavissa myös tämän opin-

näytetyön raportissa. 
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The purpose of this thesis was to produce texts about sensory accessibility solutions 

for the visitors of Pori housing fair to read. The housing fair was organized in Pori at 

summer 2018, and target of this thesis was one of the fair’s objects, sensory accessi-

bility home, Talo Haltiatar. Aim of this thesis was to open meaning behind sensory 

accessibility solutions, which would have been unclear to visitors without texts. Aim 

was to increase knowledge of sensory accessibility. Aim of this thesis was also to in-

crease my own knowledge about sensory accessibility. Aim was to later practice my 

knowledge about sensory accessibility in future workplaces as a Bachelor of Social 

Services. Thesis was executed in co-operation with housing fair agency of City of Pori. 

 

Thesis was functional. In addition of the functional part, purpose of thesis was to study 

theory about sensory accessibility. Purpose was to write theory about concepts around 

sensory accessibility in report section of thesis. Theory of thesis bases on Highly Sen-

sitivity, control of stress, accessibility, structures and disorder of Sensory Integration. 

Subscriber of thesis was the housing fair agency of City of Pori.  

 

Texts about sensory accessibility solutions were formed as an outcome of thesis’s 

functional part. Sensory accessibility in the house was shown for example in lightning, 

acoustics, placement of rooms and in house’s colour world. Texts were created for 

mobile app, which access was behind QR-code. QR-codes were placed in every room 

and object which codes and texts were made. It was told in texts how sensory accessi-

bility is supported, little bit of theory was in part of the texts. Texts are readable also 

in the report of this thesis. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni koskee aistiesteettömyyttä. Se on laaja aihe, johon liittyy stressin sää-

tely, esteettömyys, struktuurit erityisherkkyys ja sensorisen integraation häiriö. Ais-

tiystävällisyys tai aistiesteettömyys tarkoittaa aistien huomioimista. Kuulo-, näkö-, 

tunto- haju- ja makuaistien huomioimista siten, että aistit eivät saa liiallista ärsyketul-

vaa, mutta ei myöskään täysin ilman aistiärsykkeitä, sillä ne ovat ihmiselle kuitenkin 

tärkeitä. Aistiesteettömässä sisustussuunnittelussa huomioidaan muun muassa värit, 

muodot, valaistus ja akustiikka. Aistiesteettömyys on mielestäni mielenkiintoinen 

aihe, ja usein se liitetään johonkin erityistarpeeseen. Aistiesteetön ajattelu ja ympäristö 

on kuitenkin asia, josta on hyötyä aivan jokaiselle.  

 

Nykyään tiedetään paljon stressin haitallisuudesta, siitä kuinka stressi vaikuttaa kaik-

keen ihmisessä, se voi jopa fyysisesti sairastuttaa. Elimistömme perustoiminnot saat-

tavat häiriintyä stressin sekä jokapäiväisten ärsykkeiden johdosta. Elämme aikaa, jossa 

kiire ikään kuin määrittää ihmisen arvon. Kiire on ihannoitava asia; mitä kiireisempi 

ihminen, sen tärkeämpi henkilö kyseessä. Älypuhelimet ja lisääntyvä sosiaalisen me-

dian käyttö ovat mahdollistaneet sen, että olemme jatkuvasti tavoitettavissa. Sähkö-

posteja tulee kännykkään, vaikka ihminen itse olisikin fyysisesti poistunut työpaikalta. 

Työelämä, päiväkoti, koulumaailma ja harrastukset ovat hektisiä, pitävät meidät kii-

reisinä ja ärsykkeiden ympäröiminä. 

 

Kuluneen vuosikymmenen aikana erilaiset tasapaino-ongelmat aistijärjestelmässä ovat 

merkittävästi lisääntyneet. Siihen on ollut myötävaikuttamassa teknologian käytön li-

sääntyminen, alati kasvavat ryhmäkoot niin päiväkodeissa kuin kouluissa, sekä yhä 

useampien vanhempien epäsäännölliset työskentelyajat ja sen myötä puuttuvat arkiru-

tiinit. Lisääntyvät aistiärsykkeet saattavat pahentaa lievästi aistihäiriöisen lapsen tilaa. 

(Szegda 2009, 8).  Arjen eri ympäristöissä aistimme saavat jatkuvasti ärsykkeitä, ja 

tarvitsemme palautumista jaksaaksemme taas vastaanottaa seuraavat ärsykkeet. Ais-

tiesteetön ympäristö auttaa siinä.  
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Opinnäytetyöni oli toiminnallinen, ja toiminnallisen osuuteni kohde oli Porin asunto-

messuille rakennettu Talo Haltiatar, sekä sen aistiesteettömät ratkaisut. Talo Haltiatta-

ressa on nähty kodin arvo rauhoittavana tekijänä ja lähdetty hakemaan kotiin vastapai-

noa arjen hektisyydelle ja aistikuormitukselle. Kuusihenkisen perheen koti on rauhoit-

tava paikka, kontrastina arjen kuormitukselle, seesteinen ja aistiesteetön ympäristö. 

Aistiesteettömällä sisustussuunnittelulla Talo Haltiatar-projektissa pyrittiin rauhoitta-

maan kotia tilana, jossa ihminen voi levätä suuremmilta aistiärsykkeiden tulvalta.  Ais-

tiesteetön ei kuitenkaan tarkoita aistiärsykkeetöntä. Tämä on tärkeä asia aistiesteettö-

myydessä, aistiesteetön sisustus ei tarkoita tylsää, virikkeetöntä tilaa. Virikkeetön tila 

on yhtä huono aisteille kuin aistiärsykkeitä tulviva. Tasapaino on tärkeää löytää. 

 

Messuille Talo Haltiattareen kehitettiin mobiilisovellus, jonka ideana oli avata yksi-

tyiskohtaisempaa tietoa messukohteesta kävijöille. Minun osuuteni oli tuottaa mobii-

lisovelluksen sisältö, eli tekstit, jotka kertoivat aistiesteettömistä ratkaisuista. Kun 

asuntomessujen kävijät tutustuivat tähän kohteeseen, he eivät mitenkään erityisesti 

huomanneet, että kyseessä oli aistiesteetön koti. He näkivät vain seesteisen, harmoni-

sen ja kauniin kokonaisuuden. Ilman mobiilisovelluksen tietoja kävijöille ei olisi sel-

vinnyt sisustusratkaisujen syvempi tarkoitus.  

 

Talossa käytetyillä materiaaleilla, valaistuksella, huoneiden sijoittelulla, käyttöystä-

vällisyydellä, kaikella oli tässä talossa tarkoitus. Tekstit toivat tietoa myös aistiesteet-

tömyydestä ihmisten keskuuteen, sillä aihe ei ole Suomessa kovin laajalti tunnettu 

vielä. Se, miten eri asioista me ihmiset kuormitumme, stressikuppimalli, kuinka stres-

siä voi ja myös pitää säädellä, miten erilaisilla arjen strukturoiduilla ratkaisuilla me 

voimme tätä kuormittavuutta vähentää, ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita. Opin-

näytetyössäni pyrin avaamaan näitä kaikkia käsitteitä aistiesteettömyyden ympäriltä, 

mitä aistiesteettömyys on ja mitä sillä tavoitellaan. Teoria pohjautuu stressin sääte-

lyyn, erityisherkkyyteen, strukturointiin, SI-häiriöön, esteettömyyteen ja aistien huo-

mioimisen tärkeyteen.  
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2 AISTIT JA STRESSIN SÄÄTELY 

2.1 Aistit 

Aisteilla on tärkeä tehtävä, ne liittävät meidät ulkomaailmaan. Monet kokemuksis-

tamme, joita pidämme miellyttävinä, syntyvätkin juuri aistien avulla.  Aisteja ei tule 

mietittyä koko aikaa, ja niitä on helppo pitää itsestäänselvyytenä, mutta kaikilla aistit 

eivät toimi samalla tavalla. On erilaisia keskushermoston toiminnan tai aistielinten 

puutteita, jotka vaikeuttavat aistien kautta kokemista. Eri aistikanavien kautta hankitut 

huomiot kuitenkin täydentävät toisiaan, joten jokin toinen aisti voi korvata puutteelli-

sen aistin toimintaa, ja ihminen saa siten aistihavainnon puutteellisesta aistista huoli-

matta. Toisilla ihmisillä esiintyy myös aistien yli- tai aliherkkyyttä. Yliherkkyydessä 

aistikokemukset koetaan monesti liian voimakkaina. Aliherkkyys taas tarkoittaa sitä, 

että henkilö kokee aistiärsykkeet liian vaimeina, ja hänen on vaikea saada tarpeeksi 

aistikokemuksia normaalisti, joten hän saattaakin niitä hakea erityisen voimakkaasti. 

Tämä saattaa tuntua toisista häiritsevältä. (Aistit ja vuorovaikutus, Papunet.)  

 

Nykyihminen saa aistikokemuksia jokaisen aistinsa kautta ympäristöstään jatkuvasti, 

taukoamatta ja tarpeettoman paljon. Elimistömme havainnoi paljon sellaista, mikä ei 

ole merkityksellistä tietoa siinä hetkessä. Kuten voi kuvitella, joka ikisen aistiärsyk-

keen huomioiminen ja tarkkaileminen ja sen mukaan toimiminen olisi valtavan uuvut-

tavaa. Siksi ihmisellä on olemassa mekanismi, jonka avulla ihminen voi karsia turhat 

ja tarpeettomat aistihavainnot pois, ja keskittyä olennaiseen; tarkkaavaisuus. (Aistit ja 

vuorovaikutus, Papunet.) 

 

Ihmisen aistit kehittyvät jo kohdussa. Aisteilla on merkityksellinen tehtävä vuorovai-

kutuksen, oppimisen ja tiedonsaannin kannalta. (Saar 2000, 5). Jotta kykenemme toi-

mimaan, tarvitsemme tietoa, jota saamme aistiemme kautta. Aistit saavat tietoa niin 

sisä- kuin ulkopuolisista ärsykkeistä. Aistimme myös varoittavat meitä erilaisista vaa-

roista, tai jos huomaamme ympäristössä olevan jotain vialla, aistijärjestelmämme rea-

goi. Epämiellyttävät tuntemukset, esimerkiksi hyönteisen ryömiminen iholla, aiheut-

taa alkukantaisen pakene- tai hyökkää-reaktion. Näin ollen on varsin luonnollista ja 

ymmärrettävää, että ihminen pyrkii eroon negatiivisista ärsykkeistä. Kun taas olomme 
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on hyvä ja turvallinen, sekin tunne tulee aistien kautta, ja sitä tunnetta ihminen pyrkii 

saamaan enemmän ja useammin. (Kranowitz 2003, 53.) 

 

Vaikka liiat aistiärsykkeet kuormittavat, myös liian vähäisillä aistiärsykkeillä on ihmi-

seen negatiivinen vaikutus. Terveen aikuisen aistijärjestelmä menee sekaisin ilman 

aistiärsykkeitä Tätä on testattu erilaisilla tutkimuksilla ja testitilanteilla. Testeissä huo-

mattiin, että aististimulaation puute aiheutti koehenkilöissä käytöshäiriöitä, ahdistusta, 

aistiharhoja sekä psyykkisten toimintojen häiriintymistä. Tila ei normalisoitunut heti 

aistittomasta tilasta poistuttua, vaan jatkui jonkin aikaa vielä kokeen jälkeenkin. 

(Ayres 2008, 92-93.) 

 

Useimmat ihmiset tietävät viiden aistin olemassaolosta; näkö-, kuulo-, haju-, tunto- ja 

makuaisti. Näitä voidaan kutsua kaukoaisteiksi, sillä ne reagoivat ärsykkeisiin, jotka 

tulevat kehomme ulkopuolelta. Ihmisellä on myös muita aisteja kuin nämä kaukoaistit; 

lähi- ja piiloaistit, joita ei voida suoraan tarkkailla eikä hallita, toisin kuin kaukoaisteja. 

(Kranowitz 2003, 54.) Näiden aistien kautta tulevat tiedot aivot käsittelevät tiedosta-

mattamme, joten lähiaistia pidetäänkin yleensä itsestäänselvyytenä. (Ayres 2008, 74.) 

 

Proprioseptiivinen aisti auttaa meitä liikkumaan. Mikäli proprioseptiivinen aistijärjes-

telmä ei toimisi kunnolla, kaikki liikkeet vaatisivat enemmän ponnistelua ja olisivat 

verkkaita ja jähmeitä. Kaikki liikkeet, joita vaaditaan esimerkiksi vesihanan sulkemi-

seen tai säilykepurkin avaamiseen, toimivat tämän aistijärjestelmän ja siitä saatavan 

tiedon avulla. Syy, miksi tämän aistin tuottamat aistimukset tapahtuvat niin tiedosta-

matta, on, että suurin osa tämän aistijärjestelmän tietojen käsittelystä tapahtuu aivojen 

osissa, jotka eivät tuota tietoisuutta. (Ayres 2008, 78-79.) 

