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• Objektiiv ympäristön (kausaali)vaikutukset: 
luontoympäristön suorat ja melko välittömät, ihmiselle 
kenties lajityypilliset fysiologiset, emotionaaliset ja 
kognitiiviset vaikutukset.  

• Viherympäristön määrän yhteyttä sairastavuuteen ja 
kuolleisuuteen on selvitetty laajoissa epidemiologisissa 
tutkimuksissa 

• Ympäristössä oleilemisen ja liikkumisen yhteyttä terveyden 
ja hyvinvoinnin psykologiaan selvitetty kokeellisissa sekä 
kysely-, haastattelu- ja interventiotutkimuksissa.  

• Psykologisista ja fysiologisista vaikutusmekanismeista on 
suuri määrä kokeellisia laboratorio- ja kenttätutkimuksia.  

Luonnon myönteiset, psykofysiologiset ja sosiaaliset 
hyvinvointi- ja terveysvaikutukset voivat olla 

• 1) haittojen vähentymistä (melu, saasteet, kuumuus) 

• 2) voimavarojen palautumista (stressi, tarkkaavuuden 
elpyminen) 

• 3) voimavarojen rakentamista (lisääntyvä liikunta ja 
sosiaalinen vuorovaikutus -> yhteenkuuluvuuden tunne) 

Esimerkki 

• Tutkittiin lounastauon aikaisen luontokävelyn 
vaikutusta seuraavan yön sykevälivaihteluun (HRV). 
Gladwell, Kuoppa et al. (2016). Int. J. Environ. Res. Public 
Health, 13, 280 

• Osallistujat : N = 13; 6 naista, ikä 39.4 (13.9 v.) 

• Kh:t kävelivät väh. viikon välein sekä luonto- että 
rakennetun reitin (1.8 km; ka= 17 min., Essex) 
samanlaisella kävelytahdilla. 

• HRV (eMotion sensor) mitattiin1–2 h sen jälkeen, kun kh:t 
olivat nukahtaneet.  

• Sykevälivaihtelun (SDNN, rMSSD, SD1) myönteiset, 
rentoutuneisuutta osoittavat muutokset unessa olivat 
suurempia luonto- kuin kaupunkikävelyn jälkeen.  
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• Kuinka luotettavaa alan tutkimuksiin perustuva tieto 
kokonaisuutena on? 

Luontoympäristöillä tarkoitetaan mm. metsiä, peltoja, 
kaupunkimetsiä, kaupunkipuistoja ja vesiympäristöjä 

• Arkielämän lähiluonto 

• Näkeminen, oleilu, liikunta 

Hyvinvointi 

• Hedoninen eli subjektiivinen hyvinvointi: mielihyvä, 
myönteinen affekti 

• Eudaimoninen eli psykologinen hyvinvointi: 
merkityksellisyys, itsensä toteuttaminen, hyvä elämä 

 

 

• Luonto: mukana vain julkiset viheralueet, ei yksityiset pihat ja 
puutarhat, sisätilat, ikkunanäkymät tai virtuaaliluonto 

• Metsä tai kaupunkimetsä (19), puisto, kasvipuutarha/ 
arboretum (5), maaseutu 

• Puolessa tutkimuksista (13) yliopisto-opiskelijoita, kuudessa aikuisia, 
kahdessa nuorempia opiskelijoita ja kolmessa aikuisia/vanhempia ihmisiä 
joilla korkea verenpaine. Yhdessä depressiopotilaita. 

• 10-30 min. kävelytutkimuksia (1 hevosratsastus),  2 pv – 8 vkon 
interventiotutkimuksia 

• Meta-analyysi: v 2004-2017 26 kokeellista tai kvasikokeell. tutk., 
joissa mukana kontrolliryhmä, lyhytaikaisesta psykofysiologisesta 
stressireaktiosta julkisilla viheralueilla (kvant. synteesissä 11 
tutkimusta) Japani (15), Korea (3), Kiina (1), Eurooppa (6, UK,DE,NO,FI), USA (1) (Mygind et al., 2019) 

• Parantunut sykevälivaihtelu (HRV) luonnossa 

• istuessa (g = .5, p = .06) tai  

• kävellessä (g = .3, p = .02) verrattuna samoihin aktiviteetteihin 
kontrollitilanteessa. 

