
Seminaari to 24.9.2015 klo 9.15-15.30 Hyrian maaseutuopistolla Hyvinkäällä, 

Uudenmaankatu 249.

Ohjelma

9.15 Tervetuloa seminaariin! 

9.30-11.30 Rastit 1-5. Opiston pihapiirissä tehtävien toiminnallisten harjoitusten avulla tutustumme 

välttämättömiin ja hyvää tekeviin luonnon palveluihin. Rasteilla nautimme myös  

nuotiokahvit. Toimintaa ohjaavat Hyrian luonnonvara-alan opiskelijat.  

11.30-12.30 Lounas

Iltapäivän luennot:

12.30-13.00 Riku Lumiaro, biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija, Suomen ympäristökeskus: 

Mitä ovat ekosysteemipalvelut? Miten ne liittyvät luontoon hyvinvoinnin lähteenä?

13.00-13.15 Marjo Soulanto, toimittaja, ja Vappu Ormio, graafinen suunnittelija: Suuri Mysteeri - 

luontopolkumateriaali ekosysteemipalveluista.

13.15-13.45 Ann Ojala, tutkija, Luonnonvarakeskus: Tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista.

13.45-14.15 Jaloittelu- ja kahvitauko 

14.15-14.45 Martti Aarnio, erikoissuunnittelija, Metsähallitus: Kokemuksia kansallis- 

  puistokäynneistä.

14.45-15.30 Nina Karlsson, henkilöstöasiantuntija, työyhteisövalmentaja: Metsämieltä arkeen! 
Käytännön vinkkejä, kuinka hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa elämässä 
ja tuoda niitä työpaikalle.

15.30 Seminaarin päätös

16.00 After Seminar. Seminaarin jälkeen halukkaat voivat jatkaa keskustelua ja 

jakaa kokemuksia maaseutuopiston laavulla. Juttelun lomassa syömme  

nuotioruokaa ja valmistamme hyönteishotelleja.  

Tilaisuus päättyy n. klo 18.
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Lataa luontoa!

Mitä elintärkeitä palveluja luonto tarjoaa ilmaiseksi? Miten luonto auttaa jaksa-

maan arjessa? Miten saan voimaa luonnosta ulkoilemalla ja mielikuvien avulla?

Tule lataamaan luontoa ja oppimaan keinoja, miten voit hyödyntää luonnon hyvää 

tekeviä vaikutuksia työssäsi ja elämässäsi.
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Seminaari on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita luonnon hyvinvointivaikutuksista, ja halu-

avat soveltaa niihin liittyviä asioita työssään ja elämässään. Erityisen hyvin seminaari soveltuu 

työyhteisöjen ympäristötyöstä ja työhyvinvoinnista vastaaville henkilöille. 

Aamupäivällä liikutaan kevyesti ulkona, joten ota mukaan säähän sopiva vaatetus. Tauoilla on 

mahdollisuus tutustua pienimuotoisiin messuihin, joilla esitellään luontotoimintaa ja luontoa 

hyvinvoinnin lähteenä. Messuilta on mahdollisuus ostaa Hyriassa viljeltyjä, tuoreita kauden 

kasviksia.

Seminaari on maksuton. Lounas ja iltapäivän kahvit ovat omakustanteisia, mutta rasteilla tarjo-

tut antimet ovat osa kokemusta. 

Saapuminen:

Helsingistä lähtevät voivat nousta klo 7.48 keskustan päärautatieasemalta lähtevään H-junaan, 

joka on Hyvinkäällä klo 8.37. Hyvinkään rautatieasemalta lähtee klo 8.45 bussi numero 1 

(rautatieasema-Hyvinkäänkylä), joka on Hyrian maaseutuopiston kohdalla n. klo 9.05. Bussilla 

saapuvat voivat nousta Helsingin Kampin kaukoliikenteen terminaalista klo 7.50 (laiturilta 10) 

lähtevään bussiin, joka on n. klo 9.07 Maaseutuopiston pysäkillä.

Seminaarin jälkeen Maaseutuopiston pysäkiltä lähtee busseja Hyvinkään rautatieasemalle n. 

klo 16, 16.30, 18 ja 18.30. H- ja R-junia Helsinkiin lähtee klo 16.23, 17, 18.23 ja 19. Bussi Helsingin 

linja-autoasemalle lähtee opiston kohdalta n. 16.08 ja on Helsingissä 17.05. 

Seminaarin järjestää Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke.

Lisätietoja antavat: 

Hanna Seitapuro, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, hanna.seitapuro@hel.fi

Virpi Lyytimäki, Hyria koulutus, virpi.lyytimaki@hyria.fi
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https://www.webropolsurveys.com/S/9A6196049A158775.par


Tervet uloa seminaariin!

Kävelemme j a yst äväni t ot eaa ” Näyt ät  onnel l isel t a” .  

Tot t a,  t unt uu onnell iselt a.  Kun poskipäit ä hyväilee 

lempeä t uul i,  j alan haast aa kivinen polku j a kat se saa 

vapaast i vael lel la,  nousee kasvoil le hymy.  Luont o hel l i i  

minua.

Lukuisat  t ut kimust ulokset  vahvist avat  omakoht aisest i 

koet un,  luont o t odel la hoit aa meit ä – niin mielt ä kuin 

kroppaa.  Luont o houkut t elee meidät  l i ikkumaan.  

Liikumme luonnossa huomaamat t amme reippaammin 

kuin sisät i loissa.   Keskit t ymiskykymme paranee,  syke 

j a verenpaine voivat  madalt ua.  Luonnossa l i ikkuminen 

edist ää myös ihmissuht eit amme. Suht audumme 

myönt eisemmin muihin ihmisiin,  j a miel ialamme 

kohenee hyvin nopeast i.   

Lat aa luont oa!  -seminaari pureut uu 

ekosyst eemipalveluihin j a erit yisest i luonnost a 

saat avaan hyvinvoint i in.  Tervet uloa naut t imaan 

raikkaast a i lmast a,  maist uvist a luonnont uot t eist a,  

j okimaisemist a,  t uoksuist a j a väreist ä,  

rauhoit t umisest a j a rent out umisest a,  uuden 

oppimisest a j a opit un j akamisest a!

El ina Pilke

Välke-ryhmän puheenj oht aj a 2015

Erikoissuunnit t el i j a

Met sähall it us /  Suomen luont okeskus Halt ia

Päivän ohj elma:

9.15 Tervet uloa seminaariin!

9.30 Rast it  1-5

11.30 Lounas

12.30 Riku Lumiaro,  Suomen ympärist ökeskus:

Mit ä ovat  ekosyst eemipalvelut ? Mit en ne l i i t t yvät  

luont oon hyvinvoinnin läht eenä?

13.00 Marj o Soulant o,  t oimit t aj a,  j a Vappu 

Ormio, graafinen suunnittelija: Suuri  Myst eeri  – 

luont opolkumat eriaal i  ekosyst eemipalveluist a.

13.15 Ann Oj ala,  Luonnonvarakeskus:  Tut kimust iet oa 

luonnon t erveysvaikut uksist a.

13.45 Jaloit t elu- j a kahvit auko

14.15 Mart t i Aarnio,  Met sähall it us:  Kokemuksia 

kansal l ispuist okäynneist ä.