 

Vestibulaarinen aisti käsittää painovoiman, pään liikkeet ja tasapainon. Ihminen saa 

koko elinikänsä jatkuvana virtana vestibulaarisia aistiärsykkeitä painovoimaresepto-

reilta, sillä painovoima on alati vaikuttava tekijä.  Vestibulaariset aistireseptorit välit-

tävät tietoja niin perustavanluonteisista asioista, että on vaikeaa edes kuvitella, mitä 

elämästä tulisi ilman näitä tietoja. Muun muassa sellaiset asiat kuin asentomme suh-

teessa painovoimaan, liikkumisnopeutemme ja suunta, mihin liikumme, ovat näitä tie-

toja. (Ayres 2008, 79-80.) 
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Viskeraalinen aisti säätelee terveyden ylläpitämiseen liittyviä toimintoja. Viskeraaliset 

ärsykkeet auttavat ylläpitämään autonomisen hermoston toimintoja, kuten hengitystä 

ja ruuansulatusta. Viskeraaliset aistiärsykkeet myös kertovat aivoille, kuinka paljon 

keho vaatii vettä ja ravintoa. Nämä aistiärsykkeet tulevat sisäelimistä. (Ayres 81-82.) 

2.2 Stressin säätely 

Sanalla stressi on kielteinen kaiku, ja stressi koetaan helposti vain negatiivisena asiana. 

Kuitenkin stressi on reaktio, ja siitä on ihmiselle vaikka toki haittaa, myös hyötyä. 

Alun alkaen se on ihmiselle kehittynyt henkiinjäämisen turvaamiseksi. Vireystilan 

valppaudella on myös positiivisia puolia; se auttaa meitä laajentamaan huomiokyky-

ämme, joka taas auttaa meitä huomaamaan ja oppimaan asioita. Se auttaa meitä myös 

muokkaamaan omaa käyttäytymistämme sosiaalisesti hyväksyttäväksi erilaisissa ti-

lanteissa. (Tommola & Häkkilä 2017, 11.)   

 

Tämä valmiustila, joka on juurtunut ihmisen biologiaan, ei ole lähtenyt aisteistamme, 

vaikka olemmekin kehittyneet paljon niistä ajoista, jolloin ihmisen täytyi olla alati 

valppaana mahdollisen lähestyvän vaaran vuoksi. Kun vaaran tunne kasvaa, ihminen 

valmistautuu pakenemaan, hyökkäämään tai jäämään paikoilleen. Ongelmaksi tämä 

reagointijärjestelmä koituu, kun sitä ei osaa säädellä. Säätelemättömänä se on yksilölle 

kuormittavaa, sillä aktivoitunut stressijärjestelmä pitää ihmisen jatkuvasti valppaana. 

Jatkuva valppaus taas on ihmiselle kuluttavaa, ja jopa este hänen hyvinvoinnilleen. 

Stressin sääteleminen ja sen taidon oppiminen on siis tärkeää. Säädeltynä stressireak-

tiot mahdollistavat parhaassa tapauksessa ihmisen luovan ja hyödyllisen tekemisen. 

Säätelemättömänä stressijärjestelmän vaikutus taas puolestaan on negatiivinen; kuor-

mittava ihmiselle itselleen, ja vaikuttaa negatiivisesti ihmisen sosiaalisiin puitteisiin. 

(Sajaniemi, Suhonen & Mäkelä 2015, 32, 80.) 

 

Kun stressijärjestelmä nousee tasolle, joka vastaa tilanteen vaativuutta, reaktio on hyö-

dyllinen, ja stressihormonitasot palautuvat normaalille tasolle noin puolentoista tunnin 

kuluttua. Ihmisen kohdatessa jatkuvasti tai liian pitkäkestoisesti tilanteita, joissa stres-

sihormonitasot nousevat, stressihormonien jatkuva nouseminen ja laskeminen vaikut-

tavat ihmisen elimistöön kuluttavasti. Tätä stressitasoa auttaa pitämään ylhäällä 
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kortisoli, jolla on elimistössä muitakin tärkeitä tehtäviä. Jos kortisolia kuluu koko ajan 

tähän toimintoon, se ei silloin voi olla muisti- ja oppimishormonien käytössä. Tästä 

seuraa, että ihmisen muistaminen ja oppiminen kärsivät. (Tommola & Häkkilä 2017, 

14.) 

 

Stressin säätely tarkoittaa sitä, että ihminen huolehtii riittävästä levosta ja palautumi-

sesta vastapainoksi kuormitukselle. (Heiskanen 2016, 183). Stressinsäätelyä voi on-

neksi oppia. Elämässä tulee aina olemaan kuormittavia tekijöitä, joten jonkinasteisen 

kuormituksen sietäminen on tärkeää. Koska kaikkia ärsykkeitä ei voida sulkea pois, 

aistiärsykkeiden tulvaan reagointia on säädeltävä. Säätely on oikeastaan joustamisen 

opettelua, opitaan hillitsemään tilanteen aiheuttamia ensireaktioita. Tämä vaatii lap-

selta harjoittelua, mutta taidon opittuaan tilanteet eivät enää vaadi ponnistelua ja ai-

heuta stressiä. Tunteet eivät ohjaa reaktioita. Pieni lapsi vaatii aikuisen apua tämän 

taidon oppimiseen. Kuitenkin kyseessä on elintärkeä asia, liika altistuminen stressille 

alkaa lopulta muokata lapsen aivojen rakenteita. (Tommola & Häkkilä 2017, 15.) 

 

Ihmisissä on myös eroa siinä, kuinka helposti kuormittuvaa meidän aistijärjestel-

mämme on. Se ero on synnynnäistä, ja aistiherkät ovat kaikkein herkimpiä kuormittu-

maan aistiärsykkeistä. Heidän aivonsa myös väsyvät helpommin, ja siten aivojen on 

myös vaikea käsitellä kaikkea sitä aistiärsytystä, jolle ihminen altistuu. Ihminen tar-

vitsee palkitsevia kokemuksia tasapainottaakseen kuormittavia tekijöitä elämässään. 

Erityisesti herkkien henkilöiden on vaikeampi saavuttaa näitä palkitsevia kokemuksia. 

(Sajaniemi ym. 2015, 53.) 

 

Stressillä on yhteys myös oppimiseen, oppivan ja mieleltään kehittyvän lapsen koh-

dalla stressijärjestelmän aktivoituminen estää oppimisen. Kun stressijärjestelmä on ak-

tiivinen, elimistö on silloin tilassa, jolloin se kuluttaa energiaa, ja energian kuluminen 

ja väheneminen väsyttää aivotoimintaa ja se alkaa vaimeta. Ja kun aivotoiminta vai-

menee, lapsi ei kykene tarkkaavaisuuteen, ja työmuisti täyttyy kaikella muulla kuin 

olennaisella, sillä hetkellä tarpeettomalla tiedolla. Tästä seuraten tiedon kontrolloitu 

käsittely ei onnistu, ja seuraa levotonta sekä impulsiivista käytöstä. Tällaiseen stressi-

järjestelmän aktivoitumiseen vaikuttaa muun muassa se, että lapsi joutuu olemaan uu-

sissa oppimistilanteissa ja uusissa haasteissa ns. yksin, ilman tukea. Lapsi oppii 
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parhaiten ympäristössä, josta hänelle jää positiivinen muistikuva, turvallisessa ja tukea 

antavassa ympäristössä. (Sajaniemi ym. 2015, 157-158.) 

2.3 Stressikuppi-malli 

Stressikuppi-malli kuvastaa sitä, miten näennäisesti viimeinen pisara kaataa kupin. 

Kun ihminen on tarpeeksi stressaantunut, hän menettää kontrollin, ja jokin, se viimei-

nen pisara, laukaisee tämän. Muut näkevät vain stressireaktion laukaisseen tekijän, ja 

luullaan, että se aiheutti reaktion. Todellisuudessa yleensä ihmisen niin sanottu stres-

sikuppi on täyttynyt pidemmän aikaa erilaisista ”tipoista”, joista viimeinen sen sitten 

kaataa ja saa ihmisen ”kaaokseen”. Stressikuppimalli on tärkeä oivallus siinä, miten 

tällaisia purkautumisia voidaan estää, varsinkin lasten kanssa tämä on tärkeää, mutta 

myös kaikenikäisten. Stressikuppia pitää aina välillä tyhjentää, jotta tulee lisää tilaa 

uusille tipoille. Tyhjentäminen tapahtuu tekemällä jotain itseä rentouttavaa ja stressiä 

lieventävää, se on joillekin liikuntaa, joillekin musiikkia ja jollekin se voi olla vaikka 

ystävien tapaaminen. Tärkeää on myös uusien tippojen kertymisen estäminen, eli huo-

mata ja tiedostaa, mistä näitä stressitippoja syntyy, ja vältettävä niitä asioita. Yhtä tär-

keää on myös löytää se oma tapa rentoutua. (Hannukainen 2017.) Tärkeää stressikupin 

kannalta on myös se, että aisteilla on mahdollisuus levätä ja toipua päivän ärsykkeistä, 

kunnes altistuvat taas uusille ärsykkeille. Kodin rauhoittavalla vaikutuksella voimme 

saada juuri kaipaamamme vastapainoa. 

3 ERITYISHERKKYYS JA SENSORISEN INTEGRAATION HÄIRIÖ 

 

Erityisherkät väsyvät ja stressaantuvat muita herkemmin runsaasta määrästä aistiär-

sykkeitä, ja ärsykkeistä palautuminen on heille ensiarvoisen tärkeää. Erityisherkät hen-

kilöt hyötyvät erityisesti aistiesteettömyydestä. Sensorisen integraation häiriö taas es-

tää aivojamme käsittelemästä sinne saapuvaa aistitietoa tarkoituksenmukaisesti. Sen-

sorisen integraation häiriön omaava hyötyy paljon siitä, että hänen ympäristönsä on 

riisuttu liiallisilta aistiärsykkeiltä. 
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3.1 Erityisherkkyys 

On arvioitu, että maailman väestöstä 15-20 prosenttia olisi erityisherkkiä. Piirre on 

synnynnäinen. Erityisherkät ihmiset ovat muita tarkempia huomioimaan ympäristönsä 

pienimmätkin vivahteet. Monet niin sanotut normaalit elämään kuuluvat asiat, kuten 

ihmistungos, saattaa luoda erityisherkälle stressiä ja ärsytystä. Erityisherkkiä häiritsee 

asiat, jotka jäävät monelta huomaamatta, kuten jotkut hajut ja valot. Erityisherkät voi-

vat havaita myös esimerkiksi huoneessa vallitsevan tunnelman sisään astuessaan. Ar-

vata saattaa, että sellaisessa vireys- ja ärsyketulvassa oleminen väsyttää. Tämän vuoksi 

on helppo ymmärtää, että erityisherkät ihmiset saavuttavat ylikuormittumisen pisteen 

aiemmin kuin muut, ja vaativat palautumista aistiärsykkeistä aiemmin ja herkemmin 

kuin muut. (Aron 2013, 15, 16, 34.) Kaikki herkkyys ei kuitenkaan ole erityisherk-

kyyttä. Erityisherkkyys ei ole opittu piirre, se ei myöskään lähde ihmisestä, vaan on 

synnynnäistä ja kokonaisvaltaista. Erityisherkkyys ei ole diagnoosi, sillä se ei ole sai-

raus. Se ei myöskään ole vamma tai vika. Erityisherkkää itseään auttaa sen tunnista-

minen itsessään, sillä sitä kautta hän voi löytää itselleen oman tavan elää, ymmärtää 

itseään, ja hyväksyä itsensä. (Heiskanen 2016, 14, 15 & 36.) 

