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Juhannusruusun tuoksu, tuulen hen-
käys iholla tai yhteisöllinen pelituokio 
nurmella tuovat ikäihmisille mielek-
kyyttä arkipäivään. Ulkoilma rauhoit-

taa mieltä, nostattaa hymyn huulille ja saa 
muistot heräämään. 

Viherympäristö ja ulkoilu vaikuttavat 
myönteisesti ihmisten elämänlaatuun. Va-
litettavan usein ihmisten ikääntyessä pas-
siivisuus kuitenkin lisääntyy ja se vaikuttaa 
iäkkäiden yleiseen hyvinvointiin ja arkipäi-
västä selviytymiseen. Iäkkäilläkin on oltava 
mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, jo-
ten heidän toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 
tukemisen tulee olla tärkeässä roolissa. 

Millaiset viherympäristön tekijät motivoi-
vat ikäihmisiä aktivoitumaan ulos ja viihty-
mään siellä? Miten ulkoilu vaikuttaa koet-
tuun hyvinvointiin ja elämänlaatuun? Mi-
ten ulkoilun avulla voidaan saavuttaa elin-
voimainen olotila?

ULKOILUSTA ELÄMÄNLAATUA

Yksi Suomen suurimmista tulevaisuuden 
haasteista on väestön ikääntyminen. Ikään-
tymisen seurauksena työikäisten määrä vä-
henee, jolloin yhteiskunnalla ei ole saman-
laisia resursseja tarjota hoivaa ja tukea kuin 
ennen. Hoitotyötä voidaan kuitenkin ke-
hittää monilla melko pienilläkin toimin-

noilla, joilla voidaan kohottaa ikäihmisten 
hyvinvointia vähenevistä resursseista huo-
limatta.

Ikäihmiset pitävät elämänlaatunsa kannal-
ta tärkeinä asioina erityisesti tyytyväisyyttä 
omaan terveyteen, kykyä selviytyä arkipäi-
vän askareista mahdollisimman omatoimi-
sesti sekä mahdollisuutta sosiaalisiin suh-
teisiin. Avun puute vaikuttaa itsenäisyy-
teen ja siten koettuun elämänlaatuun.  

Ikääntyminen tuo mukanaan luonnollisia 
muutoksia ja lisää usein myös alttiutta sai-
rastua erilaisiin kroonisiin sairauksiin. Muu-
tokset ovat ihmiskohtaisia, mutta iän kart-
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tuessa aktiivisuus usein vähenee, millä on 
vaikutuksia elämänlaatuun: toimintakyky 
voi alentua ja sosiaalisen elämän puolella 
tapahtuu muutoksia ja usein myös mene-
tyksiä. Nämä vaikuttavat lähes poikkeuk-
setta mielialaan. Uloslähteminen lisää aktii-
visuutta ja siihen liittyy usein myös sosiaa-
lisia aspekteja ja täten lähes poikkeuksetta 
parantaa elämänlaatua.

Kokemukset ulkoilusta ovat henkilö-
kohtaisia niin hyvinvoinnin ja terveyden 
kuin ulkoympäristöjenkin kohdalla. Ulko-
puolinen ei voi suoranaisesti toisen ihmi-
sen kohdalla määritellä, miten olosuhteet 
ovat toteutuneet ja mitkä niihin vaikutta-
vat. Ympäristö kiinnostaa usein ikäihmisiä, 
mutta sen käyttöön vaikuttaa moni asia, 
kuten saavutettavuus, turvallisuus, miellyt-
tävyys, saatavilla oleva ulkoiluseura ja erilai-
set harrasteet.

MAHDOLLISUUS ULKOILLA 
LISÄÄ AKTIIVISUUTTA JA 
MIELENRAUHAA

Viherympäristöillä koetaan olevan myöntei-
siä vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille, eten-
kin mielenterveydelle. Ikääntyessä käytetyn 
lähiympäristön koko pienenee ja se koetaan 
toisin kuin ennen. Ikäihmisten ympäristöi-
hin tuleekin kiinnittää erityistä huomiota, 
jotta heidät saataisiin ulkoilemaan. Ulkona 
on mahdollisuus liikkua, seurustella tai vain 
nauttia raittiista ilmasta. Erityisesti laitosym-
päristöissä mahdollisuus ympäristön koke-
miseen näyttelee suurta roolia, lisäten toi-
mintakykyä, kiinnostusta ympäristöä koh-

taan sekä rauhoittaen mieltä. Mitä säännöl-
lisempää ulkoilu on, sitä enemmän sen voi-
daan katsoa vaikuttavan hyvinvointiin.

Syitä ulos lähtemiselle on monia, mutta 
eniten korostuu ulkoilusta saatava iloinen 
ja pirteä mieli. Ikäihmisten keskuudessa ul-
koympäristöissä arvostettuja asioita eivät 
ole niinkään rakennetut elementit, vaan 
syyt ulkoiluinnostukseen ovat usein tun-
nepohjaisia.

Yhteiset kokoontumistilat lisäävät sosiaa-
lisuutta ikäihmisten keskuudessa.

Esteettömät reitit ja istuimien riittävä 
määrä lisäävät piha-alueiden turvallisuut-
ta ja siten rohkeutta käyttää niitä.

Monipuoliset kiinnostuksen kohteet 
lisäävät liikuntahalukkuutta.
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Uloslähtemiseen vaikuttavista tekijöistä 
keskeisiä ovat turvallisuus, toiminnallisuus 
ja kokemuksellisuus. Näiden erotteleminen 
toisistaan on vaikeaa, sillä vaikutus yhdellä 
alueella vaikuttaa myös toiseen. Hetkelliset 
mielialan vaihtelut ja vallitseva toimintaky-
ky vaikuttavat oleellisesti uloslähtemiseen, 
mutta ulkoilulla on pääsääntöisesti myön-
teisiä vaikutuksia iäkkäiden kokemaan hy-
vinvointiin. Raittiissa ilmassa tulee hyvä ja 
raikas olo.