14.45 Nina Karlsson,  henkilöst öasiant unt i j a,  
t yöyht eisövalment aj a:  Met sämiel t ä arkeen! 
Käyt ännön vinkkej ä,  kuinka hyödynt ää luonnon 
hyvinvoint ivaikut uksia omassa elämässä j a t uoda ni i t ä 
t yöpaikal le.

15.30 Seminaarin päät ös

16.00 Af t er Seminar.
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Rast it  1-5:  

Tut ust umme ekosyst eemipalveluihin

Harj oit ukset  t ehdään ryhmissä.  

Jokaisel le rast ivierailul le on varat t u aikaa 20 

minuut t ia j a siirt ymiin 5 minuut t ia.

Ekosyst eemipalvelut  ovat  luonnon t uot t amia 

palveluit a,  j oit a ihminen voi käyt t ää hyödykseen.  

Aineel l isia ekosyst eemipalveluit a ovat  esimerkiksi 

pohj aveden muodost uminen j a varast oit uminen,  

hengit ysilman synt yminen,  i lmast on j a t ulvien 

säät ely sekä maaperän muodost uminen j a 

ravint okasvien kasvaminen.  

Aineet t omia palveluit a ovat  vaikkapa luonnost a 

saat ava virkist yminen j a t erveyden koheneminen 

sekä t ait eel l inen inspiraat io.

Rast it :

Ryhmä I - Luonnonant imet

(Nuot iopaikka)

Ryhmä II - Yht eiset  vesivaramme 

(Esiint ymislava)

Ryhmä III - Luonnon monimuot oisuus

(Niit t y)

Ryhmä IV - Aj at ust en kul j et us

(Huvilan piha)

Ryhmä V - Jokit eat t eri

(Kat somo)

Rast ien aikat aulut :

09:30 - 09:50  ensimmäinen rast i

09:55 - 10:15  t oinen rast i

10:20 - 10:40  kolmas rast i

10:45 - 11:05  nel j äs rast i

11:10 - 11:30  viides rast i
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1  Luonnonant imet

Paikka:  Nuot iopaikka

Nokkonen

Nokkonen on arvokas vi l l ivihannes, j oka sisäl t ää 

t ärkeit ä vi t aal iaineit a,  esim. vi t amiinej a j a 

kivennäisaineit a.

Nokkonen on piipit oisuudelt aan 60-kert ainen

leht isalaat t i in verrat t una,  c-vit amiinipit oisuudelt aan 

viisinkert ainen appelsiiniin,  raut apit oisuudelt aan 

seit senkert ainen pinaat t i in j a kalsiumpit oisuudelt aan 

kolminkert ainen mait oon verrat t una.  Se sisält ää

myös runsaast i seleeniä,  A-vit amiinia,  B-vit amiinej a j a 

arvokast a valkuaist a.

Nokkosen käyt t ö on suosit elt avaa väsymyksen,  

paast oj en,  laihdut uksen,  reumat ismin j a kihdin sekä

siit epölyal lergian t ukihoit ona varsinkin t alviaikaan.

Nokkost a,  ” Pohj olan merilevää” ,  kannat t aa käyt t ää 

ravinnossa virkeyt t ä ant avana puht ikasvina j oko 

t uoreena t ai kuivat t una.  Nokkonen sopii hyvin 

sämpylöihin,  let t uihin,  keit t oihin j a muhennoksiin.  

Nokkossämpylät

5 dl vet t ä t ai mait oa

50 g hiivaa

1-2 t l  suolaa

1/ 2- 1 dl kuivat t ua nokkost a

n 1 dl l iot et t uj a auringonkukansiemeniä

n.  7 dl kokoj yvävehnää,  j ost a osa rouhit t ua

n.  4 dl grahamj auhoj a,  j oist a osa leseenä

1/ 2 dl kylmäpurist et t ua seesamölj yä

Sekoit a kädenlämpöiseen nest eeseen hiiva,  

suola,  nokkonen j a auringonkukansiemenet .  

Lisää j auhot  j a lopuksi öl j y.  Muot oile t aikina 

sämpylöiksi j a anna kohot a.  Paist a 200-225

ast eessa 20-30 minuut t ia.
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Pakurikääpä

Pakurikääpä on yleinen et enkin koivuj en 
lahot t aj asieni.  It se sienen i t iöemää ei käyt et ä,  
vaan lahoamisen aikana synt yvät  must at  
epämääräiset  pahkurat  el i  pakuri t  ovat  
käyt et t ävä osa. Ni ist ä voidaan valmist aa t eet ä 
t ai  alkohol iuut t ei t a.

Tikkat eenäkin t unnet t ua pakuria on käyt et t y varsinkin 

sot ien aikana kahvin korvikkeena.  Rohdoksena sit ä on 

käyt et t y j o sat oj a vuosia et enkin Venäj äl lä.  

Pakuria on t ut kit t u vielä melko vähän,  mut t a sen 

on havait t u olevan erit t äin ant ioksidant t ipit oinen.  

Pakuri sisält ää pal j on hiven- j a kivennäisaineit a sekä 

B-ryhmän vit amiinej a.  

Perint eisest i pakuril la on hoidet t u vat sa-,  sydän-,  

j a maksavaivoj a sekä syöpää.  Sit ä on myös käyt et t y 

ihon kunnon kohent amiseen j a immunit eet in 

vahvist amiseen.  Pakuria ei t ule käyt t ää samanaikaisest i 

ant ibioot t ien,  penisil i inin j a suonensisäisen glukoosin 

(diabeet ikot ) kanssa.  Myös sienial lergikot  voivat  saada 

pakurist a yl iherkkyysoireit a.

Pakuria ei kannat a kerät ä suoraan t eiden varsil t a,  

sil lä se kerää it seensä hait al l isia aineit a.  Keräämiseen 

t arvit aan maanomist aj an lupa,  sil lä puuaineksen 

ot t aminen ei kuulu j okamiehenoikeuksien piiri in.

Pakurit ee

1 ruokalusikal l inen pakurin palasia /  j auhet t a 

1 l it ra vet t ä

Keit ä 15 minuut ist a useaan t unt i in ri ippuen 

halut ust a vahvuudest a.  Siivi löi pakuri j a ot a 

t alt een.  Voidaan käyt t ää 4-5 kert aa uudelleen.

Naut i sel laisenaan t ai käyt ä esim.  keit t oihin t ai 

kahvin pohj anest eenä.

Vinkki:  Pakurit een voi myös maust aa mm. 

vanil j al la t ai kanel i l la

9 10



2  Yht eiset  vesivaramme

Paikka:  Esiint ymislava

Rannat ,  j okivarret  j a purot  t arj oavat  paikan 

virkist äyt ymisel le j a l isäävät  luonnon 

monimuot oisuut t a.  Niissä voi naut t ia vaiht elevist a 

luont oympärist öist ä j a maisemist a sekä saada 

luont okokemuksia,  kut en kalast aa,  uida,  meloa,  

veneil lä t ai oleil la.  

Puhdas j uomavesi on arvokas luonnonvara.  

Maailmanlaaj uisest i aj at elt una me suomalaiset  olemme 

onnell isessa asemassa,  sil lä meil lä on ri it t äväst i 

hyvälaat uist a vet t ä käyt et t ävissämme. Esimerkiksi 

Päij änt een vedest ä puhdist et aan j uomavet t ä 

pääkaupunkiseudun asukkail le.

Mil lainen vesist ö olet ?