 

Erityisherkän ominaisuus kokea aistiärsykkeet intensiivisesti ei tarkoita parempia ais-

teja, esimerkiksi normaalia parempaa näköaistia, vaan fyysistä herkkyyttä aistitiedon 

käsittelyyn. Tällainen herkkyys aistitiedon kokemiseen tuo erityisherkälle ihmiselle 

sekä mielihyvää että kuormitusta elämään. Erityisherkkä kokee miellyttävät asiat mo-

ninkertaisina ja saa suurta mielihyvää itseään miellyttävistä asioista. Erityisherkkä ko-

kee häiritsevät tai epämiellyttävät asiatkin erittäin vahvasti. Vaikka erityisherkkä saat-

taakin tottua näihin vahvoihin aistikokemuksiinsa altistumisen kautta, erityisherkän 

elimistö kuormittuu voimakkaista aistiärsykkeistä. Ihmisen hermojärjestelmä kuormit-

tuu koetuista ja tunnetuista asioista, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä. Ihminen ei 

välttämättä kuitenkaan tunne kuormitusta tilanteessa, vaan se saattaa tuntua vasta jäl-

kikäteen. Siksi erityisherkän olisikin tärkeää huolehtia aistiärsykkeiden sopivasta mää-

rätä sekä riittävästä levosta niiden jälkeen. (Heiskanen 2016, 17,19,32.)  

 

Myös erityisherkät, kuten kaikki ihmiset, hyötyvät parhaiten tilasta, jossa eivät ole yli- 

tai alivirittyneitä. Olkoon kyseessä mikä suoritettava tehtävä vain, ihminen suoriutuu 

siitä parhaiten virittyneessä tilassa. Jos hermosto on alivirittynyt, eli toisin sanoen 
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ihminen kohtaa liian vähän tai ei lainkaan ärsykkeitä, se väsyttää ja johtaa keskitty-

miskyvyn lopahtamiseen. Kuitenkin myös liiallinen virittyneisyys on haitallista, ja 

johtaa muun muassa levottomuuteen. Tämän tilanteen purkamiseksi jokaisella tulisi 

olla omat keinonsa. Tärkeintä siis olisi näiden kahden tilan välillä oleva tila, siihen 

ihminen pyrkii, pikkulapset mukaan lukien, se on yksi psykologian uskottavimmista 

havainnoista. (Aron 2013, 36.) 

 

Riippuu valtavasti ihmisestä, mikä hänen hermostonsa virittyneisyys samassa tilan-

teessa on, ja miten se samoihin ärsykkeisiin reagoi. Ihmisistä noin 15-20% on herkkiä 

aististimulaatioille, ja näistä herkistä osa on vielä herkempiä reagoimaan.  Tämä syn-

nynnäinen temperamenttipiirre, eli aisti- ja tunneherkkyys on näkyvin ja vaikuttavin 

temperamenttipiirteistä. Erityisherkkä ihminen eroaa virittyneisyydessään havaitse-

malla pienempiäkin ärsykkeitä, jotka jäävät muilta huomaamatta. Tämä koskee muun 

muassa kivuliaisuutta ja pienimpiä ääniä, eikä se johdu terävimmistä aisteista. Tämä 

ero virittyneisyydessä näyttää johtuvan jostain mitä tapahtuu matkalla aivoihin tai ai-

voissa, saavutetun tiedon tarkemmasta prosessoinnista. Erityisherkkyyden negatiivi-

nen laita tulee esiin intensiivisten ärsykkeiden kohdalla. Ärsyke, joka saa aikaan koh-

tuullista virittyneisyyttä valtaosalle ihmisistä, saa erityisherkälle aikaan intensiivistä 

virittyneisyyttä. (Aron 2013, 36). 

 

Kirjassa Erityisherkkä ihminen (Aron 2013) mainitaan juuri ärsykkeistä palautumisen 

tärkeys ja se, että siihen on monia keinoja, ihmisestä riippuen. Varsinkin erityisherkän 

ihmisen on opittava löytämään tasapaino kuormituksen ja levon välille.  Hyvinvoinnin 

edellytyksenä on lepo suhteutettuna sopivaan määrään haastetta ja aktiivisuutta. (Heis-

kanen 2016, 156.) Uni on erityisherkkien kohdalla tärkein tapa nollata päivän uuvut-

tavat aistikokemukset. Erityisherkkien kohdalla päivän aistiärsykkeistä palautuminen 

on erityisen tärkeää. Lepo on ensiarvoisen tärkeää erityisherkälle, ja tehokas tapa pa-

lautumiseen. (Aron 2013, 78-79). Herkkyyspiirteet korostuvat, mikäli elimistö on yli-

kuormittunut. Keskittymisongelmat tai hallitsematon ärtymys ovat esimerkkejä käy-

töksestä, jotka ylikuormitus pitkittyessään saattaa laukaista. Pitkäkestoinen ylikuormi-

tus voi myös edesauttaa masennuksen tai jonkin muun sairauden puhkeamista. (Heis-

kanen 2016, 37.) 
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Vaikka meistä jokainen hyötyy aistiesteettömästä ympäristöstä, se voi olla erityisen 

tarpeellinen erityisherkälle. Esimerkiksi aisteja kuormittava valaistus tai äänentaso 

työpaikalla saattaa olla erityisherkälle erityisen stressaava. (Aron 2013, 147). 

3.2 Sensorisen integraation häiriö 

Aistitiedon käsittelyn heikkouden takana voi piillä monia syitä. Yksi niistä on senso-

risen integraation häiriö. Saamme ympäröivästä maailmasta aistiärsykkeitä koko ajan. 

Keskushermoston päätehtävä on aisteilta saadun tiedon käsittely, eli sensorinen integ-

raatio. (Kranowitz 2003, 56).  

 

Jotta pystymme oppimaan uutta, tai käyttäytymään halutulla tavalla, on aivojemme 

osattava prosessoida ja järjestää sinne saapuva aistitieto. Tätä aistitietoa saapuu ai-

voihimme lakkaamatta, jatkuvana virtana. Jokainen kehomme osa tuottaa aistiärsyk-

keitä aivoille, joten ärsykkeiden määrä on loputon. Kun tämä ärsykkeiden käsittely ja 

niiden ohjaaminen toivotuksi toiminnoksi onnistuu, kaikki sujuu tarkoituksenmukai-

sesti. Kun tämä tiedon jäsentäminen joutuu epäjärjestykseen, ihmisen olo tuntuu seka-

valta, eikä hän pysty keskittymään, oppimaan tai käyttäytymään toivotunlaisesti. 

(Ayres 2008, 29.) 

 

Kun aivot prosessoivat niille saapuvaa aistitietoa käytäntöä varten, se on sensorista 

integraatiota. Sensorinen integraatio tapahtuu ilman, että sitä täytyy ajatella tai keskit-

tyä siihen. Sensorinen integraatio myös auttaa valitsemaan kaikesta saapuvasta tie-

dosta merkityksellisen, eli mihin esimerkiksi koululuokassa tulee keskittyä. Kehitty-

minen ja sosiaalinen toiminta pohjaa sensoriseen integraatioon. Sensorinen integraatio 

kokoaa kaikki aistituntemukset yhteen ja muodostaa niistä kokonaisuuden. Aistitunte-

mukset ilman niiden käsittelyä ovat hyödyttömiä. Ihmisen hermoston aisti-integraation 

toimiessa kunnolla, olemme levollisia ja mielissämme. (Ayres 2008, 29-30, 32).    

 

Kun aivojemme aistijärjestelmä ei toimi niin kuin pitäisi, ihminen ei voi hyödyntää 

häneen kohdistuvia aistimuksia tarkoituksenmukaisesti, ja siten oman kehon ja ympä-

ristön kuva jää puutteelliseksi.  Myöskin omien kehontoimintojen ohjaus on tehotonta, 

stressin sietäminen huonoa, ja tavallisen arkielämän rutiinit ja toimet liian vaativia. 
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Sensorisen integraation häiriö on kuin aivojen liikenneruuhka, ihmisen mielen epäjär-

jestys. Joskus kehitysongelmien tai oppimisvaikeuksien taustalla voi piillä sensorisen 

integraation häiriö. (Ayres 2008, 87-88.)   

 

Yleisimpiin sensorisen integraation häiriön oireisiin kuuluu vaikeudet aistitiedon kä-

sittelyssä, usein lapsi reagoi joko voimakkaasti tai huonosti. Huonosti reagoiva lapsi 

yrittää saada aistituntemuksia lisää, esimerkiksi hankaamalla itseään huonekaluihin tai 

vaatimalla että TV:n äänitaso pidetään voimakkaalla. Voimakkaasti reagoiva taas yrit-

tää saada aistiärsytysten määrää vähenemään, esimerkiksi jotkut hajut, usein muilta 

huomaamattomat, ovat lapselle epämiellyttäviä, tai hän peittää korvansa kokien äänet 

liian voimakkaiksi. Yleisiä merkkejä SI-häiriöstä ovat myös vaikeudet toiminnan ja 

käyttäytymisen hallinnassa. Muiden lasten kanssa toimeen tuleminen voi olla haasta-

vaa, itsehillintä heikkoa, ja stressi, muutos sekä uudet tilanteet vaikeasti käsiteltäviä. 

(Kranowitz 2003, 30-34.) 

 

Sensorisen integraation omaavan lapsen arjessa tämä häiriö tulisi huomioida, esimer-

kiksi kiinnittämällä huomiota arjen rutiineihin ja ympäristöön. Kun lapseen, jolla on 

sensorisen integraation häiriö, kohdistuu tavanomaisen paljon aistiärsykkeitä, hän 

saattaa hermostua. Esimerkiksi liikaa ihmisiä, liikettä, muutoksia, meteliä. Ympäristön 

aistitulvan minimoiminen on yksi keino, jolla auttaa lasta hillitsemään itseään ja vä-

hentämään hänen stressiään. (Ayres 2008, 249.) Muutenkin kodin pitäminen mahdol-

lisimman aistiesteettömänä on hyödyksi; se auttaa lasta rauhoittumaan ja siten auttaa 

paljon koko perheen arkea. Kun aivot eivät ole järjestelmälliset, auttaa, jos ympäristö 

on. Kotona olisi siis ehdottoman tärkeää pitää struktuurit kaikessa. Aikatauluista ja 

rutiineista tulisi pitää kiinni, päivän toiminnot toistuisivat mahdollisimman samoina ja 

samoihin kellonaikoihin. ”Kaikelle on paikkansa” on aistiesteetöntä ajattelua, ja jär-

jestelmällisessä ympäristössä joka tavaralle on paikkansa, ja tavarat yleensä ovat 

siellä, missä pitää. (Ayres 2008, 252.) Toiset lapset reagoivat muita herkemmin myös 

hajuihin ja ääniin. Äänet saattavat olla aivan normaaleja kodin elämään kuuluvia ääniä, 

mutta niillä voi olla negatiivinen vaikutus lapsen keskittymiseen. Tiettyyn pisteeseen 

saakka on mahdollista ääni- ja hajuärsytyksiä minimoida, ja esimerkiksi ohjata lasta 

toiseen huoneeseen, mutta on tietenkin mahdotonta sulkea pois kaikki ympäröivän 

maailman hajut ja äänet. Lapsi reagoi kyllä, jos kokee ympäristönsä liian stressaavaksi. 
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Yleisin merkki liiallisista vaatimuksista ympäristössä lapsen käytöksessä on yliaktii-

visuus tai huolimattomuus. (Ayres 2008, 255-256.)  

4 ESTEETTÖMYYS  

Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennusten ja ympäristöjen fyysistä esteettömyyttä. 

Helposti ensimmäiseksi ajattelee esteettömän tarkoittavan rakennuksen sopivuutta esi-

merkiksi fyysisesti rajoittuneelle henkilölle. Kuitenkin, jos rakennuksessa ei ole huo-

mioitu aistimaailmaa, se voi olla monelle esteellinen ja saavuttamaton. Näin ihminen 

suljetaan ulkopuolelle. Ihmisillä on rajoitteita ja erityispiirteitä, jotka eivät näy päälle-

päin. Ja esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse nimenomaan siitä, että ihmis-

ten monimuotoisuus on huomioitu. Ihminen voi olla osallisena ja vaikuttaa yhteiskun-

nassa vain, jos erilaiset palvelut ovat hänelle saavutettavissa. Esteettömyydessä aisteja 

huomioidaan valittaessa esimerkiksi materiaaleja, valoja ja värejä tilaan, ja oikeilla 

valinnoilla tilasta saadaan turvallinen, hahmotettava ja kaikille saavutettava tila. Esi-

merkiksi portaiden hahmotettavuus lisää turvallisuutta, ja akustisilla materiaalivalin-

noilla voidaan taata kaikille akustisesti mieleiset puitteet. Akustisesti miellyttävässä 

ympäristössä on esimerkiksi turha kaikuminen estetty. Valaistus on aistiesteetöntä, 

kun valaisimet eivät häikäise, valo on tasaista ja riittävää. (Invalidiliiton www-sivut 

2018).  

