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1 Johdanto 

Monen ihmisen elämään liittyy jossain vaiheessa oman lapsen syntymä. Vaikka en-

simmäisen vuoden aikana lapsi nukkuu suurimman osan ajasta, vaatii hänen rauhoit-

tamisensa ja nukuttamisensa vanhemmilta välillä suuriakin ponnistuksia. Lapsi ei aina 

rauhoitu helposti, tai vaikka rauhoittuisi, niin hän kuitenkin herää, kun häntä kannetaan 

sylistä omaan sänkyyn. Vanhempien illat venyvät ja itkusta tulee useimmille arkipäivää.  

Tämän insinöörityön tavoitteena on tutkia, voisiko lapsen rauhoittamista ja nukuttamista 

edistää jotenkin elektronisesti toimivalla sängyllä, joka rauhoittaisi lapsen uneen ja 

muokkautuisi tämän jälkeen lapselle sängyksi. Vanhempien ei tarvitsisi rauhoitella joka 

kerta lasta sylissään, vaan itse sänky voisi toimia uneen tuudittajana. Muistan lukenee-

ni aikoinaan artikkelin lehdestä, jossa väitettiin, että lähes 90 % lapsista nukahtaa au-

toajelun aikana, joten insinöörityössä kartoitetaan tapoja, miten lapsi rauhoittuu ja nu-

kahtaa parhaiten sekä miten näitä autoajelun tai äidin kohdunsisäistä ympäristöä voisi 

parhaiden simuloida. 

Sängyn tarkoitus ei ole ulkoistaa lapsen hoitoa eikä nukuttamista, vaan helpottaa van-

hempien arkea. Vanhempien lisääntynyt vapaa-aika heijastuisi todennäköisesti unen 

määrään ja parisuhteen laatuun, ja tätä kautta yleiseen hyvinvointiin. Kehitteillä oleva 

sänky eroaisi vastaaviin markkinoilla oleviin sänkyihin siten, että lapsen pystyisi jättä-

mään kaukalomaiseen istuimeen nukkumaan, koska nukkuma-asento muokkautuisi 

kuppimaisesta istuimesta täysikokoiseksi vauvansängyksi. 

Insinöörityössä käydään läpi lapsen unta, rauhoittumiskeinoja, unihäiriöitä sekä paik-

kaa, missä lapsi nukkuu ensimmäisen vuotensa. Vanhemmille suunnatulla kyselytutki-

muksella pyritään saamaan lisätietoa lapsen rauhoittumis- ja nukahtamistottumuksista 

sekä vanhempien käyttämistä rauhoittamistavoista. Kyselyssä tutkitaan myös apuväli-

neiden käyttöä lapsen nukuttamisessa ja sitä joutuivatko vanhemmat olemaan joka 

kerta läsnä nukahtamistilanteessa. Kyselyllä saadaan  myös vahvistus sille, mitä mieltä 

vanhemmat ovat ideasta ja uskovatko he sen toimintaideaan. Asiantuntijoiden mielipi-

teet antavat näkökulmaa laitteen suunnitteluun sekä turvallisuusasioihin että käytännön 

asioihin. 
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2 Lapsen uni 

Kun lapsi syntyy perheeseen, herättää se usein monenlaisia tuntemuksia vanhemmis-

sa. Kaikkien unelma olisi kuitenkin se, että lapsesta tulisi helppohoitoinen ja hyvin nuk-

kuva yksilö. Mutta mitkä asiat vaikuttavat lapsen unen saantiin ja mitä asioita tulisi ot-

taa huomioon lasta nukutettaessa? 

Monesti tuntuu, että pieni lapsi voisi nukkua missä ja milloin vain. Monia lapsia ei tunnu 

haittaavan melu tai liikehdintä, mutta toisinaan taas pienetkin äänet ja liikkeet pitävät 

pienokaisen hereillä, eikä lapsella ole aikomustakaan nukahtaa. Kun lapselle alkaa 

suunnitella uudenlaista sänkyä, joka pyrkii rauhoittamaan häntä, on myös hyvä tietää 

jotain lapsen unesta. 

2.1 Unen vaiheet 

Nukkuminen tapahtuu useimmin silmät suljettuna, ja se on tila, jossa liikkuminen ja 

erilaiset reaktiot ulkomaailmaan rajoittuvat. Unen aikana aivot ovat vähemmän aktiivi-

sessa tilassa, mutta ihminen voi kuitenkin herätä erilaisiin ärsykkeisiin. Elimistö tuottaa 

nukkuessa endorfiinia, joka vähentää kivun tunnetta ja tuottaa hyvän olon tunnetta. [1.] 

On monia syitä siihen, miksi nukumme, ja monet tieteenalat vastaavat tähän kysymyk-

seen omalta pohjaltaan. Nukkuminen on muutakin kuin pelkkää fyysistä lepoa. Unen 

aikana hormonien ja proteiinien tuotanto lisääntyy, ja on esitetty, että unen perimmäi-

senä tarkoituksena olisi aivojen syväjärjestely ja turhien tietojen poisto. [1.] 

Uni voidaan jakaa kahteen eri pääluokkaan, jotka on vilke- eli REM-uni ja ortouni eli 

Non REM -uni. Non REM -uni sisältää neljä erisyvyistä univaihetta NREM 1 - 4. Kuva 1 

havainnollistaa unen eri vaiheet aikuisen ihmisen nukkuessa. NREM 1  on unen kevein 

vaihe, jolloin aivosähkötoiminta alkaa hidastumaan ja ihminen havahtuu herkästi. 

NREM 2 -vaiheessa aivosähkötoiminnan hidastuminen jatkuu, jolloin ihminen ei enää 

reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin niin herkästi. Ihmisen hengitys rauhoittuu ja sydämen 

lyöntitiheys tasaantuu. NREM3- ja NREM4- vaiheessa uni syvenee entisestään ja täl-

löin puhutaan syvästä unesta. Tässä vaiheessa ihmisen aivotoiminta on hitaimmillaan 

ja hengitys sekä sydämen toiminta edelleen hidastuneet ja tasoittuneet sekä verenpai-

ne madaltunut. [2, s. 14-15.] 
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Kuva 1. Aikuisen ihmisen unensykli [4.] 

Syvän unen jälkeen seuraa vilke- eli REM-uni. Vilkeunen aikana aivojen verenkierto 

vilkastuu ja muuttuu valveen kaltaiseksi. Hengitys ja verenpaine saattavat vaihdella, ja 

sydämen rytmi voi olla samalla tavalla epätasaista kuin valveilla ollessa. REM-unen 

aikana ihminen näkee myös suurimman osan muistamistaan unista. [2, s. 14-15.] 

Aikuisten unijakso on usein noin 1,5-2 tunnin mittainen, kun taas vauvoilla se on noin 

50 minuuttia. Eripituisista unijaksoista johtuen vanhempien jaksaminen voi toisinaan 

olla kovilla. Vauvan heräämisajankohta sijoittuu useimmiten juuri aikuisen syvimmän 

unen vaiheeseen, jolloin vanhempi voi herätä vauvan itkuun hieman sekavana. [3, s. 

17.] 
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Kuva 2. Lapsen unen syvyys [5.] 

Vauvan uni eroaa aikuisen unesta paitsi rytmiltään niin myös laadultaan. Vauvan uni-

vaiheille on annettukin omat, aikuisen unesta poikkeavat nimet: aktiivinen uni, hiljainen 

uni ja välimuotoinen uni. Vauvan aktiivisen unen vaihe vastaa aikuisen REM-unen vai-

hetta, joka keskittyy aikuisilla unisyklin loppuvaiheeseen. Vauvat taas nukahtavat suo-

raan tähän vaiheeseen. Aktiivisen unen aikana vauva saattaa tuhista ja pyöriä hyvinkin 

paljon, mikä voi vanhemmista näyttää hyvin levottomalta unelta, vaikka uni on juuri 

sellaista kuin pitääkin. Unijakson lopussa vauva havahtuu hetkeksi. Havahtuminen ei 

aina välttämättä johda heräämiseen, vaan osa vauvoista tuudittaa itsensä uudelleen 

uneen. Osa vauvoista saattaa myös itkeä havahtuessaan. Kyky jatkaa unia on joillain 

lapsilla synnynnäinen taito. Havahtumisia on suunnilleen kuusi joka yö ja se, kuinka 

vauva pystyy itse nukahtamaan havahtumisen jälkeen, heijastuu myös vanhempien 

unen määrään. [3, s. 17-18.] 

Kuvasta 2 voi huomata, että lapsi vaipuu välittömästi aktiiviseen uneen (light sleep). 

Unen aikana lapsen unen vaiheet vaihtuvat aktiivisen ja hiljaisen (deep sleep) ja näiden 

välillä väliä monta kertaa.  

Kuvia 1 ja 2 vertailemalla voimme huomata aikuisten ja lasten erilaiset unisyklit. Lapsi 

heräilee useasti yön aikana, jolloin voi olla, että aikuinen ei pääse vaipumaan missään 
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vaiheessa syvään tai REM-uneen. Myös unisyklien eri pituudet on helppo havaita. Jos 

lapsi ei aina pysty nukahtamaan itsekseen unisyklien välissä, herättää hän vanhemmat 

itkemällä. Syvä- ja REM-uni on ihmiselle hyvin tärkeää, sillä aivot lepäävät näiden uni-

vaiheiden aikana. Pitkään jatkuva univaje saattaa vaikuttaa vanhemman henkiseen ja 

fyysiseen hyvinvointiin. [6.] 

Se, nukkuuko vai itkeekö lapsi, ei poista sitä tosiasiaa, että vanhemman tehtävä on 

ensisijaisesti huolehtia lapsen riittävästä unen saannista. Lapsen unesta huolehtiminen 

ei aina ole helppoa, mutta se on välittämistä ja huolenpitoa. Riittävä uni ja lepo edistä-

vät lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja 

opitun muistiinpainamisen. [7.] 

Tunne-elämän kannalta uni on tärkeää, sillä lapsi pystyy käsittelemään pelkoja ja vai-

keita asioita unen aikana. Unen aikana myös erittyy kasvuun vaikuttavia hormoneja. 

Nukkuminen vahvistaa myös lapsen vastustuskykyä ja toipumista sairauksista. [7.] 

Vastasyntyneen lapsen unirytmittömyys on vain hyväksyttävä. Siihen ei voi juurikaan 

vaikuttaa, sillä vauva tarvitsee tihein väliajoin ruokaa, ja vuorokausirytmi on vasta kehit-

tymässä. Vauvan kehittyessä vanhemmat voivat edesauttaa vauvan vuorokausirytmin 

kehittymistä vaikuttamalla hänen ympäristöstään saamiin virikkeisiin ja rutiineihin. Tut-

kimusten mukaan jo se, että vanhemmilla on lapsen nukkumiseen liittyvää tietoa paran-

taa lasten unen laatua. [3, s. 20.] 

2.2 Alle 3 kuukautisen lapsen uni 

Pieni vastasyntynyt lapsi ei voi koskaan nukkua liikaa. Vastasyntyneille unensaantitar-

ve on yksilöllistä, mutta keskimäärin he nukkuvat noin 16-17 tuntia vuorokaudesta. 

