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 TIINA SALO       KATRI SIBELIUS

Lapinjärven kirkonkylästä tulee muistiystävällinen taajama.  
Turvallinen, viihtyisä ja esteetön – hyvä niin muistisairaille kuin kaikille muillekin.

Muistiystävällinen kylä  
on kaikille hyvä

I tä-Uudenmaan pienessä Lapinjärven kun-
nassa halutaan, että muistisairaat voivat 
liikkua turvallisesti omassa tutussa kirkon-
kylässään sen sijaan, että heidät eristet-
täisiin muista kyläläisistä. Tavoitteena on 

Suomen ensimmäinen muistiystävällinen taajama, 
joka tehdään olemassa olevaan ympäristöön. 

Koko kylän kehittäminen kaikille tarkoitetuksi 
palvelukortteliksi on uraauurtava hanke, joka kiin-
nostaa niin Suomessa kuin maailmallakin. Kävimme 
katsomassa, mistä oikein on kysymys.

YMPÄRISTÖ OHJAA KULKEMISTA

Kunnan kaunis kirkonkylä antaa hyvät puitteet muis-
tiystävälliselle taajamalle.  Keskustan monipuoliset 
palvelut ovat muutaman sadan metrin päässä senio-
riasumisesta ja -palveluista.

Muistiystävällisen taajaman suunnittelussa py-
rittiin lyhentämään senioriasuntojen ja palvelujen 
välistä koettua etäisyyttä, lisäämään alueen turvalli-
suutta, motivoimaan liikkumista ja tukemaan yhtei-
söllisyyttä. 

– Halusimme luoda muistisairaille tuttuun ja turval-
liseen kirkonkylään sellaisen ympäristön, jossa heidän 
olisi hyvä olla, kertoo kunnanjohtaja Tiina Heikka.

– Muistiystävällinen ympäristö tukee kaikenikäis-
ten oppimista ja kognitiivisia taitoja ja toimii myös 
stressittömänä ympäristönä. Jos lopputulos on muis-
tisairaalle hyvä, on se samalla kaikille hyvä, eikä lop-
pujen lopuksi maksa sen enempää.

Suunnitelma sisältää liikenne-, maisema- ja va-
laistussuunnittelua. Liikkumista ja orientoitumista 
ohjataan hyödyntämällä tietoa visuaalisesta hahmot-
tamisesta. Muistiystävällinen ympäristötaide on kes-
keisessä roolissa ohjaavana ja opastavana elementti-
nä, ja siitä kaavaillaan omaa projektiaan.

KAVERIA EI JÄTETÄ

Lapinjärvellä on aina ollut vahva toisista huolta pi-
tämisen kulttuuri. Tämä nousi esille myös muistiys-
tävällisen kirkonkylän suunnittelussa, johon saivat 
kaikenikäiset kuntalaiset ottaa osaa. 

Yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen, kaikkien 
yhdenvertaisuus, turvallisuus ja viihtyisyys nousivat 
muistiystävällisen taajaman arvoiksi kuntalaisista 
koostuvan Unelmatiimin työssä. Unelmatiimi toimi 
asiantuntijaroolissa sosiaali- ja terveysministeriön 
rahoittamaan hankkeeseen palkatun aluearkkitehdin 
tukena yli vuoden ajan.

– Unelmatiimi auttoi hyvin sisäistämään, mitkä 
asiat ovat ihmisille tärkeitä ja mitä suunnittelussa on 
syytä ottaa huomioon. Sen lisäksi, että muistiystäväl-
linen taajama on esteetön, turvallinen ja orientoitu-
mista helpottava, sen pitää olla myös aisteja herätte-
levä ja kaunis ympäristö. Siinä tarvitaan asukkaiden 

Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys järjesti meidän 
yrittäjillemme koulutusta muistiystävällisen asiak-
kaan kohtaamisesta. Olemme tehneet yhteystyötä 
myös Porvoon ja Kouvolan seudun muistiyhdistys-
ten kanssa, kertoo kunnanjohtaja Tiina Heikka.
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tunnekokemusta ja historiantietoa, 
kertoo Heikka. 

Osallistava suunnittelu on ollut 
keskeinen periaate muistiystävällisen 
taajaman kehittämisessä. Taustalla on 
Lapinjärven Ihmislähtöisen kunnan 
strategia vuodelta 2016. Lapinjärvi on 
päättänyt olla Suomen ensimmäinen 
ihmislähtöinen kunta, jossa kaikki 
palvelut tuotetaan ihmisten tarpeista 
lähtien, yhdessä kuntalaisten kanssa, 
ja yhteisöllisyys on osana arkipäivän 
tekoja. 

Kunnan tavoitteena on luoda toi-
mintamalleja, joita myös muut voivat 
soveltaa etenkin ikääntymiseen liit-
tyvien yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemisessa.

– Meidän vahvuutemme on siinä, 
että olemme niin pieni, vain 2 700 
asukkaan kunta, että voimme kokeil-
la ja olla esimerkkinä muille, Heikka 
sanoo. 

IHMISLÄHTÖISIÄ 
ASUMISRATKAISUJA

Ihmislähtöisen kunnan kehittäminen 
aloitettiin nelisen vuotta sitten kun-
nan vanhustyöstä. Itsemääräämisoi-
keus, omannäköinen elämä elämän 
loppuun asti, fyysisesti ja sosiaalisesti 
aktiivinen arki sekä turvallisuus nou-
sivat vanhustyön kulmakiviksi.

