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Sisältö

• Luonnon merkitykset

• Luonnon yhteys hyvinvointiin 
ja terveyteen

• Luontolähtöisten palveluiden 
kehittäminen
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Luonnon 
merkitykset

• Luontoyhteys: tiedollista, kokemuksellista, 
taloudellista 

• Kulttuurinen kuva, paikallisuus: maisemat, 
toimintatavat

• Ilmentää identiteettiä, arvomaailmaa: kestävä 
elämäntapa, luonnon puolesta ja kanssa 
toimiminen

• Leikki, oppiminen, luovuus
• Elämyksellisyys, esteettisyys, ilo, 

yhteenkuuluvuus, elämän tarkoituksellisuus
• Elinkeino, toimeentulon, ravinnon ja raaka-

aineiden lähde

• Virkistäytyminen

• Mielipaikka

Puhdas, koskematon, aito, arvostettu, suojeltu

Pelottava, arvaamaton, vaarallinen, myrkyllinen
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Luonnon virkistyskäyttö

• Jokamiehen oikeudet antaa laajat mahdollisuudet

• 36 % aikuisväestön vapaa-ajan liikunnasta 
luontoympäristössä

• Miksi luontoon mennään: fyysisen kunnon 
ylläpitäminen, rentoutuminen ja palautuminen, luonnon 
rauha ja hiljaisuus, oma aika ja rauha, kauniit maisemat, 
luontokokemukset, yhdessäolo perheen kanssa 

• Yli puolet suomalaisista marjastaa, eniten yli 65 v.

• Luonnossa olemisen muodot monipuolistuvat ja 
välineellistyvät

• Käyttöpaine voi olla suosituilla paikoilla suurta, 
palveluiden saatavuus. 

• Lähteitä: LVVI3 Luke ennakkotuloksia Neuvonen 2021, 
NatureMove, Luke
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Luonto
mielipaikkana
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Luontokokemukset

• Ennaltaehkäisevät ja pienentävät
toimintakyvyn heikkenemisen, sairauksien
ja kuoleman riskiä, lievittävät oireita ja 
kuntouttavat (Mitchell & Popham 2008, Takano ym. 

2002)

• Mitä enemmän viheralueita ja mitä
useammin siellä oleskelee, sitä parempi
terveys, henkinen hyvinvointi ja tiedollinen
toimintakyky ja enemmän fyysistä
aktiivisuutta etenkin lapsilla, heikommassa
sosioekonomisessa asemassa olevilla ja 
iäkkäillä asukkailla (Rappe ym. 2006, ten Brink ym. 

2016, WHO 2016).
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Luonnon vaikutusympäristöt

Fyysinen 
ympäristö: 

luonto ja 
rakennettu 
ympäristö

Psyykkinen, 
kognitiivinen 

ympäristö: 

aistittu, havaittu, 
ymmärretty, koettu 

ympäristö, 
henkilökohtaiset 

merkitykset

Sosiaalinen ympäristö: 

suhteet ihmisten välillä 
(vuorovaikutus, 

luottamus), yhteisöt, 
erilaiset roolit, 

vaikuttamisen väylät, 
osallisuus, 

yhdenvertaisuus

Kulttuurinen, 
symbolinen 
ympäristö: 

arvot, asenteet, 
normit, odotukset, 
tavat, merkitykset

Toiminnallinen 
ympäristö: 
tarjoumat, 
palvelut, 

esteettömyys, 
saavutettavuus, 

käytettävyys
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Miten tutkittu?

• Vaikutuksia tutkittu 

• mittaamalla elintoimintoja ja 
aivokuvantamalla

• kyselyiden, haastattelujen, 
itsearviointien ja 
havainnoinnin avulla 
kokemuksia 

• aluetiedon yhdistäminen 
väestön terveystietoihin

• Korrelaatioita eri tekijöiden välillä 
mutta syy- ja seuraussuhteiden 
näyttäminen vaikeaa. 

