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Ühiskonnana vananemine on aktuaalne teema ning seoses sellega on suur rõhk 

hooldekodudel. Palju on uuritud hooldekodu patsientide olukorda, kuid vähem on 

tähelepanu pööratud hooldekodu töötajatele. 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida Eesti linnades asuvate hooldekodude personali 

puhkevõimalusi ning leida seoseid roheala tervendava mõjuga.  

Magistritöö eesmärgini jõudmiseks püstitati 7 uurimusküsimust, millele leiti 

ankeetküsimustiku tulemuste alusel vastuseid.  

Autor viis läbi küsitluse kolmes Eesti linnas, kokku üheteistkümnes hooldekodus. 

Tulemustena leiti, et 79% küsitluses osalenud hooldekodudest on loodud puhkamiseks 

puhkeruum. Pea pooltel (47%) hooldekodudel on olemas peale puhkeruumi ka aed, kus 

töötajad saavad puhata ning mõtteid koguda. Hooldekodu rohekeskkonda minnakse koos 

kolleegiga, et suhelda (r=0.440, p<0.05). Enamus (52%) töötajatest märkas rohealal 

viibides oma mõtetes positiivseid muudatusi. Hooldekodu töötajad eelistavad viibida 

roheala soojematel aastaaegadel nagu näiteks suvi (84%) ja kevad (48%). Hooldekodu 

aladel on leitavad hoone välised aiad (31%) ja hoone sisesed aiad (25%). Päikese ja tuule 

eest pakub varju aias olev elavmaterjal (r=0.443, p<0.05). Hooldekodualadest on 

valgustatud enamasti jalgtee (60%). Leidub aedu, kus valgustus üldse puudub (19%). 

Suurem hulk hooldekodu töötajatest näeb oma puhketoa aknast ümbritsevaid hooneid 

(49%) ning aedu (37%).Domineerivalt paistab hooldekodude akendest roheline 

(67%).Hooldekodu aladel saab läbi viia taimede vaatlust (66%), linnuvaatlust (48%) ja ka 

loomade vaatlust (11%). Kogunemiskohana kasutatava aia istepingid on paigutatud 

kahekaupa (r=0.419, p<0.05). Aedade juures soovitakse enim muuta istepinkide hulka 

(26%), peenarde/ taimede hulka (24%) ning soovitakse pikemaid jalgradu (12%). 

Küsitluses osales ka 1 hooldekodu, mille töötajad ei soovi aias mitte midagi muuta. 15% 

küsitluses osalenutest puudus aed. 

Märksõnad: Hooldekodu töötajad, tervendav mõju, stress, aed 
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The nursing homes are getting more attention because the aging of society is today an 

actual issue. There are lots of studies which are focused on nursing home residents, but 

less attention has been paid to the nursing home staff. 

The aim of the given study was to find out nursing home staff resting opportunities in 

urban areas and to find connections with green area healing effect.  

To achieve the aim of Master´s thesis were set seven questions, which got answers from 

survey questionnaire responses. 

The Author carried out a survey in three cities of Estonia nursing homes, overall 11 

nursing homes. 

Was found that, 79% of nursing homes have resting room for relaxing. Almost half (47%) 

of nursing homes have beside resting room the garden where employees can rest. 

Employees are going to nursing home green area to communicate with colleagues 

(r=0.440, p<0.05). Most (52%) of employees noticed green area positive effect and 

noticed mood changes in a positive way. Nursing home employees prefer to spend their 

time in green area in warmer seasons, for example in summer (84%) and in spring (48%). 

In nursing home field is used out of building gardens (31%) and inside of the building 

gardens (25%). Living material provides shade from wind and sun (r=0.443, p<0.05). The 

walkway is most commonly lit in nursing homes area (60%). There are gardens in which 

is no lightning at all (19%). Most of the employees can see from their resting room window 

surrounding buildings (49%) and gardens (37%). Dominating colors from nursing home 

windows are green (67%). In nursing home territory, it is possible to make plant (66%), 

bird (48%) and animal (11%) observation. In garden, which is personnel gathering place, 

the benches are placed two by two (r=0.419, p<0.05). The most desired change is to get 

more benches (26%), more flowerbed/plants (24%) and longer walkway (12%). There 

were also one nursing home in which employees do not want to change anything in the 

garden. 15% of respondents do not have garden. 

Keywords: Nursing home staff, healing effect, stress, garden 
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SISSEJUHATUS 

Ühiskonna vananemine on viimastel aastakümnetel olnud pidevalt aktiivseks teemaks. 

Vananev ühiskond toob endaga kaasa ka muudatusi terves maailmas, kus vanadele 

inimestele ja nende vajadustele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Samuti leidub ühiskonnas 

neid, kes oma eluga üksi toime ei tule. Tegu võib olla kas kaasasündinud puudega, mõne 

raske haiguse või õnnetuse tagajärjega. Endaga mitte toimetulevate inimeste jaoks on loodud 

hooldekodud või õendusabi pakkuvad asutused, mille eesmärgiks on aidata inimest tema 

igapäevastes tegevustes, hoides samal ajal tema tervislikku seisundit stabiilsena ja 

võimalusel seda parandada. 

Hooldekodud ja õendusabi teenust pakkuvad asutused asuvad nii linna piirkondades kui ka 

väljaspool linna. Eestis on Sotsiaalministeeriumi andmetel kokku 145 hooldamisteenust 

osutuvat asutust [1]. Antud andmed on avaldatud 2013. aasta augusti kuu seisuga. 

Maailmas on läbi viidud palju uuringuid, mis keskenduvad hooldekodus viibijatele ning 

uurivad hooldekodu patsientide seisundit ning seda mõjutavaid tegureid. Vähem on 

tähelepanu pööratud hooldekodudes töötavatele inimestele ning nende vajadustele ja 

töökeskkonnale. 

Tulenevalt hooldekodu eripärast on vaja, et keegi viibiks asutuses 24/7, pakkudes järelvalvet 

ning tagaks vajadusel abi seal viibijatele. Hooldekodu personali moodustab grupp inimesi, 

kellel on enamasti erinevad ametinimetused ja kohustused.  

Pidev töötamine tähelepanu vajavate inimestega mõjub väsitavalt ning eeldab korralikku 

puhkust, et pidada pingelises keskkonnas vastu. Puhkamiseks on väga palju erinevaid 

võimalusi ning nende võimaluste loomine sõltub igast hooldekodust endast. Suuremad 

piirangud seab hooldekodu asukoht. Linna territoorium seab planeerimisele omad piirangud. 

Siseruumides töötades on üheks võimaluseks saada välismaailmaga kontakti akna kaudu. 

Vaated aknast sõltuvad suuresti hoone asukohast ning vaadetel on erinev mõju inimesele. 
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Väljas viibides on samuti tähendatud erinevad mõjusid inimesele. Mõjud esinevad nii 

rohealal tegutsedes kui ka lihtsalt seal viibides. 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida Eesti linnades asuvate hooldekodude personali 

puhkevõimalusi ning leida asutuse ümber oleva roheala seoseid tervendava mõjuga. 

Käesolevaga on püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 

 Millised puhkevõimalused on loodud Eesti hooldekodude personalile? 

 Kui paljud töötajatest kasutavad võimalust puhata ning kuidas/kellega eelistatakse 

oma aega rohealal veeta? 

 Kui paljud personalitöötajad viibivad oma tööajal rohealal ning kuidas nad hindavad 

selle mõju? 

 Millised aiatüübid on esindatud ning mis materjale ja valgustust on ala kujundamisel 

kasutatud? 

 Milline vaade avaneb hooldekodu puhketoa aknast ning millised on domineerivad 

värvid? 

 Millega saab aias tegeleda? 

 Mida soovitakse aia juures muuta? 

Uurimusküsimustele vastuste saamiseks viis Autor läbi ankeetküsimustiku kolme Eesti linna 

(Tallinn, Rakvere, Kuressaare) hooldekodu personalitöötajate seas (lisa 1). 

Lõputöö jaguneb kolme suuremasse alagruppi. Esimeseks on teooria osa, mis kannab 

nimetust rohealade tervendav mõju. Antud peatükis antakse kirjanduse põhjal ülevaade 

kuidas mõjub rohealal viibimine inimesele, mis seda mõjutab ning samuti on käsitletud 

aknast vaadet ning seda mõjutavaid tegureid. 

Teiseks suuremaks peatükiks on materjali ja metoodika kirjeldus. Antud peatükist saab infot 

millist metoodikat on kasutatud, mis oli küsitluse eesmärk ja kuidas koguti andmeid ning 

millist programmi kasutati nende töötlemisel. Samuti sisaldab antud peatükk küsitluses 

osalenud hooldekodude kirjeldusi ning tasutainfot. 

Kolmandaks sisuliseks peatükiks on tulemused ja arutelu. Nimetatud peatükk koosneb 

küsitluse tulemuste analüüsist, vastustest uurimisküsimustele ning järelduste tegemisest. 

Lisaks eelnevalt nimetatud peatükkidele kuulub lõputöö hulka ka kogu töö kokkuvõte, 

kasutatud kirjanduse nimekiri ning lisad.  

Lõputöö viitamisel on kasutatud IEEE 2006 süsteemi. 
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Teoreetilise osa peatükkide vahelised seoses on välja toodud all oleval joonisel 1. 

ROHEALA 
TERVENDAV 

MÕJU

Aia tüübid haigla 
aladel

Tuju muutumise 
sammud ning aja 

mõju looduses 
viibides

Pingeseisund

Valgustus aias
Roheala 

elemendid
Vaade aknast

Aastaajad ja 
nende mõju

Värvide ja 
valguse mõju 

inimesele

Tehis- ja 
elavmaterjalid

Vaatlused aias

Kunst

Veekogu

Istumiskohad 
ja nende asend

 

Joonis 1. Teoreetilise osa seosed 
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1. ROHEALADE TERVENDAV MÕJU 

Aia kasutamise traditsiooni tervisehoiuse teenuse osana hakati kasutama 1930ndatel aastatel 

[2]. 

Vaatamata tervisehoiu pikale ajaloole on looduse mõju tervisele alles hiljuti hakatud 

süstemaatiliselt uurima. Alates 1980ndate keskelt on meditsiini integreeritud lähenemisviis 

aidanud äratada usku, et aiad võivad mängida väga olulist rolli paranemisprotsessis [3]. 

On palju erinevaid kirjandusallikaid, mis näitavad loodusega kokkupuute mõju inimese 

psühholoogiale ja füsioloogiale, samuti on tähendatud mitmeid teisi positiivseid mõjusid [4]. 

Inimese ja looduse vaheline seos on oluline igapäeva naudingute, töö produktiivsuse  ja 

üldise vaimse tervise jaoks [5]. 

Tervendavate aedade terminit on kasutatud aedade nimetamisel, millel on taastav mõju 

tervisele. Tervishoiu raames sõna tervendamine ei pruugi tähendada ravimist mingist 

haigusest, pigem on tervendamine üleüldise tervise seisundi paranemine, mis on nii vaimne 

kui füüsiline [3]. 

Teraapilise maastiku kujundus on konkreetsem ja sõltub suuresti haigusest või ravi 

protsessist. Teraapiline maastik on seega vähem keskendunud ravimisele vaimsel tasandil ja 

sarnaneb rohkem haigusmudelile, mida kasutatakse enamikus allopaatilise meditsiini 

süsteemis [3]. 

Nagu Clare Cooper-Marcus ja Marni Barnes oma raamatus (1999) on öelnud, tervendavad 

aiad pakuvad stressi vähendavat toimet, leevendavad füüsilisi sümptomeid ja parandavad 

üleüldist heaolu nii patsientides kui ka töötajates. Edukas aed järgib nende teooria alusel 

järgnevaid põhimõtteid [6]: 

1. Erinevad ruumid: Ruumid grupile ja üksikule kasutajale. Pakkudes erinevaid 

roheruume antakse patsiendile valikuid, pakkudes seega suuremat kontrolli mõtetele, mis 

omakorda vähendab stressi. Üksikutele isikutele mõeldud koht pakub võimalust saada 
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eemale haigla steriliseeritud keskkonnast. Ala, mis on mõeldud suuremale grupile (näiteks 

kohtumiseks pereliikmetega või toetus grupiga) pakub patsiendile sotsiaalset tuge. 

2. Rohelise materjali olemasolu: Tehismaterjalide kasutus on minimaalne ja aias 

domineerib taimsete materjalide kasutus. Eesmärgiks on vähendada tehismaterjale ainult ühe 

kolmandikule alast. Läbi maastiku pehmendamise tunnevad kasutajad oma üldise heaolu 

paranemist. 

3. Julgustavad harjutused: Aiad, mis julgustavad jalutamist kui harjutuste vormi on 

korrelatsioonis madala depressiooni tasemega. 

4. Positiivne meeltesegadus: Naturaalsete meelte segajatena kasutatakse taimi, lilli ja 

vett, mis vähendavad stressi taset. Teised tegevused nagu näiteks töö taimedega ja aiatööd 

pakuvad samuti positiivset meeltesegadust aias. 

5. Pealetükkiva mõjuga asjade vähendamine: Negatiivseid faktoreid nagu näiteks linna 

kära, suits ja tehisvalgust peaks aias olema minimaalselt. Naturaalne valgustus ja hääled 

tekitavad aias positiivset efekti. 

6. Kahemõttelisuse minimeerimine: Abstraktne keskkond (näiteks need, millel on suur 

salapära või keerukus)  võivad mõjuda huvitavalt ja väljakutsuvalt tervisele, kuid haigusele 

võib see kaasa tuua vastunäidustatuid efekte. Uuringud on näidanud, et abstraktne keskkond 

ei ole haigete ja stressis inimeste seas hästi vastu võetud. Aia disaini tuleks lisada selgesti 

äratuntavad aiaelemendid.  

McDowells tegi ettepaneku seitsme aia kujundamise elemendi kohta. Nendeks on [7]: 

• Spetsiaalne sissepääs, mis kutsuks ja kõnetaks külastajat aeda sisenema 

• Element vesi oma psühholoogilise, vaimse ja füüsilise mõjuga 

• Värvide ja valguse loominguline kasutamine (olgu siis taim või inimese loodud 

valgusallikas), et tekitada külastajas emotsioone, mugavust 

• Rõhutada looduse omadusi kui maanduspunkte, näiteks nagu kivi, puidu, 

naturaalsete aedade, vaadete, tuule, heli ja palju muu kasutus 

• Kasutada kunsti integratsiooni, et suurendada aia üleüldist meeleolu/ vaimu 

• Aia funktsioonid, mis tõmbavad ligi elusloodust ja pakuvad harjumust näha 

eluslooduse mitmekesisust. 
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Neljal spetsiifilisel looduse aspektil on tähendatud taastavat mõju. Nendeks on loomad, 

taimed, maastik ja kõrb. Vaated suurele rohuga kaetud maa-alale, mis sisaldavad veel mõnda 

suuremat puud ja vett, on üldiselt seotud turvalise, rahuliku ja vaikse kogemusega [2]. 

On leitud, et taastaval keskkonnal peab olema kolm komponenti, et avaldada inimesele mõju. 

Need peavad pakkuma eemal oleku tunnet, vaatel peab olema ulatus ning keskkonna ja 

funktsiooni kompaktsus peab olema selge [8]. 

Üldiselt öeldes peab tervendava aia disain lohutama hinge ja uuendama vaimu, olenemata 

sellest kas see aed sisaldab pinki puu ääres või keerukalt kujundatud maastikku [3]. 

On teaduslikult tõestatud, et lapsepõlve harjumused löövad inimestes välja täiskasvanueas. 

Näiteks kui inimene lapsepõlves külastas palju rohealasid, kas koos sõpradega või üksi, siis 

täiskasvanuna naudib inimene samuti rohealasid [9]. 

1.1 Aia tüübid haigla aladel 

Sõltuvalt haiglast ning selle võimalustest on asutuste territooriumil leitavad erinevad alad 

ning samuti aiad. Aia tüüpideks asukoha järgi on hoone väline ning sisene aed.   

Hoone väliseid ala jaotusi on mitmeid. Näiteks on üheks „looduse teerada“. Antud ala 

tüübiks nimetatakse metsaala, mis asub haiglahoone juures ning pakub erinevaid võimalusi 

aktiivseks kasutamiseks. Eelnimetatud rada pakub võimalust haigla personalil puhata ning 

lõõgastuda [10]. 