 

Hyväkään valaistus ei riitä, jos tilassa ei ole kontrasteja. Kontrastit lisäävät hahmotet-

tavuutta. Hahmotettavuus on kaikille eduksi, mutta esimerkiksi näkövammaiselle väl-

tättämätöntä turvallisen liikkumisen kannalta. Joten näköaistin huomioinnissa kontras-

tit ovat todella tärkeässä roolissa. Ihmisillä on kuitenkin erilaisia vaatimuksia valais-

tuksen suhteen, joten aistiesteettömässä ympäristössä valaistus on säädettävää, ja siten 

tarpeen mukaan muunneltavissa. (Näkövammaisten Keskusliiton www-sivut 2018.) 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on vuonna 2014 kehitetty työkalu, Tilojen esteet-

tömyyskartoitus aistit huomioiden. Se on tarkistuslista, jonka avulla voi kartoittaa tilo-

jen esteettömyyttä tilan aistiärsykkeiden ja niiden kuormittavuuden kautta. Ympäris-

tön aistiärsykkeistä tulee ensin olla tietoinen, jotta ympäristöä voidaan muuttaa 
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aistiesteettömämpään suuntaan. Tietenkin aistiärsykkeillä voi olla myös myönteisiä 

seurauksia, ja työkalun avulla kartoitetaan myös niitä. 

5 STRUKTUURI 

Aistiesteettömyys ei tarkoita pelkästään fyysisen ympäristömme muokkaamista, vaan 

aistiesteettömyyteen kuuluu vahvasti myös toimintakulttuuri. Struktuuri eli rakenne 

koskee niin fyysistä ympäristöä, kuin toimintaakin. Struktuureja on kaikkialla ympä-

rillämme, sivilisaatiomme perustuu paljolti struktuureille, kuten ihmisen ihmeellinen 

keho ja mieli, sekä maapallo, joka rakentuu muun muassa maanosista. Ihminen itse 

myös luo jatkuvaa rakennetta elämäänsä suunnitellen tulevaa, niin lyhyen kuin pidem-

mänkin aikavälin tekemisiään. Voimme strukturoida aikaa, välineitä, paikkaa ja tiloja. 

Kulttuurissamme ajalla on hyvin vahvat rakenteet, ihminen on kehittänyt myös muun 

muassa kellon ja almanakan strukturoidakseen aikaa. (Kerola 2001, 14, 43 & 149).  

 

Ympäristön rakenteet eli struktuurit luovat turvaa, kun taas niiden puuttuminen edes-

auttaa epävarmuuden ja epätietoisuuden tunteita. Struktuurit auttavat aivoja säilyttä-

mään tasapainon, ja niistä on hyötyä erityisesti aistipulmia omaaville ihmisille. Struk-

tuurit koskevat sekä aikaa että paikkaa. (Ayres 2008, 252.) Rakenteet eli struktuurit 

auttavat hahmottamaan asioita, kuten henkilöitä ja tilanteita. Kun struktuurit ovat sel-

keät, vapautuu energiaa muuhun, eli olennaiseen. (Kerola & Kujanpää & Timonen 

2009, 167.) Strukturoidulla ympäristöllä voidaan helpottaa keskittymistä, ja siten op-

pimista. Tiloja strukturoidessa vähennetään aistikuormitusta aiheuttavia tekijöitä. 

Strukturoidussa tilassa asioille, tavaroille ja eri toiminnoille on tehtävänsä, tila on 

myös tarkoituksenmukainen siihen tarkoitettua toimintaa ajatellen, sekä selkeä näkö-

aistille. (Kerola 2001, 131.) 

 

Ennakointi auttaa aivoja valmistautumaan tulevaan, ja myös aikuiset hyötyvät enna-

koimisesta. Lapsen kohdalla jo pienen hetken ennakointi illalla eli seuraavan päivän 

asioiden kertaaminen auttaa lasta kohtaamaan seuraavan päivän paremmin. (Moraine 

2015, 37.) Ennakointi antaa turvaa. Uudet ja tuntemattomat tilanteet, kuin myös tunne 

hallinnan puuttumisesta aiheuttavat stressiä lapselle. Varsinkin herkät lapset hyötyvät 
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strukturoidusta arjesta, mutta rutiineista on apua kaikille lapsille. Aikuinen voi omalla 

tilannetajullaan ja ennakoimisellaan keventää huomattavasti lapsen kuormitusta. Lap-

selle turvaa luovat arjen johdonmukaiset ja selvät rutiinit ja aikataulut. (Tommola & 

Häkkilä 2017, 18, 41, 42, 63 & 71.)  

6 AISTIESTEETÖN YMPÄRISTÖ 

Aistiesteetön tarkoittaa kaikille aisteille miellyttävää. Aistiesteettömässä ympäristössä 

aistimme saavat levätä. Nykypäivänä tämä on erityisen tärkeää, sillä olemme jatku-

vasti aistiärsykkeiden tulvassa. Jaksamisen kannalta kodin olisi tärkeää olla paikka, 

jossa saamme palautua ja levätä, emmekä altistuisi negatiivisille aistiärsykkeille. Ais-

tiesteettömään sisustukseen kuuluvat muun muassa luontoa mukaileva värimaailma, 

viherkasvit sekä pelkistetty ympäristö. Aistiesteettömässä kodissa jokaisella perheen-

jäsenellä on mahdollista purkaa kuormitustaan. Jokaisella on oma tapansa siihen. Lap-

selle liikkuminen on luontaista ja hyvä tapa purkaa energiaa. Aistiystävällisessä ko-

dissa on mahdollisuuksia kuormituksen purkamiseen muun muassa liikkumalla sekä 

vetäytymällä. (Liunen www-sivut 2018). 

 

Aistiesteettömyydestä hyötyvät erityisesti vanhukset, lapset ja erityisryhmät, sillä he 

kuormittuvat helpommin aistiärsykkeistä kuin terveet aikuiset. Erityisherkän henkilön 

kohdalla aisteja kuormittavat tilat saattavat jopa estää yhteiskunnan toimivana jäse-

nenä olemisen. Aistiesteettömyydessä on kyse myös sen arvioimisesta, miten ai-

vomme palautuvat tehokkaimmin päivän aistikuormituksesta. Myös toimintakulttuu-

rin muokkaaminen aistiesteettömäksi on tärkeää, ei vain kalustemateriaalit ja vä-

risävyt. Aistiesteetöntä toimintakulttuuria on se, että kotona asioilla ja esineillä on 

paikkansa, pienempien lapsien omatoimisuutta tuetaan tuomalla tavaroita lapsen ulot-

tuville, mahdollistamalla lapsen osallistuminen. (Pitkänen 2018). 

 

Ympäristömme ollessa aistejamme kuormittava se vaikuttaa niin fyysiseen vireyteen 

kuin vuorovaikutukseenkin. Se voi saada jopa tekemään virheitä työssä. Kielteisiä 

stressiärsykkeitä tulviva ympäristö voi saada meidät kiukkuisiksi, vaikka näennäisesti 

kaikki asiat työpaikalla tai kotona olisivatkin kunnossa. Usein negatiivisia 
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aistiärsykkeitä aiheuttaa äänihaitat, sisäilma sekä valaistus. Työelämä on nykyään hy-

vin vaativaa, joten olisikin syytä kiinnittää huomiota myös työympäristöön. Kielteinen 

stressi on arvioiden mukaan syypää noin puoliin Euroopan sairauspoissaoloista, joten 

aistiesteettömät työympäristöt toisivat säästöjä myös kansantaloudellisesti katsoen. Pi-

dempään negatiivisille aistiärsykkeille altistuminen muun muassa johtaa viisinkertai-

seen todennäköisyyteen saada masennus, heikentää vastustuskykyä, nostaa verenpai-

netta sekä voimistaa aggressiivista käytöstä. (Mälkiä 2009, 7.) 

6.1 Stress Free Area -konsepti 

Konseptisuunnittelija Margit Sjöroos on kehittänyt Stress Free Area -konseptin yli 

kaksikymmentä vuotta sitten. Sjöroos oli vakuuttunut siitä, että ihmisen paha olo, eli 

negatiivinen stressi vähenisi, jos kiinnittäisimme huomiota ympäristömme aistiystä-

vällisyyteen. Hän alkoi tutkia, onko kukaan kehittänyt tällaista sisutusmallia, jossa 

huomioitaisiin ihmisen viiteen aistiin kohdistuvat aistiärsykkeet, ja sai huomata, että 

ei ollut. Joten hän päätti kehittää sellaisen itse. Stress Free Area -konsepti on mene-

telmä, jonka avulla ihmisen paha olo vähenee, ja hyvinvointi kasvaa. Suunnittelutyö 

pohjautuu tietoon, että ihmisen vaistot toimivat vielä kuten luolamiesaikoinakin, ne-

gatiiviseen stressiin ihmisen aivot reagoivat pakene tai hyökkää-reaktiolla. Aistiystä-

vällisellä ympäristöllä on nykypäivänä merkittävä rooli, kun aistiärsykkeiden määrä 

on kasvanut. Negatiivinen stressi nostaa todennäköisyyttä sairastua esimerkiksi ma-

sennukseen ja sydäntauteihin. (Koskivirta 2008, 2-3.) 

 

Olisi tärkeää, että ihmiset tuntisivat olonsa turvalliseksi, niin yhteiskunnassa, kuin eri 

yhteisöjen sisälläkin. Jos ihmisen olo on turvaton, olotila aiheuttaa hänelle negatiivista 

stressiä, joka taas aiheuttaa ihmisen perimästä riippuen reaktion joko paeta tai taistella. 

Usein pakeneminen ei ole mahdollista, joten jäljelle jää taisteluvalmius. Sellaisessa 

valmiustilassa oleminen taas aiheuttaa ei-toivottua käytöstä, jota ihminen ei osaa myö-

hemmin aina selittää, tai ei itsekään ymmärrä, mistä käytös johtui. Turvallisten ja 

asuinystävällisten yhteisöjen vuoksi tällainen aistiystävällinen tilansuunnittelu on to-

della tärkeää. Sillä jo saataisiin kitkettyä paljon pois aggressiivista käytöstä, joka joh-

tuu negatiivisesta stressistä. (Koskivirta 2008, 2-3.) 
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Sjöroos korostaa myös useamman eri identiteetin omaamisen tärkeyttä. Se vaikuttaa 

positiivisesti ihmisen jaksamiseen, jos hänellä on eri identiteettejä eri yhteisöissä, eli 

esimerkiksi työ- harrastus- ja perheidentiteetit. Kun ihmisellä on selkeät eri roolit ko-

tona ja työssä, se takaa hänelle levon ja rauhan. Jos taas eri identiteetit sekoittuvat 

toisiinsa, tai ihmisellä on jonkinlainen identiteettikriisi, se luo elämästä jatkumon, 

jossa ei ole hetken rauhaa, ja se väsyttää ja aiheuttaa ärtyneen olotilan. (Koskivirta 

2008, 2-3.) 

 

Stress Free Area -konseptin pohja nojaa ihmisen biologiaan. Tilojensuunnittelussa kar-

toitetaan tiloja miettimällä, mitkä asiat aiheuttavat pelkotiloja, mikä taas turvallisuu-

dentunnetta, esimerkiksi erilaisissa värivalinnoissa. Onko tilassa esineitä tai huoneka-

luja, jotka myötäilevät ihmisen luonnollista silmän liikettä, eivätkä rasita silmää? 

Mitkä yksityiskohdat nostavat verenpainetta, onko tilassa liian kovia ääniä, jotka ai-

heuttavat negatiivista stressiä? Stress Free Area -konseptin aistiystävälliset värivalin-

nat pohjautuvat turvallisina koettuihin väreihin, joita ovat sinisen eri sävyt ja luontoa 

mukailevat sävyt. Naiset taas kokevat purppuran turvallisena. Jo pelkkä luonnon ja 

vehreyden näkeminen rauhoittaa ihmistä. Sjöroos toteaakin ihmisen tulleen metsästä, 

ja kasveilla on iso merkitys ihmisen elämän kannalta, luonto on merkityksellinen. Vä-

reistä harmaa ja musta ovat välteltäviä, ne ovat Sjöroosin mukaan haitallisia neurofy-

siologisesti. Myös valkoinen suurina pintoina, tai täysvalkoinen koti ovat aistimaail-

malle epämiellyttäviä, sillä ne heijastavat ja vaikeuttavat hahmottamista. Värivalinnat 

voivat tehdä tilasta joko rauhoittavan tai aktivoivan. (Koskivirta 2008, 3.) 

 

Kuuloaistin huomioimisella tilojen suunnittelussa voidaan vaikuttaa verenpaineeseen, 

aivojen toimintaan ja päätöksentekoon, sydämen sykkeeseen ja tunteisiin. Korkeat 

desipelit aiheuttavat edellä mainittuja, mutta myös liiallinen hiljaisuus on haitallista. 

Akustisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa tilojen äänimaailmaan. (Koskivirta 2008, 3.) 

6.2 Talo Haltiatar 

Opinnäytetyöni toiminnallinen osa kohdistui aistiesteettömään kotiin, joka valmistui 

Porin asuntomessuille kesällä 2018. Talo Haltiatar on kuusihenkisen perheen koti, 

jonka suunnittelussa huomioitiin aistiesteettömyyttä hyvin pitkälle. Se näkyi muun 
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muassa huoneiden sijoittelussa, akustiikassa, värimaailmassa ja toimintakulttuurissa. 

Talon asukkaille myös ekologisuus on tärkeä arvo, joka huomioitiin jo suunnittelussa. 

Messuja varten kehiteltiin mobiilisovellus, jonka tarkoituksena oli avata messukävi-

jöille kohteen aistiesteettömiä ratkaisuja, ja hieman sitä, mihin ne pohjautuvat. Mobii-

lisovelluksen kehitti toinen opiskelija opinnäytetyönään, ja minun osuuteni oli kirjoit-

taa sovellukseen tekstit. Materiaalin näihin teksteihin sain ryhmähaastattelulla, sekä 

tein paljon itsenäistä tiedonhakua teoriasta näiden ratkaisujen takana. Ryhmähaastat-

telu tapahtui tammikuussa 2018 ja siihen osallistuivat Talo Haltiattaren tulevan asu-

kasperheen äiti, sisustussuunnittelija Paula Hellberg sekä Satakunnan ammattikorkea-

koulun lehtori Hanna Hannukainen. Tässä kappaleessa kirjoitan aistiesteettömistä rat-

kaisuista Talo Haltiattaressa, pohjautuen mobiilisovelluksen teksteihin, joiden tiedot 

hankin ryhmähaastattelulla.  

6.2.1 Valaistus 

Talo Haltiattaren valaistus oli suurilta osin säädettävää. Valaistuksen tarve on erilaista 

eri tilanteissa, ja säädettävä valaistus vastaa siihen tarpeeseen hyvin. Valaistusta on 

tärkeää pystyä himmentämään, sillä erityyppisten tunnelmien luominen on keskeistä 

aistiesteettömässä asumisessa. Kuitenkin esimerkiksi siivotessa valaistukselta vaadi-

taan tehoa. Talo Haltiattaressa suosittiin isoja valaisimia pienten sijasta, sillä niistä ei 

tule juurikaan varjoja. Sisustusratkaisuissa painotettiin epäsuoraa valaistusta, siten 

valo voi ohjata tulemaan esimerkiksi seinän kautta. Valaisimissa suosittiin sellaisia 

valaisimia, joiden valonlähde on piilossa. Tällä vältetään valaisimen tuottamaa häi-

käisyä. Valaistuksessa myös pyrittiin samaan sävyyn, sillä valosävyjen vaihtelu on 

epämiellyttävää. Valaistusratkaisuilla on myös erotettu tiloja toisistaan. Esimerkiksi 

alakerran eteinen erottuu käytävästä erilliseksi tilaksi muun muassa valaistuksen kei-

noin. 

 

Isoilla ikkunapinnoilla on saatu kotiin tuotua luonnonvaloa, joka on myös ekologista, 

sillä se säästää energiaa joka menisi valaisemiseen. Yläkerran toinen seinä on lähes 

kokonaan ikkunaa, samalla seinustalla sijaitsee kuitenkin sisäänvedetty parveke, joka 

taittaa sisään tulevan luonnonvalon kauniisti. Siten koti on hyvin valoisa ilman häi-

käisyä. Hyvä valaistus on keskeinen osa aistiesteettömyyttä. Se vaikuttaa yleiseen 
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vireystilaan, viihtyvyyteen, turvalliseen liikkumiseen ja auttaa suoriutumaan arjen teh-

tävistä. Kun taas vääränlainen valo voi aiheuttaa esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä. 

Aistiesteettömässä kodissa puhutaankin ergonomisesta valaistuksesta. 

6.2.2 Akustiikka 

Talossa on käytetty CLT-puuelementtiä, jota varsinkin yläkerrassa on paljon. Puu on 

akustisesti miellyttävämpi elementti, kuin esimerkiksi kivi. Keittiön kohdalla katto on 

myös laskettu alemmas, joka osaltaan tukee ison avoimen tilan akustisia ominaisuuk-

sia. Ääni ei pääse kiertämään, vaan katkeaa, ja yläkerran makuuhuoneisiin ääni ei enää 

pääse. Jälkikaiunta-ajan lyhyys on suositeltavaa, sillä pitkä kauinta-aika sekoittaa ää-

net ja muuttaa puheen kakofoniaksi. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välisessä onte-

lolaatassa on villasta tehty askeläänieristys, joka pehmentää yläkerrasta alakertaan kul-

keutuvia askelääniä. Ontelolaatan alla on myös tyhjää tilaa joka äänieristää. Messu-

kohteessa on paljon erilaisia akustisia ratkaisuja, kuten muotoja, jotka katkaisevat ää-

niaallot, erilaisia materiaaleja, kuten paksuja kankaita, mattoja, akustiikkalevyjä, kir-

joja, joilla on akustoiva merkitys.  

Akustiikkaan liittyy myös huoneiden sijoittelu. Alakerrassa isompien lasten makuu-

huoneiden välissä on tarkoituksella tyhjä huone. Tyhjä huone itsessään tuo näiden ma-

kuuhuoneiden välille rauhaa. Huoneiden editse on todella vähän kulkua, eivätkä myös-

kään portaat mene makuuhuoneiden päältä, mikä rauhoittaa makuuhuoneiden äänimai-

semaa.  

On todettu, että meluhaitat aiheuttavat keskittymisvaikeuksia ja hankaloittavat keskus-

telemista. Kovat ja äkilliset äänet aiheuttavat negatiivista stressiä, luovat turvatto-

muutta ja lisäävät pelkoja. Oikein akustoidussa tilassa vietetty aika tehostaa merkittä-

västi muun muassa aivojen toimintaa, lisää fyysistä ja psyykkistä työtehoa, ja poistaa 

lihasjännitystä. Akustiikalla on siis merkittävä rooli ihmisen hyvinvoinnille, ja se on 

aistiesteettömän asumisen kannalta huomioitava asia. 
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6.2.3 Keittiö 

Keittiön kaapit ovat hajusteettomat ja mattapintaiset. Koko kodissa on muutenkin väl-

tetty kiiltäviä pintoja, jotka luovat ikäviä heijastumia. Keittiön tiilenvärinen laatta erot-

taa keittiön omaksi tilakseen, mikä tukee aistiesteetöntä ajatusta ”tilan sisällä monta 

tilaa”. Tiilen värinen laatta-alue on yksi talon väripilkuista. Tällaiset selvät kontrastit 

tukevat aistiesteettömyyttä, sillä ne helpottavat tilojen hahmottamista. Tarkoin valittu-

jen väripilkkujen vuoksi kodin pehmeät värit pääsevät oikeuksiinsa, eikä liian yksi-

puolinen värimaailmakaan ei ole aisteille hyväksi. Laattalattiaa saatetaan pitää aisties-

teettömyyden näkökulmasta hieman kylmänä ja kovana materiaalina. Siksi se onkin 

rajattu vain pienelle alueelle. Laattalattia keittiössä on myös tietoinen valinta, sillä 

kyse on 4-lapsisen perheen kodista, jossa lapset haluavat olla avuksi ja laattalattia kes-

tää hyvin esimerkiksi kosteutta. 

Keittiön allas erottuu väriltään mustasta kivitasosta, jolloin allas on helppo hahmottaa. 

Kivitaso on mattaa, se ei synnytä heijastumia, ja on näköaistille ystävällinen. Keittiön 

hanan kahva on musta, joka osaltaan helpottaa hahmottamista. Liesituuletin on väril-

tään mattamusta, jolloin sen huomioiminen on helppoa. Tumma liesituuletin on hah-

mottavuudeltaan parempi vaihtoehto kuin lasinen läpinäkyvä, johon saattaa epähuomi-

ossa törmätä. Liesituuletin on mattaa pinnaltaan. Kuusihenkisen perheen arjen suju-

vuutta helpottamaan on keittiöön asennettu kaksi astianpesukonetta. Arjen toimivuu-

den kannalta niissä on merkit, joista tietää, onko koneessa likaiset vai puhtaat astiat. 

Kaikenlainen arjen toimivuuden parantaminen ehkäisee ihmisen kuormittumista, oli 

kyse kuinka pieniltä vaikuttavista asioista tahansa. Keittiön laatikostossa olevat huo-

vutetut aterinlaatikot estävät puolestaan aterimista tulevaa kilinää. 

Saarekkeen päällä valaisimet ovat häikäisysuojatut, ja valittu valaistus on riittävää ja 

tasaista. Keittiön päätyikkunan edessä olevat valaisimet puolestaan ehkäisevät näky-

vyyttä ulkoa sisälle. Ulkoa katsottuna näkyy heti ikkunan edessä olevat valaisimet, 

eikä juurikaan sen pidemmälle. Myös tällainen intimiteetin huomioinen on aistiestee-

töntä ajattelua. 

Keittiön yhteydessä oleva sadonkorjuuparveke 
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Vehreyden näkeminen alentaa tutkitusti stressihormoneja sekä laskee sykettä. Näin ol-

len vihersisustaminen on tärkeä osa aistiesteetöntä sisustamista. Toisen kerroksen yh-

teydessä on sadonkorjuuparveke. Parvekkeelle on tarkoitus istuttaa erilaisia yrttejä, 

vihanneksia, mansikoita ynnä muuta, ja sen ideana on myös vehreyden näkyminen ja 

heijastuminen sisätiloihin. Myös saunan ja autotallin viherkatot näkyvät hyvin yhtei-

siin tiloihin, joiden suuret ikkunat avautuvat sisäpihalle.  

Puuttuva kasvillisuus on siis negatiivinen aistiärsyke. Tutkimukset osoittavat, että 

luonnon läheisyys lisää onnellisuutta ja vähentää sairastuvuutta. Viherkasvit kuuluvat-

kin vahvasti aistiesteettömään asumiseen; luonnon näkeminen vaikuttaa rauhoittavasti 

ja tasapainottaa kiireisen arjen keskellä. 

6.2.4 Portaat sekä niiden alla sijaitseva satumainen maja 

Portaat ovat CLT-elementistä, tyylikkäät ja yksinkertaiset. Portaikossa on ikkunat, 

mutta ne eivät yksin takaa riittävää valaistusta pimeämpinä vuodenaikoina. Aisties-

teettömässä suunnittelussa on siis pysähdytty portaiden riittävään valaistukseen. Käsi-

johteen alla oleva epäsuora valo ei herätä paljon huomiota, mutta tuo käyttöystävälli-

syyttä. Portaat ovat paikka, joka vaatii ihmiseltä syvyyden hahmottamista. Portaiden 

etupinnassa on hahmottamista tukevat karheat kontrastiraidat, ne tosin eivät nyt mes-

sujen aikana ole näkyvissä. Kontrastiraidat ovat tuntoaistia stimuloivia, antavat taas 

erilaisen pinnan tuntua ja virikkeitä tuntoaistille. Avaran tilan haasteet akustiikan suh-

teen on huomioitu akustiikkalevyteoksella, joka ehkäisee äänten kulkeutumista alaker-

taan.  

Portaiden alla sijaitsee pesämäinen maja. Se on tila, joka mahdollistaa rauhoittumisen 

ja vetäytymisen omaan pieneen tilaan. Aistiesteettömyyteen kuuluu kuormituksen pur-

kaminen sekä mahdollisuus vetäytyä omaan rauhaan. Majaan on tuotu erilaisia mate-

riaaleja, jotka haastavat tunto-, näkö- ja kuuloaistia. Tilassa on tyynyjä, harsoja, ja 

muita tuntoaistia stimuloivia materiaaleja. Lisäksi hämyisä valaistus ja rauhoittava 

musiikki tuovat majaan satumaista tunnelmaa. Erityisesti tuntoaistimuksilla saa koke-

muksia omasta kehosta ja sen rajoista. Kehoon kohdistuvien aistimusten kautta ihmi-

nen hahmottaa oman kehonsa ja sen ääriviivat, ja kokee myös lihasten ja luuston ole-

massaolon ja toiminnan. 
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6.2.5 Eteistilat 

Eteinen on rajattu omaksi tilakseen valaistuksen avulla. Käytävävalot päättyvät tiet-

tyyn kohtaan, jonka jälkeen eteisessä on oma valaistuksensa. Myös maton pyöristetty 

leikkaus rajaa alueen ja korostaa eteistä omana erillisenä tilanaan. Näin esimerkiksi 

lasten on helpompi hahmottaa, mihin asti voi mennä ulkokengillä. Pyöreät, silmän 

luonnollista liikettä mukailevat muodot tukevat aistiesteettömyyttä. Eteisen matoilla 

on myös akustoiva merkitys, sillä matot vaimentavat kengistä tulevia ääniä.  