Dos. Erja Rappe 2022



• Elinympäristön laatu: dynaaminen, puhtaampi ja viileämpi ilma, 
vähemmän melua, vaikutukset elintoimintoihin

• Aistittavat ominaisuudet: ympäristön havainnointi ja tulkinta, 
synnyttävät välittömiä tunnevasteita

• Toiminnalliset mahdollisuudet: määrittävät liikkumista, 
tekemistä ja vuorovaikutusta

Luonto 

vaikuttaa

Elimistön fysiologiset vasteet (sykeväli, verenpaine, kortisoli, 
tulehdusvälittäjäaineet, kasvutekijät, aivoaallot…), toimintakyky, 
sosiaalinen vuorovaikutus, osallisuus, terveydentila…

Vaikutukset 
näkyvät
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Luontoympäristön vaikutus 
elintoimintoihin

• Luonnonvalo ja valoisuuden luonnollinen 
vaihtelu
• D-vitamiini: luiden tiheys, vastustuskyky
• Melatoniini: uni
• UV-säteily: haitallista ja hyödyllistä 

(verenpaine alenee)

• Mikrobiomi
• Immuunijärjestelmän toiminta, 

krooninen tulehdustila
• Serotoniinin tuotanto (Mycobacterium

vaccae?)

• Fytonsidit
• Antimikrobisia haihtuvia yhdisteitä, jotka 

alentavat verenpainetta, hiljentävät 
sympaattisen hermoston aktiivisuutta, 
tehostavat immuunijärjestelmää sekä 
helpottavat ahdistusta ja masennusta.
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Moniaistisuus 
(multisensorisuus)

• Aistirikas ympäristö aktivoi 
aistitoimintoja ja ylläpitää 
vireystilaa 

• Miellyttävät aistikokemukset
• lievittävät huolia, pelkoja, 

ahdistusta ja kipuja

• auttavat käsittelemään vaikeita ja 
murheita tuottavia asioita
ahdistumatta liikaa.
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Moniaistisuus

Aistirikas ympäristö

• Herättää kiinnostuksen

• Synnyttää mielikuvia, tunteita ja muistoja 
elämänkulun varrelta

• Tukee luovuutta, ongelmanratkaisua ja 
oppimista 

• Tukee orientaatiota: tietoinen läsnäolo ja 
paikkakokemus vahvistuvat
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Mieliala

• Luonto herättää positiivisempia tunteita kuin kaupunkiympäristöt

• Luonto koetaan turvallisena

• Luonto on tärkeä toivon lähde ja tuottaa helpotuksen ja vapauden tunteita. 

• Erityisesti muistisairailla ja masentuneilla iäkkäillä mielialavaikutukset myönteisiä.
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Ajan näkyvyys
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Tuoksuihin liittyvät
tunnemuistot säilyvät
pitkään
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Luonto rauhoittaa

• Yhteys luontoon lisää kykyä selviytyä stressaavista tilanteista

• Luonnossa autonominen hermosto rauhoittuu, elintoiminnot palautuvat tasapainotilaan

• Rauhoittuminen ei vaadi fyysistä aktiivisuutta

• Luonto ja siihen liittyvä toiminta vähentävät

• psyykkistä ja fysiologista stressiä 

• stressiin liittyviä sairauksia, nopeuttavat toipumista

• matala-asteista tulehdustilaa – vastustuskyky ja sairauksien riski

• Vaikutukset sitä voimakkaammat mitä stressaantuneempi on: tasaa 
sosioekonomisia hyvinvointieroja

• Jo lyhytkin käynti tai luonnon katselu lievittää stressiä.
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Stressi lievittyy
puutarhaterapialla
Pálsdóttir ym. 2014, Währborg ym. 2014

• Potilaat, jotka kärsivät vakavasta stressistä ja/ tai 
lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta, käyttivät 
vähemmän terveyspalveluita kun osallistuivat  
puutarhaterapiaan

• Kuluttivat kontrollia vähemmän
perusterveydenhuollon varoja ja sairaalassaolopäivät
vähenivät vuoden jälkeen kuntoutuksesta.

• Kokivat päivittäisen selvitymisensä, yleisen
terveydentilansa ja koherenssin tunteensa
parantuneen sekä stressinsä vähentyneen ja pystyivät
palaamaan työhön.