Vastasyntyneet eivät osaa myöskään erottaa päivää ja yötä toisistaan, joten he saatta-

vat havahtua montakin kertaa yön aikana. [8, s. 10-11.] Vauvojen uni on hyvin kevyttä, 

ja siksi se häiriintyykin kovin helposti. Pienten vauvojen unen laatu on yleensä enem-

män pinnalista vilkeunta, verrattuna aikuisten unen laatuun. Vastasyntyneiden unesta 

yli puolet on REM-unta, joidenkin tutkimusten mukaan jopa yli 80 %. [9.] 
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Hyvän ja huonon nukkujan ero on siinä, että levollinen vauva osaa tuudittautua itse 

takaisin nukkumaan, kun taas levoton nukkuja alkaa itkeä ja tarvitsee vanhempaa loh-

duttamaan. Tosiasia on kuitenkin se, että vauvat heräävät useaan kertaan yössä ja 

toiset vaativat enemmän vanhempien huomiota, kuin toiset. Katkonaiset unet ja unen 

tarve vähenevät kuitenkin lapsen kasvaessa. [8, s. 11.] 

Vauvoille kehittyy luontainen kyky rauhoittua ja nukahtaa uudelleen noin muutaman 

viikon ikäisestä viimeistään 2 kuukauden ikäiseen mennessä. Rauhallisen unen saa-

miseksi olisikin tärkeää, että vauva oppisi mahdollisimman nopeasti yön ja päivän eron 

ja saisi tyydytettyä unen tarpeensa yöllä. 70 prosenttia 3 kuukauden ikäisistä vauvoista 

nukkuu aamuyöstä aamuviiteen ja 6 kuukauden ikäisistä vauvoista saman aikajakson 

nukkuu jo 85 prosenttia. Asiantuntijoiden mielipiteet puoltavat kuitenkin sitä tietoa, että 

puolivuotiaat lapset ovat fysiologisesti kypsiä nukkumaan koko yön. [8, s. 10-11.] 

Yleisesti vauvojen unijaksot ovat hyvinkin lyhyitä, vain noin tunnin mittaisia, ja tätä seu-

raa luonnollinen havahtumisjakso. Vauvan varttuessa unirytmi jäsentyy ja sen myötä 

unijaksot pidentyvät. Kahden kuukauden ikäinen vauva voi nukkua jopa kuusi tuntia 

heräämättä välillä, ja kolmesta kuukaudesta lähtien vauva nukkuu pidempään öisin ja 

ottaa useammat päiväunet. [9.] Vauvaikäisen uni muuttuu kevyeksi noin tunnin välein, 

joten heräämisherkkyys on tällöin suuri. Hän joko havahtuu kokonaan tai jatkaa kiltisti 

uniaan. Herätessään vauva kuitenkin aistii ympäristönsä, ja toiset rupeavat itkemään ja 

toiset jatkavat levollisesti uniaan. Heräilyherkkyyden on päätelty olevan vaistonvarai-

nen tarve tarkistaa, että ympäristössä on kaikki hyvin ja yhteys hoivaan on kunnossa. 

Yöheräily ei ole kuitenkaan yölevottomuutta vaan täysin normaali ominaisuus. Se että 

vauva ei pystyisi nukahtamaan unijaksojen välillä yksin takaisin uneen on asia, jota 

pystytään helpottamaan. Lapset ovat yksilöitä, joten heidän temperamenttinsa asettaa 

rajat sille, kuinka paljon ympäristötekijöillä voidaan hänen uneensa vaikuttaa. [10.] 
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Kuva 3. Lapsen univalverytmin kehittyminen. [11.] 

Kuvasta 3 voidaan havaita, kuinka lapsen univalverytmi kehittyy ensimmäisten viikko-

jen aikana. Tummalla viivalla kuvattu hetki tarkoittaa sitä aikaa, kun lapsi nukkuu. Vaa-

ka-akseli kuvaa vuorokauden aikaa ja pysty-akseli lapsen ikää viikkoina. Muutamana 

ensimmäisenä kuukautena univalverytmi on hyvinkin katkonaista, mutta iän karttuessa 

se tasaantuu. Kuvasta 3 voi kuitenkin todeta, että mikäli lapsi tarvitsee joka kerta nu-

kahtaakseen vanhemman rauhoittelua, saa vanhempi olla useaan otteeseen vuoro-

kaudesta tuudittamassa lastaan unille. [11.] 

2.3 Puolivuotiaan lapsen uni 

Puolivuotiaan ikään mennessä lapsen unentarve on vähentynyt jo noin 14-15 tuntiin 

vuorokaudessa. Vuorokausirytmi on alkanut selkeytymään, ja uniajat ovat rytmittyneet 

tiettyihin aikoihin. Tärkeää onkin, että unille rauhoituttaisiin aina tiettyyn aikaan vuoro-

kaudesta. Tässä iässä lapsi oppiikin, että vuorokausi jakautuu päivään ja yöhön. Vuo-

rovaikutus lapsen kanssa edesauttaa hyviä unia. Tärkeää kuitenkin on, että lapsen 

annetaankin itse nukahtaa eikä häntä joka kerta tuuditeta, jolloin saattaa kehittyä 

uniassosiaatiohäiriö. 
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Huomioitavaa on myös, että lapsen annettaisiin herätä samassa ympäristössä, johon 

hän on nukahtanutkin. Jokainen voi itse miettiä, minkälaisen reaktion saisi, jos heräisi 

eri ympäristöstä, minne on käynyt nukkumaan. Näissä tilanteissa, joissa lapsi herää 

täysin eri ympäristössä kuin minne on nukahtanut, hänen itsesuojeluvaistonsa kertoo 

siitä itkun muodossa. [12.] Omaan sänkyyn nukahtaminen onkin siis lapselle ja van-

hemmalle kummallekin paras vaihtoehto, sillä turhien itkujen minimointi sallii vanhem-

mille pidemmät yöunet. 

2.4 6–12-kuukautisen lapsen uni 

Puolesta vuodesta vuoden ikäiseksi lapsi nukkuu noin 14 tuntia vuorokaudesta. Vuoro-

kausirytmi on ajoittunut niin, että lapsi nukkuu suurimman unijaksonsa öiseen aikaan ja 

päiväunienkin määrä on usein vakiintunut. Lapsi ei tässä iässä tarvitse enää välttämät-

tä öiseen aikaan ruokaa ja saattaakin nukkua läpi yön vanhempiaan herättämättä. 

Vaikka lapsi ei yöllä tarvitsisi ruokaa, ei se poista sitä tosiseikkaa, etteikö lapsi saattaisi 

vielä öiseen aikaan herätä ja tarvita vanhempiensa seuraa. Jokaisella lapsella unen 

tarve ja unirytmisyys ovat kuitenkin yksilöllisiä. [13.] 

Vaikka lapsi olisi nukkunut aiemmin hyvin, saattaa 6-9 kuukauden ikäinen lapsi tarvita 

nukahtamisessa apua. Tässä vaiheessa lapsi kehittyy nopeasti ja lapsen uni häiriintyy 

helposti. Lapsi myös oppii nyt enemmän asioita kuin koskaan myöhemmin elämänsä 

aikana. Hänen aivoihinsa syntyy jatkuvasti uusia synapsiyhteyksiä ja hermosolujen 

välisiä polkuja, joten unen saannilla on keskeinen tehtävä tässä prosessissa. Uni kui-

tenkin häiriintyy helposti voimakkaan kehityksen vaiheessa. [2, s. 25-26.] 

Lapsi havainnoi jatkuvasti ympäristöä ja innostuu uusista asioista jatkuvasti; jokainen 

päivä on kuin uusi tutkimusmatka. Myös liikunnalliset taidot ovat uusia asioita, jotka 

tulevat mukaan puolen vuoden ikäiselle lapselle. Lapsi saattaakin olla uusista taidoista 

innoissaan, jolloin hän ei välttämättä malta käydä nukkumaan. [14.]  

Noin 8 kuukauden ikäisenä lapsi alkaa tajuta olevansa erillinen ihminen ja reagoi tähän 

takertumalla vanhempaansa. Lapsi tulisi opettaa nukahtamaan yksin, vaikka hän osoit-

taisikin hätääntymistään häntä nukkumaan laitettaessa. Tässä iässä lapset saattavat 

nukkua hieman levottomammin, koska he kehittyvät vauhdilla myös emotionaalisella 

alueella. [8, s. 60-61.] 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni/vastasyntynyt/
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2.5 Uniongelmat 

2.5.1 Uniassosiaatio 

Uniassosiaatio-ongelma eli itsestään nukahtamisen vaikeus muodostuu, kun lapsi ei 

osaa nukahtaa ilman tiettyä rutiinia. Näitä voivat olla tutin imeminen, sylissä pitäminen, 

heijaamisliike tai lapsen silittely. Havahtuessaan unesta lapsi ei välttämättä pysty nu-

kahtamaan ilman totuttuja rutiineja ja herättää vanhempansa. Kun perinteistä nukku-

mismenettelyä toistetaan, nukahtaa lapsi hetimiten uudelleen. Uniassosiaatio on yleisin 

lasten uniongelmista, ja se on hyvin paljon kytköksissä vanhempien toimintaan ja läs-

näoloon. [9.] 

Antamalla lapsen oppia nukahtamaan yksin ei kyseistä nukahtamisongelmaa pääse 

syntymään. Lapsi huomaa herätessään, että kaikki on yhtä hyvin kuin nukahtaessaan. 

Tällä tavalla lapsen on helpompi rauhoittua ja nukahtaa turvallisesti omaan sänkyynsä 

uudelleen. [8, s. 40.] 

Uniassosiaatio saattaa käydä raskaaksi monelle vanhemmalle, sillä lapsen takia pitää 

herätä useaan otteeseen yön aikana. Monesti itse lapsi saa kyllä riittävästi unta, mutta 

vanhemmilta jäävät yöunet nukkumatta. Pahimmissa tapauksissa alkaa myös lapsi 

kärsimään unenpuutteesta, jolloin päivät ja yöt menevät itkiessä. Vakavaksi tilanteen 

tekee se, että väsyneenä ja stressaantuneena vanhempi ei aina osaa tehdä järkeviä 

ratkaisuja lapsensa suhteen. [2, s. 38] 

2.5.2 Koliikki 

Koliikilla tarkoitetaan lapsen pitkään kestänyttä itkujaksoa, johon ruoka, vaipan vaihto 

tai vanhemman rauhoitteluyritykset eivät auta. Koliikista kärsivä lapsi itkee pitkiä aikoja 

ja häntä on vaikea saada rauhoittumaan. Koliikki puhkeaa yleensä noin muutaman 

viikon ikäisellä lapsella ja voi jatkua aina 3-4 kuukauden  ikään. Jos koliikki ei häviä yli 

6 kuukauden ikään tultaessa on vanhemman parasta kääntyä lääkärin puoleen, koska 

silloin voi kyse olla jostain sairaudesta. Runsaimmillaan itkut ovat kuitenkin noin 6-8 

viikon ikäisenä. [15.] 