Vedellä,  kut en muullakin luonnolla,  on suuri 

symbolinen merkit ys ihmisel le.  Miel ikuvissa vesi 

puhdist aa j a virkist ää.  Monissa kult t uureissa vesi on 

koko elämän symboli.

Sul j e silmäsi j a kul j e mielessäsi veden äärel le.  Mil laisen 

veden luo menet  j uuri t äl lä het kel lä? Olet ko j ärven 

rannalla vai avaut uuko edessäsi meri? Olet ko sol isevan 

puron,  maht avan kosken vai pienen met sälaht een 

äärel lä? Onko vedenkäynt i rauhall ist a vai nost aako 

puhuri suuria aalt oj a?

Meri – it senäinen,  et äinen,  suvait sevainen,  t ehokas,  

arvoit uksel l inen,  t ait eel l inen,  voimakast unt einen

Suurjärvi – avarakat seinen,  haaveil i j a,  monipuol inen,  

t ulevaisuusorient oit unut ,  it seriit t oinen,  yst äväl l inen

Karu järvi – kirkasot sainen,  selkeä,  t avoit t eel l inen,  

varaut unut ,  myst inen,  aj at t el i j a

Ravinteikas järvi – i loinen,  puhelias,  hauska,  eloisa,  

monipuol inen,  suvait sevainen,  l i ikkuvainen,  rönsyävä

  

Lampi – lempeä,  syväl l inen,  kot ona viiht yvä,  kil t t i ,  

myst inen,  omat aht oinen,  yst äväl l inen

Lähde – syväl l inen,  myst inen,  suunnit t el i j a,  ideoij a,  

keksel iäs,  varaut unut

Virta – l i ikkuvainen,  mat kail i j a,  j ännit t ävä,  varaut unut ,  

yl lät t ävä,  keksel iäs,  et eenpäinpyrkivä,  t avoit t eel l inen,  

myst inen,  val lanhimoinen

Koski – hurj a,  et eenpäinpyrkivä,  yl lät t ävä,  t ehokas,  

rönsyilevä,  t ait eel l inen,  it senäinen

Joki – l i ikkuvainen,  mat kail i j a,  et eenpäinpyrkivä,  

yl lät t ävä,  selkeä,  vii leä,  avul ias,  viisas

Puro – l i ikkuvainen,  mat kail i j a,  et eenpäinpyrkivä,  

i loinen,  pulppuileva,  puhelias,  hauska,  pinnal l inen

Oja – kil t t i ,  hil j ainen,  t avoit t eel l inen,  muit a 

aj at t eleva,  yst äväl l inen,  avul ias,  viisas
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3  Luonnon monimuot oisuus

Paikka:  Niit t y

Luonnon monimuot oisuus j a eri laiset  luont okont akt it  

ovat  t ärkeit ä ihmisen immuunij ärj est elmän t erveel le 

kehit yksel le.

Tut kimust en mukaan luonnolt aan monimuot oisil la 

alueil la elävil lä ihmisil lä on selkeäst i pienempi riski 

alt ist ua al lergioil le j a muil le immuunij ärj est elmän 

sairauksil le,  kuin j os luont oa on vain vähän j a se 

on laj ist olt aan köyhää.  Luont okont akt ien kaut t a 

ihminen saa el imist öönsä erilaisia mikrobej a,  

j ot ka harj aannut t avat  j a vahvist avat  el imist ön 

puolust uskykyä.

Erit yisen t ärkeää luonnossa t ouhuileminen on 

kehit t yvil le lapsil le,  mut t a kaiken ikäiset  hyöt yvät  

luonnon läheisyydest ä.  Luont aisest i kehit t ynyt  met sä 

t ai maat alousympärist ö vaikut t aa t ehokkaammin kuin 

rakennet t u puist o.

Mont ako erilaist a kasvi- t ai muut a laj ia löydät  

t unnist usruudust a?
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4  Aj at ust en kul j et us

Paikka:  Huvilan piha

Aj at ust en t iedost aminen

Mielent aidoissa ensimmäinen askel on t unnist aa omia 

aj at uksiaan.  Kuinka usein huomaat  aj at t elevasi? 

Luont o t arj oaa hyvän paikan aj at t elul le.  Luonnossa 

aist it  valpast uvat  j a keskit t yvät  t ähän het keen.  

Luont oympärist ö myös l isää t arkkaavaisuut t a,  j ol loin 

omien aj at ust en t unnist aminen helpot t uu.  Aj at uksia 

voi kyseenalaist aa kysymällä it selt ään,  onko t ämä 

aj at us oleel l inen j uuri t ässä het kessä.  Tarvit senko t ät ä 

aj at ust a j uuri nyt ? Mit ä t uoreet  aist imukset  kert ovat  

t äst ä het kest ä? Voisit ko yhdist ää t uoreen aj at uksen 

mielessäsi olevaan vanhaan t iet oon?

Terveysvaikut ukset

Luont o t uot t aa monenlaisia hyvinvoint i- j a 

t erveysvaikut uksia.  Tut kimust en mukaan j o 10 minuut in 

luont o-oleilu laskee syket t ä,  hengit yst iheyt t ä,  

verenpainet t a j a vähent ää st ressihormoneit a.  Luont o 

t uot t aa rauhoit t umisen j a rent out umisen kokemuksen.  

Yl i kahden t unnin luonnossa oleilun j älkeen el imist ön 

immuunipuolust usj ärj est elmä vahvist uu.  Yl i 5 t unt ia 

kuukaudessa luonnost a naut t ivi l la on huomat t u myös 

miel ialan kohent umist a j a posit i ivist en t unt eiden 

l isäänt ymist ä.

“ Aj at ust en kul j et us”

kirj ast a Met sämiel i (Sirpa Arvonen)

1.  Pysähdy t arkkailemaan pout apilviä t ai virt aavaa 

vet t ä j oessa.

2.  Vie kaikki huomiosi pilvien t ai veden muot oihin j a 

l i ikkeisiin.

3.  Kun mieleesi t ulee j okin aj at us,  t ervehdi sit ä 

yst äväl l isest i.

4.  Punnit se het ki t uot a aj at ust a:  Onko t ämä 

hyödyl l inen t ai t arpeel l inen j uuri t ässä j a nyt ?

5.  Päät ä ant aa aj at uksen j at kaa mat kaa.

6.  Kun päät ät  pääst ää aj at uksest a irt i,  kuvit t ele,  

et t ä sij oit at  aj at uksesi j ol lekin pout apilvel le t ai j oen 

virt aan,  j onka mukana se voi j at kaa mat kaansa.

7.  Kat sele pilveä t ai virran j uoksua j a kuvit t ele,  kuinka 

aj at uksesi j at kaa mat kaa.

8.Palaut a huomiosi t akaisin pilvien t ai veden 

t arkkailuun.

9.  Kun kuulet  merkkiäänen,  j at ka mat kaasi 

virkist yneenä koht i uut t a rast ia.
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5  Jokit eat t eri

Paikka:  Kat somo

” Mit ä luont o sinul le viest i i? Sul j e silmäsi j a avaa 

aist isi…”

Tällä rast i l la luonnon omat  kult t uuripalvelut  

herät t elevät  aist ej amme j a t arj oavat  meil le pienen 

palan omaa aist it eat t eriaan.  Ist u alas,  rent oudu j a 

naut i esit yksest ä.