Siseruumidesse on võimalik luua haigla personalile ja patsientidele aatriumaed, mis on 

tuntud ka talveaia nime all. Aatriumaed pakub võimalust nautida loodust igal aastaajal ning 

erinevates piirkondades, kus väljas viibimine on raskendatud [10]. 

Aatriumaiale on sarnane aia tüüp vaatamise aed. Vaatamise aia erinevuseks on ligipääs 

rohelusele, mis tähendab, et sinna aeda ei ole võimalik siseneda, küll aga saab seda 

siseruumidest vaadelda. Eelnimetatud aia tüüp annab vaatlejale rohelust ning päevavalgust, 

kuid kahjuks puudub otsene kontakt [10]. 

Erinevate haiglate juures on kasutusel ka spetsiaalsed teraapilised aiad, mis on suunatud 

teatud sihtgrupile inimestele. Teraapilised aiad võivad olla nii hoone siseruumides kui ka 
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väljaspool hoonet. Antud aiad on enamasti stressi maandavad ja depressiooni alandava 

toimega [10]. 

Haigla hoonete alal leidub enamasti ka ala, mida kutsutakse üleminekualaks. Täpsemalt 

tähistab see ala, mis jääb hoone sissekäigu ette. Antud ala on tuntud kui eesaed, mis tavaliselt 

hõlmab endas rohelust ehk puid ja muru, pakkudes võimalust lühiajaliseks puhkuseks. 

Leidub haiglaid, kelle territooriumilt leiab sissepääsuveranda. Antud verandad on enamasti 

kasutusel lühiajaliseks puhkuseks või ka ootamiseks [10]. 

Tulenevalt haiglate võimalustest on neile iseloomulik aiatüüp ka katuseaed, mis nagu nimigi 

ütleb, asub hoone katusel. Katuseaed pakub lisahaljastusala, millelt avanevad külastajale 

head vaated. Katuseaiale on sarnane katuseterrass, mis asub hoone küljel ning sarnaneb 

pikale rõdule, pakkudes samuti häid vaateid kaugustesse [10]. 

Kui haiglal endal puuduvad võimalused pakkumaks ilusaid vaateid, siis hoone ümbert võid 

leida nii-öelda laenatud maastiku. Laenatud maastik tähendab ala, mille eest ei haigla ise 

vastutav ning mille omanikuks ja hooldajaks on keegi teine [10].  

1.2 Tuju muutumise sammud ning aja mõju looduses viibides 

Mitmed uurimused näitavad, et emotsionaalne paranemine välitingimustes toimub läbi 

mitme erineva etapi. Neid etappe on kokku neli [11]. 

 Esimeseks etapiks nimetatakse rännakut, mis kujutab endast liikumist ühest kohast 

(mis seostub stressi, kurbuse, viha või taoliste emotsioonidega) teise kohta, mida 

inimene teab. Teadlikult või alateadlikult aitab see tekitada paremat vaimset seisundit 

või annab ruumi uue kogemuse jaoks [11]. 

 Teiseks etapiks on tajumine, mis tähendab seda, et inimene on teadlik uutest helidest, 

lõhnadest, vaadetest ja tegeleb nende meelte [11]. 

 Kolmas etapp on enese tsentreerimine, mille eesmärgiks on panna inimene 

keskenduma sisemistesse emotsioonide protsessidesse, leida sisemist jõudu, asetada 

meie probleemid õigesse perspektiivi [11]. 

 Neljas etapp kujutab endast vaimset sidumist, mis tähendab enda ja keskkonna 

sidumise sügavamat teadlikkust, terviklikkuse tunnet või kuuluvust, vabastamise 

tunnet [11]. 
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Haiglate uuringust tuli välja, et tänu lühikesele ajale, mis seal veedetakse, umbes 15 minutit, 

esinesid ka enamasti ainult esimesed kolm etappi. Väga harva oli tähendatud neljandat [11]. 

Inimesed eelistavad viibida looduses, et vähendada oma üldist emotsionaalset pinget. 

Viibimine rohealal vähendab inimestes negatiivsete emotsioonide mõju nagu näiteks 

emotsionaalne pinge, ärevus, kurbus, hirm ning tõstab esile positiivsed emotsioonid nagu 

lõõgastumise tunne ja vaimne rahulolu [12]. 

On tõestatud, et elamupiirkondades rohealale mitte ligi pääsemine tõstab ühiskonna stressiga 

seotud haigestumise kasvu. Samuti on leitud, et inimesed väärtustavad rohealade olemasolu 

stressirikkast keskkonnast põgenemiseks [13]. 

Anu Kauri magistritööst selgub, et kõige levinumaks füüsiliseks tegevuseks haljasala on 

jalutamine [14]. 

1.3 Värvide ja valguse mõju inimesele 

Inimese tuju ja käitumist muudavad peale roheala viibimise ka värvid ning valgus, mis on 

nähtav nii siseruumides kui ka väljas [15]. 

Sisekujunduses on värvi kasutamine lihtsaim viis muuta keskkonna iseloomu. Lisaks 

ruumile iseloomu andmisele on värv kasulik ka inimese käitumise, otsuste tegemise, tervise 

ja palju muu mõjutamisel. Teisisõnu on värv sobilik  stimulatsioon silmatorkava efektiga 

inimeste elude muutmise osas füüsiliselt, psühholoogiliselt, füsioloogiliselt ja ka 

sotsioloogiliselt. Iga inimene näeb värve erinevalt vastavalt sellele kuidas ta tajub nähtust. 

Lähtudes Fehrmani ja Fehrmani teooriast on värv inimeste illusioon, kus maailm on 

usutavalt värvitu. Nad seletasid, et valgus on värvi ilmumisel väga oluline. Värv on inimese 

silma jaoks nähtav ainult sobiva valguse puhul [16]. 

2002. aastal läbi viidud uuringus selgus, et haigla sisekujunduses on eelistatud heledad 

soojad, neutraalsed soojad ning samuti rohelised värvitoonid. Antud eelistus on muutuv 

vastavalt vanusegrupile [14]. 

Visuaalsel elemendil, kaasa arvatud päeva valguse ja lampide kvaliteedil, on haigla töötajate 

võitlusvaimus ja tööviljakuses suur mõju. Uuringud on näidanud, et täiustatud visuaalne 

keskkond on parendanud kiiremat paranemist 10%. Antud parendused hõlmavad endas 

erinevaid visuaalse keskkonna elemente, näiteks sisekujunduse värvi kasutust, erinevate 
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tüüpide kunstitööde näitamine, päevavalguse suurendamine ja atraktiivsete väljavaadete 

pakkumine [15]. 

On ühine arusaam, et värvid on jagatud kaheks: külmad ja soojad. Värvide jagamine toimub 

lainepikkuse karakteristikute erinevuse järgi. Sinine, roheline ja lilla on jaotatud külmade 

värvide hulka, kuna neil on lühem lainepikkus võrreldes punase, oranži ja kollasega. Punane, 

oranž ja kollane on grupeeritud soojade värvide hulka, kuna neil värvidel on pikim 

lainepikkus, mida meie silmad tajuvad [16]. 

On uuritud, et külmad värvitoonid sobivad oma rahustava mõju poolest ruumidesse, kus 

toimuvad rahulikumad tegevused. Soojad toonid (punane, oranž, kollane) edendavad 

inimese füüsilist ja sotsiaalse aktiivsust. Neutraalsed värvid, nagu hall ja beež, mõjuvad 

inimesele tähelepanuvõimet vähendavana [15]. 

Kwallek ja Lewis on värve uurides jõudnud järeldusele, et punasel värvil on kõige erutavam 

mõju, mis on põhjustanud vähem vigu teatud ülesannetes kuigi see värv on hinnatud 

häirivaks. Seevastu jõudsid Kamaruzzaman ja Zawawi järeldusele, et sinine värv on kõige 

erutavama efektiga ja omab kõige kõrgemat hinnangut keskkonna teostamisel. On leitud, et 

värvidel on ka negatiivne mõju inimesele. Peale erutuse efekti on leitud, et punane põhjustab 

ka vältimiskäitumist (eiramist), näiteks on ohtlikud ained märgistatud punasega, et pöörata 

inimese tähelepanu selle ohtlikkusele ja soovituslikule eiramisele. Negatiivne efekt on 

avastatud ka mitmetel teistel värvidel nagu sinine, hall ja beež, millel on võime vähendada 

tähelepanu või keskendumist. Sinist värvi testides on avastatud ka selle igavlev ja unine 

mõju [16].  

Positiivse mõjuga värviks võib välja tuua rohelise, millel on rahustav ja stressi vähendav 

efekt [16]. 

Uurimused on kinnitanud, et roosa tuba mõjub inimesele lihaseid lõdvestavalt, agressiivsust 

vähendavalt. Hallikad ruumid vähendavad inimeste keskendusmisvõimet. Valge keskkond 

võib endaga kaasa tuua äärmuslikke tulemusi. Näiteks masinal trükkija tegi valges 

keskkonnas rohkem vigu kui teist värvi keskkonnas [15]. 

Haigla töötajate töökoht peab sisaldama kohta, kus töötaja saab raskest tööst puhata ning aja 

maha võtta. Uurimusest tuli välja, et hästi kujundatud töökeskkond võib kaasa aidata 

värbamise protsessile ja töötajate hoidmisele. Töötajad vajavad privaatsust ja turvatunnet 
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nendele mõeldud puhkekohas, isegi kui seal viibitakse ainult mõned minutid. Samuti mängib 

värvide kasutus rolli ruumides/aladel orienteerumisel [15]. 

Iga ala kujundamisel tuleb arvestada, et silmadel oleks võimalik vahepeal ka puhata [15]. 

Haiglates on kasutusel ka värvide järgi kodeerimine. Antud viisi saab kasutada erinevate 

alade eraldamisel, põrandate, samuti korruste eristamisel (Foto 1). On välja kujunenud ka 

ilmakaarte järgi kodeerimine, näiteks põhja ilmakaart tähistab roheline värv, lõunat tähistab 

punane, ida tähistab sinine ja lääne ilmakaart tähistab kollane [15]. 

 

Foto 1. Põranda kodeerimine värvi järgi [15] 

Värvkodeerimist kasutades tuleb valida selgelt eristatavad värvid, et mitte tekitada 

kasutajates segadust (Foto 2). Näiteks ei ole hea kasutada sinikas-rohelist värvitooni, kuna 

osadele kasutajatele tundub see sinine ja teistele roheline ning see oleneb samuti ka 

valgustusest. Samuti ei ole hea kasutada halle toone, kuna vastavalt valgustusele võib seda 

segamini ajada varjudega heledatel toonidel. Parim viis on kasutada kodeerimisel ühtselt 

mõistetavaid värve nagu punane, sinine, roheline [15]. 
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Foto 2. Selged värvid kodeerimisel [15] 

Valgustades ruume ja alasid peab püsima tasakaal. Pimedast koridorist valgesse ruumi 

astumine võib põhjustada silmadele tõsiseid probleeme, eriti vanematele inimestele (Foto 

3). Mõnedes hoonetes on üleminek päevavalguselt öisele drastiliselt muutnud interjööri 

välimust. Aknad ilma kardinateta või ruloota tekitavad seinadesse nii öelda musta augu 

mulje [15]. 
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Foto 3. Valguse erinevus koridoris, mis on tingitud päevavalgusest [15] 

Uuring näitab, et üheks stressi leevendajaks on päevavalgus, mis reguleerib hormoonide 

taset [17]. 

Töötajatele on vajalik puhkevõimalus. Et saavutada optimaalne lõõgastumine ka lühikese 

aja jooksul peab keskkond olema erinev võrreldes tööruumidega. Antud tulemuse 

saavutamisel mängib olulist rolli värvikasutus ja valgus. Valguse vähendamine või 

hajutamine võib aidata, samuti seinte värvi rõhutamine annab rohkem energiat ja mõjub 

meeliülendavalt [15]. 

1.4 Aastaajad ja nende mõju 

Väljaspool hoonet nähtavad värvid sõltuvad aastaajast [18]. 

Tulenevalt aasaaegadest on märgata looduses viibides erinevaid värve. Väga hea näide 

siinkohal on puude lehtede värvus, mis aastaaegadega muutub. Enamus Põhja-Euroopa 

riikides on näha kevadeti rohelisi lehtpuid, kuid kui samu puid vaadelda sügisel näeme 

rohelise asemel kollast, punast, oranži, pruuni [19]. 
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Aastaajal on oluline roll väljas viibimise atraktiivsusel, kuid siinkohal tuleb kindlasti 

rõhutada, et aastaajad on erinevates piirkondades erinevad [18].  

Kuigi aastaaegu ja ilmastikku ei saa muuta, saab tänu erinevatele moodustele muuta väljas 

viibimist atraktiivsemaks igal aastaajal. Sõltuvalt puu liigist muutub atraktiivusus vastavalt 

aastaajale. Okaspuude puhul ei ole aastaajal tähtsust [18].  

Tulenevalt neljast erinevast aastaajast, on välitingimustes tähendada erinevaid tingimusi, 

milleks on näiteks tuule kiirus, päikese paiste tugevus, sademed. Seoses välitingimuste 

ilmnemisega on välja kujunenud õuetööd vastavalt aastaaegadele. 

Näiteks saab kevad töödeks lugeda koristust, harimist, istutamist, rohimist. Suve töödeks 

rohimist, taimede kasvatamist, saagi korjamist. Sügistöödeks on elutute taimede 

eemaldamine ja komposti hunnikute loomine. Talveks jääb enamasti ainult lumekoristus 

[18]. 

Piirkondades, kus on eristatavad neli aastaaega- sügis, talv, kevad suvi- on talv vähem 

atraktiivsem kui soojemad aastaajad [18]. 

Õues viibimisel on inimese jaoks vajalik koguda D-vitamiini. D-vitamiini saab inimene 

päikese valgusest või toidulisanditest. Teaduslikud uuringud näitavad, et umbes ühel 

miljardil inimestest on D-vitamiini puudus [20]. 

Uuringud on näidanud, et kontoris töötavatel inimestel esineb sagedamine D-vitamiini 

puudus, kuna enamus ajast, mis paistab päike, viibib kontoritöötaja siseruumides. D-

vitamiini puuduse all kannatatakse rohkem talvel kui suvel. Selle põhjuseks on päikese 

valguse paistmise aeg ehk et talvel paistab päike lühemat aega ning suvel pikemalt [20]. 

Tulenevalt hooajalisest D-vitamiini taseme kõikumisest on tähendatud D-vitamiini vaeguse 

tulemusena sagedasemat haigestumist vähktõppe, südame- veresoonkonna haigustesse, 

diabeeti ning muudesse haigustesse [21]. 

Hooajalised muutused unes on seotud hooajaliste muudatustega keskkonnas, näiteks 

päevavalgus, temperatuur, niiskus, müra, kokkupuude antigeenidega, samuti on märgata 

hooajalisi muudatusi käitumises nagu näiteks füüsiline aktiivsus. Paljud keskkonna 

muudatused mõjutavad otseselt und, kuna aju on magamise aja aktiivne. Samuti mõjutab 
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päevavalgus und ja selle kestvust. Osad inimesed on hooajaliste muudatuste suhtes äärmiselt 

tundlikud ning sellest tuleneb ka talvedepressioon [22]. 

Talvedepressioon on kombinatsioon bioloogilistest ja meeleoluhäiretest, millel on 

hooajaline muster. Tavaline ilmumise aeg on sügisel ja talvel ning depressioon leeveneb 

kevadel ja suvel, kuid see võib toimuda ka muul ajal [23]. 

Majandus- ja finatsuuringud on näidanud, et ilmal on otsene seos tujuga. On leitud, et pilvine 

ilm tekitab paha tuju ning mõjutab inimese finantstehinguid [23]. 

Samuti on tõestatud, et meeldivad ilmastikutingimused, näiteks päikesepaiste, on kasuks 

sotsiaalsete suhete loomisel ning tuju parandamisel [24]. 

1.5 Pingeseisund 

Hooldekodude töötajad töötavad keerulises tingimustes ning kogevad füüsilist ja 

emotsionaalset stressi. Hooldekodu patsiendid on tavaliselt raskelt haiged ja mälu- või 

mõtlemistegevuse probleemidega. Stress mõjutab tihtipeale töötajate töökvaliteeti, tänu 

millele tuleb sellele suuremat tähelepanu pöörata ning tegeleda stressi ennetamisega [25]. 