 

• Kortisolia koskevat tulokset epäjohdonmukaisia 

• Pienten otoskokojen ja metodologisten puutteiden takia tulokset 
epävarmoja 

 

• Suomalaisen tutkimuksen mukaan luontoalueiden 
vähäisempi melu ja ilmansaasteet eivät yksinään 
selitä kaupunkimetsän ja –puiston kaupunkikeskustaa 
myönteisempiä vaikutuksia verenpaineeseen ja 
sykevälivaihteluun.  

 
• Lanki, T., Siponen, T., Ojala, A., Korpela, K., Pennanen, A., Tiittanen, P., Tsunetsugu, Y., 

Kagawa, T., & Tyrväinen, L. (2017). Acute effects of visits to urban green environments on 
cardiovascular physiology in women: A field experiment. Environmental Research, 159, 
176-185. http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2017.07.039 
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Tyrväinen, L., Ojala, A., Korpela, K., Lanki, T., Tsunetsugu, Y., & Kagawa, T. (2014). The influence of 
urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Journal of Environmental 

Psychology, 38, 1-9.  • Kokeellisissa tutkimuksissa luontokävelyn jälkeen 
keskittymistä eli suunnatun tarkkaavuuden ylläpitoa ja 
työmuistia vaativa tehtäväsuoriutuminen yleensä 
paranee.  

 

 

 

Luontoaltistuksen aikana positiivisten tunteiden 
lisääntyminen on efektiltään vahvempi kuin negatiivisten 
vähentyminen (McMahan & Estes, 2015, meta-analyysi, 
32 RCT -tutkimusta, N=2356).  

Näyttöä (meta-analyysi, 25 tutkimusta) on  

• energisyyden tunteen lisääntymisestä sekä  

• vihan, surun, ahdistuneisuuden ja uupumuksen tunteiden 
vähenemisestä.  Bowler et al. BMC Public Health 2010 10:456 

• Efektikoot keskikokoisia tai suuria (g = .35-.77) 

Miksi luonto vaikuttaa? 

Psykofysiologinen 

stressiteoria (SRT) 

Tarkkaavuuden 

elpymisen 

teoria (ART) 
Prosessoinnin 

sujuvuuden 

teoria(PFA)  

Epidemiologiset tutkimukset  

• Esimerkki: asuinalueen viherympäristön määrä ja unen kesto 

• Australia, N = 259 319 (Astell-Burt et al. 2013, BMJ) 

• Kontrolloitiin 18 tekijää, mm. liikunta-aktiivisuus, koettu stressi, 
sosioekonomiset yksilö- ja aluetason tekijät, ikä, sukupuoli, tupakointi, 
alkoholin käytön määrä, sosiaalinen tuki, paino, parisuhdetilanne 
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Association between proximity to green space and duration of sleep (fully adjusted). *Reference group=less than 20% green 

space. **Multinomial logit regression with robust SEs and base category comprising participants reporting 8 h sleep duration.  

Thomas Astell-Burt et al. BMJ Open 2013;3:e003094 

©2013 by British Medical Journal Publishing Group 

• Epidemiol. tutkimuksissa  meta-analyysin (34 tutkimusta) 
mukaan vahvinta näyttöä objektiivisesti mitatun 
asuinalueen viheraluemäärän yhteydestä  

• itsearvioituun mielenterveyteen, erityisesti 
masentuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen sekä  

• kokonaiskuolleisuuteen välillä. 

• Lisäksi melko vahva näyttö yhteydestä koettuun 
fyysiseen terveydentilaan.  

