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Taustaa…
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YHTENEVÄISYYS JA 
ULOTTUVUUDEN TUNTU

rajattu piha, opaskyltit, 
valaistus, polut, pihan teema 

esim. "betoniviidakko" tai 
aistipuutarha

ARJESTA IRROTTAUTUMINEN

mahdollisuus ruokailla ulkona, 
kasvihuone, suojaisia 

istuskelupaikkoja

KÄYTTÄJIEN TARPEET

pihakeinu, tupakkapaikka 
lähellä ulko-ovea, 

helppohoitoinen piha, kasvien 
hoito korotetuissa 

kasvulaatikoissa

LUMOUTUMINEN

tuli- ja vesielementti, kauniit 
yksityiskohdat esim. patsaat ja 

kasvit, äänet ja tuoksut



4

YHTENEVÄISYYS JA 
ULOTTUVUUDEN TUNTU

kukkien avulla luotu 
yhteneväisyys

ARJESTA IRROTTAUTUMINEN

oravien ja lintujen ruokinta ja 
tarkkailu, kota tai 

tulistelupaikka, 
lentopallokenttä, mahdollisuus 

keinua

KÄYTTÄJIEN TARPEET

rauhallisuus ja hiljaisuus, 
pihavalaistus, 

ruokailumahdollisuus ulkona, 
suojaa auringolta

LUMOUTUMINEN

Kivet osana putarhaa, kauniit 
kukat, suihkulähde



Pekan grillin 

rakennussuunnitelmat
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Grillikatoksen pohjan 

tiivistämistä



Kuntoutuskoti Karpalo muuttaa
Pekankadulle
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Tuhkakupit ja istutukset 

saivat uutta ilmettä



Pekankadun pihapiirin kukkia
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Tomaatin kasvatusta
Heinäkuu

Elokuu

Kesäkuu



Grillikatoksen laatoitusta
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Pekan grillin avajaiset 

20.10.2016
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Päiväkodin väkeä 

tutustumassa kanoihin



Osallisuus toimintaa ohjaavana arvona
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Kuntoutujien osaaminen käyttöön
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Aistit kuntoutumisen 

tukena
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Esteettömyys arvona
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Pihaprojektin 

avautuminen ympäristöön
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Työntekijöiden palautetta pihaprojektista

• Osalle asukkaista mielestäni tuonut hyvää mieltä ja lisännyt 
aktiivisuutta. Selkeästi positiivinen asia.

• Kaunis piha on selkeästi luonut yhteenkuuluvuutta .

• Kanala sekä projekti lisännyt asukkaiden voimaantumista. 
Voimavarat on otettu paremmin käyttöön ja tullut esille 

osallisilla.

• Grillikatos antaa suojaa sateelta, antaa tupakointi- ja 
seurustelurauhan. Kukat ja suihkulähde (joka kylläkin 

jostakin vuotaa) onnistuneita ja kauniita. Kukat antaneet ilon 

ja kuntouttavaa työtoimintaa kastelun merkeissä. Myös 
ruohonleikkuu.

• Pihaprojekti on tuonut talon asukkaille positiivista toimintaa.

• Pihan viihtyisyys on huomattavasti parantunut. 
• Pihan käyttö lisääntynyt. 
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Työntekijöiden palautetta pihaprojektista

• Siisti ja viihtyisä piha antaa ohikulkeville ulkopuolisille 
positiivisen mielikuvan koko Karpalon toiminnasta. 

• Grillikatoksessa ja tupakkapaikalla viihdytään ja välillä 

käydään tervehtimässä kanoja.
• Piha on monipuolinen ja aktiviteettejä tuova.

• Viihtyisä ja asukkaat istunut mielellään ulkona hyvällä 

ilmalla. ”Makkaranpaistopaikka” on mieluisa.
• Positiivinen ja aktivoiva vaikutus. Lisännyt joiden asukkaiden 

innostusta itsenäiseen ruoan laittoon kananmunien myötä

• Osa asukkaista ottaneet hyvin vastuuta. 
• Ei tupakoitsijatkin viihtyvät ulkona, kun sää on kaunis.
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Mikä ei toiminut:

• Pihan siisteyden jatkuva ylläpito ei ole toiminut tarpeeksi hyvin. 

• Tupakantumpit maassa.

• Vastuu ei jakautunut tasaisesti. Vastuu yksillä ja samoilla 

asukkailla.

• Yksi hoitaja koki että myös heidän olisi pitänyt ottaa vastuuta 

kanoista enemmän.

Kehittämisehdotukset pihan jatkokehittämiseksi:

• Asukkaiden ja henkilökunnan ideoiden jatkuva kartoittaminen pitää 

viihtyisyyden vähintään nykytasolla. Yhteisen asian tunne on paras 

tie jatko kehittää pihan viihtyisyyttä, toimivuutta sekä 

julkisuuskuvaa.

• Seuraavaksi voisi lisätä tuoksuvia kasveja aromaterapeuttisessa

mielessä.

• Esim. frisbeegolf –rata tai muita pihapelejä.

• Olonurkkauksia asukkaille voisi olla

• Marjapensaita, helppohoitoisia.
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Kiitos!
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