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RajoiIunut näkökenIä on yläkäsite, jonka yksi alakäsite on kapea näköken1ä. Usherin 
oireyhtymään lii1yy usein kapea näköken1ä, jota kutsutaan myös kaventuneeksi näkökentäksi. 
Näköken1ä kapeutuu usein vähitellen (Ylitalo 2008, 10).  

Vii1omisen näkemiseen vaiku1avat mm.:  

• opCmaalinen valaistus, 

• vii1omisen liikkeen nopeus ja  

• näön heikkenemisen mukana tulleet muut silmäsairaudet.  

Hyvärisen (2011, 21) mukaan näköken1ä kapenee usein reCniCs pigmentosa- tyyppisissä 
verkkokalvon muutoksissa. Muutokset alkavat keskeisen näön ympärillä pienininä läiskinä, joiden 
kohdalla verkkokalvon toiminta on heikentynyt. 

Toinen esimerkki rajoi1uneesta näkökentästä on harvinainen CHARGEn oireyhtymä. Siinä 
näkökentästä puu1uu joko ala- tai yläosa. Oireyhtymän nimi muodostuu englanninkielisten 
sanojen alkukirjaimista:  

C coloboma = silmän rakenteen esimerkiksi, iiriksen tai verkkokalvon puutosalue, tällöin 
näköken1ä on rajoi1unut,  

H heart defect = sydänvika,  

A atresia of choana = nenänieluaukon ahtaus,  

R retarded growth and development = kasvun ja kehityksen hidastuminen,  

G genital abnormality = sukupuolielinten poikkeavuus ja  

E ear abnormality = korvan rakennepoikkeavuus ja kuulovammaisuus. (Avela 2009 & Kääriäinen 
2018.) 

Normaali näkökenIä  

Näköken1ä on avaruuskulma, jossa olevat kohteet nähdään samanaikaisesC. Terveen silmän 
näköken1ä esitetään melko pyöreänä alueena tarkan katsomisen pisteestä ulkosivuille 90 aste1a ja 
muihin suunCin 60–70 aste1a. Silmien yhteisken1ä on luonnollisesC laajempi kuin yhden silmän 
ken1ä. Kun luemme, käytämme keskeisen, tarkan näön alue1a. Normaali näkökentän tarkkuus on 
1.0 tai parempi. Näkökentän äärialue on tärkeä liikkumisessa, arjen toiminnoissa ja hämärässä 
valaistuksessa. (Näkövammaisten lii1o ry 2020.) 

ViiIominen kapeassa näkökentässä 

Vii1omapaikkoihin ja vii1oman rakenteeseen lii1yvät muutokset vaiku1avat kuurosokean henkilön 
vii1oman hahmo1amiseen näkömuutosten eri vaiheissa. Tällöin on tärkeää, e1ä vii1oja on 



Cetoinen sekä vii1omisen rakenteesta ja erityisesC vii1omaClasta kapeassa näkökentässä. 
Vii1omisen tulee olla näkökyvylle rajatussa vii1omaClassa eli keskiössä vii1oma-alueen 
neutraaliClassa. Vii1omakielen rakenteen osalta on huomioitava, e1ä vii1omia vastaanote1aessa 
käsien tulee olla sopivalla korkeudella.  Kuurosokean henkilön olisi myös tärkeä kuvailla ja kertoa 
keskustelukumppanille näkökentän ja valaistuksen sopivuudesta sekä vii1ovien käsien liikkeen 
nopeudesta, orientaaCosta eli käden suunnasta ja paikasta. (Ylitalo 2018, 2, 53.) 