• Osassa tutkimuksista yhteydet riippuvat iästä, sukupuolesta tai sosioekonomisesta 
asemasta.  

• Pääosa poikkileikkaustutkimuksia; syysuhteen suunta epävarma! 

 

Meta-analyysissa 103 epidemiol. + 40 interventiotutkimusta, 1/2017 asti, 
~100 terveysmuuttujaa (Twohig –Bennett & Jones, 2018). 

 

• Paino/liikunta/mielenterveys/tarttuvat taudit /syntymäpaino eivät 
mukana 

Lisääntynyt viheraluealtistus yhteydessä (keskimäär. ero korkeimman ja 
matalimman viheraltistusryhmän välillä) mm. vähentyneeseen 

• sydämen sykkeeseen   

• diastoliseen verenpaineeseen 

• syljen kortisoliin    

• lisääntyneeseen HRV / HF   

vähentyneeseen riskiin (sairauden esiintyvyyden ero (vetosuhde, odds ratios) 
asuinalueen korkean ja matalan viheralueprosentitiryhmien välillä) 

 

• ennenaikainen synnytys    

• sydän- ja verisuonitautikuolleisuus  

• pieni koko sikiöikään nähden    

• tyypin II diabetes     

• kuolleisuus      

 

ja parantuneeseen 

• koettuun terveydentilaan   

 

• pienentyneeseen aivoinfarktin, hypertension, rasva-aineenvaihduntahäiriön, astman ja 
sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuteen. 

• Tulosten luotettavuutta heikentää huono tutkimusten laatu ja korkea heterogeenisuus 
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• Viiden vuoden seurannassa ihmisillä, jotka muuttivat 
vihreämmille asuinalueille (n = 594) kahden vuoden 
jälkeen, oli seuraavina kolmena vuonna aikaisempaa 
parempi koettu mielenterveys (GHQ-12) (p = .015; p = 
.016; p = .008). (Alcock et al., 2013) 

• Ihmisillä, jotka muuttivat vähemmän vihreille alueille (n = 
470), oli muuttoa edeltävänä vuonna aikaisempaa 
huonompi mielenterveys (p = .031), joka palasi 
aiemmalle tasolle, mutta ei parantunut, muuton 
jälkeisenä kolmena vuotena.  

 

Pitkäaikaisista vaikutuksista (Iso-Britanniasta) tiedetään: 

 

• 18 vuoden seurantatutkimuksessa (1991-2008) samat 
ihmiset olivat  

• onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä ja  

• vähemmän masentuneita tai stressaantuneita (GHQ) 

• niinä vuosina, kun he asuivat alueella, jossa oli paljon 
viheraluetta verrattuna niihin vuosiin, joina he asuivat 
alueella, jossa oli vähemmän viheraluetta. (White et al., 
2013) 

• Aluetason kontrollimuuttujat: tulotaso, työllisyysaste, 
koulutus ja rikollisuus. 

• Yksilötason kontrollimuuttujat: ikä, koulutus, siviilisääty, 
kotona asuvien lasten lkm, tulotaso, työtä rajoittava 
terveystilanne, työllisyystilanne, asuntotyyppi, huoneiden 
lkm/hlö, työmatkaan kuluva aika (commute length). 

• Efektin koko 

• eläminen alueella jossa 1 hajonnan verran keskimääräistä 
enemmän viheraluetta verrattuna elämiseen alueella jossa 1 
hajonnan verran keskimääräistä vähemmän viheraluetta, 
vähentää GHQ pstm:ää (onnellisuus ja tyytyväisyys 
elämään, masentuneisuus, stressaantuneisuus) 

• kolmanneksen vähemmän (eli 35% vähemmän) kuin 
naimisissa olon vaikutus verrattuna ei-naimisissa 
olemiseen. 