Vastavalt Eesti seadusandlusele on personalile ettenähtud iga kuue töötatud tunni eest poole 

tunnine paus [26]. 

Ehk 8 tunnise tööpäeva jooksul on töötajal ette nähtud 30 minutit pausi puhkamiseks ja/või 

einestamiseks. Kui aga töötaja tööpäev on 13 tundi, on tal ettenähtud kaks 30 minutilist 

pausi. Tulenevalt töö eripärast ja kokkuleppest tööandjaga, võib tööpäev sisaldada lisaks 30 

minutilise(te)le pausile veel väikeseid 10 minutilisi pause [26]. 

Tulenevalt hooldekodude eripärast, on antud asutustes vahetused erineva pikkused, näiteks 

kaheksa, kaheteist või kahekümne nelja tunnised.  

On leitud, et 12-tunnised vahetused mõjuvad inimesele pikas perspektiivis negatiivselt ning 

mõjutavad nende energia ja väsimuse taset ning samuti mõjutab magamise kvaliteeti. 

Kindlasti mängib siinkohal rolli vahetuste tihedus [27]. 

Stressi põhjustajad võivad olla erinevad. Näiteks põhjustab inimestes stressi surm, nälg, katk 

[17]. 
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Samuti süvendab stressitunnet meie igapäevased jutud, millest suur osa sisaldab 

stressirohkete sündmuste kirjeldamist nagu näiteks töö/kool, haigus, õnnetused ning muud 

juhtumised. Samuti näeme stressi enda ümber ning ka telesarjades, kus näidatakse 

negatiivseid sündmusi, mis juhtuvad tegelastega [22]. 

Stressi tekitajateks võib olla ka tehiskeskkond ning päevavalguse puudumine. Päevavalgus 

mõjutab õnnehormoonide tekkimise võimalust ja teisi väljundeid nagu näiteks valu ja 

rahulolu. Müra, mitte piisav ventilatsioon ning halb õendusabi üksuse paigutus tekitavad 

samuti õendusabi teenust pakkuvates inimestes stressi [28]. 

Stressi väljunditeks on haigus või pikaajaline periood, mille jooksul inimene ei suuda tulla 

toime oma igapäeva eluga. Samuti võib stressi tulemuseks olla uneprobleemid, söögiisu 

kaotus, seedeprobleemid, lihaste jäikus [17]. 

Stressi leevendamiseks on mitmeid viise. Üheks viisiks on jalutamine või töötamine aias 

[29]. 

Samuti aitab depressiooni ja/või stressi vähendada erevalgus ehk ka päevavalgus, mis 

parandab inimese meeleolu [28]. 

Arenev teadus ja disain, mis tegeleb maastikuarhitektuuriga on võtnud eesmärgiks välja 

selgitada looduskeskkonna mõju tervisele ja tervendamisele [3]. 

Mõju seosete leidmiseks on tehtud erinevaid uuringuid ja uurimusi, tänu millele on 

positiivne suhe tõestatud. Üheks looduskeskkonnaks on tervendav aed ja maastik. 

1.6 Roheala elemendid 

1.6.1 Kunst 

Kunst ja loovus aitavad stimuleerida inimese kujutlusvõimet, et astuda vastu erinevatele 

situatsioonidele elus, näiteks nagu haigused. Kunstist leiab inimene emotsioone ja vaimset 

rahulolu [30]. 

On leitud, et kunstil on otsene seos inimese vaimse tervisega ning on tähendatud muudatusi 

käitumises. Inimesed muutuvad rahulikumaks, tähelepanuvõime ja koostöö soov kasvab 

[31]. 
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Küll aga on kunst iga inimese jaoks erinev, mis tõttu peaksid avalikud aiad enne kunsti teoses 

soetamist mõtlema selle neutraalsusele. Vastasel juhul võib tekitada see aias viibijates 

hoopis negatiivseid emotsioone. Kunsti eesmärgiks on siiski teha inimene õnnelikuks [32]. 

Kunsti kasutamine aias on lihtsam kui aiale on konkreetne sihtgrupp. Samuti on lihtsam 

valida skulptuuri lastele suunatud aeda [32]. 

1.6.2 Veekogu 

Vesi on inimesele elamiseks väga oluline ning inimene ei suuda veeta kaua elada. Vee roll 

inimese vaimses tervise suhtes ei ole aga nii must-valge. Aegade jooksul on läbi viidud 

erinevaid uuringuid selle mõju selgeks tegemisel. 

Vett kasutatakse näiteks erinevate religioonide rituaalides ning see omab inimese jaoks 

vaimset tähendust [33].  

Vee mõju on palju uuritud ning juba 1983 aasta Roger Ulrichi artiklist selgub, et veekogu 

tekitab inimeses huvi, esteetilist meeldivust ja positiivseid emotsioone nagu rahulikkus ja 

vaikus [34]. 

2010ndal aastal läbi viidud uuring näitas, et veekeskkond omab silmnähtavaid eelistusi ja 

positiivseid reaktsioone võrreldes loodusliku ja ehitatud keskkonnaga, milles puudub vee 

olemasolu [33]. 

Veekogu võib olla tekkeliselt looduslik või tehis [35]. 

On tõestatud, et veekogul on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne võime tervendada. Uurimus 

näitab, et kõige positiivsem emotsioon heaoluga kaasneb veekogule vaatega [35]. 

On leitud, et voolava vee heli tekitab inimeses lõdvestumistunnet. Iga inimene tajub vee heli 

erinevalt ning kuuleb selles erinevat meloodiat [36]. 

Veekogu pakub kogu oma hiilguses lisaks tekkivale helile veel ka peegelpilti [32]. 

Läbiviidud uuringud tõestavad, et vee ja roheala koosmõju on äärmiselt positiivne. On 

tähendatud, et need on kaks kõige olulisemalt füüsilist omadust, mis aitab kaasa meeleolu 

muutusele. Vesi ja roheala on taastava keskkonna elemendid, mis aitavad kaasa stressi 

vähendamisele ja tuju paranemisele [13].  
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1.6.3 Istumiskohad ja nende asend 

Haljastusega haiglate ja avalike asutuste ümber on võimalik luua suhtlemiskeskkondi ning 

kohtumispaiku. Suhtlemiskeskkonnad võivad olla mõeldud nii suuremale grupile 

kasutamiseks kui ka kahekesi või üksi rohealal viibimiseks [32]. 

Pinkide asetus ja hulk aias peaks olema tasakaalus aia kasutajate hulgaga. Osad pingid aias 

võiksid olla suunatud konkreetsetele vaadetele ning mõned võiksid olla päikese poole, et 

pingi kasutaja saaks valida endale sobiliku [32]. 

Tulenevalt ilmaoludest, tuleks istumiskohade planeerimisel arvestada erinevate teguritega. 

Istumiseks kasutatakse pinke igal aastaajal kui loodud sobivad tingimused. Üheks oluliseks 

teguriks on avatus päikesele, mis meelitab inimesi ka jaheda ilmaga istumiskohti meelsasti 

kasutama [37]. 

Istekohad peavad andma inimesele valikuvõimaluse valida erinevate kohtade vahel, mis 

pakuvad võimalust olla päikese käes, varjus, istuda koos suurema grupiga või üksikult. On 

tähendatud, et inimesed eelistavad istuda näoga liikumisteede suunas, mitte vastupidi [37]. 

1.7. Valgustus aias 

Valgus mõjutab inimese ööpäevast rütmi kõige enam ning on peamiseks ööpäeva 

arvestamise allikaks [38]. 

Tehisvalguse mõju inimesele on palju uuritud. On leitud, et tehisvalgus avaldab mõju 

inimese kesknärvisüsteemile ning mitmetele bioloogilistele- ja rakuprotsessidele. Valguse 

kasutamine ööpäevaringselt võib segada eelnimetatud protsesse ning avaldada mõju 

tervisele. Kõige otsesem mõju tervisele avaldub unerežiimi kaudu, kui inimene ei taju kas 

on öö või päev [38]. 

Kuna aga looduslikku valgust on ööpäevaselt vähe ning see sõltub aastaajast, siis tahes-

tahtmata tuleb kasutada pimedal ajal tehisvalgustust. Tehisvalguse mitte kasutamine linna 

piirkondades võib kaasa tuua hoopiski negatiivse mõju. Näiteks kui pargid ja linna-alad ei 

ole valgustatud, viibivad inimesed rohkem siseruumides, kartes oma turvalisuse pärast [39]. 
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1.8. Tehis- ja elavmaterjal 

Aia ehitusel saab kasutada erinevaid materjale, mis pärinevad kas loodusest või on 

kunstlikult toodetud. 

Lääne aedade oluline tegur on, et aias oleks kasutatud elus materjale. Elav, orgaaniline, 

kasvav ja pidevalt muutuv materjal on olulised andmaks külastajale edasi turvatunde, lootuse 

ja elu tunde [40].  

Looduslikku päritolu materjalid on rohi, õled, hein, kanep, samblikud ning neid on kasutatud 

soojusisoleerimiseks juba pikka aega. Neid materjale on enamasti kasutatud väljaspool 

hoonet. Ajapikku need looduslikud materjalid vahetati välja sünteetiliste ehk 

tehismaterjalide vastu, et tõsta ehituskvaliteeti [41]. 

Tehismaterjal, mida saab aiakujundamisel kasutada on plastik. Plastikust eraldub erinevaid 

ohtlikke kemikaale, mis mõjuvad inimese tervisele halvasti, mis tõttu tuleks antud materjali 

kasutust vältida [42].  

Läbi erinevate uuringute on leitud, et taimede ehk elavmaterjali kasutamine linna rohealadel 

aitab vähendada linnade õhutemperatuuri. Ehk et elavmaterjal päikese käes (kevad, suvi, 

sügis) ei kuumene nii nagu tehismaterjal (näiteks asfalt ja hoonete katused) [43]. 

Samuti on võimalik kasutada elavmaterjali siseruumides. Siseruumides saab elav materjalina 

kasutada taimi ruumi disainis. Rohelised taimed mõjutavad ruumi sisekliimat positiivselt, 

sünteesides CO2-te ning muutes siseruumide õhku puhtamaks [44]. 

1.9. Vaatlused aias 

Aedades saab läbi viia erinevaid vaatlusi. Võimalikeks vaatluseks on näiteks linnuvaatlus, 

loomavaatlus ja taimevaatlus. Vaatluse liik oleneb aia tüübist ning asukohast. 

Linnades on läbiviidud erinevaid uuringuid lindude pesitsemise kohta. On tähendatud, et 

lindude arvukus oleneb linna looduslikust keskkonnast. Näiteks Inglismaal on kasutatakse 

lindude arvukuse näitajat kui linna elu kvaliteedinäitajana [45]. 

Erinevate haudelinnuvaatluste tulemusena on leitud Kuressaarest ja Tallinna linnast näiteks 

koduvarblast, kuldnokka, mustpea-põõsalindu. Peale nimetatute on Tallinnas võimalik 



23 

kohata veel ka leevikest ning Kuressaares musträhni. Rakvere linnas on võimalik kohata 

näiteks mets-lehelindu [46]. 

2009 aasta seisuga pesitses Eestis kokku 225 linnuliiki, kellest talveperioodil on Eesti 158 

[47]. 

Lindude rohkust linna aedades ja parkides mõjutavad erinevad tegurid. Üheks mõjuteguriks 

on aia asukoht. Rohkem erinevat liiki linde on looduslikus või maapiirkodades ning 

liigirohkus väheneb kesklinna poole liikudes. Veel on tähendatud, et sarnastes linna 

tingimuses on linnu liigid sarnased. Lindude koosseisu määramisel on linnastumise tase 

ümbritsevas keskkonnas olulisem näitaja kui asukoha suurus ja taimestiku koostis [45]. 

Teised teguriks võib nimetada taimede koosseisu linna parkides ja aedades. Väga oluline on 

taimede koostis, puu ja põõsaste osakaal, aia suurus ja kiskjate risk [45]. 

Et meelitada linde linna parkidesse ja aedadesse on vajalik luua neile sobiv elukeskkond. 

Linna tingimusest on lindudele pesitsemiseks vajalik suurte puude ja põõsaste olemasolu. 

Tuleks vältida lagedaid platse [45]. 

Tänu inimeste aktiivsele tegevusele ehitada pidevalt juurde erinevaid hooneid ja 

parkimisplatse, jääb puhta looduse osakaal linnapildis aina väiksemaks. 

Metslooma nägemine linnapiirkondades muutub üha sagedamaks. Linnades leidub siile, 

oravaid, rebaseid ja teisi loomi. Loomi meelitab linna näiteks toidu kättesaadavus [48]. 

Siili populatsiooni tihedus eri rohealadel võib varieeruda. Enam meeldib siilile parkides ja 

aedades linnapiirkondades. Samuti kuuluvad siili elupaikade hulka asula piirkonnad. Siilide 

arvukus sõltub söögi kättesaadavusest, mis tähendab et vihmausside ning lemmiklooma 

toidu kättesaadavust. Kindlasti mängib arvukuse juures olulist rolli ka siili vaenlaste hulk 

looduses. Keskkonnatingimustest on siili jaoks oluline talvitumise koha olemasolu ja 

välisõhu temperatuur [49]. 

Linnade kasvavamine muudab drastiliselt kohalikku keskkonda, kõrvaldades ja killustades 

looduslikku taimkatet, muutes kliimat ning muutes liikide rikkust ja arvukust [50]. 

Eriti halb on loodusliku ökosüsteemi olukord nendel aladel, kus ehitus kiiresti areneb ning 

rohealad see läbi hävinevad, samuti puud [51]. 
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Erinevad uuringud, mille sihtgrupiks on olnud linna paljastusalad on leidnud, et linnades 

leidub endiselt palju erinevat liiki taimi, kui istutamise vajadusel tuleks eelistada antud 

piirkonnas enam levinuid istikuid, mis hakkavad suurema tõenäosusega seal ka kasvama 

[52]. 

Taimed, mis kasvavad õues, on tuntud kui õhu ja pinnase saaste neelajad. Taime ja mulla 

mikroorganisme kasutatakse saastunud pinnase ravimisel [53]. 

1.10. Vaade aknast 

Aken on päikesevalguse allikas, mis annab informatsiooni ilma kohta ning samuti väljas 

toimuva kohta [34]. 

Lisaks on aken värske õhu allikaks, looduse heli allikaks ja tänu aknale tajub inimene 

aastaaegade vahetumisi ning saab informatsiooni päeva ajalisest seisust (öö, hommik, päev, 

õhtu) [54]. 

Igast olemasolevast aknast avaneb vaade millelegi. Vaated aknast võivad olla väga erinevad 

ning suuresti sõltuvad maja või hoone asukohast ja paiknemisest. Linnapildis avaneb 

enamasti vaade teistele hoonetele või hoone ümber asuvale haljastusele. Maa piirkondades 

näeb enamasti aknast välja vaadates loodust. 

Vaadet aknast või kutsuda ka mikrotaastavaks kogemuseks, mis annab võimaluse oma 

tähelepanu suunata. Isegi üks lühikene moment võib anda tunde, et oled kaugel eemal. Ka 

selline lühike võimalus aitab taastada tähelepanuvõimet ning aitab tõsta kompetentsi ja 

koostöövalmidust [55]. 

Aknast vaate teeb mikro-taastavaks kogemuseks näiteks turvatunne, mida aken pakub. Aken 

kaitseb näiteks erinevate elementide eest ja teiste võimelike ohtude eest. Samuti pakub kõrge 

hoone aken võimalust näha kaugustesse, mis annab tunde näha ülevaadet tervest maailmast, 

mis omakorda on võrdne tundega vaadata maailma taevast. Sama tunde tekitab ka vaade 

aknast väikesele aialapikesele [56]. 

On läbi viidud erinevaid uuringuid, mille käigus on võrreldud vaateid loodusele ja 

tehismaastikule.  
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Kahe vaate võrdluse tulemustena on leitud, et inimesed eelistavad vaateid loodusele rohkem 

kui vaateid ehitatud või tehismaastikule, seda enam kui viimasel puudub taimestik või 

veekogu [34].  

Tõestust on leidnud ka väide, et tehiskeskkonna nägemine aknast mõjutab negatiivselt 

inimese rahulolu [56]. 