Koliikista kärsii noin 10 % vauvaikäisistä. Koliikin määritelmä on, että vauva itkee yli 3 

tuntia päivässä, eivätkä vanhempien lohduttelut auta asiaan. Tavallisimmin itkujaksot 
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painottuvat illalle, mutta niitä voi esiintyä ympäri vuorokauden. Syytä koliikille ei ole 

vielä pystytty todistamaan. Tutkijat ovat kuitenkin esittäneet erilaisia syitä, joista koliikki 

voisi johtua, mutta konkreettista hoitomuotoa ei ole vielä keksitty. Koliikki häviää itses-

tään ajan myötä. [15.] 

Koliikkikohtausten aikana lasta voi rauhoitella keinuttelemalla, autoajelulla tai soittamal-

la hänelle rauhoittavaa musiikkia tai tasaista hurisevaa ääntä. Vanhemmille koliikkilap-

sen hoito on hyvin raskasta, sillä vanhempi usein tuntee itsensä avuttomaksi ja väsy-

neeksi itkevän lapsen kanssa. [16, s. 146.] 

Koliikista kärsivien lapsien uni ei kuitenkaan poikkea vähän itkevien lapsien unesta 

määrältään. Koliikki-itkuisuuden ja lapsen univalverytmin välillä ei ole selvää yhteyttä, 

sillä koliikkilapset itkevät hereillä ollessaan ja nukkuvat samalla tavalla, kuten vähem-

män itkevät. [15.] 

2.5.3 Kätkytkuolema 

Kätkytkuolema (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) on täysin terveenä pidetyn 

vauvan äkkinäinen ja selittämätön kuolema, joka useimmiten tapahtuu unen aikana. 

Kätkytkuolemaa pidetään nykyään pikemminkin unihäiriönä. On epäilty, että vauva, 

joka kuolee äkisti, ei osaa kontrolloida automaattisesti hengitystään unen aikana eikä 

havahtua unesta hengitysvaikeuksien seurauksena. [17.] Käytkytkuolemalle ei ole kui-

tenkaan löydetty täysin varmaa syytä, vaikka teorioita on esitetty lukuisia. Jos lapsen 

kuolinsyy jää tuntemattomaksi, merkitään se yleensä kätkytkuolemaksi, joka on ime-

väisikäisten yleisin kuolinsyy Pohjoismaissa. [18.]  

Vauvojen selittämättömät kätkytkuolemat ovat tippuneet neljännekseen 1980-luvun 

loppupuolelta uusien nukkumissuositusten myötä. Uusien suositusten myötä ime-

väisikäisien suositellaan nukutettavaksi selällään tai kyljellään eikä vatsallaan. [19.] 

Kätkytkuolemia voidaan ehkäistä myös sillä, että lapset nukkuisivat samassa huonees-

sa vanhempiensa kanssa. Tyypillinen kätkytkuoleman uhriksi joutuva lapsi on noin 2-4 

kuukauden ikäinen. [18.] 

http://www.imetys.fi/index.php/tukea-tietoa/imetystukilista/imettavan-aidin-elamaa/462-perhepeti-vaihtoehtona
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Vauvojen+k%C3%A4tkytkuolemat+v%C3%A4heniv%C3%A4t+uuden+nukkumasuosituksen+my%C3%B6t%C3%A4/1135243962993
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2.6 Lapsen rauhoittamiskeinot 

Kun vauva syntyy, on hän ollut äidin kohdussa noin 9 kuukautta. Hänelle on jo kohdus-

sa tullut tutuksi äidin puheääni, sydämenlyönnit ja tuoksut. Kun hän syntyy, tarvitsee 

hän näitä myös jatkossa, joten läheisyys ja kaikkien näiden läheisyyttä muistuttavien 

tapojen simulointi voi olla lapselle rauhoittava kokemus. 

Jokainen lapsi on kuitenkin oma yksilönsä, joten yhtä toimivaa tapaa saada lapsi rau-

hoittumaan ei ole. Keskustelupalstoja ja lähteitä lukiessa kävi selväksi, että monella 

vanhemmalla on hyvin vastakkaiset mielipiteet siitä, miten lapsen kanssa tulisi käyttäy-

tyä. Moni on sitä mieltä, että lapsi tulisi nukuttaa syliin, käsivarsille tai kantoliinaan, jol-

loin lapsi saisi vanhemmalta läheisyyttä mahdollisimman paljon. Toisten mielestä sitte-

reiden tai muiden apuvälineiden käyttö on hyväksi, jolloin vanhempi saa kädet vapaaksi 

ja pystyy tekemään muutakin kuin pitelemään lastaan. Se, miten vanhemmat sitten 

käyttäytyvät, on jokaisen oma asia. 

Mitä pienempiä lapset ovat, sitä vähemmän heillä on keinoja ilmoittaa vanhemmille, 

että heillä on asiaa. Vauvat siis kertovat itkemällä, että nyt on jokin asia pielessä. Lap-

sen herkkyys itkuun, ja varsinkin erilaisiin itkun sävyihin, on yksilöllinen ominaisuus, 

jonka vanhemmat oppivat parhaiten tulkitsemaan. Itkun sävy yleensä kertoo onko lapsi 

väsynyt, nälkäinen, tarvitseeko hän apua, eikä itkuun usein edes löydy järkevää selitys-

tä. [10.] 

Lapsen itku ei ole vaarallinen asia ja se, miten vanhemmat siihen suhtautuvat, siirtyy 

usein myös lapseen. Jos vanhemmat ovat stressaantuneita ja ärtyneitä, siirtyy tunne 

myös lapsiin, jolloin heitä on vaikeampi saada tyynnyteltyä. Pienen lapsen itkuun puut-

tuminen ja tyynnyttelykeinot kertovat, ettei lapsella ole mitään vaaraa ja hän on turvas-

sa. Vanhemman määrätietoinen ja rauhallinen toiminta luo lapselle turvallisen olotilan, 

ja sopeutuminen uusiin tapoihin helpottuu. Pieni lapsi tarvitseekin tavan purkaa tuntei-

taan sopeutuessaan elämän välttämättömyyksiin ja uusiin tapoihin, mikä usein purkau-

tuu itkuna. Lapsen omat tyyntymiskeinot ovatkin tärkeässä roolissa hänen kasvaes-

saan kohti oman kehon ja olon hallintaa. [10.] 

Lasta nukkumaan laitettaessa ensisijaisesti paras rauhoittumispaikka on vanhempien 

läheisyydessä. Lasta ei tulisi nukuttaa eri paikkaan, missä hän herää, esimerkiksi rau-

hoittaa sylissä ja siirtää sen jälkeen omaan sänkyynsä nukkumaan. Useimmat lapset 
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eivät nukahda heti, joten kun heidät saa tyynnyteltyä rauhalliseksi, olisi heidän paras 

antaa olla omassa rauhassaan esimerkiksi omassa sängyssään ja näin antaa odotella 

unta oman aikansa. [10.] 

Lasta voi yrittää rauhoitella erilaisilla keinoilla, kuten heijaavalla liikkeellä, rauhallisilla 

äänillä tai pienellä tärinällä. Jokainen vanhempi oppii kuitenkin löytämään oman kei-

nonsa rauhoittaa omaa lastaan. 

Tämän opinnäytetyön aiheena on kuitenkin löytää tapa simuloida rauhoittavia tapoja, 

jolloin vanhemman kädet vapautuisivat rauhoittamiskeinoista. Elizabeth Pantley on 

listannut kirjassaan Pehmeä matka höyhensaarille muutamia tapoja, jotka rauhoittavat 

lasta ennen nukkumaan menoa. Hän on kirjassaan maininnut, että vauvan voi antaa 

ottaa nokoset auton turvakaukalossa, vaunuissa tai babysitterissa. Opinnäytetyön aihe 

onkin suunnitella lapselle juuri tämän tapainen paikka, jossa hän voi rauhassa nukah-

taa. Huomioon otettavia asioita kuitenkin on, että tämän tapaisissa asennoissa nukku-

minen saattaa olla heille haitallista, vaikka vauvat yleisesti pitävät hieman pystyasen-

nossa nukkumisesta. [20, s. 38-39, 86.] 

Vastasyntynyt pitää myös kapalossa olemisessa, sillä hän on juuri syntynyt ahtaasta 

ympäristöstä, jossa hänellä ei ole ollut tilaa liikkua. Kapalointi muistuttaakin kohdun 

turvallisuudesta. Kapalointi estää myös lasta heräämästä luonnollisen säpsähdysre-

fleksin aikana. Kapalointi on vastasyntyneille turvallinen ja rauhoittava tapa käydä nuk-

kumaan, mutta sitä ei suositella enää siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa liikkumaan. Ka-

palointiliina voi aiheuttaa tässä vaiheessa tukehtumisvaaran, tai lapsi voi epähuomios-

sa kuristua siihen. [20, s. 85.] Kapaloinnin tunnetta voidaan yrittää tuoda esille sivut-

taistuella, joka on esimerkiksi tuttu turvakaukaloista. 

Mukava nukkumaympäristö on myös tärkeä. Liian isot sängyt saattavat tuntua lapsesta 

pelottavalta. Tarpeeksi pieni kehto tai kori on lapselle paras paikka. Liian isoissa sän-

gyissä lapsi saattaa hakeutua sängyn reunaan ja tehdä sinne itselleen pesän. On myös 

tärkeä muistaa, ettei sänkyä saa täyttää turhilla leluilla tai liian pehmeillä peitteillä tu-

kehtumisriskin vuoksi. Jos lapsi nukkuu keinuvassa kehdossa, on syytä varmistua, ettei 

kehto keikahda toiselle kyljelleen, mikäli hän ryömii kehdon reunalle. [20, s. 85.] 

Myös monet äänet rauhoittavat lasta. Markkinoilla on saatavilla sydänääninauhoja, 

jotka muistuttavat äidin sydänääntä vauvan ollessa vielä kohdussa. Tämän tapaiset 
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rauhoittavat äänet sekä rauhallinen musiikki saattavat toimia joidenkin lapsien rauhoit-

tajina. [20, s. 85.] 

Myös valkoisen kohinan on todettu toimivan lapsien, sekä myös aikuisten rauhoittami-

sessa. Valkoinen kohina on tasaista ja rauhoittavaa kohinaa, joka saa kaikki muut ää-

net häviämään ja johon ihminen ei kiinnitä huomiota enää parin minuutin kuulemisen 

jälkeen. Tieteellisesti valkoinen kohina on satunnaista signaalia, joka sisältää kaikkia 

taajuuksia. Kohinaa voikin käyttää tilanteissa, joissa satunnaiset äänet pitävät muuten 

hereillä. Jos ihminen saa jatkuvasti kuuloärsykkeitä, aivot ovat jatkuvasti aktiivisessa 

tilassa odottaen ääniä. Ongelman voi ratkaista ns. äänimaskilla, eli laittamalla taustalle 

soimaan tasaista ääntä, joka peittää kaiken muun melun. [21.] Valkoinen kohina onkin 

eräänlainen perusääni maailmassa, sillä tuulen, meren, suihkulähteen tai puron solina 

ovat täynnä valkoista kohinaa. [22.] 

Myös hajut ja tuoksut tuovat turvallisuuden tunnetta. Lapsilla onkin aikuisia herkempi 

hajuaisti ja tutkimusten mukaan vauva tunnistaa oman äitinsä hajun perusteella. Van-

hempi voi luoda turvallisuudentuntua laittamalla vaikka vaatekappaleen lapsen viereen. 