Mit ä aist ej a käyt it  j okit eat t erissa?
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Lat aa luont oa!  –seminaari

Hyvinkää 24.9.2015

PASSI

Ekosysteemipalvelut



Suomen luonto on  

ainutlaatuista ja arvokasta 



Suomen luonto on  

ainutlaatuista ja arvokasta 

 



Suomen luonto on  

ainutlaatuista ja arvokasta 

 



Suomen luonto on  

ainutlaatuista ja arvokasta 

 



Suomen luonto on  

ainutlaatuista ja arvokasta 

 



”Luontoamme pidetään maailman kolmanneksi 
kauneimpana” 

Jorma Ollilan johtama maabrändivaltuuskunta tunnisti 
yhdeksi Suomen menestystekijöistä  

puhtaan ja elinvoimaisen  
luonnon 

Suomen luonto  

Maailmalla arvostettu brändi 



 

Päivälle on olemassa  

sosiaalinen tilaus 

 muiden vastaavien merkkipäivien tavoin 

? 



Tavoitteena on 

 
• Juhlistaa ainutlaatuista ja kaunista luontoamme 

 
• Saada ihmiset tiedostamaan luontomme merkittävä 

arvo ja sen tarjoamat monet mahdollisuudet 
 

• Vaalia suomalaisten luontosuhdetta 
 

• Luoda päivästä virallinen liputuspäivä – tehdään siitä 
osa suomalaista kulttuuria 



Suomen luontoa pidetään  

itsestäänselvyytenä 

● Ihmiset kokevat luonnon kukoistavan 
Suomessa  

● Suurin osa (91 %) suomalaisista ei 
ole huolissaan maamme luonnon 
köyhtymisestä eikä sen 
saastumisesta (Eurobarometri 2010) 

● Uhanalaisen luonnon koetaan 
olevan jossain muualla maailmassa 
 
 



Suomen luonto  

uhanalaistuu 

● Joka kymmenes lajimme on 
uhanalainen  

● Suomesta tiedetään jo hävinneen 
 332 lajia 

● Joka toinen luontotyyppimme on 
uhanalainen 
 
 
 

Lähteet: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 
2010 ja Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2008 

 



Kansallisomaisuutemme on  

käsissämme  
 

● Me voimme vielä vaikuttaa  
● Luontosuhde rakentuu luonnossa – 

Pienilläkin kokemuksilla ja niistä 
syntyvillä teoilla on merkitystä  

● Suomen ympäristön puhtaus näkyy 
jopa äidinmaidon myrkyttömyytenä 

● Suojelun ansiosta esimerkiksi 
saimaannorppa, laulujoutsen  ja 
merikotka ovat runsastuneet 
Suomessa 



Suomen luonnon päivään  
voi osallistua omakohtaisten 
kokemusten kautta 
 

● Retkeillään ja osallistutaan 
tapahtumiin eri puolilla Suomea 

● Innostetaan kouluja osallistumaan  
● Päivän talkooleireillä raivataan, 

niitetään ja nautitaan luonnosta 
● Houkutellaan perheet yhdessä 

luontoon – myös kummit ja 
isovanhemmat retkelle mukaan 



Suomen luonnon päivä 

● Päivä on elokuun viimeinen  
lauantai 29.8.2015 

● Koulut voivat viettää päivää  
pitkin viikkoa 
– nuorten ja koululaisten 
tavoittaminen on tärkeätä 

● Muut kohderyhmät ovat erityisesti 
vakiintuneet  (40%) ja edistykselliset  
(11%) kansalaiset  (RISC Monitor -tutkimus) 

● Yhteensä yli 2 miljoonaa suomalaista 



Suomen luonto  

tarjoaa meille 

● Puhdasta ilmaa ja vettä 
● Terveyttä 
● Ruokaa  
● Energiaa 
● Elämyksiä, virkistymistä ja 

luonnon rauhaa 

eli ekosysteemipalveluita,  

joita ilman emme voi elää 



Ekosysteemipalvelut termi 
 

● Suora käännös englannin-
kielisestä Ekosystem Services, 
joka on jo vakiintunut 
tutkimuksessa ja politiikassa 
 

● Vähitellen yleistymässä muiden 
toimijoiden arkikielessä 
 

● Käytetty myös termiä  
”luonnon hyödyt” 



 
 

● Ne voidaan jakaa 
○ tuotanto-  
○ ylläpito-  
○ sääntely-  
○ kulttuuripalveluihin  

● Tuotantopalveluja ovat ravinto, vesi 
sekä lääke- ja rakennusaineet  

● Ylläpitopalveluihin kuuluvat 
yhteyttäminen, ravinteiden kierto sekä 
maaperän muodostus  

● Luonto vaikuttaa ilmaston sääntelyyn 
sekä puhdistaa ilmaa ja vettä 

● Tarjoaa mahdollisuuden 
virkistykseen, terveyteen ja 
esteettisyyden kokemuksiin 

Ekosysteemipalvelut ovat  

luonnon tarjoamia aineellisia  

ja aineettomia palveluja 



Esimerkkejä maatalousympäristön 

ekosysteemipalveluista 

Ihmisten 
hyvinvointi 

Maatalouden biodiversiteetti 
ekosysteemipalveluiden tuottajana 

Kulttuuripalvelut 
• Virkistyskäytön- ja 

 esteettiset arvot 
• Kulttuuriarvot 
• Koulutus ja inspiraatio 
• Hengelliset ja  

uskonnolliset arvot 

Tuotantopalvelut 
• Ruoka, puu, polttoaine 
• Puhdas vesi 
• Biokemikaalit, 

lääkeaineet 
• Geneettiset resurssit 

Säätelypalvelut 
• Tuholaisten torjunta 
• Tautien torjunta 
• Pölytys 
• Ilmaston säätely 
• Eroosion hillitseminen 
• Ravinteiden säätely 
• Veden säätely ja  

puhdistaminen 
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Maaperän ylläpidon palvelut 

Esimerkki agroekologiasta 
● Käytetään viljelyssä luomulannoitteita, 

jätetään maa kesannolle, ei muokata 
maata 

Tuotetut ekosysteemipalvelut 
● Monimuotoinen eliöyhteisö ylläpitää 

maaperän rakennetta sekä ravinteiden 
kiertoa ja niiden pitäytymistä 
maaperässä 

Hyöty maanviljelijöille ja yhteiskunnalle 
yleensä 
● Pienempi riippuvuus kalliista 

ulkopuolisista tekijöistä kuten teollisista 
lannotteista ja vähemmän kielteisiä 
ympäristövaikutuksia 
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Pölytyspalvelut 

Esimerkki agroekologiasta 
● Luodaan elinympäristöjä 

pölyttäjille suojelemalla tai 
tuottamalla reunavyöhykkeitä 

Tuotetut ekosysteemipalvelut 
● Pölytyspalvelut 

Hyöty maanviljelijöille ja 
yhteiskunnalle yleensä 
● Pölytystä edellyttävien 

viljelylajien sadon 
perusedellytys, 
maisemaestetiikka ja 
virkistäytyminen 
 



Hyvinkään Kurkisuo > Turvesuoksiko?  
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● Kesällä 2006 Vapo 
toi julki valmistelunsa 
turpeennostamista 
Kurkisuosta 