Erinevad uuringud on näidanud, et sisetingimustes töötavad inimesed hindavad väga vaadet 

aknast ning nende jaoks on oluline, mis vaade sealt avaneb. Samuti selgus, et valgustus ei 

kompenseeri akna puudumist. Pooled uuringus osalenutest leidsid, et akna puudumine 

töökohal mõjutab nende tööd negatiivselt [55]. 

Kaplani kirjutatud artiklist selgub, et vaade teistele hoonetele või parkimisplatsile ei mõju 

rusuvalt kui seal leidub ka loodust. Loodusena on siinkohal mõeldud mõnda puud või 

taimestikku [55]. 

Vaade aknast pakub inimesele suurepärast võimalust puhkamiseks, kas lühiajalisel või 

pikema aja jooksul [55]. 

Akendeta ruum peab kompenseerima akna puudust piltide või maalidega ruumi seinadel 

ning oleks hea kasutada looduslikke materjale ruumi disainis [57].  

On tõdetud, et akendeta ruumides on rohkem taimi kui akendega [8]. 

Samuti on läbi viidud uuringuid, mille käigus on võrreldud vaateid teisele hoonele ja 

loodusele ning on leitud, et vaade teisele hoonele on samavääriline kui mitte omada akent, 

ehk kui töötada aknata ruumides [8]. 

On tõestatud, et see, mida aknast nähakse on olulisem kui üleüldine akna olemasolu. 

Teadlased on tõestanud, et kui inimene näeb aknast ainult ehitatud ehk tehis elemente ei 

tekita see temast psühholoogilist kasu. Küll aga kui vaates esineb mõni looduse element on 

märgata erinevusi töötaja rahulolus on tööga seoses, eluga seoses ning üleüldiselt tervises. 

Samuti oli märgata seost päikesevalguse ja inimese heaolutunde vahel [8]. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

2.1 Metoodika valik 

Autor kogus materjali ankeetküsitluse meetodil. Küsitluse valimiks olid kolme Eesti linna 

(Tallinna, Rakvere, Kuressaare) hooldekodu personali töötajad. Et esindatud oleksid erineva 

suurusega linnad, valis autor uuritavateks linnadeks oma eelistuse kohaselt sobilikumad 

linnad Tallinna, Kuressaare ja Rakvere. Hooldekodude valik toimus asukohapõhiselt, ehk 

valituks osutusid kõik antud linnades asuvad hooldekodud ilma eranditeta. 

2.2 Küsitluse ülevaade 

Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada hooldekodu personali puhkevõimalused, mille 

fookuseks on aed ja puhketuba. Küsitlus koosnes kahekümne kaheksast küsimusest, mis olid 

autori poolt jaotatud kolme alagruppi. Alagruppideks jagunevad: 1) üldine; 2) hooldekodu 

aed; 3) materjalid, tüübid, kujundid aias. Küsimustik on nähtav lisas 1. 

Üldiste küsimuste eesmärk oli välja selgitada vastaja sugu, vanus, amet, toostaaž, vahetuste 

pikkused, roheluse kasutamine töös, personali traditsioonid ja kogunemiskoht. 

Hooldekodu aia blokis olevate küsimuste eesmärk oli teada saada: 

 kas töötajad kasutavad puhkehetki oma töös 

 millised võimalused on puhkamiseks loodud 

 kui kaua viibitakse korraga rohealal 

 millist aastaaega rohealal viibimiseks eelistatakse 

 kuidas töötajad hindavad oma mõtete selguse muutumist rohealal viibides 

 kellega viibitakse rohealal, mis eesmärgil seda tehakse 

 kuidas on valgustatud hooldekodu aed 

 mida on näha puhketoa aknast 

 millised värvid vaatel aknast domineerivad 

 mis paistab pimedas hooldekodu aknast. 
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Viimase bloki, materjalid, tüübid, kujundid aias eesmärk oli välja selgitada: 

 mis tüüpi aedu leidub hooldekodu alal 

 kas hooldekodu alal on kasutatud elavaid ja tehismaterjale 

 kuidas on hooldekodu alal paigutatud istepingid 

 kas hooldekodu aias on kasutatud maakonnas leitavaid materjale 

 milliseid vaatlusi saab hooldekodu alal teha 

 mida pakub hooldekodu aed seal viibijale 

 mida soovitakse aias muuta 

Lisaks anti võimalus omalt poolt vabas vormis midagi lisada. 

2.3 Andmete kogumine 

Kolme piirkonda jääb Sotsiaalministeeriumi kodulehekülje andmete põhjal üksteist 

hooldekodu teenust pakkuvat asutust [1]. 

Autori lähemal uurimisel selgus, et Rakvere haigla pakub samuti õendusabi ja hooldekodu 

teenust ning seoses sellega valim kasvas kaheteistkümneni. Peale valimi kindlaks tegemist 

kontakteerus autor hooldekodude juhatajatega ning küsis nõusolekut küsitluse läbiviimiseks. 

Kaheteistkümnest hooldekodust olid nõus küsitluses osalema üksteist. Vastamast keeldus 

Tallinnas asuv Sihtasutus Hiiu Ravikeskus, põhjendades keeldumist ümberkorraldustega 

keskuses. 

Küsitluses osalesid Tallinnast Iru Hooldekodu, Kursana Eesti OÜ Merivälja Pansionaat, 

MTÜ Eakete Hooldekodu, Nõmme sotsiaalmaja, Pansionaat Pääsukese Pesa, SA EELK 

Tallinna Diakooniahaigla, Saaremaalt Kuressaare Haigla SA Hooldekodu ning Rakverest 

Eakate Kodu, SK Rakvere Hooldekodu, OÜ Häcke Pansionaat Kuldne Sügis ning Rakvere 

Haigla õendusabi osakond. 

Küsitluse läbiviimise aeg oli 7.03.2016 kuni 18.03.2016. Küsitlus toimetati hooldekodusesse 

paberkandjal ning hooldekodude personalil oli vastamiseks aega üks nädal, peale mida autor 

täidetud ankeedid kokku kogus. Küsitlus oli anonüümne. 

Kokku jagas autor 133 ankeeti, millest Tallinna hooldekodudesse 75 eksemplari, 10 

eksemplari Kuressaarde Haigla SA Hooldekodusse, 48 eksemplari Rakveres asuvatesse 
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hooldekodudesse. Autor sai Tallinna linnas asuvatest hooldekodudest tagasi täidetud kujul 

64 eksemplari (85%), 9 eksemplari (90%) Kuressaarest ning 34 eksemplari (71%) Rakverest. 

Analüüsimiseks kogus autor kolme linna peale 107 täidetud küsitlust, mis kogu jagatud 

ankeetide hulgast moodustas 80%.  

2.4 Statistiline andmetöötlus 

Andmete töötluseks sisestas autor paberkandjal tulemused Microsoft Excel programmi ning 

seejärel kasutas autor statistilist andmetöötlusprogrammi SPSS 2.0. Rohealade 

informatsioon kodeeriti. Veergudes olevatele koodidele vastati järgnevalt: 1- jah, 2-ei. 

Kasutati kirjeldava tabeli analüüsi (korrelatsioonikordaja, olulisuse tõenäosus ja vastajate 

arv). Oluline korrelatsioon käesolevas töös algas 0.400 väärtusest, dispersioonanalüüs ei ole 

üksikasjalik. Käesoleva dokumendi tulemused põhinevad statistilise andmetöötluse 

korrelatsioonist, seega oluline korrelatsioon on 95% usaldusväärsusega (p < 0.05). 

2.5 Küsitluses osalenud hooldekodude tutvustus 

Tallinna linna piirkonnast osalesid küsitluses kuus hooldekodu, Kuressaarest üks ning 

Rakverest neli. Järgnevalt on osalenud hooldekodude tutvustus ning pildid olukorrast. 

 

Iru Hooldekodu 

Iru Hooldekodu teenindab esmajoones Tallinna linna eakaid. Hooldekodu asub eemal 

linnakärast ning on ümbritsetud loodusega. Ühisürituste korraldamiseks ja vabaaja 

veetmiseks on hooldekodul puhkenurgad (foto 4), kohvik (foto 5) ning avar saal. Samuti on 

hooldekodu alal aed istepinkide ja jalutusradadega (foto 6) [58]. 
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Foto 4. Iru Hooldekodu puhkeala [58] 

 

Foto 5. Iru Hooldekodu toitlustusruum [58] 
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Foto6. Iru Hooldekodu välisvaade [58] 

 

Kursana Eesti OÜ Merivälja Pansionaat 

Merivälja pansionaat asub Tallinna eeslinnas ning läheduses on mererannik. Pansionaadist 

leiab peale elamisruumide ka ühisruume (foto 7), võimalemisruumi, sauna ja raamatukogu. 

Samuti asub pansionaadi ümbruses tiigiga aed ning on loodud istumiskohad (foto 8) [59]. 

 

Foto 7. Merivälja pansionaadi ühisruum [59] 
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Foto 8. Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaadi esine [59] 

 

 MTÜ Eakete Hooldekodu 

MTÜ Eakate Hooldekodu on Tallinnas asuv kortertüüpi hooldekodu, mis pakub teenust 20-

le kliendile (foto 9). Hooldekodu asub linnas sees, Kristiine linnaosas. Antud hooldekodus 

on peale patsientide tubade veel ka puhke- ja söögituba (foto 10) [60]. 

 

Foto 9. Vaade MTÜ Eakate Hooldekodule [Autori foto] 
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Foto 10.  MTÜ Eakate Hooldekodu söögi- ja puhketuba [60] 

 

Nõmme sotsiaalmaja 

Nõmme sotsiaalmaja asub Männiku asumis (foto 11). Asutuse eesmärgiks on pakkuda 

turvalist elukeskkonda puudega ja eakatele inimestele [61]. Hooldekodu asub hoone 

esimesel korrusel oma sissepääsuga. Hooldekodu ümbruses asuvad eramajad ning on vaikne 

rajoon. 

 

Foto 11. Vaade Nõmme sotsiaalmajale [61] 
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Pansionaat Pääsukese Pesa 

Pääsukese Pesa pansionaat asub Pirita piirkonna tupiktänavas pakkudes eraldatust. 

Pansionaadi ala on kinnine ning on ümbritsetud aiaga, et takistada kõrvaliste isikute 

ligipääsu. Pansionaadi õuealal on küllaltki väike, maja ees on parkimisplats mõnele autole, 

mille keskel on suur puu, pakkudes varju. Samuti leiab alalt istepingid puhkamiseks. 

Väljaspool hooldekodu ala on eramajad ning palju rohelust. 

 

SA EELK Tallinna Diakooniahaigla 

Tallinnas asuv Diakooniahaigla asub Nõmmel. Astus pakub hooldusravi, hospiitsteenuseid, 

koduõendus teenust ja pansionaadi teenust. Diakooniahaiglas toimuvad erinevad üritused 

ning on loodud mitmeid võimalusi ühistegevusteks nii hoones sees kui ka väljaspool asutust 

[62]. Haigla ümber on suur roheala, pakkudes võimalust nautida rohelustust ning viibida 

väljaspool hoonet (foto 12). 

 

Foto 12. Tänavavaade SA EELK Tallinna Diakooniahaiglale [63] 

 

Kuressaare Haigla SA Hooldekodu  

Kuressaare Haigla Sa Hooldekodu kuulub Kuressaare Haigla alla ning asub haiglaga samas 

majas. Hooldekodu on suunatud puudega ja eakatele inimestele. Pakutakse lühiajalist ja 

pikaajalist hooldust [64]. Hooldekodul on eraldi sissepääs ning asub ise teisel korrusel (foto 

13). Haigla alal on rohelust ning on loodud võimalus istumiseks ning suhtlemiseks. Küll aga 
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jääb roheala kasutamise võimalus distantsi mõttes kaugeks. Hooldekodu (haigla) asub 

Kuressaare linna ääres, eemal suurtest poodidest ning linnakärast. Ümberringi on ainult 

eramajad. 

 

Foto 13. Kuressaare Haigla SA Hooldekodu sissepääs ning roheala [Autori foto] 

 

Rakvere linna piiridesse jääb neli hooldekodu ja õenudsabi teenust pakkuvat asutust.  

Eakate Kodu  

Eakate Kodu asub Rakvere vanalinnas, pakkudes vaateid ajaloolisele keskkonnale. 

Hooldekodu territooriumile jääb ka siseõu puhkamiseks ning roheluse nautimiseks (foto 14). 

Hoones sees asuvad lisaks kliendi ruumidele ka puhkeruumid, saun, söögisaal ning 

suitsetamise ruum [65]. 
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Foto 14. Vaade Eakate Kodu tagahoovile [63] 

 

SK Rakvere Hooldekodu 

SA Rakvere Hooldekodu asub Rakvere linnas, Aia tänaval. Hooldekodu asub oma majas 

ning on kahe korruseline. Hooldekodu territoorium on piiratud aiaga ning hooldekodu alal 

on palju rohelust ning puhkevõimalusi (foto 15). Hooldekodu alale puude alla on loodud ka 

istumiskohad (foto 16). 

 

Foto 15. Vaade SA Rakvere Hooldekodule [63] 
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Foto 16. SA Rakvere Hooldekodu osa siseaiast [Autori foto] 

 

OÜ Häcke Pansionaat Kuldne Sügis  

Pansionaat Kuldne Sügis asub Rakvere kesklinna vahetusläheduses. Pansionaadi 

territooriumil leiab palju rohelust ning puhkevõimalusi. Siseruumides on puhkamiseks 

üldkasutatavad ruumid, saun, puhkenurk ja kaminasaal. Väljas pool hoonet on suur 

puhkepark veekoguga (foto 17) [66]. 

 

Foto 17. OÜ Häcke Pansionaat Kuldne Sügis puhkepark [66] 
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Rakvere Haigla õendusabi osakond 

Ühe osana Rakvere Haiglast on õendusabi pakkuv osakond. Tegemist on lühiajalise 

hooldusteenust pakkuva asutusega. Õendusabi osakond on haiglaga samas hoones ning neil 

on ühine roheala. Õendusosakonnas leidub mitmeid puhkenurki, mis on ühiskasutuseks (foto 

18). 

 

Foto 18. Rakvere Haigla õendusabi osakonna sisene puhkenurk [Autori foto] 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  

3.1  Küsitluse üldise osa tulemused 

Kolme linna hooldekodu peale kokku võttis küsitlusest osa 107 personali töötajat, kellest 5 

(5%) olid mehed ja 102 (95%) naised. 

Vanus 

Vastajad jagati vanuse järgi viite kategooriasse (…-25 a; 26-40 a; 41-55 a; 56-66 a; 67-…a). 

Enamus küsitluses osalejaid olid vanusegrupis 41 kuni 55 eluaastat (49%), 21% vastajatest 

kuulusid 56-66. a vanusegruppi, 16% vastanutest olid 26-40 eluaastat, 9% vastanutest olid 

üle 67 aasta vanad ning 5% vastajatest olid nooremad kui 25 eluaastat (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Küsitluses osalejate vanused gruppidena 

Amet 

Küsitluses osalenud hooldekodu personalist enamus (60%) töötasid hooldekodus 

hooldustöötajana. 10% vastanutest töötas hooldekodus medõena, 6% teenindustöötajana, 

5% juhatajana, 2% sekretärina ning 18% vastanutest ei leidnud nimekirjast enda 

ametinimetus (Joonis 3). 
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Joonis 3. Küsitluses osalenute ameti jaotus 

Tööstaaž 

Hooldekodu töötajate tööstaaž jaguneb väga erinevalt. Enamus vastajatest (24%) on 

töötanud uuritavas hooldekodus üks kuni kaks aastat, järgmine suurem rühm inimesi on 

töötanud 13 ja rohkem aastat samas hooldekodus (20,5%). Pikaaegse tööstaažiga (13+ 

aastat) töötajad on hooldustöötajad (41%) ning samuti selgus, et suurem osa juhatajatest 

(60%) on töötanud konkreetsetes hooldekodudes pikka aega (13+ aastat). 

Vahetuste pikkus 

Küsitlusest selgus, et hooldekodus töötavate hooldustöötajate vahetused on pikemad kui 

kaheksa tundi ning samuti avaldus negatiivne lineaarne korrelatsioon antud väite juures 

(tabel 1). 