Eteiskäytävän seinissä ovat CLT-puuta. Tutkimusten mukaan käyttämällä puupintoja 

sisutuksessa voidaan selvästi lisätä ihmisten hyvinvointia. Puu materiaalina rauhoittaa 

monin tavoin ihmisen elimistöä, se muun muassa vähentää stressihormonien määrää 

ja alentaa verenpainetta. Puun tuoksun kautta vapautuu sisäilmaa parantavaa vaiku-

tusta omaavia antibakteerisia ainesosia.  

Eteisessä on peili, mutta peilin sijoittamisessakin on toimittu aistiesteettömästi. Peilin 

osalta on mietitty sitä, mistä valo tulee, ettei valonlähde (esimerkiksi auringonvalo) 

heijastu suoraan peilistä ja häikäise käyttäjäänsä. Peili ei sijaintinsa vuoksi myöskään 

peilaa tilaa uudelleen, esimerkiksi siten, että käytävä näyttäisi kaksi kertaa pidem-

mältä. 

Säilytystilat 

Koska lastenhuoneet ovat tarkoituksella melko pieniä, niihin ei tule omaa vaatesäily-

tystä. Perhe on kuitenkin halunnut panostaa hyvään ja toimivaan vaatehuoltojärjestel-

mään. Pyykit pestään ja kuivataan kodinhoitotiloissa, josta on helposti pääsy vaatesäi-

lytykseen. Urheiluvälineille on omat säilytystilansa, mikä on tärkeää paljon urheilevan 

ja harrastavan, kuusihenkisen perheen arjessa. Myös pukeutumistila omana yksikkö-

nään helpottaa arjen sujumista, kun suihkutilojen yhteydessä on vaatesäilytys ja pu-

keutumistilat.  

Osassa alakerran kaapistoista on sisällä valaistus, joka helpotta tavaroiden löytämistä 

ja lisää käyttömukavuutta. Vaikka talo Haltiattaressa on panostettu hyvään yleisvalais-

tukseen, se ei toimi tässä kohtaa, sillä yleensä ihminen seisoo kaapin edessä estäen 

valon pääsyn kaappiin. Joissakin kaapeissa on myös kuvia, jotka kertovat esimerkiksi 
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lapsille, missä mitäkin säilytetään. Tämä auttaa lapsia osaltaan myös omatoimisuu-

dessa. ”Kaikelle on paikkansa” -tyyppinen ajattelu on tärkeä osa aistiesteettömyyttä. 

Näin pienikin lapsi tietää, mistä löytää omat tavaransa, ja tietää myös, mihin ne kuuluu 

laittaa takaisin. 

6.2.6 Kylpyhuone ja kodinhoitohuone 

Kylpyhuoneeseen on valittu mattapintaiset laatat. Laatat eivät myöskään ole liukkaat, 

mikä tukee sekä tilan hahmottamista että turvallisuutta. Suihkun alla olevalla alueella 

on käytetty pienempää laattakokoa, joten on helppo hahmottaa, missä kohtaa kuuluu 

seistä. Suihkut ovat sadesuihkut, jotka ovat lempeämmän tuntuiset iholle. Suihkun sei-

nät ovat sävyltään vaaleammat kuin lattia. Aistiesteettömässä asumisessa sävymaailma 

vaalenee ylöspäin. Pesuaineille on upotettu kolo seinässä, joka on reunustettu eri väri-

sellä laatalla, ja tukee siten hahmottavuutta. Suihkutilat ovat pienet, joten haasteita 

akustiikan kanssa ei ole. Suihkutilojen värimaailmassa on mukailtu luontoa. Suihkuti-

lat vaativat hyvän valaistuksen, sillä se on ikkunaton tila. Valaisimiksi on valittu spotit.  

Kodinhoitohuoneessa työvalona toimii lednauha. Myös kaappien päällä on lednauha, 

joka tuo tilaan myös epäsuoraa valaistusta. Kodinhoitohuoneessa on oltava riittävän 

hyvä valaistus, sillä siellä ei ole ikkunoita.  

Kodinhoitohuoneen kromisessa hanassa on musta kahva, joka tukee osaltaan hanan 

käytettävyyttä ja hahmotettavuutta ja on aistiesteettömämpi verrattuna yksiväriseen 

hanaan.  

Kodinhoitohuoneen penkillä on musta pellavainen pehmuste, joten luonnonmateriaa-

lien käyttö näkyy tässäkin. Talo Haltiattaressa on esillä erilaisia ja eri tuntuisia tekstii-

lejä. Erilaiset pinnat ovat tärkeitä tuntoaistin stimuloijia, ja ne antavat kaikki erilaista 

aistikokemusta, karhea rinnalla pehmeää ja sileän rinnalla pörröistä. Kodinhoitohuone 

toimii myös pukeutumistilana. Kodinhoitohuoneen liukuovien kaapit ovat mattapin-

taiset, eivätkä siis kiiltele tai häikäise epämiellyttävästi.  

Kodinhoitotilojen yhteydessä olevaan kuraeteiseen on talon neliöihin nähden varattu 

melko iso tila. Taustalla on aktiivisen ja paljon liikkuvan perheen tarpeet: toimiva 
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kuraeteinen tuo liikkuvan perheen arkeen sujuvuutta ja käyttöystävällisyyttä, kun mär-

kiä vaatteita voidaan helposti puhdistaa ja kuivattaa.  

6.2.7 Sauna 

Saunarakennuksen yksi sivu on ikkunaa, josta vehreys näkyy sisälle. Tämä tukee ais-

tiesteettömyyttä, sillä vehreyden ja luonnon näkeminen on tärkeä, rauhoittava tekijä 

ihmisen aisteille. Ulkosaunassa on saunajoogamahdollisuus. Perheen äiti on ammatil-

taan fysioterapeutti, ja suunnitelmissa on, että hän ohjaisi saunajoogaa tulevaisuu-

dessa. Saunajooga sopii hyvin aistiesteettömyyden teemaan. Aistiesteettömyyteen siis 

kuuluu myös oman kuormituksen purkaminen ja itsestä huolta pitäminen. Jokaisella 

on omat keinonsa purkaa omaa stressiään ja kuormitustaan, tärkeintä onkin sen oman 

keinon löytäminen ja myös kuormituksen tiedostaminen. Saunajooga rentouttaa kehon 

ja mielen. Sauna on myös jo ympäristönä aistiesteetön, vapaa kuormittavista aistiär-

sykkeistä.  

6.2.8 Ruokailutila 

Ruokailutilan keskipisteenä on suuri ruokailuryhmä. Ruokapöydän päällä on kirkas-

valolaite, jonka kirkasvalo-ominaisuus on erityisen hyvä pimeinä vuodenaikoina. Va-

laisin korvaa puuttuvan luonnonvalon ja auttaa kaamoksen aiheuttamiin oireisiin. Tut-

kimusten mukaan kirkasvalohoito parantaa energiatasoa ja vireystilaa päivän aikana. 

Valaisin toimii sekä tunnelma- että kirkasvalolaitteena. Valon värilämpötilaa voidaan 

muuttaa lämpimän valkoisesta puhtaan valkoiseen.  

Ruokapöytä on tilaustyönä tehty ja sen kansi on talon henkeen sopien CLT-puusta. 

Ruokapöydän ääreen ei ole tarkoituksella tuotu ”tuoliviidakkoa”, vaan tuolien lisäksi 

tarjolla on penkki, jotta jokainen löytää itselleen sopivan istuimen. Tuolien jalat ovat 

puuta, eivätkä metallia, josta saattaa kuulua epämukavaa ääntä lattiaa vasten. Penkillä 

on lampaantaljat, jotka ovat lämpimät ja miellyttävät aisteille. Talja on taas yksi talon 

monista materiaaleista, joiden tarkoituksena on tuottaa erilaisia aistimuksia. Puun suo-

siminen kalusteissakin kunnioittaa talon aistiesteetöntä, luontoa mukailevaa ja ekolo-

gista tyyliä. 
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Myös ruokapöydän kattauksessa on huomioitu aistiesteettömyys. Jokaisen ruokailijan 

paikka on rajattu tabletilla, mikä tukee varsinkin lapsilla oman tilan hahmottamista. 

Pehmeä tabletti myös hillitsee astioiden käytöstä syntyvää kilinää. Astiaston värimaa-

ilmassa hyödynnetään kontrasteja sekä luonnonmukaisia värejä: kiveä, valkoista ja 

mattamustaa; lisäksi osassa tarjoiluastioista on puiset alustat. Koska kyseessä on lap-

siperhe, aistiesteettömyyden kannalta lapsille sopivan kokoiset astiat ja aterimet ovat 

tärkeitä. 

6.2.9 Olohuone 

Seinät ja katto ovat CLT-massiivipuuta. Korkeaa tilaa rauhoittaa keittiön laskettu 

katto, joka katkaisee ääniaaltoja, ja ehkäisee äänen kiertämistä. Lattia on parkettia, 

joka on akustisesti miellyttävä vaihtoehto. Parketti on myös mukavampi jalalle, läm-

pimämpi kuin esimerkiksi laminaatti. Talon valokatkaisimet on myös valittu aisties-

teettömiä periaatteita noudattaen: katkaisimien kehys on kiveä eli epätasaista, karheaa 

materiaalia. Valokatkaisimet erottuvat sekä visuaalisesti että tukevat tuntoastin avulla 

hahmottamista.  

Olohuoneessa on nahkainen ”day bed”, jonka pinta elää ja ikääntyy kauniisti. Pehmeä 

nahka on käyttäjälleen miellyttävä, mutta samalla tyyliltään rento. Olohuoneen sisus-

tuksessa onkin huomioitu erilaiset tekstiilit, jotka stimuloivat tuntoaistia. Napakat huo-

nekalut, jotka eivät ole upottavan pehmeitä, ovat ergonomisempi vaihtoehto ja ryhdik-

kyys tuo mukavuutta huonekalun käyttöön. Olohuoneen sohvan kangas on likaa hyl-

kivä, joten sitä ei tarvitse käsitellä kemiallisilla aineilla. Olohuoneen tekstiilit ovat ha-

juttomia. Olohuoneen iso villamatto sopii talon ekologiseen henkeen. Mattoja valmis-

tavan yrityksen Sera Helsingin tuotteet ovat suomalaista suunnittelua ja etiopialaista 

toteutusta, ja yritys edistää naisten ja vammaisten asemaa. 

6.2.10 Lukunurkkaus 

Olohuoneen yhteydessä sijaitsee luku-/leponurkkaus. Lukunurkkauksen akustiikkaa 

parantaa mm. avoin kirjahylly, sillä kirjat sitovat ääntä. Lukutila on myös erotettu pie-

nellä seinäpätkällä omaksi tilakseen, mikä rauhoittaa tilan äänimaisemaa. Tilassa oleva 
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Kuu-valaisin antaa epäsuoraa valaistusta. Lukunurkkauksen tuoli on muodoiltaan pyö-

ristetty, ja siten noudattaa luonnollista silmän liikettä. Lukunurkkauksen matto on ta-

lon teeman mukaisesti luonnonmateriaalia, villaa. Aito etiopialainen lampaanvillainen 

matto on tehty täysin käsityönä. Mattoa ei myöskään ole kemiallisesti käsitelty. Lu-

kunurkkauksella on myös isompi aistiesteetön merkitys. Aistiesteettömään asumiseen 

kuuluu se, että ihmisellä (varsinkin lapsilla) on halutessaan mahdollisuus sekä vetäy-

tymiseen että energian purkamiseen. Lukunurkkauksessa onkin mahdollisuus vetäy-

tyä, mutta samalla kuitenkin olla muiden seurassa. Joskus lapsi kaipaa omaa rauhaa, 

mutta ei kuitenkaan halua mennä yksin huoneeseensa, vaan haluaa olla perheen 

kanssa, vaikkei aivan välittömässä yhteydessä. Leponurkkaus on yksi ”tilan sisällä 

monta tilaa”- ajattelun toteutuksista. 