-> vihralueen määrän vaikutus hyvinvointiin kolmanneksen 
pienempi kuin siviilisäädyn (naim., ei-naim.) vaikutus 

• Eläminen alueella jossa 1 hajonnan verran keskimääräistä 
enemmän viheraluetta verrattuna elämiseen alueella jossa 1 
hajonnan verran keskimääräistä vähemmän viheraluetta,  

• vähentää GHQ pstm:ää vain kymmenesosan vähemmän (eli  
12% vähemmän) verrattuna siihen, että on töissä vs. työtön. 

• Tuloksista näkyy, että viheralueprosentin yhteys 
GHQ:een on suurempi kuin  

• alueen koulutus- tai rikollisuustason,  

• yksilön tulojen,  

• lasten lkm:n,  

• asumismuodon,  

• asumisväljyyden tai  

• työmatkaan käytetyn ajan. 

• Sama koskee elämäntyytyväisyyttä lukuunottamatta 
alueen koulutustasoa, jolla samansuuruinen yhteys kuin 
viheralueprosentilla. 
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Kaksostutkimus 

• Cohen-Cline ym. (2015) tutkivat 4338 samaa 
sukupuolta olevaa kaksosparikkia – otoksessa sekä 
identtisiä että ei-identtisiä kaksosia, iältään 
38.7±16.4 vuotta = 22-55-vuotiaita. 

• Vihreän määrä kodin lähiympäristössä (1 km 
säteellä) – yhteys koettuun mielenterveyteen, kun 
kontrolloidaan geneettinen ja jaetun ympäristön 
osuus? 

 

• Vihreän määrää mitattiin satelliittisensorilla, joka mittaa näkyvän ja 
infrapunavalon imeytymistä ja heijastumista kasveista. 

• Kotitalouden tulot ja fyysinen aktiivisuus (itsearvioitu; 3 kys) 
ja kontrolloitiin, koska molemmat vaikuttavat mielenterveyteen. 
Tulot vaikuttavat myös asuinpaikan valintaan ja liikunta-
aktiivisuus viheralueille pääsyyn. 

• Samoista syistä asuinalueen asukastiheys ja ns. 
neighborhood deprivation (koulutus, työllisyys, tulot, tuloerot 
(income disparity), köyhyys, asuntotyypit, asuntojen, 
kulkuneuvojen ja puhelimen omistussuhteet) kontrolloitiin.  

• Lisäksi kontrolloitiin joukkoliikenteen käyttöuseus. 

 

• Tulokset osoittivat, että a) kun tarkasteltiin kaksosia yksilöinä 
kontrolloimatta mitään mjia, sekä depressiivisyys, 
stressaantuneisuus ja ahdistuneisuus oli sitä vähäisempää, 
mitä suurempaa oli viheralueen määrä.  

• Kun otettiin huomioon kaksosuus ja kontrolloitiin perimän ja 
kasvuympäristön vaikutukset ja muut em. kontrollimjat 
identtisillä kaksosilla, 

• yhteys vähäisemmän depressiivisyyden ja suuremman 
vihreyden määrän välillä säilyi. 

• Siis mitä enemmän viheraluetta kodin lähellä, sitä vähäisempää 
masentuneisuus. 

Meta-analyysit mielenterveydestä 

Meta-analyysit / systemaattiset katsaukset mielenterveydestä 

• Katsaus (2015), v. 2014 saakka, 28 artikkelia 

• Asuinalueen viher- ja vesiprosentin yhteys mielenterveyteen. 

• ahdistuneisuus / masentuneisuus, sosiaalinen toimintakyky ja 
itseluottamus, stressi tai mielialahäiriöt. 

• 18 aikuisia koskevassa tutkimuksessa 13 (mukana 3 pitkittäistutk) = 
72% osoitti vähentynyttä huonon mielenterveyden tai häiriön riskiä 
suuremman viheraluemäärän yhteydessä. 