Tabel 1. Ameti ja vahetuse pikkuse vaheline lineaarne seos. 

 Amet, kellena töötate 

(Hooldustöötaja) 

Kui pikad on vahetused? (…-8h) -0.580 

 

47 töötajat 107st (44%) töötavad kuni 8 tundi üks vahetus. Ülejäänute vahetused on pikemad 

ning nende töötajate jaoks on väsimusest puhkamine äärmiselt oluline. 

5

2

11

64

6

19

Vastanute ameti jaotus

Juhataja Sekretär  Med.õde Hooldustöötaja Teenindus töötaja Muu
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Rahulolu 

Töötaja rahulolu mõjutamiseks on mitmeid viise. Nagu teooria osast selgus, siis mõjutab 

töötaja rahulolu positiivses suunas päevavalgusega kokkupuude, rohealal viibimise 

võimalus, kunsti kasutus ning looduselemendi olemasolu. Negatiivselt mõjutab töötaja 

rahulolu tehiskeskkond ja selle nägemine. 

Läbiviidud küsitlusest selgus, et rahulolematuid töötajaid ei olnud ning iga vastaja leidis oma 

töös midagi positiivset, mida ta naudib. Enim nauditakse suhtlemist kolleegide või 

patsientidega (30% vastanutest). Ka oli suurel hulgal välja toodud teiste abistamine  ning 

rahulolu (23% vastanutest). Väiksemad grupid vastanutest naudib oma töös meeskonda 

(11%), head tagasisidet (10%), iseseisvust ja vaheldust (8%), 7% naudib oma töös rõõmsaid 

vanainimesi ning sama suur hulk vastajaid naudib kõike oma töös ja 2% naudib puhkepause. 

Rohelus töös 

Uurides, kuidas hooldekodu personal kasutab oma töös rohelust, olid vastused enamasti 

üksmeelsed ning 40% vastanutest kasutab rohelusena toalilli oma töös. Siinkohal saab luua 

seoseid toalillede värviga, mis avaldavad töötajale positiivset mõju. Toataimed võivad olla 

nii rohelised kui ka erinevat värvi õisikutega. Toataime roheline osa mõjub inimesele 

rahustavalt ning toob loodust sisetingimustesse. Rahustav mõju on ka sinisel ja lillal värvil. 

Erinevateks õisikute värvusteks võivad olla ka soojemad toonid nagu oranž, punane ja 

kollane, mis mõjuvad töötajale sotsiaalset aktiivsust edendavalt  [16]. 

Samuti kuuluvad toalilled elavmaterjali hulka, mis annab inimesele lootust ja elutunnet ning 

mõjub positiivselt. Peale elavmaterjali mõjule on taimed ka head sisekliima parandajad, 

sünteesides CO2-te. 

Rohelust kasutati oma töös veel ka läbi erinevate tegevuste. Mainitud tegevusteks olid 

rohealal jalutamine ning marjade ja teiste saaduste söömine (8,4% vastanutest). Jalutamine 

ja töötamine aias mõjub inimesele stressi leevendavalt. Väljas viibides on inimene otseses 

kontaktis päevavalgusega, mis tekitab inimeses õnnehormoone ning parandab meeleolu.  

Töötajate viibimine väljaspool hoonet omab ka peale stressi vähendamise muidu positiivseid  

ilminguid töötajatele. Marju korjates, ehk ühtlasi ka taimevaatlust tehes viibib inimene 

rohealal ning puutub kokku päevavalgusega. Päevavalgusel, ehk ka päikesevalgusel on 
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inimese jaoks oluline mõju. Päike on inimese D-vitamiini allikaks, mis hoiab inimest 

tervena. Samuti kogutakse erinevaid vitamiine värskeid marju süües. 

Leidus ka vastajaid, kes ei kasuta mitte kuidagi oma töös rohelust (14% vastajatest) ning oli 

ka inimesi, kes antud küsimusele ei vastanud. 

Traditsioonid 

Kõikides hooldekodudes on väljakujunenud traditsioonid. Leidus hooldekodusid, kus oli 

välja kujunenud mitmed erinevad traditsioonid ning leidus ka neid, kes traditsioonidest osa 

ei võta. Enamus hooldekodutöötajaid tähistavad sünnipäevi (90%) ja teisi tähtpäevi (52%). 

Samuti veedetakse koos oma puhkehetki aias (20%).  

Kogunemiskohad 

Hooldekodudes on vastavalt omavahel suhtlevatele töötajatele välja kujunenud mitmed 

kohad kogunemiseks.  

Personali põhiliseks kogunemiskohtadeks on puhkeruum ning aed. Puhkeruumi eelistuse 

põhjuseid on ilmselt mitmeid. Nendeks võivad olla aia puudumine ning ilmastiku muutused 

tulenevalt aastaaegadest. Samuti mõjutab aias viibimist roheala kaugus ning sinna loodud 

puhkevõimalused. Lisa raskusi loob ka asjaolu, et kogu personalil ei ole võimalik korraga 

viibida majast väljaspool, kuna tööiseloom näeb enamasti ette patsientidega tegelemist ning 

järelvalvet. 

Puhkeruumi kogunemiskohana eelistasid Kuressaare Haigla SA Hooldekodu personal, osa 

SK Rakvere Hooldekodu töötajad, Rakvere Haigla õendusabi osakonna personal, Eakate 

Kodu personal, Kuldse Sügise töötajad, Nõmme Sotsiaalmaja personal, osa Kursana Eesti 

OÜ Merivälja pansionaadi töötajatest, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla töötajad, osa 

Pääsukese Pesa töötajatest, osa Iru Hooldekodu töötajatest, MTÜ Eakate Hooldekodu 

töötajad. 

Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaat kasutab kohvikut kogunemiskohana, sama eelistasid 

ka osad Iru Hooldekodu töötajad. 

Küsitluses osalenud hooldekodudest kasutab aeda kogunemiskohana SK Rakvere 

Hooldekodu, Pääsukese Pesa, mõned SA EELK Tallinna Diakooniahaigla töötajad ning üks 
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Iru Hooldekodu töötaja. Huvitava leiuna selgus, et MTÜ Eakate Hooldekodu viiest vastajast 

3 kasutab kogunemiskohana aeda, mida neil tänu asukohale (kortermaja) ei ole. Võib-olla, 

et vastajad on mõelnud aiana lihtsalt õueala sissepääsu ees. 

Arvestades seda, et 11-st hooldekodust puudus oma aed kolmel (Kuressaare Haiga SA 

Hooldekodu, Rakvere Haigla õendusabi, Nõmme Sotsiaalmaja), kasutatakse aeda suhteliselt 

vähe, mis võib olla tingitud aia kujundusest ning istumiseks loodud võimalustest. 

Hooldekodu oma aia puudumine ei tähenda roheala ning sellel viibimise võimaluse 

puudumist. 

3.2 Ankeetküsitluste tulemuste ja uurimusküsimuste vahelised seosed 

Millised puhkevõimalused on loodud Eesti hooldekodude personalile? 

Puhkepauside kasutamiseks on erinevaid mooduseid. Neid saab veeta nii sise- kui 

välistingimustes. 

Puhkamiseks ja taastumiseks on hooldekodudel töötajate jaoks erinevad võimaluse rajatud. 

Käesolev küsimustik pakkus omalt poolt välja aia, puhkeruumi, loodusraja ja metsaaluse. 

Samuti oli toodud välja variant, et puhkevõimalus üleüldse puudub. 

Enamustes hooldekodudes oli personalile puhkamiseks loodud puhkeruum (79%), aed 

(47%), loodusrada ja metsaalune (2%) ning 3%-l puhkevõimalus puudub. 

Peaaegu kõik hooldekodud oli esindatud aia omamises, välja arvatud Kuressaare Haigla SA 

Hooldekodu, Rakvere Haigla õendusabi osakond (1 vastaja leidis, et neil on aed) ja Nõmme 

Sotsiaalmaja (samuti erandiks oli 1 vastaja, kelle meelest neil on aed). Kõikidel 

hooldekodudel on puhkeruum, mida töötajad saavad puhkamiseks kasutada. 

Selgus, et Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaadi ja Rakvere Haigla õendusabi osakonna 

hooldekodude alal on leitav ka loodusrada ning metsaalune, mida saab puhkevõimalusena 

kasutada. 

Väidet, et küsitluses osalenud hooldekodul puudub puhkevõimalus ei saa tulemusi 

analüüsides tõepäraselt võtta. Antud vastus võis olla tingitud vastaja meeleolust või 

teadmatusest puhkevõimaluste kohta. 
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Lineaarne seos antud teemal on puhkamiseks loodud aia ja kogunemiskoha vahel (tabel 2). 

Tabel 2. Lineaarne seos puhkamiseks loodud aia ja kogunemiskoha vahel 

 Mis koht on teie personalil välja kujunenud 

kogunemiskohaks? 

(Aed) 

Millised puhkevõimalused on hooldekodu 

personalile loodud?  

(Aed) 

0.574 

 

Selgus, et kui hooldekodul on oma aed, kasutatakse seda ka kogunemiskohana, mis näitab 

inimeste huvi rohealal viibimise kohta. 

Kui paljud töötajatest kasutavad võimalust puhata ning kuidas/kellega eelistatakse oma 

aega roheala veeta? 

Puhkepauside kasutamise uurimisel selgus, et enamus töötajaid (68% vastanutest) kasutab 

puhkepausi sõltuvalt päevast ning kiiremal päeval jätab üldse vahele. 26% vastanutest 

kasutab pause igal ettenähtud ajal. 

Tulenevalt seadusest on töötajale, kes töötab järjest vähemalt kuus tundi ette nähtud 

puhkamiseks 30-minutiline paus. Iga kuue tunni täitumisel lisandub poole tunnine paus. 

Tulenevalt töö liigist ning kokkuleppest tööandjaga on võimalik teha ka väikemaid pause 

vahepeal, et puhata ja jõudu koguda. 

Sõltuvalt hooldekodu töö laadist, on töötajatele oluline puhkamine ning taastumine. 

Küsitluses selgus, et hooldekodu töötajad viibivad rohealal enamasti koos patsientidega 

(56%). Ka käiakse rohealal koos kolleegidega (50% vastanutest) ning ka üksi (40%). Osa 

vastajatest valisid mitu varianti. 

Kolleegidega eelistab rohealal viibida SK Rakvere Hooldekodu personal, Rakvere Haigla 

õendusabi töötajad, Kuldse Sügise töötajad, Pääsukese Pesas töötavad inimesed, MTÜ 

Eakate Hooldekodu ning mõned töötajad ka kõikidest ülejäänutest hooldekodudest. 

Patsientidega viibivad suuremas osas rohealal SK Rakvere Hooldekodu töötajad, Eakate 

Kodu töötajad, Kuldne Sügis töötajad, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla personal, 
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Pääsukese Pesa töötajad, MTÜ Eakate Hooldekodu töötajad ning vähemal määral ka kõik 

ülejäänud küsitluses osalenud hooldekodud. 

Eelmise tulemusega on seotud ka tegevused, milleks rohealale minnakse. 51% vastanutest 

käib rohealal patsientide ja/või kolleegidega suhtlemas. Kõik SK Rakvere Hooldekodu ja 

Rakveres asuv Eake Kodu vastajatest käivad patsientide ja/või kolleegidega rohealal 

suhtlemise eesmärgil. 

50% maandab rohealal pingeid, mis on ka põhjuseks üksi rohealal viibimisele. Oma pingeid 

käivad rohealal maandamas kõik MTÜ Eakate Hooldekodu töötajad (100% antud 

hooldekodu töötajatest), 82% Pääsukese Pesa töötajad ning 75% Kursana Eesti OÜ 

Merivälja pansionaadi ja ka Eakate Kodu töötajad. 

Samuti oli rohealal viibimise eesmärgina mainitud looduse nautimine, mida käisid tegemas 

27% kõikidest vastajatest. Enim nauditi loodust MTÜ Eakate Hooldekodus (100% antud 

hooldekodu vastustest) ning Pääsukese Pesas (50% antud hooldekodu vastanutest). 

On näha, et kõik MTÜ Eakate Hooldekodu töötajad maandavad rohealal käies loodust 

nautides pingeid. 

Kui paljud personalitöötajad viibivad oma tööajal rohealal ning kuidas nad hindavad selle 

mõju? 

Küsides hooldekodu töötajatelt korraga aias viibimise aega saadi vastusteks järgnevad 

protsendid:  

 Vähem kui 10 minutit- 15% 

 10-20 minutit- 33% 

 20-30 minutit- 14% 

 30 minutit kuni 1 tund- 2% 

 1 tund-2 tundi- 2% 

 2 tundi- 2% 

 Muu- 22% 

10% küsitluses osalenutest ei vastanud antud küsimusele. 
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„Muu“ antud küsimuse juures hõlmas erinevaid tegureid, mis mõjutavad õues viibimist. 

Näiteks ilmastik ja aastaaeg. Täpsustuseks oli lisatud veel, et aeg on muutuv ning sõltub 

sellest, kas rohealal viibitakse koos kliendiga või oma puhke hetkel. 

Rohealal viibimist mõjutab suuresti ka aastaaeg. 

Aastaaegadest eelistavad küsitluses osalenud töötajad väljas viibida soojematel aastaaegadel 

nagu selleks on suvi (84%), kevad (48%) ja sügis (21%). Üksikud vastajad eelistasid talve 

(2%). Osad vastajad valisid ka mitu varianti. 

Selgus, et need kaks hooldekodu töötajat, kes eelistavad talve, valisid ka kõik teised 

aastaajad, mis näitab, et inimesel eelistus puudub. 

Aastaajad on väga oluliseks teguriks õues viibimise juures. Inimesed eelistavad soojemaid 

ilmu, mis muudavad õues viibimise nende jaoks atraktiivsemaks. Hooajalisi eelistusi 

mõjutab temperatuur, niiskus. Päikesepaiste mõjub inimestele positiivselt ja tuleb kasuks 

sotsiaalsete suhete loomisel ning tuju parandamisel. Sotsiaalsusele aitab kaasa ka aia 

kujundus ja suhtlemiseks loodud võimalused, näiteks istekohad. Pilvine ilm tekitab paha tuju 

ning see võib olla ka põhjuseks, miks ei eelistata talvel ning ka sügisel õues viibimist. Oma 

rolli mängib siinkohal ka talvedepressioon, mis ilmub tavaliselt sügisel ja talvel ning 

leevendub kevadel ja sügisel. 

Ka autori uuringust selgus lineaarne seos aastaaegade ja sotsiaalse suhtluse vahel (tabel 3). 

Tabel 3. Lineaarne seos aastaaegade ja suhtluse vahel. 

 Millisel aastaajal eelistate 

tihedamini rohealal käia? 

(suvi) 

Millisel aastaajal eelistate 

tihedamini rohealal käia? 

(kevad) 

Mis eesmärgil lähete 

rohekeskkonda? 

(Kolleegidega/Patsientidega 

suhtlema) 

0.646 0.440 

 

Aastaaegadest tulenev eelistus võib pärineda ka tegevustest, mida õues teha eelistatakse. 

Kuna selgus, et aias veedetakse koos kolleegidega oma pause (20%) ning seal viibitakse 



46 

eesmärgiga suhelda kolleegide ja/või patsientidega (51%), siis antud tegevusteks on 

sobivama soojemad aastaajad.  

Roheala viibimisel on teaduslikult tõestatud positiivne mõju inimesele. Küsitluses selgus, et 

enamus vastanutest märkas samuti muutusi oma mõtetes. 16% vastanutest leidis, et nende 

mõtted olid drastiliselt selgemad ja erksamad õues viibides võrdluses töökeskkonnaga, 36% 

tundsid muudatusi, kuid need ei olnud nende hinnangul drastilised, 28% vastanutest ei 

tundud midagi, 2% vastasid, et nende mõtted ei ole selgemad ja erksamad kui 

töökeskkonnas. 12% ei vastanud antud küsimusele. 

Milliseid aiatüübid on esindatud ning mis materjale ja valgustust on ala kujundamisel 

kasutatud? 