6.2.11 Makuuhuoneet 

Aistiesteettömyyden teema näkyy huoneiden sijoittelussa, mikä myös tukee kodin 

akustisia ratkaisuja. Isompien lasten huoneet sijaitsevat alakerrassa, kun taas perheen 

muiden jäsenten yläkerrassa. Alakerran makuuhuoneiden editse on vähän kulkua, ei-

vätkä portaatkaan mene makuuhuoneiden päältä, jolloin makuuhuoneisiin ei juuri kan-

taudu tekemisen tuottamaa ääntä. Alakerrassa isompien lasten makuuhuoneiden väliin 

on sijoitettu tv-huone, joka on nukkuma-aikaan tyhjillään. Makuuhuoneiden välissä 

oleva tyhjä huone tuo jo itsessään näiden huoneiden välille rauhaa.  

Alakerran makuuhuoneet isommille lapsille  

Makuuhuoneiden seinissä on lämpimät sävyt, ja tiloissa on tarkoituksella vältetty val-

koisia seiniä. Luonnonvärit ja -sävyt ovat yleensä turvalliseksi koettuja, kun taas isoina 

pintoina valkoinen hankaloittaa tilojen hahmottamista. Aistiesteettömyyden periaat-

teita mukaillen kodin lattiat ovat hieman tummemmat kuin seinät ja valitut sävyt vaa-

lenevat ylöspäin, mikä helpottaa tilojen hahmottamista. Myös ovet ja ikkunat erottuvat 

paremmin kokonaisuudesta, kun kaikki ei ole samanväristä. Makuuhuoneiden vuode-

vaatteet ovat pellavaa, joka luonnonmateriaalina on hengittävä ja miellyttävän tuntui-

nen. Pellava myös muuntautuu tarpeen mukaan; se on talvella lämmin ja kesällä viileä. 

Toisessa alakerran makuuhuoneista on valokuvia, jotka on tulostettu akustiikkalevylle. 

Levyt sitovat ääntä, ja ovat siten akustinen ja aistiesteetön ratkaisu.  
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Tv-huone  

Alakerran televisiohuone on liukuovien myötä muunneltavissa ja yhdisteltävissä vie-

reisiin makuuhuoneisiin, mikä helpottaa esimerkiksi sekä yövieraiden majoittamista 

että tilojen muokkaamista lasten kasvaessa ja muuttaessa omilleen. Tv-huoneessa ole-

vat verhot ovat samettia ja ne akustoivat hyvin ääntä. Samalla verhot antavat elokuva-

teatterimaista tunnelmaa huoneeseen. Tv-huoneessa on akustiikkalevyjä, jotka sitovat 

ääntä. Tv-huoneessa on säkkituoleja, jotka mahdollistavat rennon oleskelun. Stressin 

purkaminen onkin tärkeä osa aistiesteettömyyttä: ihmisen on tärkeää purkaa stressiään 

ja latautua seuraavaan päivään, jotta jaksaa taas vastaanottaa uusia aistiärsykkeitä.  

Yläkerran makuuhuoneet pienemmille lapsille  

Lastenhuoneiden seinät ja katto ovat CLT-puumateriaalista, joka on akustisesti miel-

lyttävämpi vaihtoehto. Isossa yläkerran oleskelutilassa syntyvät äänet hajoavat keittiön 

kohdalla laskevaan kattoon, eivätkä äänet kantaudu niin helposti makuuhuoneisiin. 

Pojan huoneessa akustisena ratkaisuna toimii lastenhuoneeseen sopiva karttakankaasta 

tehty akustiikkataulu. Tytön huoneessa taas katosta roikkuvat pom pomit tuovat katon 

ikään kuin lähemmäs lasta ja luovat pesämäistä tunnelmaa. Samoin verhot ja matot 

vaimentavat ääniä, ja tuovat kodikkuutta ja pehmeyttä lattialla tapahtuviin leikkeihin. 

Lastenhuoneiden ikkunoissa on pimentävät verhot. Koska Suomen kesä on hyvin va-

loisa, mahdollisuus pimentää makuutilat helpottaa varsinkin pienten lasten rauhoittu-

mista levolle.  

Aistiesteettömyydessä selkeät struktuurit ja ”kaikelle on paikkansa” -ajattelu ovat tär-

keitä; siksi myös lastenhuoneissa tavaroilla on omat paikkansa. Esimerkiksi leikkialus-

toina hyödynnettävät kangaspussit toimivat myös lelujen säilytyspaikkoina ja legot tai 

pikkuautot ovat kerättävissä helposti kokoon seuraavaa käyttökertaa varten.  

Huoneiden sängyt ovat suunniteltu nimenomaan lapsille. Lapsen kokoon sopivat ja 

lapsen kasvun myötä säädettävät kalusteet ovat olennaisia aistiesteettömässä asumi-

sessa. Tytön parvisänky on 160 cm ja sen alle syntyy mukava pesämäinen oleskelutila 

säkkituoleineen ja pehmeine istuskelutyynyineen. Taloon ostetut lastensängyt ovat pi-

nottavia, muunneltavia ja kooltaan säädettäviä. Samoin niiden pyöritetty muotokieli 

sopii hyvin aistiesteettömään sisustukseen.  
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6.2.12 Toiminnallisuus 

Lapsilla on luontaisesti energiaa ja he ovat liikkuvaisia. Aistiesteettömyyteen kuuluu, 

että lasten luontaista taipumista liikkumiseen ja touhuamiseen tuetaan. Aistiesteetön 

koti ei siis tarkoita vain hiljaisuutta tai rauhoittumista vaan myös mahdollisuutta pur-

kaa energiaa muita häiritsemättä. Lapsille annetaankin mahdollisuus liikkumiseen tuo-

malla kotiin erilaisia välineitä energian purkamiseen. Aistiesteettömässä kodissa olen-

naista on energian purkamisen ja rauhoittumisen tasapaino. Kaikki meistä eivät pura 

aistikuormitustaan samalla tavalla, esimerkiksi sohvalla lepäämällä, vaan osa tarvitsee 

liikettä palautuakseen. Talo Haltiattaressa toiminnallisuuta tukevat mm. puolapuut, 

trapetsi, leuanvetotanko portaiden alla oleva pesä, ulkona olevat keinut, trampoliini 

sekä mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa pihaan rakennettava uima-allas. Onkin 

tärkeää muistaa, että keinumisen, roikkumisen, hyppimisen, työntämisen ja vetämisen 

tunteet ovat tärkeitä varsinkin kehittyvälle lapselle.  

Aistilelut lastenhuoneessa  

Messujen ajaksi lasten huoneeseen laitettiin esille leluja, jotka sopivat aistiesteettö-

myyden teemaan. Leluilla on muun muassa aistipuoleen keskittyviä tekijöitä, keskit-

tymistä ja rentoutumista, stressin lievitystä edistävää vaikutusta. Messuilla esillä olleet 

aistilelut olivat hierontapallot, kangaslabyrintti, aistipullo, painolelu ja muistilelu. Le-

lut olivat valmistaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat, erityiskasvatuk-

sen kurssin oppimistehtävänä. 

Nystyrä- eli hierontapalloilla voi antaa lapselle stressiä lievittävää, rentouttavaa hie-

rontaa. Hieronta stimuloi aisteja, ja lapsi saa samalla myös tärkeää läheisyyttä. Tämä 

voi auttaa myös rauhoittamaan levottoman lapsen. Rauhoittavaa vaikutusta tarjoaa 

myös painolelu. Tutkimuksissa on todettu erilaisilla painotuotteilla olevan rauhoittava 

vaikutus. Tällainen painolelu voi rauhoittaa lapsen nukkumaan, tai auttaa keskittymi-

sessä. Myös kangaslabyrintti auttaa toisia lapsia keskittymään. Kankaan sisällä, laby-

rintissa, voi kuljettaa sormillaan siellä olevaa kuulaa. Tämä antaa levottomille käsille 

tekemistä. Aistipullo ja muistilelu taas antavat lapselle aististimulaatioita. Aistipul-

lossa on nestettä ja glitterhileitä, jotka liikkuvat pulloa käännellessä. Liike stimuloi 

näköaistia ja antaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja keskittymiseen. Muistipelin osat 
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taas on valmistettu materiaaleista, jotka stimuloivat tuntoaistia, ja osien sisällä on eri-

laisia esineitä, jotka tuottavat erilaista ääntä. 

Luova Tila  

Messukohteessa on myös luova tila, erillisellä sisäänkäynnillä. Tilassa mahdollistuu 

nelilapsisen perheen vanhempien työskenteleminen kotona. Tilaa voidaan hyödyntää 

myös vieraiden majoituksessa ja se voidaan muuttaa lasten kasvaessa asunnoksi, jossa 

voi harjoitella itsenäistymistä. Tilassa on oma sisäänkäynti, suihkutilat sekä pieni keit-

tosyvennys, joten se soveltuu hyvin siihen tarkoitukseen. Pitkällä seinällä on valoku-

vatapetti, vaakalinja tuo leveyttä ja tilan tuntua kapeaan tilaan. Valokuvatapetissa on 

Yyteristä otettu maisemakuva, sillä Yyteri on perheelle tärkeä ja mieleinen paikka. 

Tilaan on tuotu muun muassa puolapuut ja säkkituoleja, joten tilassa on mahdollista 

purkaa energiaa ja kuormitusta, ja myös mahdollisuus luovaan toimintaan ja työsken-

telyyn. Akustisia ratkaisuja tilassa ovat akustiikkapaneeli, sekä valaisin, jossa on myös 

akustoiva ominaisuus.  

6.2.13 Wc  

Vessojen lattialaatat ja allaskalusteet ovat mattapintaisia. Pesualtaan hanan musta 

kahva tukee hanan käytettävyyttä ja pyöreä hyvin valaistu peili on näköaistille ystä-

vällinen. Kaiken kaikkiaan vessoissa on kiinnitetty huomiota valaistukseen: peilin li-

säksi altaan ja kalusteen välissä on valonlähde, samoin katossa on hyvä yleisvalo. 

Wc:ssä on jokaiselle perheenjäsenelle pyyhkeet omalla nimellä brodeerattuna. Aisties-

teettömyys on myös toimintakulttuuriasiaa. Mitä selkeämpi ja strukturoidumpi ympä-

ristömme on, sitä vähemmän aistimme kuormittuvat. 
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7 OPINNÄYTETYÖPROSESSI JA POHDINTA 

7.1 Toiminnallisen opinnäytetyön vaiheet 

Toiminnallisen opinnäytetyön eri vaiheita voidaan kuvata konstruktivistisella mallilla, 

johon kuuluu aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, esivaihe, työstövaihe, tarkistusvaihe, vii-

meistelyvaihe sekä valmis tuotos. Aloitusvaiheesta kaikki lähtee liikkeelle, se sisältää 

muun muassa kehittämistarpeen ja -tehtävän sekä tulevan toimintaympäristön. (Salo-

nen 2013, 16-17.) Minun opinnäytetyöni lähti liikkeelle, kun Satakunnan ammattikor-

keakoulun erityiskasvatuksen lehtorimme kertoi Talo Haltiatar-hankkeesta, ja että sii-

hen liittyen olisi tarjolla toiminnallinen opinnäytetyö. Ilmoitin halukkuuteni, ja sain 

tehtävän. Opinnäytetyön tilaajana toimi Porin kaupungin asuntomessutoimisto. Eri-

tyiskasvatuksen lehtori Hannukainen toimi tässä projektissa aistiystävällisyyden asi-

antuntijana, ja hän kertoi minulle taustaa Talo Haltiattaresta, sen, että itsensä lisäksi 

tässä opinnäytetyöprojektissa toimisivat sisustussuunnittelija ja perheen äiti. Heitä kol-

mea tulisin haastattelemaan myöhemmin. Hannukainen myös toivoi, että kävisin ra-

kennuksella. 

 

Aloitusvaihetta seurasi suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheessa valmistuu kirjallinen 

suunnitelma, jonka tulee sisältää muun muassa opinnäytetyön tavoitteet, vaiheet ja 

ympäristö. (Salonen 2013, 17.) Suunnitteluvaiheessa tein opinnäytetyösuunnitelman. 

Opinnäytetyösuunnitelman tekemisen aloitin hahmottamalla tulevan opinnäytetyöni 

teoriaa sekä lukemalla sitä. Varsinaista aistiesteettömyyden teoriaa tai aiheesta kerto-

vaa kirjallisuutta ei ole, sitä luodaan tässä koko ajan. Mutta aistiesteettömyyteen kuu-

luvia aiheita ovat struktuurit, erityisherkkyys, sensorisen integraation häiriö, stressin 

säätely ja esteettömyys. Luin aiheista paljon opinnäytetyösuunnitelmaa tehdessäni. 