● Kuulutus YVA-
ohjelmasta ja 20.6. 
kuulemistilaisuus 
Hyvinkäällä 
 



Hyvinkää Kurkisuo – Käynnisti 

kansanliikkeen 

● Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys aloitti jatkavan 
kampanjoinnin suon puolesta ja ainutlaatuisen Kurkisuon 
tunnetuksi tekemiseksi järjestämällä  
○ Tilaisuuksia  
○ Retkiä  
○ Tapahtumia  
○ Aktiivista viestintää:  

• Kokonainen Kurkisuo-sarja Aamupostissa 

● Kurkisuo-adressiin kertyi 3209 allekirjoitusta  
○ Se luovutettiin 19.2.2008 eduskunnan 

ympäristövaliokunnalle 
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Hyvinkää Kurkisuo – YVA:ssa havaittiin 

puutteita 

● Uudenmaan ympäristökeskus päätti YVA-menettelystä ja 
julkisti tiedotteen10.3.2008: 
○ ”Kurkisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten 

arvioinnissa on merkittäviä puutteita. Ympäristökeskus 
katsoo, ettei arviointimenettely täytä kokonaisuutena 
YVA -lainsäädännössä asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia. Täydennystä tarvitaan mm. 
turvetuotannon vaikutuksista virtaamiin ja 
tulvakorkeuksiin sekä pohjavesiin. Myös 
luontokartoituksia tulee täydentää. Lisäksi 
selostuksessa tulisi tarkastella hankkeen vaihtoehtojen 
toteuttamiskelpoisuutta. Vapo Oy Energian tulee 
toimittaa uusi täydennetty arviointiselostus Uudenmaan 
ympäristökeskukselle." 
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Hyvinkää Kurkisuo – Luonnoltaan 

monipuolinen 

● ”Kurkisuo on erittäin merkittävä uhanalaisten kasvilajien 
sekä uhanalaisten suoluontotyyppien esiintymisalue 
Uudellamaalla. Ympäröivistä ojituksista huolimatta monet 
suoluontotyypit ovat säilyneet luonnontilaisen kaltaisina.”  

●  ”Maastokäynnillä kirjatut yleishavainnotkin kuitenkin 
osoittavat alueen suoluonnon olevan sekä kasvilajistoltaan 
että luontotyypeiltään monimuotoisempaa ja 
arvokkaampaa, kuin aiemmin on tiedetty (vrt. YVA-
selostus). Alueen luontoarvot olisi syytä vielä tarkemmin 
selvittää perusteellisella kartoituksella.” 

Ympäristöministeriön  ja Suomen ympäristökeskuksen muistio 3.12.2009 
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Hyvinkää Kurkisuo – Altia heräsi 

toimimaan puhtaan veden turvaamiseksi 

● Elokuussa 2010 Hyvinkään 
ympäristönsuojeluyhdistys 
kääntyi kirjeitse Altian 
hallituksen puoleen 
omistamansa Kurkisuon 
osan suojelemiseksi 

● Altian hallitus päätti ryhtyä 
toimenpiteisiin Kurkisuon 
suojelemiseksi luonnon 
monimuotoisuuden ja 
pohjavesien suojelun vuoksi 
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Hyvinkää Kurkisuo – Periaatepäätös 

soiden kestävästä käytöstä 

● 21.12.2011 Uudenmaan ELY-keskus päätti Altian 
Kurksisuon osan (144 ha) suojelemisesta. - VAPO ei enää 
voi saada ympäristölupaa alueelleen  

● VAPO julkisti tiedotteen, että se oli valmis maanvaihtoihin 
tai arvosoiden myyntiin valtiolle 

● 30.8.2012 valtioneuvosto telki periaatepäätöksen soiden ja 
turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja 
suojelusta 
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Suomen luonnon päivän retki Hyvinkään 

Kurkisuolle 31.8.2014 
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● Hyvinkään 
luonnonsuojelupiiri 
järjesti yleisen suoretken 

● Mukana oli kansalaisia, 
virkamiehiä, mediaa ja 
myös Altian edustus 

● Ympäristöministeri Ville 
Niinistö valokuvaa 
uhanalaista 
rämekarvajalan 
perhosen toukkaa 
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Ekosysteemit ja biodiversiteetti 

● Yksittäisiä palveluita ja lyhyellä 
aikavälillä tarkasteltaessa 
biodiversiteetin hyöty ei selkeä 
 

● MUTTA pidemmällä aikavälillä 
ja laajempia alueita 
tarkasteltaessa biodiversiteetti 
eli luonnon monimuotoisuus 
auttaa turvaamaan 
ekosysteemipalveluiden 
säilymisen elinvoimaisina 

 
 

 



Biodiversiteetti eli luonnon 

monimuotoisuus 
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maisemarikkautta 

lajirikkautta 

geenirikkautta 



| © UPM 

Ekosysteemipalveluiden yhteistuotantoa 

Internal 29 

Biodiversiteetti 

Diesel  Energia Sellu, paperi, tarrat, sahatavara 

Hiilinielu ja -varasto Keruutuotteet ja monikäyttö Vesien suojelu 



Ekosysteemipalvelut, joita käytämme ja joihin vaikutamme 

YIT   |  31  | 

Tuotantopalvelut Säätelypalvelut Kulttuuripalvelut Ylläpitävät ja säilyttävät palvelut 



Luonnon monimuotoisuus ja 
elinympäristöjen yhtenäisyys 

Lintujen törmäykset 

Virkistysmahdollisuudet 
ja kulkureitit 

Maisema ja kulttuuriperintö Elinympäristöjen muutos:  
esimerkiksi metsä - , paahdeympäristöt + 

Rakenteet luonnossa, 
peltopylväs 

Voimajohdon elinkaaren aikaiset 
vaikutukset ekosysteemipalveluihin 
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Ihmistoiminnan ja biodiversiteetin 

yhteydet ovat monimutkaisia 

● Ihmisen toiminta nähdään 
keskeisenä syynä 
tämänhetkiselle biodiversiteetin 
häviämiselle 

● Ihmisellä kuitenkin nähdään 
olevan valmiudet ongelman 
ratkaisuun 

● Toimintojensa kautta ihmiset 
paitsi saavuttavat, myös 
menettävät hyötyjä 

● Biodiversiteetin häviämisen 
pysäyttäminen tuottaa 
kustannuksia lyhyellä 
aikavälillä, mutta taloudellista 
hyötyä ja hyvinvointia pitkällä 
aikavälillä 
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Miksi biodiversiteetin ja 

ekosysteemipalveluiden suojelu ontuu 

● Muiden yhteiskunnallisten ja 
luonnonsuojelun tavoitteiden välillä 
ristiriitaisuuksia > Mikä on tärkeää? 

● Tarkastelu keskittyy usein yksittäisiin 
kysymyksiin kuten lajeihin tai rajattuihin 
kohteisiin - ratkaiseminen nostaa uusia 
ongelmia 

● Nykyinen tahtotila ja kansalaisten 
toiminta eivät priorisoi biodiversiteetin 
ja ekosysteemipalveluiden suojelua > 
Niillä ei nähdä olevan taloudellista 
arvoa 



Mikä on suurin ongelmamme? – HS talous 

17.9.2015 

● Suurin ongelmamme ei se ole talouden 
kilpailukyky tai hallituksen esittämä 
pakkolainsäädäntö, vaikka siitä on noussut 
iso meteli. Ei se ole valtion budjettialijäämä. 
Ehkä se ei ole edes nopeasti kasvanut 
pakolaisvirta, vaikka tähän liittyy paljon 
inhimillistä tragediaa. 
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Mikä on suurin ongelmamme? – HS talous 

17.9.2015 

● Isossa kuvassa maapallon suurin 
ongelma on ympäristön rasittuminen 
ja etenkin ilmaston lämpeneminen. 
On se kumma, että suremme valtion 
velan jättämistä lapsillemme mutta 
suljemme silmämme ekologisena 
kriisinä siirtyvälle perinnölle. 
 