Aarne Pirkola kertoo videolla kokemuksestaan, millaista on vastaano1aa vii1omista kapeaan 
näköken1ään hyvässä valaistuksessa ulkona ja miten hän ohjeistaa vii1ojaa. Aarne ohjeistaa 
vii1ojaa vii1omaan sopivalla korkeudella. Vii1ominen tapahtuu vii1omaClan keskiössä vii1oma-
alueen neutraaliClassa.  Keskiö on kapean näkökentän vii1omisalue. Kuvassa 1 on kuva1u keskiö 
5-10 asteen näköken1ä 1-1,5 metrin etäisyydellä. Näkökentän äärialue on tärkeä liikkumisessa ja 
arjen toiminnoissa. 
Katso klippi: h1ps://drive.google.com/file/d/1xkTtPWGWnIeCu9xDZgKrZEzSx_bsnPWV/view?
usp=sharing 

Kapean näkökentän viiIomisen alue:  

 
Kuva 1. Kapean näkökentän vii1omisalue 5-10 asteen näkökentässä on 1-1,5 metrin etäisyydeltä. 
(Ylitalo 2018, 50.) 

Seuraavissa kuvissa 2-4 esitetään, miten henkilö, jolla on 10 asteen näkökenIä näkee viiIojan 
2,5 m, 1,6 m ja 1,2 metrin etäisyydeltä: 

https://drive.google.com/file/d/1xkTtPWGWnIeCu9xDZgKrZEzSx_bsnPWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xkTtPWGWnIeCu9xDZgKrZEzSx_bsnPWV/view?usp=sharing


 
Kuva 2. KommunikaaCoken1ä 2,5 metrin etäisyydellä. Näköken1ä on katsojalla 10 aste1a. 
(Hyvärinen 2011, 24.) 

 

Kuva 3. KommunikaaCoken1ä 1,2 metrin etäisyydellä. 
Näköken1ä on katsojalla 10 aste1a. (Hyvärinen 2011, 24.) 

 
Kuva 4. KommunikaaCoken1ä on 1,6 metrin etäisyydellä. Näköken1ä on katsojalla 10 aste1a. 
(Hyvärinen 2011, 24.) 

Millaista on nähdä jääkiekkopeli todella kapealla näkökentällä?   

Videoissa havainnollistetaan, mitä kapea näköken1ä arjen eri Clanteissa tarkoi1aa. Videolla 
esitetään mm. vii1omista kapeassa näkökentässä ja ympäristön hahmo1amista sekä 
kuulonäkövammaisen kohtaamista. Vii1omakielisen kuulonäkövammaisen Aarne Pirkolan elämään 
pääset tutustumaan VR-teoksessa Ylen verkkosivuilla: 
h1ps://yle.fi/uuCset/3-10872194  
h1ps://yle.fi/uuCset/3-10850643 

https://yle.fi/uutiset/3-10872194
https://yle.fi/uutiset/3-10850643


Lähteet: 

Hyvärinen, L. 2011. Toiminnallinen näkö. We1erstrand, T. (toim.) Usher tuli taloon. Suomen 
Kuurosokeat ry julkaisuja.  

Näkövammaisten keskuslii1o ry. 2017. Näkemisen osa-alueet. – h1p://www.nkl.fi/fi/nakeminen 
29.9.2020. 

Ylitalo, A. 2018. Vii1oman paikka kaventuneessa näkökentässä. Kieli- ja viesCntälaitos. Jyväskylän 
yliopisto. 

Ylen verkkosivut: h1ps://yle.fi/uuCset/3-10872194 , h1ps://yle.fi/uuCset/3-10850643 

KrisCina Avela, perinnöllisyyslääkeCeteen erikoislääkäri. 31.7.2009. CHARGE-oireyhtymä. Päivite1y 
1.2.2018 perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen. h1ps://www.norio-keskus.fi/Cetoa/
diagnoosikohtaista-Cetoa/charge-oireyhtyma.html 

http://www.nkl.fi/fi/nakeminen
https://yle.fi/uutiset/3-10872194
https://yle.fi/uutiset/3-10850643
https://www.norio-keskus.fi/tietoa/diagnoosikohtaista-tietoa/charge-oireyhtyma.html
https://www.norio-keskus.fi/tietoa/diagnoosikohtaista-tietoa/charge-oireyhtyma.html

