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Esityksen sisältö

• Kuka olen?

• Luonnon vaikutus terveyteemme

• Kansanterveyttä metsästä –toimintamalli kunnille

• Seitsemän vinkkiä, joilla lisätään luonnon hyvinvointivaikutuksia 
kuntalaisten arkeen 
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Kansallinen metsästrategia 2025

Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten 
hyödyntäminen

Julkisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uudistaminen

Toimijoiden 
yhteistyö

Metsien 
monipuolinen käyttö

Ekosysteemipalvelut

Lisää yritystoimintaa 
metsiin 

Metsien 
saavutettavuus 

Tutkimus

Biodiversiteetti-
hypoteesi

Kaupungistumisen 
vaikutukset 
hyvinvointiin

Valinnan vapauden 
lisääminen

Palvelut julkisen ja 
yksityisen sektorin 
yhteistyönä

Suuri työllistäjä

Vähenevät resurssit

Win-win –ratkaisut

Maankäyttö

Sopimuksellisuus

Luonnon 
hyvinvointi-
ja terveys-
vaikutukset 
sosiaali- ja 
terveys-
palveluihin

Taustaa ja lähtökohtia



Luonnon vaikutus fyysiseen 
terveyteen

• alentaa verenpainetta

• vähentää stressihormoneja veressä

• vahvistaa fyysistä kuntoa

• lihastasapaino ja motoriset taidot vahvistuvat

• aistit herkistyvät 

• vahvistaa puolustus/immuuni/järjestelmää
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Luonnon olon vaikutus psyykkiseen 
terveyteen

• parantaa mielialaa

• vähentää henkistä uupumusta ja koettua stressiä

• voi lievittää psyykkistä jännittyneisyyttä, 
masennusta, suuttumusta, väsymystä ja 
sekavuutta

• lisää psyykkistä elinvoimaisuutta

• lievittää lasten ADHD-oireita, seikkailukasvatus
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Luonnon vaikutus sosiaaliseen 
terveyteen 

• saa omaa aikaa ja rauhaa

• yhdessäoloa läheisten kanssa

• yhdistää vieraita ihmisiä

• lähiluonto lisää yhteisöllisyyttä

• vähentää yksinäisyyden tunnetta

• voi toteuttaa itseään harrastusten parissa
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Kasvillisuus viilentää 
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Lähde: https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/12/Kansanterveytta_metsasta_-
toimintamalli_-opas.pdf

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/12/Kansanterveytta_metsasta_-toimintamalli_-opas.pdf


Seitsemän vinkkiä, joilla lisätään luonnon 
hyvinvointivaikutuksia kuntalaisten arkeen 

1. Metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmiin

2. Tunnistetaan metsäluonnon tuottamat hyödyt kunnalle

3. Kartoitetaan kuntalaisten kokemukset metsäluonnon terveyshyödyistä

4. Vahvistetaan kunnan, järjestöjen ja palveluntarjoajien yhteistyötä

5. Reitit, rakenteet ja kartat kuntoon

6. Lisää viestintää ja koulutusta

7. Tunnistetaan metsien mahdollisuudet
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1 Metsäluonnon terveyshyödyt 
suunnitelmiin

• Kunnan strategia sekä hyvinvointikertomus ja –
suunnitelma

• Maakunnan hyvinvointikertomus ja –
suunnitelma

• Varmistetaan tahtotila ja riittävät resurssit

• Riittävä viherrakenne turvataan maankäytön 
suunnittelussa

• Hyödynnetään kunnan imagossa
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2 Tunnistetaan metsäluonnon tuottamat hyödyt kunnalle

• Terveydelliset hyödyt: Tavoitteena on hyvinvoivat ja terveemmät kaikenikäiset 
kuntalaiset sekä kunnan työntekijät.

• Sosiokulttuuriset hyödyt: Yhteiset tavoitteet kunnan sisällä vahvistavat 
viranhaltijoiden yhteistyötä ja poikkihallinnollisuutta. 

• Ympäristölliset hyödyt: Viheralueiden avulla turvataan luonnon 
monimuotoisuutta. 

• Taloudelliset hyödyt: Terveemmät veronmaksajat pysyvät pidempään 
työelämässä. 
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3 Viherympäristöillä ja vesistöillä on merkitystä hyvinvoinnille. 

Arvioi kokemaasi onnellisuutta ja hyvinvointia asteikolla 1-10 (1 = erittäin vähäinen merkitys, 10 = 
erittäin suuri merkitys).
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3 Miten hyödynnät metsän terveyshyötyjä elämässäsi? Voit valita itsellesi 1-3 
vaihtoehtoa.
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Fyys inen kunto paranee metsässä l i ikkuessani

Lihaskunto ja l ihastasapaino paranee metsässä l i ikkuessani

Mikrobialt is tus metsäluonnossa antaa suojaa al lergiaan

Stressi vähenee ja miel i  virk istyy metsässä l i ikkuessani

Näkö, kuulo ja muut aist ini  herk istyvät metsässä l i ikkuessani

Metsässä on mukavaa l i ikkua ystävien tai perheen kanssa

Saan ol la yksin ja rauhoit tua ar jen häl inältä metsässä 
l i ikkuessani

Metsässä tapahtuvat harrastukset,  kuten l intubongaus, 
retkei ly,  marjastus ja s ienestys

Koiran ulkoi lutus

Oman metsän hoitotyö, puuntaimien istutus tai pienet 
raivaustyöt

Joku muu, mikä?

Kaikk i vastaajat (KA:4.8, Hajonta:2.64) (Vastauksia:312)



4 Vahvistetaan kunnan, järjestöjen
ja palveluntarjoajien yhteistyötä

• Espoon kaupunki: 
//lahiluonnonlumoa.wordpress.com/2020/09/19/olarin-
terveysluontopolku/

• Terveysluontopolku toteutettiin järjestöjen ja kaupungin 
yhteistyönä. 

• Luontopolku syntyi Olari-seuran aloitteesta

• Toteutuksessa mukana muun muassa Olarin seurakunta, 
kaksi partiolaislippukuntaa, päiväkotien ja koulujen 
edustajia sekä Espoon mielenterveysyhdistys. 

• Polun rahoituksesta vastasi Espoon kaupunki
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5 Porin kaupungin ulkoilureitit



5 Harjavalta, matkailuyrittäjän reitti



5 Lapinlahden Väisälänmäen luonto- ja kulttuuripolku



6 Viestintää lisää

• Kuopion kaupunki: 

• Joka kuukauden 1. keskiviikko tarina 
luontokohteesta ja 
hyvinvointivaikutuksesta someen ja 
nettiin. 

• Kirjoitusvuorot jaettu vuodeksi 
eteenpäin.

• Matkailumarkkinointia varten tarinat 
myös englanniksi



6 Suomen ympäristökeskuksen  verkkojulkaisu, 2020 

• Fyysinen hyvinvointi

• Mielen hyvinvointi

• Sosiaalinen hyvinvointi

• Luontoon liikkumaan



6 Koulutusta lisää: Luonnon terveysvaikutukset SOTE-
HYTEssa

• Terveyden ja hyvinvoinnin 
ylläpitäminen

• Sairauksien ennaltaehkäisy

• Kuntoutus

• Sairauksien hoito

20



7 Metsissä on valinnanvaraa

A. Kuntien metsäiset puistot ja kansalliset 
kaupunkipuistot 

B. Kuntien virkistykseen varatut alueet ja 
valtion retkeilyalueet

C. Valtion kansallispuistot ja muut 
luonnonsuojelualueet

D. Kuntien talousmetsät

E. Muiden maanomistajien talousmetsät
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