Dos. Erja Rappe 2022



Stressi lievittyy
puutarhaterapialla
Adevi & Lieberg 2012

• Eniten toipumiseen vaikuttivat
seuraavat tekijät: 

• aistielämykset

• itsevalitut paikat puutarhassa

• vuorovaikutus konkreettisten
ja symbolisten toimintojen
välillä

• Luonnon avulla pääsee
lähemmäksi tunteitaan – aloittaa
toipumisen. 
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Tiedonkäsittely 

• Luonto aistein koettuna ymmärrettävää: 
aistittava ympäristötieto helppo havaita ja 
tulkita

• Tiedollisesti tasapainoinen ympäristö - ei 
yli- eikä alikuormitusta, optimaalinen 
vireystila

• Keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus toipuvat
• Vähän häiritseviä tekijöitä

• Runsaasti esteettisesti miellyttäviä
piirteitä, joihin huomio kiinnittyy.
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Luonto ja liikunta

• Luonto motivoi säännölliseen ulkoiluun

• Kävely

• ylläpitää monipuolisesti toimintakykyä ja elimistön
toimintoja

• harjoittaa erityisesti alaraajojen voimaa ja tasapainoa, 
jotka liikkumiskyvylle keskeisiä

• Auringonvalo piristää, uni paranee, sosiaalinen
vuorovaikutus lisääntyy

• Luonnossa jaksaa paremmin, koska ympäristö vähentää
suorituksen rasittavuutta

• Ne, joilla huono terveys, hyötyvät ulkoilusta eniten.
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Luonto ja toiminta

• Luonnossa toimintatarjoumia, joiden kautta saa 
erilaisia rooleja. 

• Toimintaan liittyy yksilöllisiä ja yhteisöllisiä merkityksiä

• Luonnossa aistittavat piirteet aktivoivat toimintaan

• Toiminta onnistuu aistitiedon varassa

• Toiminta liikuttaa: puutarhanhoidon harrastajat 
keskivertoa aktiivisempia liikkumaan

• Toiminta tuottaa onnellisuutta ja elämään 
tyytyväisyyttä.
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Luonto ja yhteisöllisyys 

• Luonto

• edistää sallivaa vuorovaikutusta 

• tarjoaa erilaisia ihmisiä kiinnostavia 
yhdessäolon mahdollisuuksia 

• tuottaa osallisuuden ja yhdenvertaisuuden 
kokemuksia

• tarjoaa liittymäkohtia sekä henkilökohtaisiin 
että yhteisiin merkityksellisiin asioihin ja 
tapahtumiin.

• lisää sosiaalisia suhteita, sosiaalista pääomaa. 
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Hyvinvointipalveluiden kehittäminen

• Arvopohjaista – yhteys luontoon kuuluu hyvään 
elämään, itsestä huolehtiminen velvollisuus

• Pohjana ymmärrys elollisista prosesseista ja 
ihmisen käyttäytymisestä: solubiologiasta 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen

• Kasvava markkina
• Terveys- ja hyvinvointivaikutukset tärkeä motiivi 

luontopalveluiden ja luontoon liittyvien tuotteiden 
käyttöön

• Mielikuvallinen tai kokemuksellinen yhteys luontoon

• Erilaisten käyttömuotojen kehittäminen:  
keskeisenä yhteiskunnallisena tavoitteena kestävä 
tuotanto ja kuluttaminen sekä vähän liikkuvien 
fyysisen aktiivisuuden ja ulkoilun lisääminen.
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Hyvinvointipalveluiden kehittäminen

• Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu
• Motiiviperusteinen segmentointi (Metsähallitus 

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545968): 
Itsensäkehittäjä, nostalgikko, seikkailija, rentoutuja  
tai profilointi 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/MHL
P_Retkeilijaprofiilit.pdf

• Kokemuksellisuus, elämykset

• Kokemus laadusta kokonaisvaltaista: tuote, 
palvelu, ympäristö

• Käytettävyys, saatavuus, kohtaaminen, esteettisyys, 
aitous, sujuvuus

• Elämysmatkailussa voidaan yhdistää erilaisia 
tuotteita, palveluita ja kohteita käyttäjäystävällisesti 
– edellyttää toimijoiden yhteistyötä ja yhteistä 
laatukäsitystä