Aiatüüpe on erinevaid ning aiad võivad asuda nii hoone sees kui ka väljas. Et saada aimu, 

millised aiad on Eesti hooldekodudes, keskendus autor järgneva küsimusega erinevatele aia 

tüüpidele. Küsitluse tulemusena selgus, et hooldekodudes on enamuses hoone välised aiad 

(31%), kuid samuti leidud hoonesiseseid aedu (25%). 21% vastanutest leidis, et hooldekodu 

alal asub vaatamise aed, 13% eesaed ning samuti 13% vastanutest leidis, et aiatüübiks on 

teekonnaaed. 1% vastanutest märkis, et hooldekodus asub katuseaed. Osa vastajaid märkas 

hooldekodu alal erinevaid aiatüüpe ning sellest tulenevalt valis mitu vastusevarianti. 

Kõige enam märgiti hoone välist aeda, mis asub Kuldse Sügise alal, Kursana Eesti OÜ 

Merivälja pansionaadi alal, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla alal, Iru Hooldekodu alal. 

Hoonesisene aed on Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaadil, Pääsukese Pesal ning Iru 

Hooldekodul. 

SK Rakvere Hooldekodu, Rakvere Haigla õendusabi, MTÜ Eakate Hooldekodu ning 

Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaat omavad hooldekodu alal eesaeda. 

Antud küsimus võis tekitada vastajates segadust, kuna aiatüüpe ei olnud küsimustikus lahti 

kirjutatud. 

Sõltumata rohealal leiduvatest aiatüüpidest saab rohealal viibida ka pimedal ajal, eeldusel, 

et aia kujundamisel on kasutatud valgustust. 

Valguse mõju inimesele on palju uuritud ning tulemused on olnud erinevad. On tõdetud, et 

valguse puudumisel ei viibi inimene ka õues. Antud teemat hooldekodu aia juures uurides  
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selgus, et kolme piirkonna konkreetsetes hooldekodu aedades on enamasti valgustatud 

jalgtee (60% vastanutest), mis võimaldab jalutada või viibida õues ka pimedal ajal. Samuti 

oli valgustatud veekogu (15%), konkreetset taime (7%), skulptuuri/kivi (2%), mis edastavad 

positiivset mõju hoonest õue vaatamisel. Leidus ka aedu, kus valgustus üldse puudus (19%). 

Saadud vastuste kohaselt oli aias valgustatud veekogu kahel hooldekodul- Kuldne sügis ja 

Pääsukese Pesa. 

SK Rakvere Hooldekodu ja Rakvere Haigla õendusabi aladel on valgustatud konkreetne 

taim. 

Vastajad hindasid aedade valgustust negatiivselt ning leidus ainult kolm hooldekodu, mille 

töötajad vastasid, et neil on aed valgustatud. Nendeks on Kuldne Sügis, Kursana Eesti OÜ 

Merivälja pansionaat ja Pääsukese Pesa. Ülejäänute puhul tekkisid vastajatel kahtlused ning 

vähemalt mõni hooldekodu töötaja märkis, et valgustus puudub. 

Aedade kujundamisel saab kasutada materjale, mis võivad pärineda nii loodusest, kuid 

võivad olla ka kunstlikult toodetud.  On leitud, et elavatel materjalidel on inimesele 

positiivne mõju, andes neile edasi lootuse, turvatunde ning elu tunde. Ka autori poolt läbi 

viidud küsitlusest selgus, et enamustes (80%) hooldekodu aedades on kasutatud elavaid 

materjale aia kujundamisel. Ainult 2% vastanutest märkas aias tehismaterjalide kasutamist. 

Ülejäänud 18% ei vastanud antud küsimusele. 

Elavmaterjalid aia kujundamisel võivad olla näiteks erinevad taimed- puud, põõsad, lilled. 

Ilmnes lineaarne seos elava materjali kasutamise ja traditsioonide vahel (tabel 4). 

Tabel 4. Lineaarne seos elava materjali ja personali traditsioonide vahel 

 Millised traditsioonid on personalil välja 

kujunenud? 

(Sünnipäevade tähistamine) 

Hooldekodu aia ala kujundamisel on 

kasutatud... 

(Elavaid materjale (puit, kivi, taimed)) 

0.493 
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Antud tabelist saame teha järelduse, et aia kujundamisel kasutatud elavat materjali 

kasutatakse erinevate tähtpäevade (sünnipäeva) tähistamistel. Näiteks saab elava materjalina 

kasutada tähistamisel taimi (lõikelilli, potitaimi). 

Autori tundis huvi aia kujundamisel kasutatud materjali päritolu kohta. Selgus, et 39% 

vastanutest ei märganud aias kohaliku päritoluga materjale, 27% märkas. Ülejäänud 

küsitluses osalejad ei vastanud antud küsimusele. 

Kuldse Sügise, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ning Iru Hooldekodu aias on kasutatud 

maakonnas levivaid materjale. 

Kohaliku materjali mitte eelistamine võib olla tingitud selle kättesaadavusest ning hinnast. 

Samuti võib olla tegu lihtsalt teadmatusega. 

Aia kujundamisel kasutatud materjalid pakuvad külastajate jaoks eraldust, avatust, päikest 

ja varju. Küsitluses osalenud hooldekodude töötajad leidsid, et enamus aiad pakkusid 

kasutajatele päikest (71% vastajatest), varju (54%), avatust (42%) ning eraldust  oli näha 

40% vastajate hinnangul. Enamasti valisid vastajad mitu vastusevarianti.  

Kokkuvõtvalt võib siinkohal öelda, et aiad on sobivad erinevatele sihtgruppidele. On 

võimalust viibida päikese käes ning koguda D-vitamiini ning samuti leiab varjualuse, et 

päike liiga ei teeks. 

Hooldekodu alal märkasid eraldatust SK Rakvere Hooldekodu, Kursana Eesti OÜ Merivälja 

pansionaat, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, Pääsukese Pesa, Iru Hooldekodu ning 

samuti MTÜ Eakate Hooldekodu. 

Eelnevalt nimetatud hooldekodud pakuvad lisaks eraldatusele ka avatust. Avatust leiab ka 

Rakvere Haigla õendusabi alalt. 

Päikest on leida iga küsitluses osalenud hooldekodu alal, välja arvatud Kuressaare Haigla 

SA Hooldekodu alal. Kuressaare Haigla SA Hooldekodu alal tähendati ainult varu päikese 

ja tuule eest. Hooldekodu alal pakuvad varju suured puud muruplatsil. 

Kõik Kuldse Sügise töötajad, kes osalesid küsitluses leidsid, et nende alal on varju tuule ja 

päikese eest. Sama leidsid veel SK Rakvere Hooldekodu, Rakvere Haigla õendusabi, 

Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaadi, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, Iru 
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Hooldekodu ja MTÜ Eakate Hooldekodu töötajad. Välja jäänud kolme hooldekodu alal 

varju ei leia.  

Elavmaterjalid aias pakuvad varju päikese ja tuule eest. Antud väide sai kinnitust ka läbi 

lineaarse seoses, leides et päikese ja tuule eest pakub varju aias olev elavmaterjal (tabel 5).  

Tabel 5. Lineaarne seos elavmaterjali ja varju pakkumise vahel 

 Hooldekodu aia ala kujundamisel on 

kasutatud... 

(Elavaid materjale (puit, kivi, taimed)) 

Kas hooldekodu alal on... 

(Varju (päikese eest, tuule eest)) 

0.443 

 

Samuti selgus autori poolt läbi viidud küsitlusest, et elav materjal aias on lineaarselt seotud 

eraldusega aias (tabel 6). 

Tabel 6. Lineaarne seos eralduse ja elava materjali kasutuse vahel 

 Hooldekodu aia ala kujundamisel on 

kasutatud... 

(Elavaid materjale (puit, kivi, taimed)) 

Kas hooldekodu alal on... 

(Eraldatust) 

0.405 

 

Autori poolt läbi viidud küsitlusest ilmnes lineaarne seos hooldekodu ala eralduse ja 

hoonesisese aia vahel (tabel 7).  

Tabel 7. Lineaarne seos hoonesisese aia ja hooldekodu ala eralduse vahel 

 Missuguseid aiatüüpe hooldekodu alal 

leidub? 

(Hoonesisene aed) 

Kas hooldekodu alal on... 

(Eraldust) 

0.402 
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Milline vaade avaneb hooldekodu puhketoa aknast ning millised on domineerivad värvid? 

Nagu eelnevalt on selgunud, siis enamus (79%) hooldekodu personalist viibib siseruumides. 

Selle põhjuseks on kas aia puudumine, ilmastik või muud tegurid, mis mõjutavad rohealal 

viibimist. Siseruumides viibides saab välismaailmaga kontakti akende kaudu. Vaade aknast 

võib pakkuda inimesele äärmiselt positiivseid emotsioone ning võib omada taastavat mõju. 

Vaated võivad olla väga erinevad nagu näiteks vaade loodusele või vaade tehiskeskkonnale. 

Vaade tehiskeskkonnale mõjutab inimese rahulolu negatiivselt. Tehiskeskkonna 

leevendavaks teguriks on seal leiduv ja kasvav elusmaterjal. Kui aga aknast näeb ainult teist 

maja ja ei midagi muud, siis on leitud, et kirjeldatud vaade on samaväärne akna 

puudumisega. 

Küsitluse tulemustest hooldekodude aknast vaadete osas selgus, et 48% vastanutest näeb 

aknas hooldekodu ümber asuvaid maju/hooneid, 37% näeb aknast aeda, 17%-l paistab 

hooldekodu aknast ümbritsev mets, 13%-le paistab aknast aias asetsev peenar/skulptuur, 

12%-le paistab kivisein ning 11%-le paistab veekogu. Mõned vastajad on näinud aknast 

mitut nimetatud vaadet, mis tõttu on valitud mitu varianti. 

Kõik küsitluses osalenud Kuldse Sügise hooldekodu töötajad näevad aknast veekogu, mis 

mõjub inimesele tervendavalt ning tekitab positiivse emotsiooni. Samuti nägid veekogu 

mõned Pääsukese Pesa töötajad. 

Rakvere Haigla õendusabi ja SA EELK Tallinna Diakooniahaigla töötajad näevad puhketoa 

aknast enamasti kiviseina.  

Vaade hooldekodu ümbritsevatele majadele ja hoonetele esineb Kuressaare Haigla SA 

Hooldekodu töötajatel ning suuremal või väiksemal määral ka teistele hooldekodudele, välja 

arvatud Pääsukese Pesa. Teiste hoonete ja majade nägemine on loomulik arvestades asjaolu, 

et kõik hooldekodud asuvad linnas. Pääsukese Pesa puhul tuleb kasuks hooldekodu aiaga 

eraldatus, mis tõttu nad näevad kõrget aeda ja rohelust enda hooldekodu alal. 

Läbiviidud küsitlusest selgus, et aknast vaatel ja naudingutel oma töös on lineaarne seos. 

Vaade aias olevale peenrale/skulptuurile pakub töötajatele vaheldust ja iseseisvust (r=0.482, 

p<0.05) 

Samuti ilmnes lineaarne seos aknast vaate ja puhkevõimaluse vahel (tabel 8). 
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Tabel 8. Lineaarne seos aknast vaate ja puhkevõimaluse vahel 

 Millised puhkevõimalused on hooldekodu 

personalile loodud?  

(Aed) 

Vaade aknast: Milline vaade avaneb 

hooldekodu puhketoast välja vaadates? 

(Vaade aiale üldiselt) 

0.515 

 

Seoses aknast vaatega paistab peale konkreetsete asjade sealt ka erinevad värvid, mis 

alateadlikult samuti mõjutavad inimest ja tema käitumist.  

Autori poolt läbiviidud küsitluses selgus, et kolme linna hooldekodude aknast paistavad 

domineerivalt roheline (67%), hall (35%), kollane (25%), sinine (16%) ning punane (4%). 

Mõned vastanutest nägid domineerivat mitut värvi.  

Puhketoa aknast nähti domineerivalt rohelist värvi kõikides küsitluses osalenud 

hooldekodudes. Leidus kaks hooldekodu, mille kõik töötajad nägid rohelist- SK Rakvere 

Hooldekodu ja Kuldne Sügis. Tulenevalt asjaolust, et enamus hooldekodude akendest 

paistab aed, siis on roheline domineeriva värvima loomulik tulemus. Muru, puud, põõsad- 

kõik on domineerivalt rohelised. Rohelisus sõltub aga suuresti ka aastaajast. Kevadel ja suvel 

on näha rohkem rohelust kui sügisel ja talvel.  Rohelisel värvil on tähendatud rahustav ja 

stressi vähendav mõju.  

Halli nähti kõige rohkem Nõmme Sotsiaalmaja aknast ning ka kõikidest teistest akendest, 

välja arvatud Kuldse Sügise puhketoa aknast. Hallid on enamasti akendest paistavad teised 

hooned ning samuti teed. Hall värvina on neutraalne, kuid vähendab inimese 

tähelepanuvõimet. 

Sinisena näeb igapäevaselt lisaks kindlatele elementidele ka taevast, mis paistab pea igast 

aknast. Kõige enam nähti sinist värvi Kuressaare Haigla SA Hooldekodu aknast, Kuldse 

Sügise puhketoa aknast ning Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaadi aknast. Sinisel värvil 

on tähendatud igavlev ja unine mõju inimesele. 
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Punast värvi domineerivana nägid Rakvere Haigla õendusabi kaks vastajat, üks vastaja SK 

Rakvere Hooldekodus ning 1 vastaja Iru Hooldekodust. Punane värv on negatiivse 

alatooniga ning mõjub inimesele ärritavalt, mis tõttu on hea, et antud värvi vähem esineb. 

Kollast nähti SK Rakvere Hooldekodu puhketoa aknast, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla 

puhketoa aknast, MTÜ Eakate Hooldekodu puhketoa aknast. Kollase värvina võib tegu olla 

ümbritseva hoone värviga. Kollasel värvil on füüsilist ja sotsiaalset aktiivsust edendav mõju. 

Hooldekodu töötajatel on enamasti pikad vahetused (72% vastajatest teevad 12+ tundi 

vahetusi), mis tõttu viibitakse hooldekodus ka pimedal ajal. Eelnevalt kirjeldatud aknast 

vaate mõju avaldub ka pimedas, kuid on oluline mis sel ajal aknast paistab. Selgus, et 

pimedas paistab hooldekodu aknast enamasti (60%) valgustatud tänav. 29% vastanutest nägi 

pimedas ka valgustatud aeda, 7%-le paistis aknast peegeldus veekogult. On leitud, et vesi ja 

rohelus koos mõjuvad inimesele stressi vähendavalt ning tuju parandavalt. 

Kõik Kuressaare Haigla SA Hooldekodu, Rakvere Haigla õendusabi, Eakate Kodu, SK 

Rakvere Hooldekodu töötajad nägid pimedas hooldekodu aknast valgustatud tänavat. 

Hooldekodu Kuldne Sügis aknast paistab samuti valgustatud tänav, kuid lisaks sellele on 

näha veel ka peegelduvaid pindu. Antud juhul on peegeldavaks pinnaks hooldekodu alal 

paiknev veekogu.  

Valgustatud aed oli näha kõikide teiste hooldekodude (Nõmme Sotsiaalmaja, Kursana Eesti 

OÜ Merivälja pansionaat, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, Pääsukese Pesa, Iru 

Hooldekodu, MTÜ Eakate Hooldekodu) puhketubade akendest. 

SK Rakvere Hooldekodu, Rakvere Haigla õendusabi, Kursana Eesti OÜ Merivälja 

pansionaat, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ning Iru Hooldekodu osa personali 

hinnangul ei paista pimedas midagi. Siin võib tuua paralleele valgustuse kasutamisega aias, 

mille hindasid puudulikuks samad hooldekodud. Erandiks on Kursana Eesti OÜ Merivälja 

pansionaat, kelle aed oli kõikide töötajate meelest valgustatud. Kusana puhul võib olla tegu 

mitme puhkeruumiga, millest osadest ei paista aed (on näha ka aknast vaate tulemusena). 

Programmi SPSS andmetel on lineaarne seos kogunemiskoha ja puhketoa aknast pimedal 

ajal paistvaga. Nimelt personali kogunemiskohaks kujunenud aed on valgustatud ning 

paistab pimedas puhketoa aknast (r=0.447, p<0.05). 
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Samuti ilmnes lineaarne seos aknast vaate ja pimedas aknast vaate vahel (tabel 9). 

Tabel 9. Lineaarne seos aknast vaate ja pimedas aknast vaate vahel 

 Vaade aknast: Milline vaade avaneb 

hooldekodu puhketoast välja vaadates? 