• Ei hyvää kausaalista näyttöä. 
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• Review, ei meta-anal. N = 263 artikkelia v. 2018 asti 

• kaupunkiviheralueet (140 tutk), maaseutu/metsä/ranta (34), 
puutarhaterapia, siirtolapuutarha (43) ja virtuaaliluonto (24). 

• Yleinen mielenterveys (37 tutkimusta), hyvinvointi (35), stressi (34), 
elpyminen (22), depressio (19), elämänlaatu (13), psykologinen 
hyvinvointi (12), koettu terveys (11), psyykkinen hyvinvointi (8). 

• N. 70% tutkimuksista raportoi positiivisen yhteyden viheralueen 
ja hyvinvoinnin välillä.  

• 7 kahdeksasta = 88% RCT:stä, joissa kontrolliryhmä, raportoi 
positiiv. tuloksen. 

Moderaattorit 

• Sukupuoli 

• Ikä 

• Sosioekonominen asema 

• Luontosuuntautuneisuus / luontoyhteys 

• Meluherkkyys 

• Sää, vuodenaika? 

• Luontoliikunnalla on muualla tapahtuvaan liikuntaan verrattuna 
enemmän hyvinvointihyötyjä, erityisesti mielialaan ja elpymiseen 
(rentoutumisen, huolien unohtamisen kokemus). (meta-analyysit 2010, 
2011) 

• Suomalaisessa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 
kyselyaineistoon pohjautuvassa tutkimuksessa (LVVI) tiheämpi 
viikoittainen luonnossa liikkuminen oli yhteydessä parempaan 
itsearvioituun hyvinvointiin (hermostuneisuus, rauhallisuus, 
alakuloisuus, onnellisuus, matala mieliala) lukuisten taustatekijöiden, 
kuten yleisen liikunnallisuuden, vakioinnin jälkeenkin (Pasanen ym. 2014).  

• Rakennetuissa sisä- ja ulkoympäristöissä liikkumisella ei vastaavia 
hyvinvointiyhteyksiä löytynyt.  

 

 

Työkuormituksesta palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien 
yhdistäminen, SA 

• Kyselytutkimus 1 krt/v kolmena vuonna; 11 org (koulutus,ICT,media); 
M=47.5 v, 58% naisia 

• Elinvoimaisuuden, onnellisuuden, työtarmon ja 
työluovuuden kehkulut; 7 ryhmää, N = 664 

• Ennustajat: Sisäkasvit työpisteessä, ikkunanäkymä työssä ja kotona, 
kotipuutarhan käyttö, luontoliikunta. Kontrollit:  sosiaalinen tuki, työn 
autonomia,  työkuormitus, taukojen lkm, intensiiv liikunta, sp, ikä. 

• Mitä suurempi luontoliikunnan määrä, sitä 
suurempi tn kuulua hyvän voinnin ryhmään 

• Luontonäkymän katselun ja puutarhan käytön väheneminen 
vähensi tn kuulua hyvän voinnin ryhmään 

• Korpela, K. Nummi, T. Lipiäinen, L., De Bloom, J. Sianoja, M., Pasanen, T., & Kinnunen, U. (2017). Nature exposure 
predicts employee well-being trajectory groups across two years. Journal of Environmental Psychology, 52, 81-91. 
https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.06.002 

 

Satunnaistettu koe, jossa 153 tieto- 
ja koulutusalan työntekijää 8 
työpaikasta 

• osallistui 10 peräkkäisen 
työpäivän ajan 15 min. 
lounastunnistaan taukoryhmiin. 

• Ryhmät sekä keväällä että 
syksyllä. 

 1) puistokävely (N = 51),  

 2) rentoutusharjoitus (N = 46) ja  

 3) kontrolliryhmä (N = 56). 