[20, s. 86-87.] 

Kuten aikuiset myös lapset vierastavat kylmään sänkyyn menoa. Kun sylissä rauhoitet-

tu lapsi lasketaan kylmille lakanoille, saattaa se tuntua lapsesta ikävältä. Olisikin suota-

vaa, että sänky olisi jo valmiiksi lämmin ennen kuin nukkuva tai rauhoittunut lapsi las-

ketaan sänkyyn. Tällä tavoin ennaltaehkäistään lapsen säpsähtäminen hereille. [20, s. 

86-87.] 

3 Lasten sängyt ja niiden suositukset 

3.1 Turvallinen sänky 

Kun vastasyntyneelle vauvalle aletaan miettimään ensimmäistä omaa sänkyä, on otet-

tava huomioon muutamia asioita. Ensinnäkin sängyn pitää olla tarpeeksi turvallinen 

lapselle, ja sen on nykypäivänä läpäistävä tiukat turvallisuusmääräykset. Jokainen 

vanhempi päättää omalla tavallaan, missä haluaa lapsensa nukkuvan. Nukkumapaikan 

on kuitenkin oltava turvallinen, sillä lapset jätetään sinne tavallisesti valvomatta pitkiksi-

kin ajoiksi päivän ja yön aikana. 

http://www.ilkka.fi/arki-ja-el%C3%A4m%C3%A4/vaivu-valkoiseen-ja-pinkkiin-kohinaan-1.1442820%20Luettu%2011.3.2014
http://www.aanipaa.tamk.fi/taajuu_1.htm%20Luettu%2011.3.2014
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On myös pidettävä mielessä, että vaikka lapsi kasvaakin nopeasti, viettää hän kuiten-

kin sängyssä suurimman osan ensimmäisestä elinvuodestaan, jolloin sängyn olisi suo-

tavaa olla hyvä ja laadukas. Jos laskee keskiarvon perusteella, niin lapsi nukkuu en-

simmäisen vuotensa aikana noin 15 tuntia vuorokaudesta, mikä on suunnilleen  5500 

tuntia ensimmäiselle elinvuodelle. Tämän takia onkin syytä miettiä, hankkiiko lapselle 

sängyn, joka ajaa tarkoituksensa paikkana nukkua, vai sängyn, jossa lapsi viihtyy ja 

nukkuu parhaiten. 

Vastasyntyneille suositellaan yleisesti pinnasänkyä tai sänkyä, jossa on korkeat laidat. 

Sängyille on asetettu paljon erilaisia normeja, joita niiden tulee noudattaa. Esimerkiksi 

EU-alueella pinnasänkyjen pinnojen etäisyys ei saa ylittää yli 7 senttimetriä toisistaan, 

jotta lapsen pää ei mahtuisi niiden väliin. [23.] 

FSID (Foundation for the Study of Infant Death) suosittelee, että lapsi nukkuisi omassa 

sängyssään vanhempien makuuhuoneessa. Tutkimukset osoittavat, että omassa sän-

gyssä nukkuminen vähentää kätkytkuolemien riskiä. Omassa sängyssä nukkuminen 

totuttaa lapsen jo ensi hetkistä nukkumaan omillaan, eikä häntä myöhemmin tarvitse 

totuttaa omaan sänkyyn. [8, s. 16-18.] 

Asiantuntijoiden mukaan lapsen sänkyä ei pitäisi myöskään täyttää turhilla leluilla, jo-

hon lapsi voisi vahingossa tukehtua. Myös liian pehmeitä petivaatteita tulisi välttää. 

Pieni lapsi ei myöskään tarvitse ensimmäisenä elinvuotenaan tyynyä, joten sen voi 

hyvin jättää pois. Tyyny on lelujen kanssa myös turvallisuusriski, johon lapsi voi tukeh-

tua. [23.] 

Lapsille suunniteltuja sänkyjä on monenlaisia, ja jokainen vanhempi valitsee omansa 

ulkonäön, rahatilanteen tai omien mieltymystensä mukaan. Ensimmäiseksi sängyksi 

usein valitaan äitiyspakkauksen pahvilaatikko, pinnasänky tai pesämäinen kehto. Tär-

keintä on kuitenkin ottaa huomioon sängyn turvallisuus. EU-alueilla markkinoilla olevien 

sänkyjen pitää läpäistä tiukat turvallisuusvaatimukset. [24.] 

  

http://www.vauva.fi/artikkeli/vauva_ja_taapero/tarvikkeet/millainen_sanky_vauvalle
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Sänkyä valittaessa on mietittävä, kuinka pitkään aikoo pitää lastaan juuri tässä sängys-

sä. Käyttömukavuutta on mietittävä niin lapsen kuin vanhemmankin kannalta. Joissain 

sängyissä on säädettävä pohja, jolloin sen voi aluksi nostaa yläasentoon. Tämä edes-

auttaa vanhempia siinä, ettei heidän tarvitse jatkuvasti kumarrella nostamaan lasta. 

Sängynpohjaa voi siirtää sitä myöten alemmas, mitä enemmän lapsi kasvaa. Tärkeintä 

on kuitenkin, ettei lapsi pääse putoamaan sängystään ja sänky on turvallinen ja vakaa-

rakenteinen. [23.] 

Joissain malleissa sängynpohjan kaltevuutta pystyy säätämään. Pääpuolen nostami-

nen ylöspäin helpottaa vauvan oloa, jos hänellä on korvatulehdus tai flunssa. Sängyn 

pohjan on hyvä olla hengittävä. Usein ne ovatkin sälepohjaisia tai rei’ itettyä vaneria. 

[24.] Jos vauva nukkuu alustalla, jossa ilma ei pääse riittävästi kiertämään, rupeaa ke-

hon lämpötila nousemaan ja laskemaan nopeasti. Tämä saattaa aiheuttaa lapselle 

epämukavuutta ja heräilyä. Näin ollen patjalla, petauspatjalla ja muilla petivaatteiden 

materiaaleilla on suuri merkitys unen kannalta. [25.] 

Sängyn patjat on tavallisesti valmistettu synteettisistä materiaaleista, kuten vaahto-

muovista tai polyesterivanusta. Patjan on hyvä olla pinnaltaan pehmeä, mutta kuitenkin 

riittävän napakka ja vähintään 5 senttiä paksu. Joustinpatjoista lapsi ei millään tavalla 

hyödy. Patjan tulee olla sänkyyn nähden riittävän kokoinen, etteivät lapsen raajat jää 

sängyn reunan ja patjan väliin. Synteettiset valmistusmateriaalit ovat erittäin paloherk-

kiä, joten paloturvallisuuden lisäämiseksi niihin on lisätty erilaisia kemiallisia lisäaineita. 

[25.] Lastensängyn patjat eivät saa myöskään muodostaa lapsen ympäristössä palo-

vaaraa, joten sen vuoksi niiden on koostuttava materiaaleista, jotka eivät syty pala-

maan liekille tai kipinälle altistuessaan, tai syttyessään palamaan liekki leviää ja palaa 

hitaasti. [26.] 

3.2 Standardit ja suositukset 

Standardi eli normi voidaan määritellä jonkin organisaation esittämäksi suositukseksi 

siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Yleensä näissä tapauksissa tarkoitetaan joitakin laa-

joja kokonaisuuksia, kuten tässä tapauksessa lastensänkyjen turvallisuutta. Standardit 

eivät ole kuitenkaan lakeja, joten niitä ei ole aina pakko noudattaa, vaikka tiettyjä poik-

keuksia toki myös on. [27.] Standardit auttavat suunnittelijoita pääsemään mahdolli-

simman hyvään ja turvalliseen lopputulokseen suunniteltaessa uusia tuotteita. Stan-

http://www.vauva.fi/artikkeli/vauva_ja_taapero/tarvikkeet/vauvan_sankyopas
http://www.bebesinfo.fi/
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dardointi on yhteisten toimintatapojen laatimista, joten niiden tarkoitus on myös helpot-

taa viranomaisten ja kuluttajien elämää sekä helpottaa kotimaista ja kansainvälistä 

kaupankäyntiä. [28.] 

Standardit, joita Suomessa yleisesti käytetään, ovat SFS-, EN- ja ISO-standardit. Kir-

jainyhdistelmät ilmoittavat organisaation, jossa standardit on vahvistettu. SFS-merkillä 

vahvistettu standardi on vahvistettu Suomessa. Suomi  kuuluu eurooppalaiseen stan-

dardointijärjestö CEN:iin, joten Eurooppalaiset EN-standardit ovat voimassa sekä 

Suomessa, kuten myös koko Euroopassa. ISO-standardi on kansainvälisen standar-

doimisjärjestön standardi. [29.] Se ei ole samalla tavalla velvoittava, kuin esimerkiksi 

SFS-standardi, mutta ne ovat hyvin suositeltuja. [30.] 

Lasten sängyille on myös omat standardinsa, joita niiden tulee noudattaa. Standar-

disoinnin ansiosta lapsille suunnitellut huonekalut ja petivaatteet sopivat juuri siihen 

käyttöön, kuin ne on tarkoitettu. Standardien mukaan valmistettu tuote on lapselle tur-

vallinen, ja se on hyväksyttävissä kansainvälisille markkinoille. [31.] 

On kuitenkin vanhempien tai lasta hoitavan henkilön tehtävänä loppukädessä päättää, 

miten huolehtia lasten turvallisuudesta. Standardeilla pyritään varmistamaan, ettei tuot-

teita käyttävien vanhempien tarvitsisi olla huolissaan lastensa turvallisuudesta. Ohjeista 

on tehty mahdollisimman selkeitä ja tuotteista mahdollisimman turvallisia. Tämän takia 

esimerkiksi lastensängyille on määritelty turvallisuusvaatimukset ja erikseen testaus-

menetelmät, joilla sänkyjen turvallisuus pyritään takaamaan. Suomessa lastensänkyjen 

turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. 

[32.] 

Eurooppalaisen tapaturmatietokannan (IDB) mukaan vuosina 2005-2007 sattui Euroo-

pan unionin alueella 0-4 vuotiaille lapsille peräti 17000 tapaturmaa sängyssä.  Yhdys-

valloissa kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän Consumer Product Safety Com-

mission -elimen (CPSC) mukaan lastensänkyihin ja niihin liittyviin tuotteisiin kuoleekin 

vuosittain enemmän vauvoja kuin muihin lastenhoitotuotteisiin liittyvissä tapaturmissa. 

[31.] 

  

http://www.tukes.fi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:170:0039:0048:FI:PDF
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Suomessa standardeja saa hankittua Suomen standardoimisliiton kautta. Opinäyte-

työssä tarvittavat standardit koskevat lasten sänkyjä ja lasten perusmittoja. Seuraavak-

si esitettävät standardit ovat saatavilla Suomen standardoimisliitto sfs ry:n internetsivu-

jen kautta. 

SFS-EN 1130 Huonekalut. Kotikäyttöön tarkoitetut vauvojen sängyt ja kehdot. 

Tämä standardi on jaettu kahteen osaan, jotka sisältävät turvallisuusvaatimukset ja 

testausmenetelmät. Standardi sisältää pinnasängyn ja kehdon määritelmän ja mitat. 