● Kuka on kirjoittanut? 

R
ik

u 
Lu

m
ia

ro
, S

YK
E 

39 



Suomen luonto  

tarjoaa meille 

● Puhdasta ilmaa ja vettä 
● Terveyttä 
● Ruokaa  
● Energiaa 
● Elämyksiä, virkistymistä ja 

luonnon rauhaa 

eli ekosysteemipalveluita,  

joita ilman emme voi elää 
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Kiitos mielenkiinnosta 
Riku Lumiaro 

biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija 
Suomen ympäristökeskus 
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Ann Ojala 
Tutkija (ympäristö- ja sosiaalipsykologinen tutkimus) 
ann.ojala(ät)luke.fi 
 
Lataa luontoa! 24.9.2015  

Tutkimustietoa luonnon 
terveysvaikutuksista 
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Esityksen sisältö 

• Luontoympäristön hyvinvointivaikutukset 
- Tutkimustietoa 
  Luontoympäristöjen psykologiset ja fysiologiset    
  vaikutukset 

 
- Tutkimustulosten käytäntöön vienti 

 (voimametsä, terapiapuutarhat, metsäluontoon 
 perustuva kuntoutus) 
 

- Johtopäätökset 
 

 
 

2 25.9.2015 

Kuva: Ann Ojala 
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Taustatietoja 

• Mielenterveys 
 Pitkittynyt stressi  

 
– infektiot 
– tulehdusperäiset sairaudet 
– mielenterveysongelmat (masennus, vihamielisyys) 

• Euroopassa 20% kaikista sairauksista liittyy 
mielenterveyteen (EU:ssa 26%).  

 
• Ylipaino. Yli puolet aikuisista Euroopassa ylipainoisia. 
• Vähäinen liikkuminen eri ikäluokissa. Vähäisen liikkumisen 

tuloksena kuolee maailmassa kolme miljoonaa ihmistä 
vuodessa (Lim ym. 2012). 
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Hyvinvointiin liittyviä  
ympäristöpsykologisia taustateorioita 
 
 
 
 

• Psykofysiologisen stressin väheneminen (Ulrich, 1984) 
– Ihminen on evolutiivisesti sopeutunut luontoympäristöön. 
– Luonnon katseleminen vähentää stressiä; prosessi on 

automaattinen ja tunnepohjainen.  
  
• Tarkkavaisuuden elpymisen teoria (Kaplan & Kaplan, 

1989) 
– Ihminen on tiedonkäsittelijä, mutta tämä ominaisuus on 

rajallinen. 
– Miellyttävä ympäristö mahdollistaa tarkkaavaisuuden 

elpymistä.  
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Viherympäristön hyvinvointivaikutukset 

• Stressista palautuminen 
 Viheralueet 

- miellyttävät ollessamme henkisesti väsyneitä 
- kohentavat mielialaa 
- auttavat tarkkaavaisuutta palautumaan, edistävät 

suoriutumista keskittymistä vaativista tehtävistä 
- alentavat verenpainetta, sydämen sykettä, 

lihasjännitystä ja stressihormonin tasoa 
 

- Jo lyhytaikaisella vierailulla on myönteisia vaikutuksia 
psykologiseen hyvinvointiin (elvyttävyyteen, elinvoimaisuuteen, 
myönteisiin tunteisiin ja luovuuteen) (Tyrväinen ym. 2014) 

- Huonosti suunniteltu kaupunkiympäristö (ilman viheralueita), 
lisää altistumista ympäristön stressitekijöihin ja vähentää 
mahdollisuuksia rauhoittumiseen (Hartig ym. 2011) 
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Kokeellinen tutkimus  
Helsingissä, 2011-2012 
 

 
 
 
Tutkimusalueet: rakennettu ympäristö (ydinkeskusta), kaupunkipuisto, kaupunkimetsä 
Tutkimushenkilöt: 95 pääkaupunkiseudulla asuvaa vapaaehtoista 
Koeasetelma: 15 minuuttia istumista, sen jälkeen 30 minuuttia kävelyä 
Tutkimustavoitteet: Lisätä tietoa erityyppisten viheralueiden hyvinvointivaikutuksista. 
      Integroida fysiologisia ja psykologisia tutkimusmenetelmiä. 
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Kenttäkoe Helsingissä: tulokset 

• Kaupungin puisto ja metsä elvyttävät 
– Elvyttävyyden tunteelta ero metsän ja puiston hyväksi ilmenee jo 

15 minuutin oleskelun jälkeen.  
– Elinvoimaisuus lisääntyy 15 minuutin istumista seuranneen 

puolen tunnin kävelyn jälkeen. 
– Metsä on elvyttävyydeltään osallistujille miellyttävin paikka.  

 
 

3,8 
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5,3 

1
2
3
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Kaupunki Puisto Metsä
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Mitä vihreämpi sitä parempi 
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Viherympäristön hyvinvointivaikutukset 

Ulkoiluun liittyvät hyvinvointivaikutukset 
 
Viheralueet 
- houkuttelevat liikkumaan 

- Suomalaiset ulkoilevat paljon, viheralueet houkuttelevat liikkumaan 
(Borodulin ym. 2011). 

- lisävät emotionaalista hyvinvointia 
- Mitä enemmän luonnossa ulkoilee, sitä enemmän saa 

elpymiskokemuksia ja sitä parempi on ihmisten emotionaalinen 
hyvinvointi (Korpela & Paronen, 2011).  

- Ulkoilun hyödyt vahvistuvat paljon ulkoilevilla, sillä heidän ulkoilukerrasta 
saamansa hyödyt ovat voimakkaampia ja lisäävät positiivisia 
tuntemuksia kuten onnellisuutta ja tyyneyttä (Korpela ym. 2014).  

- Luontoliikunnan mielialoihin  (e.g. piristyminen, energiataso) liittyvät 
hyödyt ovat lyhytkestoisia mutta välittömiä (Mitchell, 2013) 
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Viherympäristön hyvinvointivaikutukset 

• Sosiaalinen vuorovaikutus 
– Mitä vähemmän viheralueita on kilometrin säteellä kodista, 

sitä suurempaa on yksinäisyys ja vähäisempaa 
sosiaalinen tuki (Maas ym. 2009). 

– Mitä enemmän viheralueita lähistössä on, sitä enemmän 
yhteisöllisyyttä koetaan (Sugiyama ym. 2008) 

– Paljon ulkolevien keskuudessa viimeisimmän ulkoilukerran 
kesto tai ulkoiluseura eivät osoittautuneet hyvinvointiin 
vaikuttaviksi tekijöiksi (Korpela ym. 2014).   

– Sopivan seuran puuttuminen nostaa kynnystä lähteä 
ulkoilemaan.  