 

• Mittaukset 2 x vko (ti, to) 

 
Intervention period 
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Week 18 
Week 35 

Week 19 
Week 36 
Tuesday & Thursday 

Week 20 
Week 37 
Tuesday & Thursday 

Week 21 
Week 38 
Tuesday & Thursday 

Week 22 
Week 39 
Tuesday & 
Wednesday 

Park walking Control group 

Week 17 
Week 34 
Training 

Relaxation 

Week 24 
Week 41 
Tuesday & Thursday 

Cort 

Cort 

Cort 

Cort 

Cort 

Cort 

Cort 

Cort 

Cort Cort Cort Cort 

BP BP BP BP 

BP BP BP BP 

BP BP BP BP 

https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.06.002
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• Vastaajat arvioivat 4 krt/pv (8 pv) SMS-tekstiviestien ja 
kyselylomakkeen avulla 

• Sekä rentoutuminen että puistokävely (syksy) 
tuottivat myönteisiä muutoksia (rentoutuneisuus 
ja elinvoimaisuus lisääntyi, väsymys väheni) 
kontrolliryhmään nähden erityisesti lounastauon 
jälkeen, lisäksi 

• puistokävely tuotti vahvemmin (työstä 
irtautumisen ja) lounastauosta nauttimisen 
kokemuksia ja  

• puistokävelyn myönteiset vaikutukset olivat 
johdonmukaisempia koko interventiojakson 
ajan ja kestivät myös pidemmälle iltapäivään. 

 
 

• Verenpaine laski molemmilla 
interventioryhmillä iltapäivällä; 
puistokävelyryhmällä lasku hieman 
voimakkaampi. 

• Erot eivät enää näkyvissä koejakson jälkeisissä 
seurannoissa. 

 
• De Bloom, J., Sianoja, M., Korpela, K., Tuomisto, M., Geurts, S., & Kinnunen, U. (2017). 

Effects of park walks and relaxation exercises during lunch breaks on recovery from job 
stress: Two randomized controlled trials. Journal of Environmental Psychology, 51, 14-30. 
http://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.006 

 
 

 

Luontoaltistuksen hyvinvointivaikutusten teoreettiset selitysmallit  

• Aktiivinen psyykkinen itsesäätely ja merkitykset:  

• luonnossa elpymiseen vaikuttavat lapsuuskokemukset, 
persoonallisuus, mielleyhtymät, odotukset;  

• ajan myötä ihminen oppii tunnistamaan itsessään myönteiset 
ja elvyttävät vaikutukset ja syntyy mielipaikkoja.  

• Mielipaikassa toistuvasti käymällä ihminen sitoo tiedostaen tai 
tiedostamattaan fyysisen ympäristön stressin- ja 
tunnesäätelynsä osaksi. 

 

 

• Annos-vaste-suhde. Mitä, jos ihmisille todella 
kirjoitetaan ”mielipaikkakäynti-resepti”? Yhteys 
koettuun terveyteen? -> kenttäkoe, 
päiväkirjatutkimus 

• Päiväkirjatutkimuksen kolmen koeryhmän 
keskimääräiset elpymiskokemukset (ROS) yli 
kaikkien päivittäisten paikkakäyntien 5 päivän 
ajalta.  

• Korpela, K. & Ylén, M. (2009). Effectiveness of favorite place prescriptions - A field 
experiment. American Journal of Preventive Medicine, 36, 435-438. doi: 
10.1016/j.amepre.2009.01.022 

Restoration Outcome Scale (ROS) Elvyttävä kokemus; 6 väittämän 
muodostama mittari 

• Rentoutuminen ja rauhoittuminen 

 “Tunnen oloni rauhallisemmaksi käytyäni täällä.”   

• Tarkkaavuuden elpyminen  

 “Keskittymiskykyni ja valppauteni lisääntyvät täällä selvästi.” 