Standardissa käydään läpi esimerkiksi laitojen korkeudet, sängyn pohjan kestävyys, 

pinnojen etäisyydet, materiaalit ja kaikkien näiden testausmenetelmät. Standardissa 

käydään myös läpi vioittuneen tuotteen turvallisuutta kuten käyttäytymistä sängynjalan 

rikkoutuessa.   

SFS-EN 716-1 + A1 Furniture. Huonekalut. Lasten sängyt ja kokoontaitettavat 

lastensängyt kotikäytössä. Tämäkin standardi on jaettu kahteen osaan. Ne sisältävät 

turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät. Standardia sovelletaan lastensängyille 

ja kokoontaitettaville lastensängyille, jonka sisäpituudet ovat 900-1400 mm. Standardi 

ei käsittele kuitenkaan keinuvia ja heiluvia lastensänkyjä. Opinnäytetyön ideoima sänky 

ei kuitenkaan ole rungoltaan keinuva, joten turvallisuusmääräykset koskevat myös sitä. 

Sängyn rungon tulisi kuitenkin noudattaa tätä standardia ja sängyn liikkuvan osan seu-

raavaksi esitettävää standardia. 

SFS-EN 12790 Child care articles. Kallistettavat kehdot. Tämä standardi määritte-

lee turvallisuusvaatimukset ja vastaavat testausmenetelmät kiinteille, taitettaville ja 

kallistettaville kehdoille, jotka on tarkoitettu alle 9-kiloisille lapsille tai jotka eivät pysty 

istumaan ilman tukea. Standardi ei kuitenkaan koske kehtoja, joita käytetään keinuina. 

Jos kehdossa on useita toimintoja tai sitä voidaan muokata eri käyttötarkoituksiin, 

standardissa sovelletaan liitettä B, joka sisältää asiaa koskevia standardeja ja suosi-

tuksia monikäyttöistä kehtoa koskien. 

Jokaiselle suunniteltavalle laitteelle ei ole olemassa vain yhtä ja ainoaa standardia, jota 

sen tulisi noudattaa. Suunnittelussa on otettava huomioon monia jo olemassa olevia 

standardeja, joita laitteen tulee noudattaa. Suunnittelijan on usein siis huomioitava 

useita eri standardeja ja pyrkiä löytämään niistä kohdat, joita tulee noudattaa. 
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Lastensänkyä suunniteltaessa on otettava huomioon lapsen ja aikuisen tarpeet. Tuot-

teen tulee olla lapselle ensisijaisesti turvallinen sekä ergonomisesti hyvin suunniteltu. 

Esimerkiksi korkeat sängynlaidat tuovat vanhemmalle ergonomisesti huonon nosto-

asennon, kun hän nostaa lasta sängystä, mutta lapsen kannalta korkeat laidat tuovat 

turvallisuutta. Ergonomian takia on hyvä tutustua standardiin: SFS-EN ISO 7250-1 Ih-

misen perusmitat teknistä suunnittelua varten. Osa 1: Ihmisen perusmittojen 

määritelmät ja mittauspisteet. Standardi käyläpi ihmisten antropometriset mitat eli 

ihmisruumiin rakennetta ja mittasuhteita. Standardissa on määritelty mittojen perusluet-

telo, ja se on tarkoitettu opastamaan suunnittelijaa mahdollisimman ergonomiseen lop-

putulokseen. 

4 Nykyiset laitteet 

Markkinoilla on saatavilla paljon erilaisia tuotteita lapsen rauhoittamiseen ja nukuttami-

seen. Tarjolla on kannettavia kaukaloita, tavallisia pinnasänkyjä ja sähköllä toimivia 

sittereitä, jotka tärisevät ja keinuvat. Jokainen vanhempi voi valita itselleen mieluisen 

tuotteen, johon lapsensa laittaa rauhoittumaan tai nukkumaan. 

Kuitenkaan sänkyä, jossa lapsi voi rauhoittua istuvassa asennossa ja jäädä nukku-

maan samaan paikkaan täysin vaaka-asentoon, ei vielä ole. Vanhemmat usein ajatte-

levat, että lapsi voi nukkua turvakaukalossa tai sitterissä, mutta näin ei kuitenkaan suo-

sitella. Tutkimusten mukaan istuma-asennossa nukkuminen voi vaikeuttaa vauvan 

hengittämistä, ja näin ollen on parempi, että vauva nostetaan omaan sänkyyn makuu-

asentoon nukkumaan. [33.] Seuraavaksi muutama tuote, josta on hyvä ottaa mallia ja 

poimia ideoita suunniteltaessa uutta sänkyä.  

  



19 

 

  

4.1 Turvakaukalo 

Turvakaukalo on hyvä paikka liikuttaa lasta niin autossa kuin muutenkin paikasta toi-

seen, mikäli rattaita ei sillä hetkellä ole käytössä. Kuvan 4 mallinen kaukalo on tarkoi-

tettu noin 0-12 kk tai 0-13 kg lasten käyttöön Sitä usein käytetäänkin syntymästä asti 

niin pitkään, kunnes painoraja tulee vastaan. [35.]  Kaukalossa vauva voikin tuntea 

olonsa turvalliseksi, koska se on hyvin pesämäinen ja siinä on hyvä sivuttaistuki.  

 

 

Kuva 4. Turvakaukalo. Malli: Graco Logico S [34.] 

Nettifoorumeita lukiessa moni vanhempi on todennut turvakaukalon olevan lapselle 

hyvä paikka rauhoittua ja nukahtaa, kun sitä heiluttaa käsillä. Kovin pitkään ei noin 4-5-

kiloista kaukaloa kuitenkaan jaksa käsissään heiluttaa, joten vanhemman käsivoimat 

ovat koetuksella. Myös lapsen siirtäminen kaukalosta sänkyyn nukkumaan saattaa 

herättää monet lapset. 

  

http://www.prisma.fi/
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4.2 Rauhoittava sähköinen keinu 

Erityyppisiä lasten istuimia ja keinuja on markkinoilla useita erilaisia. Usein keinuja 

markkinoidaan koliikista kärsiville lapsille tai refluksivaivoista, eli ruoan takaisin virtauk-

sesta kärsiville lapsille. Tärinällä ja liikkeellä pyritään rauhoittamaan lasta. 

     

Kuva 5. Graco Sweetpeace Soothing Swing - Cuddly Bear. [36.] 

Gracon valmistama sähköinen keinu pyrkii jäljittelemään äidin syliä ja tuuditusta. Säh-

köisesti säädettävä keinu pyrkii tuudittamaan vauvan uneen lähes äänettömästi. Lapsi 

nostetaan kuvan 5 kaltaiseen turvakaukaloa muistuttavaan sänkyyn, jonka selkänojaa 

voi säädellä. Selkänojaa ei saa kuitenkaan täysin vaaka-asentoon, jolloin lasta ei voi 

suositella jätettäväksi nukkumaan sinne pitkäksi aikaa. Kaukalossa on myös tärinätoi-

minto, joka pyrkii lempeällä tärinällä rauhoittamaan lasta. Laite soittaa myös 15 erilaista 

kappaletta ja ääntä rauhoittaakseen ja viihdyttääkseen lasta. [36.] 
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4.3 Sitteri 

Myös sittereitä on markkinoilla monenlaisia. Sitterin tarkoituksena on, että vanhemmat 

voivat nostaa lapsen hetkeksi pois käsistään johonkin turvalliseen paikkaan. Tämän 

takia sittereissä usein on turvavaljaat, jotta lapsi ei pääse karkaamaan siitä. Sittereitä 

voi käyttää heti lapsen syntymästä lähtien. Monesti sittereitä käytetään vielä, vaikka 

lapsi oppii kävelemään. 

 

 

Kuva 6. Mamas&Papas Capella -sitteri. [37.] 

Sittereiden selkänojat ovat usein säädettäviä. Ne voidaan säätää pystyyn, jolloin ruo-

kailu sujuu helpommin, tai lähes makuuasentoon, jolloin nukuttaminen helpottuu. Sitte-

reihin on myös tapauskohtaisesti saatavilla erilaisia lisäosia, kuten keinutoiminto, tä-

rinätoiminto tai lelukaari, jossa voi roikkua vauvaa aktivoivia leluja. Useampi sitteri vai-

kuttikin olevan suunniteltu lapsen viihdyttämiseen ja aktivointiin, eikä niinkään rauhoit-

tamiseen. Moni sitteri on myös suunniteltu siten, että lapsi voi omalla liikkeellään kei-

nuttaa sitä, joka taas kehittää motoriikkaa ja tasapainoa. [38.] 

http://www.lastentarvike.net/tuote/1685/mamaspapas-capella-sitteri-stars
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4.4 Pinnasänky 

Pinnasänkyjä käytetään vauvojen ja lasten sänkyinä niiden kalterimaisten laitojen takia. 

Korkeat laidat estävät lasta putoamasta sängystä, ja vaikka lapsi oppisi nousemaan 

omille jaloille, estävät laidat lasta karkaamasta sängystä. [39.] 

 

Kuva 7. Pinnasänky pyörillä. Malli Stokke Sleepi. 

Nykypäivinä kaikkien pinnasänkyjen tulee täyttää turvanormit, joten pinnojen etäisyyk-

sille on määrätty tietyt rajat. Aina ei pinnasängyssä käytetä kalterimaisia pinnoja kuten 

kuvan 7 tuotteessa, vaan laitoina saattaa olla puinen tai muovinen levy, tai vahva pin-

gotettu kangas. 

Pinnasänkyjä löytyy myös keinuvina, jolloin ne ajavat saman asian kuin kehto. Keinu-

vaa sänkyä voi rauhassa heilutella kädellä ja rauhoitella lasta. Sänkyihin on myös saa-

tavana renkaita, jolloin siirtäminen muihin huoneisiin ja siivoaminen helpottuu. 

5 Kyselytutkimus 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa keinoja, joilla lapsen saisi helpoiten nukah-

tamaan ja pyrkiä kehittämään laitetta, joka simuloisi lapselle autoajelun tunnetta. Kun 

lapsen saisi nukahtamaan helposti, vanhemmat saisivat omaa aikaa, ja siten hoidettua 

muitakin tärkeitä velvollisuuksia lapsen hoidon ohella. Moni vanhempi ja useat lähteet 

ovat sitä mieltä, että autossa olo saa lapsen rauhoittumaan ja nukahtamaan, joten mil-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pinnas%C3%A4nky
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laisia asioita pitäisi siis ottaa huomioon, jotta saataisiin luotua sama tunnelma kuin au-

tossa. 

Kyselytutkimus tehtiin lapsen saaneille ihmisille. Lisäksi kysyttiin vielä eri alojen asian-

tuntijoiden mielipiteitä ideasta.  

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Kyselytutkimuksella pyrittiin saamaan vahvistus sille, onko vanhempien mielestä to-

denperäistä, että auton kaltainen tunnelma saisi vauvan nukahtamaan. Mitä muita asi-

oita vanhemmat ovat käyttäneet lasta nukuttaessa ja kuinka ne ovat toimineet. 

