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Entä jos?



Tekeekö luonto sinut onnelliseksi?  Miten luonto vaikuttaa 
hyvinvointiisi?

• Temaattiset kirjoitukset. 
192 vastaajaa (9-luokkalaisia, 
Lahti)

• 64 % vastaajista suhtautui 
positiivisesti (erityisesti naiset)

• 25 % ambivalentisti

• 7 % negatiivisesti (erityisesti 
miehet)

(Hakoköngäs & Puhakka, 2021)



7 % (n=13) negatiivisesti 
luontoon ja luonnon 
mahdollisiin 
hyvinvointivaikutuksiin 
suhtautuvaa

• Löytyykö luonnosta vastaus 
kaikkiin ongelmiin?
• Voiko luonnon 

hyvinvointivaikutusten 
korostamisella olla myös 
varjopuolia?
• Tulisiko kaikkien pitää 

luonnossa toimimisesta? 

• Mitä voimme oppia 
negatiivisesta 
luontosuhteesta?



• Sää: aurinko vai sade?

•Vuodenaika: talvi vs. kesä?
• Vrt. 

luonto-hyvinvointikuvasto
• Luonto on aurinkoista, 

vihreää, esteettistä ja 
helposti lähestyttävää
• Punkit, hyönteiset

•Myös positiivisen 
luontosuhteen vastauksissa 
kesä vallitseva vuodenaika
• Ilmastonmuutos ja äärisäät?

”Puolet vuodesta on synkkä, surkea, kylmä 
sää, joka ei tee ketään onnelliseksi eikä 
kukaan silloin luontoon halua lähteä.”

”Luonto ei tee kovin onnelliseksi sillä 
Suomen sää ei tue ulkonaoloa, joka 
aiheuttaa sen että ulkona on epämukavaa 
olla.”

”Ötökät, hyönteiset ja kylmyys varmaan 
eniten ärsyttää. Jos olisi lämpimämpi eikä olisi 
ötököitä, olisin tyytyväinen. Mutta nyt 
puhutaan vain kesästä. Entäs talvi? Silloin en 
pidä luonnosta yhtään!”



•Aktiviteetit: ”oman” 
ulkoilumuodon puuttuminen, 
negatiiviset kokemukset

•Positiivisesti suhtautuvilla 
runsaasti hyviä kokemuksia ja 
erilaisia aktiviteettejä (kävely, 
juokseminen, pyöräily jne.)
• Vastaajien elinympäristö? Eri 

aktiviteettien mahdollisuudet?

”Mielestäni luonnossa ei ole muuta 
tekemistä kuin kävellä. Toisin sanoen 
siellä on todella tylsää”

”talvisin siitä ei voi kauheasti nauttia 
lumen takia, koska ei pääse juoksemaan. 
Talvisin tykkään lasketella, mutten tiedä 
liittyykö se luontoon”

”Välillä myös siellä on epämukavaa olla, jos 
on pimeää tai liikaa lenkkeilijöitä.”



”Joitakin hiljaisuus ja valoisuus rauhoittavat mutta 
minulle kaupungin vilinä ja omalla tavallaan eloisa 
fiilis ovat rauhoittavampia. Parasta on katsoa pitkän 
koulupäivän jälkeen pinkkiä taivasta, kun aurinko 
laskee iltapäivällä ja katulamput laitetaan päälle.”

”En koe luonnolla olevan suurempaa 
merkitystä onnellisuuteni kannalta, 
se on niin arkinen asia.”

”Ei, koska luonto ei ole sinänsä tärkeä 
minulle. Yritän olla roskaamatta tosin. ☺”

•Muut prioriteetit – 
tuoko luonto kaikille 
hyvinvointia? / onko 
luonto kaikille 
merkityksellinen 
ympäristö?

•Mitä luonto oikeastaan 
tarkoitti vastaajille?
• Lähiluonto vs. ”villi” 

luonto
• Kaupunkilainen vs. 

maalainen



Johtopäätöksiä

• Huomio negatiiviseen luontosuhteeseen

• Negatiivinen luontosuhde on arkista ja ymmärrettävää
• Ei tarkoita välttämättä luonnosta vieraantumista
• Positiivisten kokemusten mahdollistaminen, resurssien tarjoaminen (esim. 

ympäristösuunnittelu)

• Luonnosta ja hyvinvoinnista tullut mantra?
• Bumerangi-efekti (Janis & Kelly, 1953)
• Hyväkin tarkoitusperä voi herättää vastustuksen

• Luonnon erilaisten merkitysten huomiominen (esim. kaupunki vs. 
maaseutu; Suomi vs. maa X)
• Millaiset luontokokemukset ovat mahdollisia? Entä ekologisia?

•Otos pieni – aihe vaatii tarkempaa tutkimusta



Kiitos!
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