Pian huomattiin, että muistisairaat 
tarvitsevat erityisesti huomiota. Muis-
tisairaiden hoito ja asuminen on usein 
järjestetty niin, että heidät on turvalli-
suuden nimissä eristetty lukkojen taak-
se, kauas muista ihmisistä. Tämä soti 
kuitenkin ihmislähtöisyyden kanssa.

– Ihmislähtöisen kunnan toimin-
tamallina ei voi olla muistisairaiden 
eristäminen yhteisöstä. Halusimme 
etsiä sellaisia ratkaisuja, joissa kotona 
asuminen olisi mahdollista muistisai-
raallekin vaikka elämän loppuun asti, 
sanoo Heikka.

Syntyi täysin uusi asumismuoto 
ikääntyville ja muistisairaille: Lapin-
järvitalo, täysin esteetön alle 50 ne-
liön omakotitalo, jonka sisätilat ovat 
muunneltavissa tarpeen ja elämänti-
lanteen mukaan. 

Lapinjärvitalot herättivät suurta 
kiinnostusta Kouvolan asuntomessuil-
la viime kesänä. Nyt neljä ensimmäis-
tä taloa on siirretty ikääntyneiden 
vuokra-asunnoiksi lähelle tehostetun 
palveluasumisen yksikköä ja päiväkes-
kusta. Haaveena on korvata Lapinjär-
vitaloilla myöhemmin vielä joitakin 
senioriasuntoja.

– Neljän pikku talon keskelle muo-
dostuu yhteinen piha. Siitä syntyy 
kylämäinen yhteisöllisyys, mutta silti 
on myös mahdollisuus yksityisyyteen 
– me täällä maalla kun olemme tot-
tuneet asumaan omissa oloissamme, 
mutta turvallisesti osana huolehtivaa 
yhteisöä, Heikka sanoo.

Unelmatiimiläinen Harri Kiis-
kinen ja tekninen johtaja Maria 
Luoma-aho kehuvat Lapinjärvellä 
käytettyä osallistavaa suunnit-
telua, jossa kuntalaiset toimivat 
oman ympäristönsä asiantuntijoi-
na. Taustalla on uusia Lapinjär-
vitaloja.

Z

"Muisti- 
ystävällisyyden  

kehittäminen  
parantaa kaikkien  

hyvinvointia."
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– Tiedän, että ainakin muutama 
kunta keskustelee parhaillaan Lapin-
järvitalojen ostamisesta omiin koh-
teisiinsa. Se oli meillä tavoitteenakin, 
kehittää sellainen talomalli, joka pal-
velisi muitakin.

Yhteistyökumppaneina Lapinjär-
vitalojen suunnittelussa ovat olleet 
Aalto-yliopisto ja Ara. Muun muassa 
Muistiliitto oli asiantuntijana.

HILJAINEN ON KYLÄTIE

Kylänraitti on rauhallinen. Vain muu-
tama auto ohittaa meidät verkalleen 
kapealla väylällä. Olen muistiystäväl-
lisen taajaman ”ulkokehällä” eli ajo-
neuvoliikenteelle varatulla väylällä, 
joka kaupunkilaisen silmiin näyttää 
idylliseltä kävelytieltä. Se on tarkoitus 
rajata selkeästi ympäristötaiteen tai 
opastejärjestelmän avulla. Sisäpuolel-
la on kevyelle liikenteelle tarkoitettu 
alue kävelyteineen ja levähdysaluei-

neen. Siellä on kirjasto, päiväkoti ja 
kuntalaisten yhdessä suunnittelema 
Lukkarinpuisto. 

Oppainani ovat kunnan tekninen 
johtaja Maria Luoma-aho ja unel-
matiimiläinen Harri Kiiskinen.

– Muistisairaudet lisääntyvät ja 
tarvitaan uusia ratkaisumalleja. On 
hienoa saada olla toteuttamassa 
muistiystävällistä kirkonkylää, joka 
on merkittävä koko maan mittakaa-
vassakin, sanoo Luoma-aho.

– Muistiystävällisyyden kehittämi-
nen parantaa samalla kaikkien hyvin-
vointia. Yhteisöllisyys tulee siitä, että 
ollaan kaikki yhdessä, hyväksytään 
erilaisuus ja jokainen auttaa toista 
tarvittaessa, sanoo Kiiskinen.  

Lapinjärven muistiystävällinen  
taajama on osa STM:n rahoit- 
tamaa TÄYTYY-hanketta  
2016-2018. Mukana olivat 
myös Aalto-yliopiston Sotera- 
instituutti, Porvoon kaupunki, 
Savitaipaleen vanhain tuki ry 
ja Eksote. 

Hanke pohjautui Lapinjärven 
Ihmislähtöisen kunnan kon-
septiin ja ihmislähtöisen van-
hustyön kehittämiseksi teh-
tyyn työhön. Iäkkäiden ja 
muistisairaiden asumiseen 
kehitetty Lapinjärvitalo on 
osittain hankkeen piirissä.

Muistiliitto oli hankkeen 
yhteistyökumppanina.

"Muisti- 
ystävällisyyden  
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