Tutkimus toteutettiin kysely- eli survey-tutkimuksena. Survey tarkoittaa sellaisia kyse-

lyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja 

kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Standardoinnil-

la tarkoitetaan sitä, että kysyttävää asiaa kysytään kaikilta vastaajilta täysin samalla 

tavalla. [40.] 

Opinnäytetyön lomakekyselyn kysymykset ovat puolistrukturoituja. Strukturoinnilla tar-

koitetaan, että vastausvaihtoehdot on valmiiksi asetettu, joten vastaajalle ei anneta 

vapausasteita kysymyksen tulkinnalle. Sekä kysymykset että vastaukset on valmiiksi 

annettu. Puolistrukturoiduksi kyselyn tekee se, että viisi kysymyksistä on avoimia ky-

symyksiä, johon vastaaja voi täydentää aiempia vastauksiaan. [41.] 

Kyselyn kohderyhmä rajattiin lapsen saaneisiin ihmisiin tai ihmisiin, jotka ovat hoitaneet 

0 - 12 kuukautista lasta. Kyselyyn pystyi vastaamaan maaliskuun 2014 aikana. Kysely 

toteutettiin netissä Google Drivellä rakennetun kyselykaavakkeen avulla. Kysymysten 

määrä pyrittiin pitämään mahdollisimman pienenä, jotta kysymykset eivät väsyttäisi 

vastaajaa. Kyselyä mainostettiin useilla internetsivuston foorumeilla sekä sosiaalisessa 

mediassa. Kysely oli esillä sivustoilla, jotka on kohdistettu nuorten lasten vanhemmille. 

Vastaajiksi haluttiin ensisijaisesti henkilöitä, jotka ovat tulleet vanhemmiksi muutaman 

vuoden sisällä tai ovat muuten kytköksissä lastenhoitoon. Kyselyssä ei kerätty vastaa-

jista taustatietoa, kuten tietoja vastaajan sukupuolesta tai suhteesta lapsiin. 
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5.2 Kyselylomake 

Kyselylomakkeen (liite 1) tavoitteena oli kerätä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kyse-

lylomake oli alun perin suunniteltu lyhyeksi, jotta siihen on helppo ja nopea vastata. 

Kyselytutkimukseen saatiin 29 vastausta, mikä oli vain noin kolmasosa siitä, mitä alun 

perin tavoiteltiin. Opinnäytetyön aiheen mukaisesti tarkoitus oli kerätä tietoa siitä, mitkä 

asiat vaikuttavat lapsen unensaantiin ja mitä kaikkia niistä voitaisiin lähteä  simuloi-

maan teknologiaa hyväksikäyttäen. Taulukossa 1 on jaoteltu tutkimuskysymykset aihe-

alueittain, joita lähdettiin selvittämään.  

Taulukko 1. Opinnäytetyön kyselytutkimuksen kysymykset.  

Tutkimuskysymysten jaottelu Vastaavat kysymykset 

1. Rauhoittuminen ja nukah-

taminen 

Kyselylomakkeen kysymykset 2, 4, 6, 10, 11 ja avoi-

met kysymykset 3 ja 5 

2. Vanhempien käyttämiä 

rauhoittamistapoja 

Kyselylomakkeen avoimet kysymykset 1, 14 

3. Apuvälineiden käyttö Kyselylomakkeen kysymys 7 ja avoin kysymys 8 

4. Vanhempien läsnäolo ja 

lapsen itkeminen 

Kyselylomakkeen kysymykset 9, 12 

5. Uskovatko vanhemmat 

tämän tapaiseen sänkyyn 

Kyselylomakkeen kysymys 13 
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5.3 Tutkimustulokset 

Taulukosta 1. voi nähdä, että kysymyksiä oli yhteensä 14 kappaletta, joista 5 oli avoi-

mia kysymyksiä. Kysymykset jaoteltiin 5 eri ryhmään. Seuraavaksi esitellään opinnäy-

tetyön kyselytulokset. 

 

Kuva 8. Rauhoittuminen ja nukahtaminen. 

1. Rauhoittuminen ja nukahtaminen. Kuvaa 8 tarkastellessa voidaan huomata, että 

kysymyksessä 2 hieman yli puolet vastaajien lapsista oli rauhoittunut johonkin rauhalli-

seen ääneen. Kysymyksessä 3 moni kertoikin lapsen rauhoittuvan imurin äänestä, te-

levisiosta kantautuvasta äänestä, hiljaa soivasta radiosta ja auton äänistä. Eräs vastaa-

jista ilmoitti rauhoittavia ääniä olevan kuivausrumpu, ja toinen kirjoitti lapsen nukkuvan 

hyvin puimurin hytissä puintiaikaan. 

Kysymyksessä 4 lapsen rauhoittaminen musiikilla jakoi myös vastaukset lähes kahtia. 

Hieman alle puolet oli soittanut jotain musiikkia lapselle nukuttamisen yhteydessä. Tut-

kimustulosten perusteella ei ainakaan voi vetää johtopäätöksiä, millaista musiikkia tulisi 

nukuttamisen yhteydessä soittaa. Kysymykseen 5 vastaajien listaamiksi musiikeiksi 

nousi  klassinen musiikki, kehtolaulut ja perinteiset tuutulaulut, rockin klassikoita, jazzia 

ja radiosta soiva hiljainen musiikki. Luultavimmin parasta musiikkia lapsen korville on 

hiljaa soitettava tasainen ääni, joka peittää ulkopuolelta tulevan melun alleen. 

Kysymyksessä 6 yllättävää oli, että vain 14 % vastanneista väitti lapsen reagoivan va-

loihin nukuttamisen yhteydessä. Moni kirjoitti lapsen nukahtavan syliin vaikka ympärillä 
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olisi valoisaa, mutta eräs vastaajista kirjoitti, että pimeä, äänetön ja rauhallinen paikka 

on se, mihin lapsi nukahtaa parhaiten. Valoilla ei siis tutkimuksen mukaan ole suurta-

kaan vaikutusta lapsen nukuttamisen yhteydessä, joten niillä ei saa ainakaan edes-

autettua lasta rauhoittumaan. 

Kysymyksessä 10 vähemmän yllättävää oli, että 66 % lapsista nukkui suurimman osan 

ajasta, jolloin häntä työnnettiin rattaissa. Myöskään se, että kysymyksen 11 tuloksena  

93 % vastaajista ilmoitti lapsen nukahtavan helposti auton kyydissä, ei yllättänyt. Tästä 

voisikin päätellä, että auton tapaisen ääni- ja liikemaailman simulointi edesauttaisi on-

gelmallisiempienkin lapsien nukahtamista. 

2. Vanhempien käyttämiä rahoittamistapoja. Yleisesti vastaajien käyttämät tavat 

rauhoittaa lasta ennen nukkumaan menoa olivat lähdemateriaalin kanssa yhdenmukai-

sia. Lapset ovat yksilöitä, joten vastausten hajonta oli suuri. Eräs vastaajista kertoi, että 

lapsi nukahtaa helpoiten pystyasentoon, mutta herää heti, kun hänet siirtää omaan 

sänkyyn nukkumaan. Myös pieni tärinä auttaa nukahtamaan, mutta tärinän ollessa liian 

voimakas se saa taas lapsen oksentamaan helposti. Eräs vastaajista oli lähteiden 

kanssa samaa mieltä, että lapsi nukahtaa sitteriin todella helposti, mutta siinä ei voi 

antaa lapsen nukkua liian pitkiä unia väärän asennon johdosta. 

Asia, joka nousi selvästi esille tutkimuskysymyksessä 1 oli, että lapsi nukahtaa parhai-

ten, kun on jonkinlaisessa liikkeessä. Todella moni vastaajista kirjoitti, että paras tapa 

saada lapsi rauhoittumaan on keinutella lasta sylissä tai rattaissa. Myös tasaisen ää-

nen vaikutus lapseen tuntui olevan todella suuri. Moni ilmoittikin jonkin tasaisen äänen 

auttavan lastaan nukahtamaan.  

3. Apuvälineiden käyttö.  Tutkimuskysymyksessä 7 hämmästytti se, että vain lähes 

kolmasosa (31 %) oli kokeillut jotain apuvälinettä lapsen nukuttamiseen. Olisi luullut, 

että luku olisi ollut paljon suurempi, sillä nykyään tuntuu lähes jokaiseen tekemiseen 

olevan jokin apuväline. Onko vika sitten siinä, että lapsien lähelle ei haluta viedä mi-

tään turhaa elektroniikkaa sisältävää apuvälinettä, vai siinä, että vanhempi haluaa viet-

tää aikaa lapsen kanssa? Toinen yllättävä asia oli kysymyksessä 8 käytettyjen apuväli-

neiden yksinkertaisuus. Vastaajat ilmoittivat käyttävänsä manducaa, eli rintareppua, 

sitteriä, kapaloa, keinutuolia, riippuvaa keinua ja keinuvaa kehtoa. Vain yksi vastaajista 

ilmoitti käyttävänsä tärisevää sitteriä. Voidaanko tästä päätellä, että vanhemmat eivät 
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ole vielä valmiita antamaan laitteiden nukuttaa heidän lastansa? Onko vika laitteiden 

kalliissa hinnoissa vai siinä, että toimivia laitteita ei ole vielä tarpeeksi saatavilla?  

 

Kuva 9. Vanhempien läsnolo ja lapsen itkeminen. 

4. Vanhempien läsnäolo ja nukkuminen. Se, että 66 % vastanneista vastasi kysy-

myksessä 9 läsnäolon olevan lapselle tärkeää, ei tullut minkäänlaisena yllätyksenä. 

Insinöörityön tarkoituksena ei ole ulkoistaa nukuttamista, vaan pyrkiä helpottamaan 

sitä. Se, että vanhemman ei välttämättä tarvitse pidellä lastaan koko ajan nukutuksen 

yhteydessä, saattaa helpottaa useampaakin henkilöä. Väsynyt vanhempi voi vaikka 

istua lapsensa seurana ja katsoa, kun hän tuudittuu untenmaille. 

Kysymyksessä 12 vastanneista 38 % uskoi, että heidän lapsensa itki enemmän kuin 

tavallinen lapsi yleensä itkee. Näistä vastanneista 91 % kuitenkin väitti, että lapsi nu-

kahtaa helposti auton kyydissä, ja sama määrä ilmoitti lapsen tarvitsevan vanhempien 

läsnäoloa pystyäkseen nukahtamaan. Huomionarvoista oli, että alle puolet  näistä van-

hemmista, jotka kokivat lapsensa itkevän enemmän kuin pitäisi, oli kokeillut jonkinlaista 

apuvälinettä nukuttamisen yhteydessä. 

5. Uskovatko vanhemmat tämän tapaiseen sänkyyn. Tutkimuskysymyksistä viimei-

senä haluttiin saada vastaus kysymykseen 13, eli siihen, uskovatko vanhemmat, että 

sänky, joka simuloi autoajelun tunnetta, sekä kohdun tuomaa rauhallisuutta ja ääni-

maailmaa, saisi vastasyntyneen rauhoittumaan ja nukahtamaan helpommin. 76 % vas-

taajista uskoi, että tämän tapainen sänky voisi toimia. Näin vastanneiden vastaajien 

lapsista 95 % oli myös nukahtanut autoajelun aikana. 
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5.4 Asiantuntijoiden mielipide uudenlaisesta sängystä 

Mielipidettä kyseisestä ideasta kysyttiin myös alan ammattilaisilta. Yhteydessä oltiin 

muun muassa Helsingin yliopiston apulaisprofessoriin, lasten neurologian erikoislääkä-

riin, lasten psykiatriin sekä neoantologiin. 