(Vaade aiale üldiselt) 

Pimedas paistab hooldekodu puhketoa 

aknast... 

(Valgustatud hooldekodu aed) 

0.486 

 

Millega saab aias tegeleda? 

Nagu eelpool selgus, siis hooldekodu töötajad käivad aias, et suhelda patsientide ja/või 

kolleegidega. Mugavamaks suhtlemiseks saab aias luua erinevaid keskkondi, mis on 

mõeldud kasutamiseks kas suuremale grupile või ka üksikult. Tulenevalt aia kasutajate 

sihtgrupist erinevad ka pinkide paigutused. Autori poolt läbi viidud uuringust selgus, et Eesti 

hooldekodude aedades on pingid paigutatud enamasti üksikult (49%) ja/või kahekaupa 

(49%). 12% vastajatest märkis, et hooldekodu aias on pingid suunatud suuremale grupile, 

mis annab personalile hea võimaluse külastada aeda kolleegide grupi või samuti koos 

mitmete patsientidega. Samuti 12% vastajatest leidis, et aias on pingid paigutatud vastakuti, 

mis samuti loob suhtlemiseks soodsad võimalused. Osades hooldekodudes on pingid 

paigutatud mitut erinevat moodi, tänu millele said valituks ühe vastaja poolt mitu 

vastusevarianti. 

Eakate Kodu alalt leiab vastakuti paigutatud ning suurema grupi jaoks mõeldud pinkide 

asetuse. 

Kuressaare Haigla SA Hooldekodu alal on pingid paigutatud üksikult või vastakuti. 

SK Rakvere Hooldekodu, MTÜ Eakate Hooldekodu, Kuldse Sügise aladelt leiab kõiki 

eritüüpi pinkide paigutust, seega antud hooldekodude alad on suunatud erinevatele 

sihtgruppidele, pakkudes võimalust veeta aega koos kolleegide ja/või patsientidega ning ka 

üksi. 
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Rakvere Haigla õendusabi, Kursana Eesti OÜ Merivälja pansionaadi, Pääsukese Pesa, Iru 

Hooldekodu alal on pingid üksikult ja kahe kaupa. 

SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ala on pingid paigutatud üksikult ja kahekaupa ning 

samuti suurema grupi jaoks kas ringi või üksteise taha. Antud valik loob hea võimaluse 

suhtlemiseks ning grupiürituste läbiviimiseks rohealal. 

Nõmme Sotsiaalmaja alalt leiab mõned üksikud pingid, kuid enamus antud hooldekodust ei 

vastanud antud küsimusele. Kuna antud hooldekodul ei ole ka oma aeda, siis on arusaadav, 

et puudub ka võimalus paigutada pinke. 

Seoses pinkide asetusega aias on tähendatud kahte lineaarset seost kogunemiskoha ja ka 

valgustuse vahel. 

Kogunemiskohana kasutatava aia istepingid on paigutatud kahekaupa ning pinkide juures 

asub valgustatud jalgtee (tabel 10). 

Tabel 10. Lineaarsed seoses pinkide asetuse ja kogunemiskoha ning aia valgustuse vahel 

 Mis koht on teie personalil 

välja kujunenud 

kogunemiskohaks? 

(Aed) 

Kui aias on kasutatud 

valgustust, siis mis osa aiast 

on valgustatud? 

(Jalgtee) 

Hooldekodu ala on 

istepingid paigutatud... 

(Kahe kaupa) 

0.419 0.416 

 

Pinkide olemasolu aitab kaasa inimeste motiveerimisel õue minema ning seal viibima. Tänu 

pinkide asetusele aia suhtes saab suunata pingi kasutajate vaateid teatud kohtadele. Näiteks 

saab suunata istujate pilku aias olevale elavale materjale. 

Aia olemasolu korral on seal võimalik läbi viia erinevaid vaatlusi, millele samuti aitab kaasa 

pinkide olemasolu. Autor keskendus oma küsitluses linnu-, looma- ja taimevaatlusele. Anti 

võimalus pakkuda veel mingit muud vaatlust. 

Töö tulemusena leiti lineaarne seos linnuvaatluse ja elava materjali kasutuse vahel. 



55 

Selgus, et linnuvaatlust tehes on näha aia kujundamisel kasutatud elavaid materjale (tabel 

11). 

Tabel 11. Lineaarne seos linnuvaatluse ja elava materjali vahel 

 Hooldekodu aia ala kujundamisel on 

kasutatud... 

(Elavaid materjale (puit, kivi, taimed) 

Missuguseid vaatlusi saab alal teha? 

(Linnuvaatlus) 

0.472 

 

Elava materjalid aia disainis loovad lindudele sobivaid pesitsuspaiku, mis teeb lindude elu 

linna piirkondades võimalikuks. 

Samuti ilmnes lineaarne seos taimevaatluse ja elava materjali kasutuse vahel aias. Nimelt  

on taimevaatlust tehes näha elavaid materjale (tabel 12). 

Tabel 12. Lineaarne seos taimevaatluse ja elava materjali vahel 

 Hooldekodu aia ala kujundamisel on 

kasutatud... 

(Elavaid materjale (puit, kivi, taimed) 

Missuguseid vaatlusi saab alal teha? 

(Taimede vaatlus) 

0.545 

 

Aia disainis kasutatud elavmaterjal võib samuti olla osa taimevaatlusest, pakkudes erinevaid 

vaateid aia külastajale.  

Läbi viidud küsitlusest selgus, et 66% vastajatest saab hooldekodu alal teha taimede vaatlus, 

48% vastanutest saab hooldekodu alal läbi viia linnuvaatlus ning 11% loomade vaatlust. 

Kuna ühel alal saab enamasti teha mitut vaatlust, on ka valitud rohkem kui 1 vastus. 

Taimevaatlust saab teha kõikide hooldekodude alal, välja arvatud Eakate Kodu. 
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Samuti on võimalik läbi viia linnuvaatlust pea kõikides küsitluses osalenud hooldekodu 

aladel, välja arvatud Kuressaare Haigla SA Hooldekodu ala, Nõmme Sotsiaalmaja ala. 

Loomi oma hooldekodu alal on tähendatud SK Rakvere Hooldekodu, Kursana Eesti OÜ 

Merivälja pansionaat, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ning Iru Hooldekodu. Antud 

hooldekodud asuvad kõik vaiksemas piirkonnas, tänu millele on ilmselt antud aladel nähtud 

ka loomi. Kõikidel nimetatutel hooldekodudel on olemas ka aed elavamaterjaliga, mis 

soodustab loomade huvi antud ala kohta.  

Mida soovitakse aia juures muuta? 

Viimaseks küsimuseks hooldekodu töötajatele oli nende arvamuse ja soovide küsimine 

seoses aia muutmisega. 

Antud küsimuse vastused jagunesid väga erinevalt. Leidus neid, kes ei sooviks midagi muuta 

oma aias (26% vastajatest arvas nii), leidus neid, kes sooviksid aeda rohkem pinke (26%), 

et oleks võimalus veeta oma aega õues ning suhelda teiste inimestega. 

Suur hulk vastajatest sooviks hooldekodu aeda rohkem taimi ja/või peenraid (24% 

vastanutest), pikemaid jalgradasid (12%), suuremat aeda (9%), varjualust (8%). Antud 

tulemused näitavad selgelt, et hooldekodu töötajatel on huvi veeta rohkem aega hooldekodu 

rohealal. Osa vastajatest valis mitu varianti. 

Oma aiaga olid kõige rohkem rahul Kuldne Sügis, kes ei muudaks oma aias mitte midagi. 

Rohkem istepinke soovivad näiteks Iru Hooldekodu ning Kursana Eesti OÜ Merivälja 

pansionaat. Tegemist on kahe kõige suurema hooldekoduga, kes küsitluses osalesid ning 

tulenevalt inimeste suurest hulgast on antud soov mõistetav. 

Veekogu soovisid oma hooldekodu alale SK Rakvere Hooldekodu, SA EELK Tallinna 

Diakooniahaigla, Iru Hooldekodu ning MTÜ Eakate Hooldekodu. Veekogu soovi on ilmselt 

kõige raskem täita MTÜ Eakate Hooldekodul, kuna antud hooldekodu asub kortermajas ning 

puudub oma hoov. 

Suuremast aias unistab SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ning Pääsukese Pesa. 

Rohkem taimi ja/või peenraid, pikemaid jalgteid ning varjualust hooldekodu alale ihkab 

kõige rohkem Iru Hooldekodu. Üksikuid sooviavaldusi on ka teistelt hooldekodudelt. 
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Vastustest selgus veel, et 15% vastanutest üleüldse aed hetkel puudub, tänu millele tuleks 

suuremat tähelepanu pöörata vaatele puhketoa aknast. 

Aia puudumist märkisid kõik Kuressaare Haigla SA Hooldekodu töötajad, samuti Nõmme 

Sotsiaalmaja ja Rakvere Haigla õendusabi. 

Lineaarne seos ilmnes veekogu soovi ja aia vahel (tabel 13). 

Tabel 13. Lineaarne seos veekogu soovi ja aia kui kogunemiskoha vahel 

 Mis koht on teie personalil välja kujunenud 

kogunemiskohaks? 

(Aed) 

Mida soovite hooldekodu aia alal muuta? 

(Veekogu olemasolu (hetkel puudub)) 

0.454 

 

Antud tulemusega seos ilmnes lineaarne seos elava materjali ja ka linnuvaatluse vahel. 

Selgus, et  neil, kellel aed puudub, soovivad teha aias linnuvaatlusi ning aia kujundamisel 

kasutada elavaid materjale (tabel 14). 

Tabel 14. Lineaarne seos aia puudumise ning elava materjali ja linnuvaatluse vahel 

 Hooldekodu aia ala 

kujundamisel on 

kasutatud... 

(Elavaid materjale (puit, 

kivi, taimed)) 

Missuguseid vaatlusi saab 

alal teha? 

(Linnuvaatlus) 

Mida soovite hooldekodu 

aia alal muuta? 

(Hetkel üldse aed puudub) 

0.519 0.400 

 

Eelpool välja toodud lineaarne seos näitab, et inimesed tunnevad puudust rohelusest enda 

ümber ning võimalusest veeta oma aega välitingimuses, mis pakub võimalust teha kõige 

muu hulgas ka linnuvaatlusi. 
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Viimase asjana andis autor võimaluse vastajatel midagi veel omalt poolt lisada, mida antud 

küsimustik ei hõlmanud. 

Küsitluses osalenute soovide ja mõtete vahel esines samuti kaks lineaarset seost. 

Nendest esimene seos ilmnes puhkepauside vahel, mis väljendub soovis omada aeda, kus 

veeta pause, mida oma töös nautida (tabel 15). 

Tabel 15. Lineaarne seos puhkepauside ja lisatud mõtete vahel 

 Mida oma töös enim naudite? 

(Puhkepause) 

Kui soovite veel midagi lisada 

(Tore oleks omada aeda,  kus on rohelus, 

puid, lilli, kõnnitee ja lehtla) 

0.490 

 

Teine lineaarne seos tekkis puhkevõimaluse puudumisega seoses ehk  hooldekodu personalil 

puhkevõimalus puudub, kuna hooldekodu asub kortermajas ning ei ole võimalik aeda 

muuta/teha (tabel 16). 

Tabel 16. Lineaarne seos puhkevõimaluse puudumise ja lisatud mõtete vahel 

 Millised puhkevõimalused on hooldekodu 

personalile loodud?  

(Puhkevõimalus puudub) 

Kui soovite veel midagi lisada 

(Hooldekodu asub kortermajas, pole väga 

võimalik aeda muuta) 

0.493 

 

Tulenevalt hooldekodude asukohale on mõnel juhul äärmiselt keeruline midagi paremaks 

muuta ning vastavalt soovile luua. Kõige suuremad piiranguid linnas seabki just asukoht 

(enamasti asub teiste hoonete vahel) ning ei ole võimalik oma aia ala suurendada. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida Eesti linnades asuvate hooldekodude personali 

puhkevõimalusi ning leida seoseid roheala tervendava mõjuga. Eesmärgi saavutamiseks viis 

Autor läbi uuringu kolmes Eesti linnas asuvas hooldekodus. 

Töö teoreetilises osas kogus Autor infot antud teema analüüsimiseks ning järelduste 

tegemiseks. 

Tausta infona leiti, et juba 1930ndatest on kasutatud aeda tervisehoiu teenuse osana. Aedade 

rolli tervenemise protsessis on suurema tähelepanu alla alates 1980ndatest. 

Tervendavaks nimetatakse aeda, millel on taastav mõju tervisele. Taastav mõju võib olla nii 

vaimne kui ka füüsiline. Tervendavad aiad pakuvad stressivähendavat toimet, leevendavad 

sümptomeid ning parandavad aias viibija meeleolu. 

Haigla aladel jagunevad alad erinevalt. Haiglate aladelt on leitavad: looduse teerada, 

ülemineku ala (tuntud ka eesaia nime all), sissepääsuveranda, aatriumaed, vaatamise aed, 

teraapilised aiad, meditatsiooni aed, katuse aed (ka katuseterrass). Aia tüübi valik sõltub 

haigla võimalustest. 

Aed on üheks võimaluseks hooldekodu personali puhkuseks ning taastumiseks. Hooldekodu 

töötajate töökeskkond on keeruline ning nad kogevad füüsilist ja emotsionaalset stressi. 

Keeruliseks muudab töökeskkonna raskelt haiged ja mälu- või mõtlemistegevus 

probleemidega patsiendid, kes nõuavad erihoolt ning tähelepanu. 

Stressi tekitajateks on ka tehiskeskkond ning ka päevavalguse puudumine. Päevavalgusel on 

tähendatud inimesele positiivne mõju ning on leitud, et päevavalgus aitab kaasa 

õnnehormoonide tekkimisele. Peale päevavalguse aitab stressi leevendada veel jalutamine 

ja töötamine aias. Emotsionaalne paranemine välitingimustes toimub läbi nelja etapi. 

Etappide läbimine sõltub aias viibimise ajast. 

Et viibida aias ka pimedal ajal, mida Eesti kliimas tuleb ette tänu aastaaegadele, on hea kui 

aias on valgustus, mis annab võimaluse roheala külastada igal ajal. 
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Roheala kujundamisel on võimalik kasutada erinevaid kujundeid/sümboleid ning teadlikult 

suunata aia kasutajaid rohealal viibima ning teatud elemente jälgima. Üheks võimaluseks on 

kasutada aias kunsti. Kunstiks võib olla näiteks mõni skulptuur. Samuti on võimalik 

kasutada rohealal veekogu, mis tekitab külastajates huvi ning mõjub positiivselt. Rohealal 

viibimist mõjutab ka seal võimalikud tegevused. Üheks tegevuseks rohealal on suhtlemine 

ning selle tegevuse soodustamiseks on hea kasutada istepinke. Vastavalt roheala sihtgrupile 

tuleks hoolikalt kaaluda pinkide asetust, läbi mille saab suunata istujate vaateid ning samuti 

potentsiaalset suhtlusgruppi (pingid suurema grupi jaoks). 

Rohealal on võimalik läbi viia ka mitmeid vaatlusi, näiteks linnuvaatlus, loomade vaatlus ja 

taimede vaatlust.  

Kuna kõikidel hooldekodudel ei ole alati võimalust luua töötajatele ja patsientidele 

lõõgastumiseks ja puhkamiseks aeda, siis on selle leevendamiseks vaade aknast. On 

tähendatud, et roheluse nägemine aknast parandab töötaja rahulolu ning mõjub talle 

positiivselt. Seevastu tehiskeskkonna nägemine (teised majad, parkimisplats) ilma 

roheluseta on võrdne akna puudumisega. Peale vaate aknast mõjutavad inimest ka värvid. 

Roheline värv mõjub inimesele rahustavalt ning stressi vähendavalt. Värvid, mida õuealadel 

näeme on suuresti sõltuvad aastaaegadest. Sügisel on näha rohkem oranže ja punakaid toone, 

kevadel rohelisi. 

Õuealal nähtavad värvid sõltuvad ka alal kasutatud materjalidega. Elavad materjalid on 

enamasti rohelised ning annavad külastajale edasi lootuse ja elu tunde.  