Sain teoriasta tukea tulevaan ryhmähaastatteluuni sekä opinnäytetyön runko alkoi hah-

mottua mielessäni. Suunnitteluvaiheessa myös selvittelin ohjaajani kanssa koko pro-

sessin kulkua. Tässä vaiheessa minulle tuli selkeä visio siitä, miten koko prosessi tulee 

rakentumaan ja miten minun tulee edetä. Prosessista tuli hyvinkin konkreettinen, sel-

keä näkemys, ja se auttoi ja motivoi minua paljon. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuot-

taa mobiilisovellukseen tekstit Talo Haltiattaren aistiesteettömistä ratkaisuista asunto-

messukävijöiden luettavaksi. Vaiheiksi suunnitelmassa muodostui teoria-aineiston 
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hankinta, ryhmähaastattelun/ryhmäkeskustelun pitäminen heti teoriatiedon hankinnan 

jälkeen, tekstien kirjoittaminen, viimeiseksi opinnäytetyön raportin kirjoittaminen.   

 

Suunnitteluvaiheesta siirrytään esivaiheeseen eli kentälle siirtymiseen. Tässä vai-

heessa tulisi siirtyä kentälle eli ympäristöön, jossa toiminta tapahtuu. (Salonen 2013, 

17.) Tässä tapauksessa taisin siirtyä kentälle vain mielikuvissa, laatiessani tekstejä 

Talo Haltiattaresta. Kävin projektin alussa Talo Haltiattaren rakennuksilla, jotta talo 

ja huoneet ja paikat, joista kirjoitin, konkretisoituisivat mielessäni. 

 

Seuraavassa vaiheessa, työstövaiheessa toimitaan suunnitelmassa sovittujen tavoittei-

den saavuttamiseksi ja tuotoksen valmistumiseksi. Tämä vaihe on usein työläin ja pi-

sin. (Salonen 2013, 18). Tämä vaihe kesti pitkään omalla kohdallani, useamman kuu-

kauden. Se oli ehdottomasti myös työläin vaihe. Usein tämä vaihe opettaa eniten, ja 

niin se teki minunkin kohdallani. Yksinään tehtävässä opinnäytetyössä vastuu on yksin 

itsellä, tosin niin on myös vapaus toteuttaa omia näkemyksiään. Työstövaiheen alussa 

tutustuin tarkemmin ja syvemmin suunnitelmaa varten keräämääni aineistoon, hankin 

sitä myös paljon lisää. 2018 tammikuun lopulla pidin ryhmähaastattelun, jota luonneh-

tisin kyllä ennemmin ryhmäkeskusteluksi. Tallensin keskustelun, ja aloin käymään sitä 

läpi melkein heti haastattelun jälkeen. Haastattelun litterointi osoittautui hyvin työ-

lääksi ja aikaa vieväksi vaiheeksi. Muokkailin tekstejä moneen kertaan, tiettyihin asi-

oihin tuli ratkaisevia muutoksia, tekstien rakenne ja järjestys muokkautui moneen ker-

taan. Hyvin tärkeät yhteistyökumppanini tekstejä tehdessä olivat Satakunnan ammat-

tikorkeakoulun lehtori Hanna Hannukainen sekä sisustussuunnittelija Paula Hellberg, 

joilta sain uusimmat tiedot muuttuneista asioista sekä Hannukaiselta myös tekstien ra-

kenteeseen. 

 

Tarkastusvaiheen voidaan katsoa sisältyvän kaikkiin vaiheisiin. (Salonen 2013, 18). 

Minun opinnäytetyöohjaajani sekä erityiskasvatuksen opettajamme lukivat tekstejäni 

niiden työstämisen aikana useaan otteeseen.  

 

Viimeistelyvaiheen kesto ja vaativuus voi yllättää. (Salonen 2013, 18). Viimeistelyvai-

heessa viimeistellään sekä tuotos että kirjallinen raportti. Muutama toimija luki vii-

meistellyt tekstit, ja niihin korjattiin tietoja, poistettiin esimerkiksi taas matkan varrella 

muuttuneita asioita. Sen jälkeen lähetin ne opiskelijalle, joka kehitti 
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mobiilisovelluksen, ja hän linkitti tekstit sinne. Kirjallisen raportin kirjoittamisessa 

kesti kauemmin, kuin mitä olin odottanut. Se oli hidasta työskentelyä, vaikka mieles-

säni olikin selkeät rakenteet ja raamit raportille. Kun olin työstänyt tekstiä siihen vai-

heeseen, että ajattelin sen olevan jo hyvä ja valmis, sain ohjaajaltani parannusehdotuk-

sia. Vaikka olin jo tehnyt suurimman osan opinnäytetyöstä, ja muutettavat asiat olivat 

vain pieniä lisäyksiä, siinä, että sain ne pienet lisäykset raporttiin tehtyä, meni paljon 

aikaa. Lisäykset eivät syntyneet helposti, ja uusien lähteiden löytäminen oli vaikeaa. 

Luin vielä yhden uuden kirjan tässä vaiheessa, jotta saisin yhteen opinnäytetyön aihee-

seen lisälähteen. Tämä vaihe sisälsi myös lausemuokkauksia, ja siirtelin tekstiosioita 

edestakaisin. 

 

Valmiiseen vaiheeseen kuuluu valmis tuotos, päätös sekä tuotoksen esittäminen. Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä valmistuu jotain konkreettista. Se voi esimerkiksi olla 

opas, kirja tai kansio. (Salonen 2013, 19.) Esitän opinnäytetyöni tuleville rakennusalan 

ammattilaisille, talonrakentamisen kurssilla. Toivon vieväni vielä aika tuntematonta 

asiaa, aistiesteettömyyttä rakentamisen maailmaan. Esitelmässä avaan hieman sitä, 

mitä aistiesteettömyys tarkoittaa, miten siitä on hyötyä aivan jokaiselle. Haluan kertoa 

myös palautumisen ja levon tärkeydestä. Esitys tulee kuitenkin keskittymään aisties-

teettömiin ratkaisuihin Talo Haltiattaressa, joista tein opinnäytetyöni toiminnallisen 

osuuden. 

7.2 Pohdinta 

Minulla oli vaikeuksia löytää itselleni sopivaa opinnäytetyöaihetta. Olin asettanut it-

selleni vaatimukseksi, että aihe olisi merkityksellinen sekä itseäni kiinnostava, sillä se 

auttaisi pysymään motivoituneena. Itselläni oli muutama idea, joita pidin kiinnosta-

vana, mutta en tiedä, olisinko löytänyt niihin yhteistyökumppania. Kun marraskuussa 

2017 kuulin lehtoriltamme, että tällaista aistiesteetöntä kotia ollaan rakentamassa 

asuntomessuille, ja siitä voisi tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, ilmoitin halukkuu-

teni opinnäytetyön tekijäksi. Aihe ja koko projekti kuulosti heti omalta. Koti vastapai-

nona aistien kuormitukselle, se, että aistiesteettömyys huomioitaisiin heti rakennus-

projektin alusta lähtien. Koti ja arki pyrittäisiin saamaan mahdollisimman vähän kuor-

mittavaksi.  Projekti kuulosti todella hienolta mahdollisuudelta, kiehtovalta.  
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Toiminnallinen osuus oli tosiaan mobiilisovellukseen tulevat tekstit koskien Talo Hal-

tiattaren aistiesteettömiä ratkaisuja. Tekstit pohjautuivat ryhmähaastatteluun, jossa 

haastattelin Talo Haltiattaren perheen äitiä, sisustussuunnittelija Paula Hellbergia, 

sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtoria Hanna Hannukaista. Haastateltavat 

kertoivat ratkaisuista, joita Talo Haltiattaressa oli tehty muun muassa akustiikan, va-

laistuksen ja värimaailman suhteen. Tekstit rakentuivat näiden tietojen ympärille, lisä-

sin joitakin teoriatietoja tukemaan ratkaisujen tieteellistä, tutkittua puolta. Tekstit 

osoittautuivat kuitenkin yllättävän vaikeiksi työstää. Olin todella tarkka sanavalin-

noista, lauserakenteista ja tekstien loogisesta rakenteesta. Muutoksia suunnitelmiin tuli 

myös pitkin matkaa, mutta onneksi sisutussuunnittelija piti minua hyvin ajan tasalla. 

Tekstejä piti siis muovailla moneen otteeseen, sillä jotkin asiat eivät toteutuneetkaan, 

ja ne piti poistaa. Pidimme myös pitkin matkaa muutaman palaverin, joihin osallistui 

ohjaajani, mobiilisovelluksen tekijä, hänen ohjaajansa, sekä Hannukainen.  

 

Tämä oli pitkä projekti. Opinnäytetyön suunnitelman tekemisen aloitin joulukuussa, 

ja toukokuun puolella palautin lopulliset tekstit. Paineensietokykyni ei ole koskaan 

ollut mikään kovin hyvä, ja Talo Haltiatar sai pitkin matkaa paljon näkyvyyttä, ja se 

ei suinkaan helpottanut stressiäni. Kuitenkin, nyt kun minulla on tämä kokemus taka-

nani, se vahvisti luottamusta itseeni tällaisten projektien tekijänä, ja sain siitä paljon 

tulevaisuuteen. Toivon myös, että aistiesteettömyys tulee ihmisten tietoisuuteen laa-

jemminkin, ja että se huomioitaisiin sosiaalialan eri kentillä.  

 

Haastavinta tämän opinnäytetyön tekemisessä oli ehdottomasti tekemisen yksinäisyys 

ja sokeus omalle tekemiselle. Piti vain luottaa, että teen ”oikein”. Olisin raporttiosaa 

kirjoittaessani voinut enemmän eri vaiheissa kysyä ohjaajaltani apua, tai antaa jonkun 

muun lukea tekstiä. Ei se lopputulosta olisi varmaankaan muuttanut, mutta se olisi 

auttanut ajoittain jäytäneeseen epävarmuuden tunteeseen. Haastetta toi myös ajan löy-

täminen opinnäytetyön tekemiseen. Suunnitelman ja toiminnallisen osuuden teon ai-

kaan minulla oli muutama kurssi sekä harjoittelu meneillään. Tiesin jo silloin, kun 

projektiin lähdin, että keväästä tulisi rankka. Ajattelin kuitenkin, että siitä tulisi vah-

vistava kokemus. 
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 Aistiesteettömyys teemana oli ja on todella mielenkiintoinen, ja nyt opinnäytetyön 

teon loppuvaiheessa voin todeta, että olen oppinut siitä valtavasti. Huomaan arkisessa 

elämässäni tavallaan etsiväni ja löytäväni aistiesteettömyyttä tukevia ja tukemattomia 

seikkoja paljon ympäristössä ja käytösmalleissa. Tällä opinnäytetyöllä oli siis isompi 

merkitys omaa elämääni ajatellen, se on päässyt arjessani käytäntöön. Toivon myös, 

että tulevana sosionomina pääsisin käyttämään tätä osaamista ja tuomaan tärkeää ais-

tiesteettömyyttä työympäristöön. Olen tehnyt sijaisuuksia asuntolamaailmassa, ja 

siellä mielestäni aistiesteettömyydestä olisi suurta hyötyä. Olen oppinut niin paljon 

uutta stressin vaikutuksesta ihmiseen, seikoista jotka ympäristössämme sitä aiheutta-

vat. Levon ja palautumisen merkitys on nyt todella selvä. Kyse ei ole mistään pienestä 

asiasta, vaan kokonaisvaltaisesti elämäämme vaikuttavasta asiasta. 

 

Yksi tärkeimmistä opeista, joita tämän työn myötä sain, on se, kuinka kokonaisvaltai-

sesti meihin vaikuttavasta asiasta aistiesteettömyydessä on kyse. Kuinka tärkeää ihmi-

sen ja varsinkin lapsen on huolehtia riittävästä levosta ja palautumisesta. Sillä on iso 

rooli muun muassa oppimisen kannalta. Ammatillisesti tämä kehitti minua mielestäni 

vahvistamalla erityiskasvatuksen osaamista. Ymmärrän, että ihmisen käytöksen tai re-

aktioiden takana voi piillä jotain muuta. On olemassa erilaisia toimintamalleja, jotka 

auttavat esimerkiksi arjen sujumisessa. Ei pidä tyytyä siihen, että ”ennenkin on tehty 

näin”, aina voi kehittää sekä toimintaa että itseään, ja kokeilla uusia toimintamalleja. 

Aistien palautumisen tärkeys on muistettava. Toivon tulevaisuudessa tekeväni töitä 

kehitysvammaisten parissa, ja aistiesteettömyys on asia, jonka soveltamisesta on hyö-

tyä kehitysvammaisten kanssa töitä tehdessä.  
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