Jokaiselta asiantuntijalta kysyttiin mielipidettä opinnäytetyön aiheesta muutamalla lau-

seella. Kysymyksinä oli, uskovatko he, että kyseinen sänky voisi auttaa lasta nukahta-

maan? Minkälaisia haittavaikutuksia se saattaisi lapsessa aiheuttaa? Voisiko tämän 

tapainen sänky toimia, ja kannattaisiko heidän mielestään tällaista lähteä kehittämään? 

Seitsemään asiantuntijaan oltiin sähköpostitse yhteydessä, joista viideltä saatiin vas-

taus. Oli yllättävää huomata, että kiireiset ihmiset jaksoivat vastata kysymyksiin, toiset 

hyvinkin kattavasti. Asiantuntijat olivat myös mielissään, että vauvoille ja pienille lapsille 

jaksetaan lähteä suunnittelemaan uudenlaisia laitteita. 

Moni asiantuntija nosti esille uniassosiaation vaaran. On siis todennäköistä, että jos 

lasta nukutetaan tekniikkaa hyväksikäyttäen, on hänen vaikea oppia siitä pois. Tosin 

kukaan ei täysin tyrmännytkään ideaa ja vinkkeinä tulikin, että epäkeskoista ja kaootti-

sista liikkeistä saattaisi olla apua. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että ei-

ennustettavuus ja pieni tärinä saattavat edesauttaa lapsen rauhoittamisessa. 

Myös turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota todella paljon. Valmiille tuotteelle pitää 

tehdä kliinisiä testejä ja käyttää vertailevaa kontrolliryhmää, jotta tuotteen teho saadaan 

tutkittua. Tämä on pitkäaikainen prosessi, mutta hyödyttää tuotteen tuloa markkinoille. 

Lasten sängyt on myös tarkasti turvanormitettu, joten standardien mukaan rakentami-

nen heti alusta lähtien on hyvin tärkeää. Jokunen vuosi sitten jouduttiin useampikin 

tuote vetämään markkinoilta näistä syistä.   

Lapsi ei voi myöskään itse viestiä koetuista haitoista, joten pitää miettiä, miten vauva 

aistii asiat. Palo-, melu-, kaatuminen-, liika vauhti ja muut teoreettiset riskit täytyy huo-

mioida. Mikä on jatkuvan liikkeen vaikutus lapseen? Kehtoja on käytetty useita vuosia, 

mutta mitä jos lasta keinutetaan puoli päivää sängyssään. Asiantuntijat avasivat monta 

hyvää kysymystä tuotetta koskien, mutta osaa asioista on vaikea tutkia, ennen kuin 

sänky on rakennettu. 



29 

 

  

Myös istuvaan asentoon nukuttamista ja siitä seuraavaa kätkytkuoleman riskiä nostet-

tiin pinnalle. Istuma-asento ja liiallinen sivuttaistuki saattavat estää vauvan pään kään-

tymistä ilmateiden vapauttamiseksi esimerkiksi pulautuksen yhteydessä. 

Vauvan näkökulmasta kannattaisi ensisijaisesti miettiä, millaiset olosuhteet hänellä on 

ollut äidin kohdussa. Kohdunsisäinen ympäristö, kuten miten äiti liikkuu, ääni- ja valo-

maailma, sekä kohdun sisäinen lämpötila voisi olla parempi lähtökohta lähteä suunnit-

telemaan lapselle uutta sänkyä. 

Myös vanhempien käyttäytymistä olisi syytä tutkia. Mitä jos kyseinen sänky toimisikin 

halutulla tavalla, millä tavalla se vaikuttaisi vanhempiin? Viettäisivätkö he ehkä vä-

hemmän aikaa jälkikasvunsa kanssa? Voisiko kyseinen sänky auttaa vanhempia nuk-

kumaan paremmin tai ehkäisemään jopa masennusta? 

6 Uusi lasten sänky 

Uutta sänkyä suunniteltaessa on ensisijaisesti otettava huomioon, että sänky tulee 

olemaan normien mukainen. Varsinkin sängyssä, jossa on liikkuvia osia, voi olla vaa-

rana sormien tai muiden raajojen jääminen liikkuvien osien väliin. Tämä on otettava 

huomioon jo heti alussa, jolloin ei jouduta jälkikäteen tekemään muutoksia jo suunnitel-

tuun tuotteeseen. 

Turvareunat ovat välttämättömiä tällaisessa sängyssä, joten siihen täytyy kiinnittää 

huomiota. Miten ne saadaan toteutettua siten, ettei sängyn pohjan ja reunojen väliin 

jäisi turhia rakoja? Täytyy myös huomioida käytettävyyttä, jolloin turvareunoista on syy-

tä suunnitella liikkuvat, jolloin se helpottaisi vanhempia nostaessa tai laskiessa lasta 

sänkyyn. Liikuteltavilla turvalaidoilla sängystä saa turvallisen lapselle, kun hän oppii 

liikkumaan itsekseen.  

Sängyn liikehdintää suunnitellessa tulee tehdä mittauksia, millaista liikettä tavallisen 

henkilöauton kyydissä lapsi tuntee. Tämän ikäinen lapsi matkustaa useimmiten selkä 

menosuuntaan päin ja on kytkettynä turvaistuimeen, joten se eroaa huomattavasti siitä, 

mitä liikkeitä auto aiheuttaa kasvot menosuuntaan matkustavalle henkilöille. Täytyy 

myös perehtyä, millaista liikehdintää vauva tuntee äidin vatsassa ja näitä voi verrata 
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keskenään, löytyykö niistä jotain yhtäläisyyksiä. Onko siis auton ja äidin heilahtelu-

taajuuksissa jotain yhteistä? 

Autonliikettä saa mitattua helposti liikeantureilla. Eräs kyselytutkimukseen vastanneista 

kertoi, että hänen lapsensa nukkuu autossa hyvin, mutta rauhoittuminen vaati maantie-

nopeuksia. Kaupunkiajossa lapsi ei suostunut nukkumaan. Tarkoitus onkin tutkia, mikä 

on se yhteys, joka saa lapsen nukahtamaan helposti auton kyydissä. Onko se siis tur-

vaistuimen tuoma pesämäisyys vai maantienopeudessa tuntuva auton tasainen liike ja 

ääni? 

Ennen kyselytutkimusta valoilla uskottiin olevan suuri vaikutus lasta nukuttaessa. Kyse-

lytutkimuksen kysymyksen 6 jälkeen kuitenkin selvisi, että vain harva lapsi reagoi va-

loihin rauhoittuessa. Valot on enemmänkin suunniteltu tämän hetkisiin tuotteisiin viih-

dyttämään lasta. Sänkyä ideoidessa oli alun perin myös kaavailtu, että siinä voisi olla 

myös hämärä valaistus, mutta kyselytutkimuksen jälkeen ei ole näyttöä, että siitä olisi 

huomattavaa etua. 

Sänkyä tulisi lähteä suunnittelemaan sängyn pohjan ympärille, koska sängyn pohjan 

toiminta on se, mikä erottaa sen muista markkinoilla olevista tuotteista. Sängyn pohjas-

ta tulee liikuteltava monella eri tavalla. Sängyn tulee liikkua asentoon, jossa se muistut-

taa enemmän turvaistuinta kuin sänkyä (kts. kuva 11). Myös sängyn pohjan reunoista 

tulee nousevat, jolloin saadaan luotua tukeva ja pesämainen tunnelma. Se miten ja 

millä moottoreilla sänkyä liikutellaan, tulee myös tutkia. Sähkömoottoreita on monenlai-

sia, mutta tähän tarkoitukseen tulisi löytää vähän virtaa vaativat ja paloturvalliset vaih-

toehdot. Suunnittelu on kuitenkin hyvä aloittaa sillä, että löydetään sängyn pohjalle 

lapsen anatomiaa myötäilevät mitat. Täytyy tutustua standardiin ihmisen perusmitoista 

teknistä suunnittelua varten ja lapsen anatomiaan, jolloin voidaan löytää kaikista er-

gonomisin ja lapselle paras istuma-asento, johon sängyn pohja voi taipua. 
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Kuva 10. Sängyn pohjaratkaisu sängyn ollessa vaaka-asennossa. 

Kuten kuvasta 10 voi nähdä, sängyn pohja muodostuu 9 eri osasta. Osat ovat kiinni 

toisiinsa saranoiden avulla, jolloin niitä voidaan liikutella. Liike tuotettaisiin moottoreilla, 

joiden ei tarvitse olla kovin tehokkaita, sillä lapsen paino nousee vain 9–13 kiloon en-

simmäisen elinvuotensa aikana. Verrattaessa aikuisille suunniteltuihin moottorisänkyi-

hin lastensängyn moottoreiden ei tarvitsisi nostaa kuin kymmenesosan siitä, mitä ai-

kuisten sängyn. Pienillä moottoreilla saavutetaan myös tilansäästöä, jolloin sängyn 

fyysinen koko ei välttämättä kasva turhan isoksi.  

Sängypohja on suunniteltu siten, että lapsen selkä tukeutuisi kaikista isoimpaan osaan 

sängyn pohjasta: takapuoli ja jalat jäisivät pienemmille paloille. Esitetyt kuvat eivät ole 

mittakaavassa, vaan oikeanlaiset mitat ja sängyn pohjan suurin kallistuskulma tuleekin 

määrittää tarkasti lapsen anatomian mukaan. 

Kuvassa 11 sängyn selkänoja ja sivut on nostettu pystyyn ja tällä tavoin lapselle saa-

daan sivuttaistukea sängyssä. Lapsi voi aistia olonsa turvallisemmaksi, koska hänen 

kehonsa on kevyen paineen alla, eikä hän pääse liikehtimään niin helposti. Sivuttais-

tuella pyritään hakemaan siis samaa tunnetta kuin turvaistuimella tai kapaloinnilla. 

Nousevat reunat pitäisivät lapsen myös selkäasennossa, mikä on suositeltavin nukku-

misasento, mutta on otettava huomioon myös, että lapsen pään täytyy päästä käänty-

mään vapaasti. 
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Kuva 11. Sängyn pohjan sivut, sekä selkä ja jalkaosa ylös nostettuina. 

Kuvan 11 asentoa voi verrata aiemmin esitetyn kuvan 4 asentoon. Kuvista voi huoma-

ta, että lapsen ollessa istumassa asento on lähes sama riippumatta siitä, onko hän 

kuvan 11 sängyssä vai turvaistuimessa. Tässä asennossa lasta on myös turvallista 

keinutella. Myös pelkkä selän ylösnostaminen on lapsilla usein hyödyllistä, sillä varsin-

kin nuhan aikana hieman istuvassa asennossa nukkuminen helpottaa hengittämistä. 