Magistritöö eesmärgini jõudmiseks püstitati 7 uurimusküsimust, millele leiti 

ankeetküsimustiku tulemuste alusel vastuseid.  

Millised puhkevõimalused on loodud Eesti hooldekodude personalile? 

 79% küsitluses osalenud hooldekodudest on loodud puhkamiseks puhkeruum. 

 Pea pooltel (47%) hooldekodudel on olemas peale puhkeruumi ka aed, kus töötajad 

saavad puhata ning mõtteid koguda. 

 Hooldekodu personalile mõeldud aeda kasutatakse kogunemiskohaks (r= 0.574, 

p<0.05). 
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Kui paljud töötajatest kasutavad võimalust puhata ning kuidas/kellega eelistatakse oma 

aega roheala veeta? 

 Enamus (68%) töötajatest kasutavad puhkepause vastavalt päevale ning kiiremal 

päeval jätavad üldse vahele. Leidub ka neid, kes kasutavad iga ette nähtud pausi 

puhkamiseks (26%). 

 Hooldekodu rohekeskkonda minnakse koos kolleegiga, et suhelda (r=0.440, p<0.05). 

 Hooldekodu rohekeskkonda minnakse koos patsiendiga, et suhelda (r=0.646, 

p<0.05). 

Kui paljud personalitöötajad viibivad oma tööajal rohealal ning kuidas nad hindavad selle 

mõju? 

 Enamus (52%) töötajatest märkas rohealal viibides oma mõtetes positiivseid 

muudatusi. 

 33% töötajatest viibib rohealal 10-20 minutit. 

 Paljudel töötajatel sõltub rohealal viibimine sellest, kas seda veedetakse koos 

patsiendiga või kasutatakse seda puhkamiseks. 

 Hooldekodu töötajad eelistavad viibida roheala soojematel aastaaegadel nagu näiteks 

suvi (84%) ja kevad (48%). 

Milliseid aiatüübid on esindatud ning mis materjale ja valgustust on ala kujundamisel 

kasutatud? 

 Hooldekodu aladel on leitavad hoone välised aiad (31%) ja hoone sisesed aiad (25%). 

 Pea kõikides (80%) hooldekodude aedades on kasutatud elavaid materjale. Üksikud 

vastajad tähendasid tehismaterjalide kasutust (2%). 

 Päikese ja tuule eest pakub varju aias olev elavmaterjal (r=0.443, p<0.05). 

 Kohaliku päritoluga materjalid ei ole selgelt eelistatud (39% vastanutest eelistab). 

 Hooldekodualadest on valgustatud enamasti jalgtee (60%). 

 Leidub aedu, kus valgustus üldse puudub (19%). 

 Vaade aias olevale peenrale/skulptuurile pakub töötajatele vaheldust ja iseseisvust 

(r=0.482, p<0.05). 

Milline vaade avaneb hooldekodu puhketoa aknast ning millised on domineerivad värvid? 

 Suurem hulk hooldekodu töötajatest näeb oma puhketoa aknast ümbritsevaid 

hooneid (49%) ning aedu (37%). 



62 

 Personali kogunemiskohaks kujunenud aed on valgustatud ning paistab pimedas 

puhketoa aknast (r=0.447, p<0.05). 

 Domineerivalt paistab hooldekodude akendest roheline (67%), hall (35%), kollane 

(25%), sinine (16%) ning punane (4%) 

 Puhkamisvõimalusena loodud aed paistab ära hooldekodu puhkeruumi aknast 

(r=0.515, p<0.05). 

Millega saab aias tegeleda? 

 Hooldekodu aladel saab läbi viia taimede vaatlust (66%), linnuvaatlust (48%) ja ka 

loomade vaatlust (11%). 

 Suhtlemiseks on loodud võimalused läbi pinkide asetuse aias. Kogunemiskohana 

kasutatava aia istepingid on paigutatud kahekaupa (r=0.419, p<0.05). Leidub 

istumiskohti ka suurema grupi jaoks (12%). 

Mida soovitakse aia juures muuta? 

 Aedade juures soovitakse enim muuta istepinkide hulka (26%), peenarde/ taimede 

hulka (24%) ning soovitakse pikemaid jalgradu (12%). Küsitluses osales ka 1 

hooldekodu, mille töötajad ei soovi aias mitte midagi muuta.  

 15% küsitluses osalenutest puudus aed. 

 Hooldekodu personalil puhkevõimalus puudub, kuna hooldekodu asub kortermajas 

ning ei ole võimalik aeda muuta/teha (r=0.493, p<0.05). 

Leitud tulemustest võib järeldada, et küsitluses osalenud hooldekodude töötajatel on 

puhkamiseks loodud siseruumides puhketuba ning 73% oli loodud lisaks puhketoale ka aed, 

kus töötaja saab oma aega veeta. Oma aia puudumisel ümbritseb hooldekodu siiski roheala, 

mida on võimalik külastada.   
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ESTONIA GREEN AREA OPPORTUNITIES AROUND THE 

NURSING HOMES: RESTING OPPORTUNITIES FOR 

STAFF 

Summary 

 

The aim of the given study was to find out nursing home staff resting opportunities in urban 

areas and to find connections with green area healing effect. To achieve the aim, the Author 

carried out a survey in three Estonia cities at nursing homes. 

In the theoretical part the Author collected information to make analysis and conclusions. 

Since 1930 the garden was used as part of health service. Since 1980 the garden had bigger 

role in healing process. 

Healing garden has recovery effects to health, it can be mental or physical. Healing gardens 

provide stress reduction effect, relieve symptoms and improve the mood. 

Hospital areas are divided into zones in different ways. We can find there: the nature trail, 

landscape setback (also known as front garden), the front porch, atrium garden, viewing 

garden, therapeutic gardens, meditation garden, roof garden (including a roof terrace). The 

type of garden depends on hospital financial opportunity. 

The garden is one opportunity to rest and recover. The working environment of nursing home 

employees is difficult and they can experience physical and emotional stress. It is more 

difficult due seriously ill patients and patients with memory or thinking activity who needs 

special attention and care. 

The stress may be caused of built environment and lack of daylight. It is found that the 

daylight has positive effect to a person. Walking and working in garden also helps to 
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decrease stress level. Emotional healing in outside conditions consist of four steps. The 

amount of passed steps depends on the time you spend in outdoor environment. 

Due to Estonia climate and seasonal weather it is important to use lights in garden design to 

motivate people be there in dark time as well. 

Designing the green area it is possible to use different symbols. One option is to use art in 

garden design. For example, it can be a sculpture. Other option is to use water body what 

will effect the green areas user in a positive way. Staying in green area may be effected by 

possible activities. One of the possible activity in green area is communication with others. 

One way to to promote this is using benches in garden. According to garden users it is 

important to evaluate potential size of the users group and the views. 

An another activity in green area is to make observations, for example birds, animal and 

plant observations. 

Not all nursing homes have possibility to create a garden for relaxing. Alternative can be 

window view. The view of greenery vision improves employee satisfaction and has positive 

impact. In contrast, the vision of the built environment (the other houses, a car park) without 

the green element is equivalent to no window view at all. 

In addition, people are also affected by the colors what they can see. The green color has 

calming and stress reducing effect. The colors that we see in outdoor areas are largely 

dependent on the seasons. In autumn, we can see more orange or reddish hues, in spring 

season we can see green. 

In the yard, visible colors depend on the materials used in the field. Living materials are 

mostly green and give visitors a sense of life and hope. 

To achieve the aim of Master´s thesis there were set seven questions which get answers from 

survey questionnaire responses. 

What kind of resting opportunities are available in Estonia nursing homes for staff? 

 79% of nursing homes have resting room for relaxing. 

 Almost half (47%) of nursing homes have beside resting room the garden where 

employees can rest. 

 The garden for nursing home staff is used for gathering place (r= 0.574, p<0.05). 
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How many employees are using the opportunity to rest and how/with whom the prefer 

to spend their time in green area? 

 Most of the employees (68%) are using their breaks according to day and sometimes 

they skip the breaks. There are also employees who are using their break according 

to given time (26%). 

 Employees are going to nursing home green area to communicate with colleagues 

(r=0.440, p<0.05). 

 Employees are going to nursing home green area to communicate with patients 

(r=0.646, p<0.05). 

How many of nursing home employees are spending their time in green area and how 

they evaluate its impact? 

 Most (52%) of employees noticed green area positive effect and noticed mood 

changes in a positive way. 

 33% of respondents are 10-20 minutes in a green area. 

 To lots of employees the time they spend in green area is related with reason why 

they are going there (with patients or for resting) 

 Nursing home employees prefer to spend their time in green area in warmer seasons, 

for example in summer (84%) and in spring (48%). 

What kind of garden types are used and what materials and lighting is used in garden? 

 In nursing home field is used out of building gardens (31%) and inside of the building 

gardens (25%). 

 In almost every (80%) nursing home garden has living material in use. Only few 

respondents noticed artificial materials (2%). 

 Living material provides shade from wind and sun (r=0.443, p<0.05). 

 Local materials are not clearly preferred (39% respondents prefer local material). 

 The walkway is most commonly lit in nursing homes area (60%). 

 There are gardens in which is no lightning at all (19%). 

 The view to flowerbed/sculpture offers variety and independence to employees 

(r=0.482, p<0.05). 
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What kind of view opens from nursing home window and what are the dominate colors?  

 Most of the employees can see from their resting room window surrounding 

buildings (49%) and gardens (37%). 

 The garden, which is personnel gathering place, has lightning and is visible from 

resting room window in dark (r=0.447, p<0.05). 

 Dominating colors from nursing home windows are green (67%), gray (35%), yellow 

(25%), blue (16%) and red (4%).  

 The garden as resting opportunity is visible from resting room window (r=0.515, 

p<0.05). 

What you can do in garden? 

 In nursing home territory, it is possible to make plant (66%), bird (48%) and animal 

(11%) observation.  

 To communicate the opportunities created through the placement of benches in the 

garden. In garden, which is personnel gathering place, the benches are placed two by 

two (r=0.419, p<0.05). There are also benches for a large group (12%). 

What is desired to change at the garden? 

 The most desired change is to get more benches (26%), more flowerbed/plants (24%) 

and longer walkway (12%). There were also one nursing home in which employees 

do not want to change anything in the garden. 

 15% of respondents do not have garden. 

 The nursing home do not have opportunity to relax, because the nursing home is 

located in apartment house and there is no possibility to change/create a garden 

(r=0.493, p<0.05). 

As the results shows nursing home employees have indoor resting room and 73% of 

respondents have also a garden where employees can spend their time and relax. If the 

nursing home do not have a garden, there´s still opportunity to visit green area. 
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Lisa 1. Hooldekodu töötajate seas läbiviidud küsitlus 

Puhkevõimalused hooldekodu personalile 

Tere! 

Olen Eesti Maaülikooli Linna- ja tööstusmaastike korralduse magistrant Liina Kungla ning 

kirjutan lõputööd, mille käigus uurin personali puhkevõimalusi Eesti linnades asuvate 

hooldekodude alal. Sellega seoses palun Teil vastata järgnevatele küsimustele. Tegemist on 

valikvastustega ning korraga võib valida mitu varianti. Kui Te ei leia sobivat varianti, siis 

palun täpsustage oma vastust kirjutades juurde. Iga vastus on minu jaoks äärmiselt oluline! 

Aitäh leitud aja eest! 

Üldine 

Sugu 

 Mees 

 Naine 

Vanus 

 ...-25 

 26-40 

 41-55 

 56-66 

 67-... 

Amet, kellena töötate 

 Juhataja 

 Sekretär 

 Med.õde 

 Hooldustöötaja 

 Teenindus töötaja 

 Muu 

Kui kaua olete antud hooldekodus töötanud? 

………………………………………………………………………. 

Kui pikad on vahetused? 

……………………………………………………………………… 

Mida oma töös enim naudite? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kuidas kasutate rohelust oma töös? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Millised traditsioonid on personalil välja kujunenud? 

 Sünnipäevade tähistamine 

 Tähtpäevade tähistamine (vastlapäev, jaanipäev jne) 

 Puhke aja koos veetmine aias 

 Muu 

 

Mis koht on teie personalil välja kujunenud kogunemiskohaks? 

 Aed 

 Kohvik 

 Puhkeruum 

 Muu 

 

Hooldekodu aed 

Kui tihti kasutate puhkehetki oma töös? 

 Igal ettenähtud hetkel 

 Oleneb päevast, kiirel päeval jätan vahele 

 Ei kasutagi 

 Muu: 

Millised puhkevõimalused on hooldekodu personalile loodud?  

 Aed 

 Puhkeruum (aknaga) 

 Loodusrada 

 Metsaalune 

 Puhkevõimalus puudub 

 Muu: 

Kui kaua viibite hooldekodu aias korraga? 

 Vähem kui 10 minutit 

 10-20 minutit 

 20-30 minutit 

 30 minutit kuni 1 tund 

 1 tund-2 tundi 

 2 tundi 

 Muu: 

 

Millisel aastaajal eelistate tihedamini rohealal käia? 

 Talv 

 Kevad 

 Suvi 

 Sügis 
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Kas Teie mõtted on õues viibides selgemad ja ärksamad kui töökeskkonnas? 

 Jah, drastiliselt 

 Jah, kuid mitte drastiliselt 

 Ei tunnetanud erinevust 

 Ei olnud üldse 

 Muu: 

Kellega koos käite rohealadel? 

 Üksi 

 Kolleegiga 

 Patsientidega 

 Muu: 

Mis eesmärgil lähete rohekeskkonda? 

 Hobidega tegelema 

 Kolleegidega/Patsientidega suhtlema 

 Loodust nautima 

 Pingeid maandama, lõõgastuma 

 Muu: 

Kui aias on kasutatud valgustust, siis mis osa aiast on valgustatud? 

 Jalgtee 

 Veekogu 

 Konkreetne taim (lill, põõsas) 

 Skulptuur/ kivi 

 Valgustus puudub 

Vaade aknast: Milline vaade avaneb hooldekodu puhketoast välja vaadates? 

 Kivisein 

 Vaade aias olevale peenrale/skulptuurile 

 Vaade aiale üldiselt 

 Vaade veekogule (tiik, purskkaev) 

 Vaade hooldekodu ümbritsevale metsale 

 Vaade hooldekodu ümber asetsevatele majadele/hoonetele 

 Muu: 

Domineerivad värvid, mis aknast paistavad 

 Punane 

 Kollane 

 Roheline 

 Hall 

 Sinine 

 Muu: 
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Pimedas paistab hooldekodu puhketoa aknast... 

 Tänavavalgustus (vaade tänavale) 

 Valgustatud hooldekodu aed 

 Peegelduvad pinnad (nt veekogult peegelduv kuu) 

 Pimedas ei paista midagi 

 

Materjalid, tüübid, kujundid aias 

Missuguseid aiatüüpe hooldekodu alal leidub? 

 Vaatamise aed 

 Hoone väline aed 

 Teekondade aed 

 Eesaed 

 Hoonesisene aed 

 Katuseaed 

 Muu: 

Hooldekodu aia ala kujundamisel on kasutatud... 

 Tehismaterjale (plastmassi, metall, klaas) 

 Elavaid materjale (puit, kivi, taimed) 

 Muu: 

Hooldekodu ala on istepingid paigutatud... 

 Üksikult 

 Kahe kaupa 

 Vastakuti 

 Suurema grupi jaoks ringis või üksteise taga 

 Muu: 

Kas hooldekodu aias on kasutatud maakonnas leitavaid materjale? 

 Jah (palun nimetage need) 

 Ei 

Missuguseid vaatlusi saab alal teha? 

 Linnuvaatlus 

 Loomade vaatlus 

 Taimede vaatlus 

 Muu: 

Kas hooldekodu alal on... 

 Eraldatust 

 Avatust 

 Päikest 

 Varju (päikese eest, tuule eest) 
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Mida soovite hooldekodu aia alal muuta? 

 Rohkem taimi/peenraid 

 Suurem aia pindala 

 Veekogu olemasolu (hetkel puudub) 

 Rohkem pinke, et saaks istuda ja suhelda 

 Pikemad jalgteed, et oleks võimalus rohkem õues viibida 

 Varjualuse olemasolu (hetkel puudub) 

 Ei muudaks midagi 

 Hetkel üldse aed puudub 

 Muu: 

Kui soovite veel midagi lisada 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Suur tänu! 
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