• Uudenlaiset tuotteet ja ympäristöt
• Terveysmetsät, satopuutarhat
• Luonnon virkistyskäytön strategia 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM050:00/
2020
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Sote-palveluiden kehittäminen

• Tiukemmin normitettu markkina

• Hyvinvointialueiden toimintaympäristö 
kehittymässä

• Alueella järjestämisvastuu – pienten toimijoiden 
mahdollisuudet

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää 
pääosin kuntiin

• Asiakkaiden valinnanvapaus, palvelusetelit

• Luonto vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä 
kokonaisvaltaisesti

• Sote-palvelut kohdistuvat ongelmiin, joihin 
vaikutuksiltaan todennettuja ratkaisuja

• Luonnon avulla voidaan hyödyntää ympäristön 
ja yksilön voimavaroja ja kehittää niitä.
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Sote-palveluiden kehittäminen

• Kuntoutus, päivätoiminta, asumispalvelut, 
työtoiminta: merkityksellinen toiminta 
sopeutettavissa toimintakykyyn

• Ympäristöt kohderyhmälle viihtyisiä, esteettömiä, 
turvalliseksi koettuja, monimuotoisia

• Palveluiden normaalistaminen, liittyminen 
asiakkaiden merkitysmaailmaan, arjen taitojen ja 
osallisuuden parantaminen, haavoittuvuuden 
vähentäminen

• Yhteisölliset toimintatavat: henkilökunta, omaiset, 
vapaaehtoiset, paikallinen yhteisö

• Kohderyhmät: ikääntyneet, 
mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset, 
syrjäytymisvaarassa olevat.
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Sote-palveluiden kehittäminen

• Vanhustyö
• Luonto vastaa vanhenemiseen liittyviin 

biologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin: 
vähentää riskiä ikääntymiseen liittyviin 
sairauksiin, masennukseen ja 
yksinäisyyteen sekä lisää fyysistä 
aktiivisuutta.

• Kotona pärjäämisen tukeminen
• Muistisairauksissa puutarhaterapia voisi

korvata 5-10 % Alzheimerpotilaiden
lääkityksestä.

• Tehokasta masennuksen hoidossa, 
verenpaineen diabeteksen ja ylipainon 
ehkäisy ja hoito

• Syrjäytymisen ehkäisy ja 
yhdenvertaisuuden edistämisen 
yhteisöllisellä toiminnalla.
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Ympäristö ja toiminta tavoitteiden mukaan

Oleminen

-Rauhoittuminen

-Ahdistuksen ja aggression lievittäminen

-Mielialan ja keskittymiskyvyn 
parantaminen

-Mielikuvien, assosiaatioiden ja muistojen 
aktivointi ja synnyttäminen

-(Kroonisen) stressin lievittäminen.

Tekeminen

-Aktivointi, motivointi

-Tarkoituksellisuuden lisääminen

-Taitojen käyttö, oppiminen (arjentaidot)

-Identiteetin ja elämänhallinnan 
vahvistaminen, pitkäjänteisyys

-Arvostuksen osoittaminen, 
kannustaminen

-Luottamuksen ja vastuullisuuden 
kehittyminen, vastavuoroisuus, 
syrjäytymisen ehkäisy

-Osallisuuden kokemus

-Yhteistyövalmiuksien kehittäminen.
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http://www.ikainstituutti.fi/content/
uploads/2017/02/HOITOKODIN_KAS
VIT_PDF.indd_.pdf
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https://www.ikainstituutti.fi/tuot
e/ymparisto-muistin-tukena/

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
11-4806-4

https://www.ikainsti
tuutti.fi/content/upl
oads/2018/11/Muist
i-ja-
ika%CC%88ysta%CC
%88va%CC%88llinen
-
ympa%CC%88risto%
CC%88-
pikaopas_www.pdf

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4806-4
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/11/Muisti-ja-ika%CC%88ysta%CC%88va%CC%88llinen-ympa%CC%88risto%CC%88-pikaopas_www.pdf


Kiitos!
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