Vanhempi voisi itse säätää selkänojan kallistuskulmaa. Sivuttaistukien ei tarvitsisi vält-

tämättä olla ylös nostettuina, mutta sillä edesautetaan lapsen nukkumista selällään. 
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Kuva 12. Sängyn pohjan sivut sekä selkä ja jalkaosa ylös nostettuina. 

Kuvasta 12 voi huomata, että sängyn pohjan taipuviin kohtiin jää raot, jotka voivat olla 

vahingollisia lapselle. Raot ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta sängyn pohja saataisiin 

taipumaan tasaisesti. Raajojen joutuminen rakoihin voidaan kuitenkin estää sillä, että 

sängyn pohjan päälle tulevaan patjaan tehdään oikeanlainen leikkaus. Patjaan ei tule 

jättää yhtään rakoja ja petauspatjalla saataisiin viimeisteltyä tasainen sänky. Paras 

patjaratkaisu olisi vaahtomuovinen patja. Vaahtomuovi on taipuisaa ja pehmeää mate-

riaalia, joista suurin osa tähänkinastisista lasten sängyn patjoista on toteutettu. Petaus-

patjan materiaaliksi sopii parhaiten polyesterivanu tai ontelokuitu, koska ne ovat kum-

pikin hyvin muotoutuvia ja hengittäviä materiaaleja.  

Siihen, minkälainen sänkyä liikuttelevasta käyttöliittymästä tulee, tässä työssä ei oteta 

kantaa. Tärkeintä on ensin suunnitella itse sänky. Minkäänlaista automaattista tai kello-

ohjattua toimintaa sängyn ei tulisi sisältää. Olisi siis vanhemman vastuulla säätää sän-

kyä lapsen ollessa siinä. Sillä ilman vanhemman valvontaa tapahtuva sängyn liikehdin-

tä lisää tapaturmien riskiä. 
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Kuva 13. Keinuperiaate yläkautta. 

Se miten keinunta ja liikehdintä toteutettaisiin, voidaan hoitaa kahdesta eri suunnasta. 

Kuvan 15 mukaisesti liike tapahtuu yläkautta, kuten monet muutkin keinut on toteutettu. 

Haittapuolena tässä on se, että ylhäältä kiinni olevaa keinua on vaikeampi hallita, mikä-

li siihen halutaan ennustamatonta liikettä. Liike olisi tasaista heiluriliikettä, kuten tähän-

kin astisissa keinuissa on nähty. Tässä huonona puolena taas on se, että sängyn pääl-

le joutuu suunnittelemaan korkeat tuet, joissa sänky olisi kiinni keinun rungossa.  

 

Kuva 14. Keinuperiaate alakautta. 

Alakautta toteutettu keinuminen on parempi vaihtoehto, koska silloin säästetään tilaa 

sängyn yläpuolelta ja saadaan paremmin säädeltyä liikehdintää. Sängyn yläpuolella ei 
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ole turhaa keinurunkoa, vaan liikehdintä saadaan sängyn alla olevan nivelen kautta. 

Alapuolella oleva nivel säästää tilaa ja sillä on helpompi toteuttaa sängyn liikehdintä.  

Myös äänen lisääminen liikkeisiin on hyvin tärkeää, sillä sähkömoottorit pitävät aina 

pientä ääntä. Onkin syytä lähteä tutkimaan erilaisia ääniä, ja voisiko sänkyä liikuttavien 

moottoreiden äänen peittää jotenkin näiden muiden äänten alle. Aiemmin esitetty val-

koisen kohinan mukaan tuominen ei välttämättä olisi mikään huono idea. Soliseva puro 

tai sydänäänet voisivat olla rauhoittavia ääniä lapselle, joka on kuunnellut äidin vatsas-

sa ollessa suoliston ääniä ja sydämen sykettä. Moottoreiden liikkuessa voitaisiin sa-

maan aikaan tuoda ääntä, kuten vaikka äsken mainittua puron solinaa, jolloin moottorin 

äänet jäisivät sen alle. Se kuinka hyödyllistä tämä on, on tässä vaiheessa vielä vaikea 

sanoa. Jos kyselytutkimuksen perusteella 52 % lapsista kuitenkin rauhoittui jostain ta-

saisesta äänestä, ei äänen tuominen tämän kaltaiseen tuotteeseen ole täysin turhaa. 

7 Yhteenveto ja pohdinta 

Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella uudenmallista sänkyä lapselle. Sängyssä tulisi 

yhdistyä rauhoittavia tapoja, joiden avulla lapsi voisi tuudittautua unille ilman vanhem-

man jatkuvaa läsnäoloa. Kyselytutkimus loi kovasti uskoa tämän tapaiseen sänkyyn ja 

on hyvin todennäköistä, että lähivuosina uudet vanhemmat tulevat panostamaan jälki-

kasvuunsa enemmän rahaa kuin mitä aikaisemmin. Tämän tapaiselle tuotteelle onkin 

vielä vaikea laskea tarkkaa hintaa, mutta todennäköisesti hinta ei tule olemaan ongel-

ma markkinoilla. 

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vastaavanlaista tuotetta, vaan tuotteet ovat jakautu-

neet erillisiin sänkyihin ja liikkuviin apuvälineisiin. Se että tämän tapaisessa sängyssä 

kaikki olisi yhdistettynä, säästäisi vanhempia turhien laitteiden hankkimiselta. Perheis-

sä saattaa olla useampikin eri laite, jolla lasta pyritään välillä rauhoittamaan tai nukut-

tamaan. Sänky voi myös ehkäistä vanhempien stressiä helpottamalla heidän taak-

kaansa.  

Opinnäytetyön kyselytutkimus osoittautui hankalammaksi kuin alun perin kuviteltiin. 

Kyselyyn oli alun perin suunniteltu saatavan noin 80 vastausta, mutta lopulta vastauk-

sia kertyi vain 29 kappaletta. Syy on luultavimmin siinä, että internetin keskustelufoo-

rumeilla ja sosiaalisessa mediassa mainostettava kysely ei innosta ihmisiä kuluttamaan 
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aikaansa kyselyyn vastaamiseen. Kyselytutkimus kohdistui myös vain niihin ihmisiin, 

jotka käyttävät internetin keskustelupalstoja tiedon hakuun ja jakamiseen. Voi myös 

olla etteivät potentiaaliset vastaajat löydä kysymystä keskustelupalstoilta, mikäli kyse-

lyä ei jatkuvasti mainosta.  

Kyselytutkimukseen vastanneet ihmiset vaikuttivat kuitenkin innokkailta tämän tapai-

sesta sängystä, joka kohdistuisi vastasyntyneisiin ja heidän hyvinvointinsa kehittä-

miseksi. Kolme neljäsosaa vastaajista uskoi, että tämän tapainen sänky voisi edesaut-

taa lasta nukahtamaan, jolloin prototyypin suunnittelu ja sen kokeilu olisi enemmän 

kuin mahtava idea, esimerkiksi koulun innovaatiokurssin aiheeksi. 

Vaikka kyselytutkimuksen vastaukset jakoivatkin mielipiteitä siten, ettei niistä kaikista 

voinut vetää suoria johtopäätöksiä, on hyvin tärkeää huomata, että jos puoliakin kohde-

ryhmästä voidaan jollain tavalla auttaa, on se jo edistystä. Onkin toivottavaa, että tuo-

tetta lähdettäisiin kehittämään liikkeen ja äänen ympärille. Ne ovat kuitenkin elementit, 

mihin lapsi on voinut kiinnittää huomionsa jo ennen syntymäänsä. 

Se, että asiantuntijat pelottelevat uniassosiaatiolla ja muilla vaaroilla, on tässä vaihees-

sa vielä toissijainen seikka, sillä ensin olisi tärkeintä todeta laitteen toimivuus. Hankalaa 

ei ainakaan ole löytää koeperhettä testaamaan tämän tapaista sänkyä lapsellaan. Jo 

kyselytutkimusta tehdessä muutama vanhempi ilmoittautui vapaaehtoiseksi testaajaksi, 

jos prototyyppi jossain vaiheessa saataisiin kasaan. 

Lähitulevaisuudessa teknologia tekee tuloaan myös vastasyntyneiden lasten keskuu-

teen enemmän ja enemmän. Toivottavaa kuitenkin on, että laitteen ei koskaan anneta 

korvata vanhemman tuomaa läheisyyttä lapselle. Todennäköistä kuitenkin on, että tek-

nologia tulee tulevaisuudessa helpottamaan vanhempien arkea. Vanhemmat kuitenkin 

kaipaavat välillä omaa aikaa, ja jos tämän tapainen sänky sitä heille voi tuoda, on se 

vain hyvä asia. Ensisijaisen tärkeää olisikin lähteä viemään ideaa eteenpäin ja suunni-

tella prototyyppi, jotta saataisiin tuote, jolla voitaisiin suorittaa kliinisiä kokeita ja todeta 

tuotteen toimivuus.  
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Kyselylomake  

1) Millä erilaisilla tavoilla olet yrittänyt rauhoittaa lasta ennen nukkumaan menoa. 

Millaisia eri tapoja käytit ja kuinka ne toimivat? Oliko joku tapa huomattavasti parempi, 

kuin muut? 

_____________________________________________________________________ 

2) Rauhoittuiko lapsi jostain tasaisesta äänestä? 

Rauhoittuiko vauva pesukoneen, pölynimurin tai television tapaisesta äänestä? 

○ Kyllä 

○ Ei 

3) Jos rauhoittui niin minkälaisesta äänestä? 

 _____________________________________________________________________ 

4) Soititko lapselle musiikkia nukuttamisen yhteydessä? 

○ Kyllä 

○ Ei 

5) Jos soitit, niin minkälaista musiikkia? 

 _____________________________________________________________________ 

6) Reagoiko lapsi valoihin nukuttaessa? 

Jätitkö lapselle yövalon palamaan tai verhot auki? 

○ Kyllä 

○ Ei 
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7) Käytitkö lapsen nukuttamiseen jotain apuvälineitä? 

Käytitkö apunasi koliikkikeinua, riippukeinua, keinuvaa kehtoa tai muuta apuvälinettä? 

○ Kyllä 

○ Ei 

8) Jos käytit niin minkälaista apuvälinettä? 

 _____________________________________________________________________ 

9) Jouduitko olemaan lapsen seurana, että hän pystyi nukahtamaan? 

○ Kyllä 

○ Ei 

10) Nukkuiko lapsi suurimman osan ajasta, kun häntä työnnettiin rattaissa? 

○ Kyllä 

○ Ei 

11) Nukahtiko lapsesi helposti auton kyydissä? 

○ Kyllä 

○ Ei 

12) Tuntuuko sinusta, että lapsesi itki enemmän kuin pitäisi, eikä nukahtanut 

helposti? 

○ Kyllä 

○ Ei 

  



Liite 1 

3 (3) 

 

  

13) Uskotko että sänky, joka simuloi autoajelun tunnetta, sekä kohdun tuomaa 

rauhallisuutta ja äänimaailmaa, saisi vauvan rauhoittumaan ja nukahtamaan hel-

pommin? 

○ Kyllä 

○ Ei 

14) Vapaa sana. 

Mitkä ovat mielestäsi parhaita tapoja rauhoittaa lasta ja saada hänet nukahtamaan? 

Voit myös antaa palautetta koskien insinöörityötäni. 

___________________________________________________________________ 