 

10 25.9.2015 
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Viherympäristön hyvinvointivaikutukset 

Viherympäristöt ja lapset 
 
Viherympäristöt 
- tukevat lasten luovempaa ja monipuolisempaa leikkimistä 
- liittyvät lapsien parempaan toimintaan (keskittyminen, 

motoriset taidot, tunnesääteily)  
- luontokokemus (luonnossa oleminen tärkeää) 

 
- Lapsilla ja nuorilla, joilla on keskittymisvaikeuksia ja motivaation puutetta, 

vihreä leikki- ja oppimisympäristö tukee sosiaalista ja kognitiivista kehitystä 
(Laaksoharju ym. 2012). 
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Viherympäristön hyvinvointivaikutukset 

• Viherympäristöt ja iäkkäät 
 

 Viherympäristöt (Rappe, 2014) 
 - aktivoivat aisteja 
 - aktivoivat toimintaa 
 - tukevat elämän merkityksellisyyttä 
 
Turvallisen ympäristön tärkeys 
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Käytännön esimerkkejä 
 Voimametsä 

 Yhteistyössä Metla, Tampereen yliopisto, Ikaalisten kylpylä 
 Ikaalisten kylpylän lähellä sijaitseva ulkoilureitti, avattu vuonna 2010 
 Samanlaisia reittejä avattu Ranskassa, Ruotsissa ja Luksenburgissa. 
 Kts. esim. http://www.mullerthal-trail.lu/en/well-being-trail-nommern 
Parantava metsäpuutarha Nacadia Tanskassa  

– stressiin liittyvät sairaudet  
– nature-based treatment 

Alnarpin kuntoutuspuutarha Ruotsissa, Nature-Based Interventions (NBR) 
– burnout 
– sydänsairauksista kärsivät 
– Maahanmuuttajat 

Metsäluontoon persustuva kuntoutus (forest-based rehabilitation). SLU (Swedish 
University of Agricultural Sciences), FoRest ohjelma 
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Johtopäätökset 
 

– Viheralueet edistävät elpymistä ja stressin alenemista 
– Edistävät liikkumista 
 
 
Joten: 
– Viheralueiden saavutettavuus on tärkeä 

• Pitäis olla tasavertainen kaikille yhteiskunnan ryhmille 
Viheralueille pääseminen pitäisi olla helppoa 

• Viheralueiden laatu näyyttää olemaan erittäin tärkeä 
kaupunkiympäristöissä 

– Kaupungin (lähi)luontoalueet tukevat asukkaiden hyvinvointia ja 
terveyttä 
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Argumenta-hanke: Ekosysteemipalvelut ja ihmisen 
terveys 
 
 

• Luonnonvarakeskuksen (ent. 
Metsäntutkimuslaitos) ja Suomen 
ympäristökeskuksen yhdessä suunnittelema 
ja toteuttama seminaarisarja 

• Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, 
2013-31.5.2015 

• Vastuulliset johtajat: Liisa Tyrväinen (Luke) ja 
Jukka-Pekka Jäppinen (SYKE) 

• Koordinaattorit: Ann Ojala (Luke) ja Martina 
Reinikainen (SYKE) 

• Loppuraportti:  
  
 Luonto lähelle ja terveydeksi 
 http://hdl.handle.net/10138/153461 

15 25.9.2015 
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Metsähallitus, luontopalvelut  2015 

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja 

suojelee vastuullisesti Suomen upeinta luontoa  

- Ihmisten ja luonnon hyväksi 

2 



Metsähallitus, luontopalvelut  2015 

    

• 39 kansallispuistoa  (kuvassa) 
• 19 luonnonpuistoa  
•  6 valtion retkeilyaluetta 
• 12 Lapin erämaa-aluetta  
• yli 500 muuta luonnon- 

suojelualuetta  
 

 

Hoidamme kaikkia luonnonsuojeluun 
ja retkeilyyn varattuja valtion 
omistamia alueita 
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Kansallispuistoilla on vetovoimaa  
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Metsähallitus, luontopalvelut  2015 Kuva: Markus Sirkka 

Kävijöiden kokemuksia kysytään 

5 



Kävijäseuranta kävijätutkimuksin 
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Mikä meitä motivoi liikkumaan luontoon? 

•  Case Valtavaara-Pyhävaara (2012): 

Kuva: MH / Oulanka 
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Suojelualuekävijöiden kokemat terveys- ja 

hyvinvointivaikutukset 

• Millaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia suojelualueiden kävijät 

kokevat ja kuinka paljon?  

 

• Aiheuttavatko vastaajien taustamuuttujat eroja koetuissa terveys- 

ja hyvinvointivaikutuksissa?  

 

• Onko käyntikohteiden välillä eroja koetuissa terveys- ja 

hyvinvointivaikutuksissa? 

8 



Kävijätutkimuksen tiedot 

Terveys ja 

hyvinvointi? 

9 



Kävijöiden puistokäynnillään kokemien 

terveys- ja hyvinvointivaikutusten 

mittaaminen 

10 
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Maastokysely kävijätutkimuksen yhteydessä 
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Sähköpostikysely käynnin jälkeen 

• Luontosuhde 
– suhde luontoon yleisesti ja suhde ko. alueeseen 

• Psyykkinen hyvinvointi 
– tyytyväisyys elämään (taustamuuttuja),  
– mieliala käynnin aikana 
– kävijän kokemus elpymisestä 
– kognitiiviset taidot 

• Sosiaalinen hyvinvointi  
– käynnin vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin 

• Fyysinen hyvinvointi:  
– yleinen terveydentila (taustamuuttuja),  
– kokemukset aistimuksista ja fyysisestä olosta käynnin aikana,  
– fyysinen aktiivisuus,  
– pituus ja paino 

• Terveys- ja hyvinvointivaikutusten kesto 
• Rahallinen vertailu 

– kävijän arvio käynnin terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvosta 

• Lasten terveys ja hyvinvointi aikuisten arvioimana 
• Käynnin innostavuus 
• Vapaamuotoiset kommentit 

12 
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Tuloksia 
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Kansallispuistokäynti vaikuttaa 

 

 

Vastauksia Arviointi, % 

täysin 

eri 

mieltä 

jokseen-

kin eri 

mieltä 

 ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä 

jokseen-

kin 

samaa 

mieltä 

täysin 

samaa

mieltä 

 

Keski-

arvo 
n % 

Sosiaalinen hyvinvointi 

lisääntyi 
2011 98 0 2 14 40 43 

 

4,24 

Psyykkinen hyvinvointi 

lisääntyi 
2007 98 0 1 8 39 52 4,41 

Fyysinen hyvinvointi 

lisääntyi 
2010 98 0 1 9 38 52 

 

4,41 
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Kansallispuistokäynti 

vaikuttaa 

Kyselyyn vastanneista 

 

• 91 % koki psyykkisen hyvinvointinsa 

      lisääntyneen 

 

• 90 % koki fyysisen hyvinvointinsa lisääntyneen 

 

• 83 % koki sosiaalisen hyvinvointinsa lisääntyneen 
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Kansallispuistokäynti 

vaikuttaa 

• kohentaa tehokkaasti mielialaa ja  

   elvyttää stressistä 
 

• lisää tyyneyttä ja rauhallisuutta,  

   onnellisuutta, elinvoimaisuutta ja 

   turvallisuuden tunnetta sekä  

 vähentää alakuloisuutta 
 

• kaikista luontoretkeilyn hyvistä terveysvaikutuksista pisimpään kestävät 

vaikutukset henkiseen hyvinvointiin 

16 
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Kuva: Markus Sirkka/Metsähallitus 

Lasten kokemukset aikuisten arvion 
mukaan 
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Luonto on lasten paras 

leikkipaikka 

Aikuisten arvion mukaan 
 

• lapset nauttivat luonnossa ja yhdessä  

     olemisesta  

• tunsivat liikkumisen riemua 

• saivat myönteisiä kokemuksia itsensä toteuttamisesta ja oppivat uusia 

taitoja ja asioita 

• saivat lisää itseluottamusta ja rohkeutta eivätkä kokeneet luontoa 

pelottavana 

• luontoilu vaikutti myönteisesti myös lasten mielikuvitukseen, luovuuteen 

ja oivaltamiseen 
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Kuva: Metsähallitus/Tea Karvinen 

Erityisen myönteisiä 
tuntemuksia 
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Erityisen myönteisiä tuntemuksia 
 

 ”Ihana hiljaisuus kun ei ollut puhelinkenttää, viikko ilman nettiä 
ja puhelin-, ovikello- ja työpaikkamelua”. 
 
