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Kaupunkisuuntaneisuus ja elpyminen
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Millaiset metsät elvyttävät?
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Elpymiskokemukset metsissä

17.11.2021

- Eri metsäympäristöillä ja siellä 

vietetyllä ajalla on vaikutus 

elpymiskokemukselle (oranssi -

merkitsevät erot verrattuna muihin 

metsiin), artikkeli1.

- Elvyttävää kokonaiskokemusta 

metsissä vaikuttavat myös 

yksilötekijät, mm. luontosuhde 

(vihreä – merkitsevät erot), 

artikkeli 2.
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Mikä virkistys – ja luontoliikuntapaikoissa miellyttää?

Asukaskysely Helsingissä 

- Lähiviherympäristöt 

virkistymisen ja liikkumisen 

kannalta asukkaille tärkeät 

(yli 90%)

- Luonnon rooli vapaa-ajan 

liikunnassa on tärkeä (36% 

vapaa-ajan fyysisestä 

aktiivisuudesta)
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Luontoliikunnan määrään liittyvät tekijät

- Lyhyt etäisyys vähintään 

keskikokoiseen viheralueeseen 

- Lyhyt etäisyys rakennettuun 

ulkoliikuntapaikkaan (vain 

ydinkaupunkialueella)

- Hyväksi koettu terveys, 

naissukupuoli, korkeampi ikä, 

matalampi BMI, matala 

stressitaso, runsas arkiliikunnan 

määrä ja vahva luontosuhde
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Luontokäynnit ja psykologinen hvyinvointi eri maissa

White, M.P., et al. (2021). Associations between green/blue spaces and mental health across 18 countries. Scientic Reports

Kuva: Saara Tuohimetsä
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Merkitykselliset luontokokemukset
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Ihmisen ja luonnon suhde

Luontosuhde kuvaa yksilön tasolla yhteyttä 
luontoon (esim. Nisbet, Zelenski, & Murphy, 2009)

Luontosuhdetta vaikuttavat tunnepohjaiset 
myönteiset elämykset ja kokemukset luonnosta 
sekä luontoa koskevat tiedot (esim. Capaldi, Dopko, & 
Zelenski, 2014). 

- siihen liittyvät vahvasti lapsuuden 
luontokokemukset (esim. Chawla, 1998)

- aikuisten suhdetta luontoon voi vahvistaa 
(Cleary, Fielding, Murray & Roiko, 2018). 
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Nuoret kansalaistietelijoina
Lukiolaiset lepakkotutkijoina-tiedeprojekti
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus), Kestävyystieteen Instituutin (HELSUS) sekä Luonnonvarakeskuksen 

(Luke) yhteinen tutkimushanke, rahoittajana Koneen Säätiö. Päätutkijoina Piia Lundberg, Annukka Vainio, Ann Ojala, Thomas Lilley

https://blogs.helsinki.fi/batscience/lukiolaiset_lepakkotutkijoina/

- Pohjanlepakon ja pikkulepakon alueellinen ja ajallinen esiintyminen Suomessa

- Aineistonkeruu kesäisin 2019 ja 2020

- Nuorten ja niiden huoltajien arvot, asenteet, luontosuhde, ulkoilu ym.

- Kyselytutkimus (ennen aineistonkeruuta, aineistonkeruun jälkeen, seuraavana keväänä.

- Hyvällä ohjeistuksella saatiin erittäin hyvää äänidataa

- Kyselyyn liittyvien vastauksien analyysi meneillä.

Nuoret ovat hyviä kansalaistietelijoita!

bioRxiv preprint; https://doi.org/10.1101/2021.09.20.461031
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Ilmainen painettu versio, tilaa: 

pia.smeds@luke.fi
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Johtopäätökset

Luonnossa oleskelulla, virkistäytymisellä ja liikkumisellä on tärkeitä hyvinvointi- ja 

terveysvaikutuksia koko elinkaaren aikana

‒ Luontoympäristöt tukeavat mielenterveyttä ja hyvinvointia

‒ Henkilökohtaiset erot merkitsevät

Luonnossa oleskelun ja luontoliikunnan edistämiseksi on 

• mahdollistettava pääsy luontoalueisiin

• kiinnittää huomioita luonnon laatuun

• tuettava luontoalueiden monipuolista käyttöä

• tuettava luontosuhteen kehittymistä

‒ lapset ja aikuiset (!)

Lähilonnolla on suuri merkitys lapsille ja lapsiperheille!
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Slutsatser

Vistelse, rekreation och motion i naturen stärker välbefinnande och ger 

hälsoeffekter under hela livstiden

- Naturmiljöer stöder mental hälsa och välmående

- Individuella skillnader påverkar 

Åtgärder för att stöda vistelse och motion i naturen 

- möjliggöra lättåtkomliga naturområden

- välmående natur 

- stöda mångsidigt nyttjande av naturområden

- stöda utvecklingen av naturkontaktet

o barn och vuxna (!)

Närnaturen har en stor betydelse för barn och barnfamiljer!
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Kiitos!
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