• Ajatusten selkiintyminen  

 “Täällä pystyn unohtamaan arkipäivän huolet ja murheet. ” 

• Asteikon summakeskiarvo, M = 5.08, SD = 1.01, n = 1242, α = .92 

• rtest-retest = .60, p = .000, n = 384  

 

• Korpela, K., Ylén, M., Tyrväinen, L. & Silvennoinen, H. (2007) Determinants of restorative 
experiences in everyday favourite places. Health & Place. doi:10.1016/ 
j.healthplace.2007.10.008   

 

Elpymiskokemukset koeryhmittäin 5 pv:n koejaksolla. 

Korpela, K. & Ylén, M. (2009). Effectiveness of favorite place prescriptions - A field experiment. American 
Journal of Preventive Medicine, 36, 435-438. doi: 10.1016/j.amepre.2009.01.022 

http://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2009.01.022
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2007.10.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2007.10.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2009.01.022
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Kommunikaatio 

• 17 äiti-lapsi, 1 isä-lapsi-paria; 3-4-v. lapsia 
• Kaupunkipuisto (Bute Park and Arboretum in Cardiff, 
Wales) koulutuskeskus; otsavideokamerat. 
• Parikit tutkivat satunnaisesti vuorotellen molemmat 
ympäristöt 
•“Pyydämme teitä tekemään 15 min. aarteenetsintämatkan 
puistossa/keskuksessa. Mitähän mahdatte löytää?” 
Cameron-Faulkner, T. et al (2018).  Responding to nature: Natural environments improve 

parent-child communication. Journal of Environmental Psychology 59,9-15 

 

• Ilmausten määrä. Lapset olivat puheliaampia luonnossa, aikuisten 

puheen määrässä ei eroa ympäristöjen välillä 

• Kytkeytyneet puhejaksot. 

Luontoympäristössä pidempiä toisiinsa kytkeytyneitä puhejaksoja.  

• Huomioonottaminen, vastaaminen. Luontoympäristössä molemmilla 

suurempi määrä reaktioita, vastaamista toisen puheeseen.  

•Sanavaraston moninaisuudessa/ laajuudessa tai kieliopillisessa 

monimutkaisuudessa ei eroja ympärstöjen välillä.  

 

Luonnosta siis E- tai P-nostetta! 

 

• Elpyminen, Elinvoimaisuus, Eläytyminen  

• Palautuminen, Piristyminen, Puhe 

 

Luontoaltistuksen mahdolliset kielteiset hyvinvointivaikutukset: 

• Allergeenit, siitepöly  

• Tuholais- ja kasvimyrkyt 

• Taudinaiheuttajat kuten malariasääsket, rotat ym. 

• Lisääntynyt ihosyövän riski 

• Lisääntyvä rikollisuus tai sen pelko 

• Ympäristöahdistus 

 

• Köyhimmissä kaupungeissa viheralueiden laatu on heikko 

• Asenne viherympäristöihin negatiivisempi köyhemmissä 
kaupungeissa; käytetään vähemmän virkistäytymiseen, 
sosiaaliseen kanssakäymiseen  

• Viheralueilla saattaa olla enemmän rikollisuutta 

• Viherympäristöjen saavutettavuus voi olla erilaista 
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Accessible Natural Greenspace Standard 
(ANGSt) 

 
ANGSt suosittelee, että jokaisella asuinpaikasta riippumatta tulisi 

olla saavutettavaa viheraluetta (accessible natural 

greenspace): 

• Väh. 2 hehtaaria korkeintaan 300 m (5 min. kävely) kotoa; 

• Väh. yksi  20 hehtaarin luontokohde 2 km päässä kotoa; 

• Yksi 100 hehtaarin luontokohde 5 km päässä kotoa;  

• Yksi 500 hehtaarin luontokohde 10 km päässä kotoa;  

• väh 1 hehtaarin luonnonsuojelualue 1000 hlöä kohti.  