 ”Oikeastaan kaikki, maisemat, luonnon läheisyys, hiljaisuus, hyvin 
hoidetut reitit ja leiripaikat, puhdas luonto”.  
  
”Vieläkin, toista viikkoa vaelluksesta, minä olen joka yö ollut 
unissani tunturissa, milloin kammin teossa milloin telttaa 
pystyttämässä. Myös unessa on rauhallinen, levollinen ja hyvä 
olo”. 
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Erityisen myönteisiä tuntemuksia 

”Kun huomasi kuinka innokkaita pienet lapset olivat liikkumaan 
suolla ja metsässä”. 
  
”Innostutimme huonokuntoisen ihmisen liikkumaan enemmän kuin 
mitä hän arkisin yleensä tekee”. 
 
”Tekemättömät työt unohtuivat”. 
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Kansallispuistot 

liikuttavat 
 

• Kansallispuistoretkellä patikoitiin  

   keskimäärin 15 km. 
 

• Suomen kansallispuistoissa  

   kävellään vuodessa kaikkiaan noin 34 miljoonaa kilometriä, 

joka vastaa noin 850 kierrosta maapallon ympäri. 

 

22 



Metsähallitus, luontopalvelut  2015 

Kansanterveyttä miljoonilla euroilla 

• Keskimäärin vastaajat arvioivat kokemansa terveys- ja 

hyvinvointivaikutukset 208 euron arvoisiksi (mediaani 100 €).  
 

• Koettu arvo vaihteli puistokohtaisesti Kurjenrahkan kansallispuiston 96 

eurosta Kevon 404 euroon. 
 

• Kansallispuistoissa koettujen terveysvaikutusten rahalliseksi arvoksi 

laskettiin yhteensä 226 miljoonaa euroa 
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Yhteenveto 

• Kävijöiden kokemukset olivat hyvin positiivisia kaikissa puistoissa 
 

• Vaikutukset sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin osalta olivat 

riippumattomia koulutustaustasta, iästä, painosta tai terveydentilasta 
 

• Erityisesti ryhmässä liikkuvat kokivat hyvinvointinsa paranevan 
 

• Kansallispuistoissa liikkumista voidaan suositella koko kansan 

hyvinvointiliikuntamuodoksi 
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Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista 
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Julkaisut 

• Sarja A 208: Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista - Tutkimus 

kävijöiden kokemista vaikutuksista 

• http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1746 

  

• Sarja A 209: Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta - tarkastelussa 

metsästäjät ja kalastajat 

• http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1747 

  

• Sarja A 210: Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten 

taloudellinen arvottaminen 

• http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1748 

26 

http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1746
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1747
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1748


Metsähallitus, luontopalvelut  2015 

Vihreä vitamiini 

• Luontopalvelujen päämäärä: Ihmiset saavat hyvää oloa luonnosta 
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Kiitos 

Erikoissuunnittelija Martti Aarnio 
martti.aarnio@metsa.fi 

Kuva: Timo Nieminen 



 

 



HYÖNTEISHOTELLI 

Monet hyönteiset ovat todella hyödyllisiä 
luonnolle. Kasvien kukat levittävät 

siitepölyä, jonka  avulla ne pölyttyvät ja 
muodostavat hedelmiä ja siemeniä. 
Hyönteiset vievät siitepölyn kasvilta 

toiselle, jolloin kasveihin alkaa kehittyä 
siemeniä ja hedelmiä. Hyönteiset 

huolehtivat myös luonnon ekologisesta 
tasapainosta hävittämällä tuholaishyönteisiä 

(mm. lehtikirvoja). 

Luonnonmateriaaleista käsintehdyt 
hyönteishotellit tarjoavat luonnollisen 

pesimä- ja suojapaikan puutarhan 
hyvinvoinnin kannalta tärkeille hyönteisille. 

Näitä hyönteisiä ovat mm. mehiläiset, 
harsokorennot, kimalaiset, perhoset, 

leppäkertut ja petopistiäiset. 

Oikea sijoituspaikka 

Hyönteishotelli tulisi ripustaa aurinkoiselle, 
tuulelta ja sateelta suojatulle paikalle, 

aamupäiväauringon suuntaan reilun metrin 
korkeudelle. Paikaksi sopii vaikkapa talon 

seinä, pensasaita tai puun tukiseiväs. 
Hyönteishotelli kannattaa sijoittaa 

marjapensaiden, omenapuiden lähistölle, 
jolloin sadosta tulee parempi. 

Ihannepaikassa kuitenkin on kukkivia 
kasveja. Villimehiläiset ja muut 

hyötyhyönteiset voivat asettua asumaan 
jopa korkealle kerrostalojen parvekkeille. 

Hyönteishotellin valmistus 
Esimerkki tekopesästä on korsipesä, jossa 
tyhjään, pestyyn metalli-/maitopurkkiin 
liimataan vaihtelevan paksuisia, onttoja 

korrenpätkiä.  Pesän aineiksi sopivat 
onttovartiset korret. Tarvitset myös narua 

(ripustamiseen), sakset ja liimaa. Korret 
liimataan takaseinään kiinni, etteivät linnut 

vedä korsia ulos helpon ruuan toivossa. 

1. Leikkaa purkki, laita naru kiinni. 

2. Pätki korret oikean mittaiseksi, liimaa 
purkin pohjaan kiinni. 

 

 

 

3. Anna kuivua ja asenna paikalleen. 

 

 

 

 

 

4. Seuraile, ketä asettuu hotelliin ja nauti 
marja-/omena-/kukkasadosta. 

Hyönteishotellin asukkaat ovat rauhallista 
porukkaa. Monilla lajeilla pistin on liian 
heikko, jotta sillä pistäisi ihon läpi. Ne 

lähtevät mieluummin pakoon kuin pistävät, 
joten niiden puuhia on turvallista seurailla. 

Hyönteistensuojelu on luonnonsuojelua 

Hyönteisten suojelemiseksi pyydämme 
vielä: älä siivoa puutarhaasi liian hyvin! 

Tarjoa hyönteisille 
selviytymismahdollisuuksia. Kun hyönteiset 

viihtyvät, viihtyvät myös suuremmat 
eläimet kuten linnut, siilit, päästäiset ja 

muut puutarhan asukkaat. Tee 
puutarhastasi pieni biotooppi. Jokainen 
pienikin alue auttaa monia eläimiä ja 

turvaa näin eläimistömme ja kasvistomme 
monimuotoisuutta. 
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