LÄHTÖKOHTINA TUTTUUS JA 
TURVALLISUUS

Turvallisuus on keskeinen tekijä, joka vai-
kuttaa ulos lähtemiseen, pihan käyttöön ja 
siellä viihtymiseen. Ulos on ensin uskallet-
tava lähteä ja sinne on päästävä turvallises-
ti, ennen kuin toiminnallisuus ja kokemuk-
sellisuus ovat edes mahdollisia saavuttaa. 
Turvaton piha jää käyttämättä.

Lisäksi vapauden tunteen kokeminen sekä 
mahdollisuus omiin päätöksiin ovat tärkei-
tä. Esimerkiksi ulkoiluajankohdan tai reitti-
valintojen tekeminen tukevat itsenäisyyttä. 
Muita merkittäviä tekijöitä uloslähtemisel-
le ovat toimintakyvyn ja liikuntakyvyn yllä-
pysyminen ja jopa lisääntyminen, mahdol-
lisuus tavata muita ihmisiä, nautinnon ko-
kemukset ja muistojen herääminen. 

Ulkoiluinnostus paranee kun voi harrastaa 
yhdessä muiden kanssa ja toteuttaa omia 
tarpeitaan. Hoitohenkilökunnan ja muiden 
henkilöiden läsnäololla on merkittäviä vaiku-
tuksia ulkoympäristöjen käyttöön: he lisäävät 
turvallisuuden tunnetta, järjestävät yhteisölli-
siä tuokioita ja innostavat liikkumaan.

VIHERYMPÄRISTÖT KIINNOSTAVAT 
JA HERÄTTÄVÄT PUHEENAIHEITA

Kasvillisuus on viherympäristöjen perusta. 
Suuret puut ja perinteiset kasvit saavat jalat 

liikkumaan, muistot heräämään, aistit akti-
voitumaan ja tarjoavat puheenaiheita. Yh-
dessä on kiva lähteä katsomaan, joko ome-
nat ovat kypsyneet. Vuodenaikojen ilmen-
täminen kasvillisuuden avulla on tärkeää 
muun muassa varisevien ruskalehtien tai 
orastavien hiirenkorvien puitteissa.

Tärkeää on tuoda lähelle uloskäyntejä pal-
jon katsottavaa ja yhteisiä oleskelupaikkoja. 
Ne ovat käytetyimpiä ja pidetyimpiä alu-
eita pihoilla. Myös miellyttävien ikkunanä-
kymien tarjoaminen on tärkeää. Ulkoiluin-
nostus vaihtelee, joten pelkkä viherympä-
ristön ihastelu ikkunasta antaa hyvää oloa 
tarvitsematta lähteä kauas. Ikkunasta voi 
seurata ulkomaailman tapahtumia, säätä ja 
pihan käyttäjiä, joilla usein on omalta osal-
taan aktivoivia vaikutuksia.

Viherympäristöjen käyttöön vaikuttavia 
konkreettisia tekijöitä ovat muun muassa 
erilaiset apuvälineet, siirtymät sisä- ja ul-

kuvateksti
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kotilojen välillä, kuten kynnykset ja ovien 
avattavuus, sekä reittien monipuolisuus ja 
istuinten riittävä määrä.

Ikäihmisille suunnattujen ympäristöjen ei 
tarvitse olla erityisen suunniteltuja, vaan 
mielenrauhan saavuttamiseen riittää aluksi 
ympäristön helppo saavutettavuus ja miel-
lyttävyys. Puutarhan tulisi olla ilmeeltään 
helposti ymmärrettävä, kaunis ja luonnolli-
nen. Puoleensavetävä ympäristö rohkaisee 
ja kannustaa ihmisiä ulos ja liikkumaan. 

Erästä vanhainkodin asukasta lainaten yh-
teenvetona voi todeta: ”…kyl sen huomaa 
et on virkeemmäs kunnos ku tulee ulkoa 
sisään…”   

Teksti perustuu Helsingin Yliopistossa Maataloustieteiden-laitoksella toukokuussa 2010 jul-
kaistuun kasvintuotannonbiologian ProGradu-tutkielmaan ”Kyl maar siin sit kesä aikaan rupee 
liikkumaan ku siin on noit polkuikin tehty…”- Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäih-
misten palvelutaloyhteisössä. 

Tutkimus toteutettiin Paimion palvelukeskussäätiön Paltanpuiston palvelukeskuksessa ja sii-
hen osallistui keskuksen asukkaat omaisineen ja henkilökuntaa. Keskeisin toiminta-alue oli pal-
velukeskuksen uusittu piha-alue, joka avattiin käyttöön keväällä 2009. 

Pihan tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus itsenäiseen ja turvalliseen liikku-
miseen ja ulkoiluun aina halun ja mahdollisuuden mukaan mahdollisesta muistihäiri-
östä huolimatta. Piha pitää sisällään muun muassa monipuolista kasvillisuutta, erilai-
sia reittejä ja oleskelupaikkoja sekä toiminnallisia välineitä.

Tutkimus toteutettiin erimuotoisin haastatteluin ja havainnointimenetelmin.

Lähellä asuntoja sijaitsevat oleskelupaikat ovat suosituimpia.

Erilaiset toiminnalliset välineet edesauttavat toimintakyvyn 
ylläpysymisessä ja jopa edistämisessä.