 

The Central Scotland Forest 
• Skotlanti: ”Euroopan sairas mies” 

• Edinburghin ja Glasgowin välisen alueen metsitys-, 
vihertämis- ja terveyden edistämishanke, alkanut v. 1995 

• Alueella alhainen tulotaso, paljon sydän- ja verisuonitauteja, 
n. 2 milj. ihmistä vaikutuspiirissä 

• Suurin ympäristöalan hanke Iso-Britanniassa koskaan (v. 
2004); n. 1 milj. puntaa vuodessa 20 vuoden ajan. 

• Tavoitteena kaksinkertaistaa alueen metsäpinta-ala v. 2015 
mennessä (34 000 hehtaariin), moninkertaistaa kulkureittien 
määrä ja saada alueen ihmiset liikkumaan luonnossa 

• ”Jos saamme 60 eläkeläistä kävelemään, säästämme 
yhden ihmishengen vuodessa” 

Armadale, Skotlanti, 800 m health walk Willis & Crabtree (2011) 

• Jos viheralueiden avulla houkutellaan 1 
prosenttiyksikkö väestöstä liikkumaan (eli vähän liikkuvia 
on Iso-Britanniassa 22% miehistä ja 25% naisista), sen 
avulla  

• säästetään 1063 ihmishenkeä, jotka muutoin olisivat 
kuolleet ennenaikaisesti sepelvaltimotaudin, 
aivoverenkiertohäiriön tai suolistosyövän takia 

Vastaavat luvut sairastavuuden osalta: 

• 14 414 sairastumista sepelvaltimotautiin,  

• 445 aivoverenkiertohäiriötä ja  

• 137 sairastumista suolistosyöpään. 

 

 

• Lokakuussa 2013 The Center for Health and the 
Global Environment (CHGE) at the Harvard 
School of Public Health kutsui 20 kans.väl. eri 
alojen asiantuntijaa keskustelemaan terveyttä 
edistävistä luontoympäristöistä. 

• Africa, J., et al. (2014). The Natural 
Environments Initiative: Illustrative Review and 
Workshop Statement. Center for Health and the 
Global Environment at the Harvard School of 
Public Health. 
http://www.chgeharvard.org/sites/default/files/res
ources/Paper-
NaturalEnvironmentsInitiative_0.pdf 

 

http://www.chgeharvard.org/sites/default/files/resources/Paper-NaturalEnvironmentsInitiative_0.pdf
http://www.chgeharvard.org/sites/default/files/resources/Paper-NaturalEnvironmentsInitiative_0.pdf
http://www.chgeharvard.org/sites/default/files/resources/Paper-NaturalEnvironmentsInitiative_0.pdf
http://www.chgeharvard.org/sites/default/files/resources/Paper-NaturalEnvironmentsInitiative_0.pdf
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• Ehdotetaan julkisia toimenpideohjelmia, jotka tukevat 
luontoympäristöjen ja ihmisen terveyden yhteyttä. 

• Esitetään luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjen 
kytkemistä terveydenhuoltopalveluihin terveyden 
edistämiseksi.  

• Edistetään tasa-arvoista pääsyä luontoympäristöihin, 
luontoympäristöjen saavutettavuutta. 

• Kehitetään suunnittelukriteerejä terveelliselle 
ympäristölle. 

 

• Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys (2013–2014) 
oli Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-
hanke, joka kokosi laajasti eri alojen tutkijoita, 
asiantuntijoita ja päättäjiä tutkijatyöpajoihin ja 
seminaareihin. 

• Hankkeessa ehdotetaan, että valtioneuvosto tekisi 
periaatepäätöksen Suomessa toteutettavasta 
kymmenvuotisesta Luonto lähelle ja terveydeksi – 
Kansallinen luonto ja hyvinvointi -ohjelmasta (2015–
2025), joka sisältää kansallisen toimenpideohjelman ja 
monitieteisen tutkimusohjelman.  

• Julkaistu 

25.2.2015, 

Finlandia-talo, Hki. 

https://helda.helsinki.fi/ 

handle/10138/153461 

 

 

https://helda.helsinki.fi/
https://helda.helsinki.fi/

