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Kaipuu luonnon rauhaan 
 
Usein kun suomalaiselta kysytään sellaista paikkaa, missä hän kaikkein mieluiten 
viettää aikaansa, on vastaus usein ”mökillä”, ”metsässä” tai ”merellä”. Toisin sanoen 
suomalaisen mielipaikka on luonnossa. Lisäksi suomalaisen mielipuuhia 
tiedusteltaessa vastaukseksi saadaan usein esimerkiksi kävely metsässä, marjojen 
poimiminen, sienien kerääminen, kalastus tai veneily muuten vaan, saunominen 
puusaunassa ja pulahtaminen järveen. Nuotioon tuijottelu ja makkaran paistaminen 
metsäretkellä lumoaa niin aikuisen kuin lapsenkin. Harvemmin mielipuuhaa on 
teinejä lukuun ottamatta shoppailu kivisen kaupungin keskustassa töiden jälkeen tai 
aamuvarhaisella autoruuhkassa istuminen. Meille suomalaisille on itsestään selvää, 
että arjen kiirettä, ahdistusta ja stressiä pakoon paetaan luontoon. Mökille mennään 
”lataamaan akkuja”, jotta jaksetaan taas seuraava kiireinen työviikko. 

Ja näinhän se on. Jo useat tutkijat ovat sen tieteellisestikin todenneet: luonto elvyttää 
kehoa ja mieltä, se rauhoittaa ja rentouttaa, virkistää ja antaa voimaa. Luonnossa voi 
pysähtyä, aistia tunnelmia ja elää hetkessä. Luontoympäristön rytmi on rauhallisempi 
kuin kaupunkiympäristön vilske, joten jo hetken pistäytyminen luonnossa lievittää 
ahdistusta ja stressiä. Luonnossa meistä tuntuu siltä, että palaamme juurillemme. 
Luonto ei odota meiltä mitään, voimme olla siellä juuri sellaisia kuin olemme. 

Jokainen meistä on varmaan kokenut sen tunteen, kun mahdottomalta tuntuvat 
ongelmat ja haasteet alkavat pikkuhiljaa selkeytyä esimerkiksi metsässä tehtävän 
kävely- tai hiihtolenkin aikana. Luonnon keskellä suuretkin ongelmat alkavat tuntua 
pieniltä ja ratkaisut kiperämpiinkin haasteisiin tupsahtavat esiin mielen perukoista. 
Olen itsekin ratkaissut kaikki suuret elämääni liittyvät päätökset metsässä. Metsässä 
myös päätin ottaa vastaan minulle tarjotun työtehtävän WWF:n pääsihteerinä.  Tunsin 
itseni etuoikeutetuksi ja nöyräksi kun ymmärsin, että minulla olisi tulevassa 
työtehtävässäni mahdolllisuus konkreettisesti vaikuttaa siihen, että metsät ja luonto 
säilyisivät myös tuleville sukupolville. 
 
Luonnon, kasvien ja eläinten terapeuttinen vaikutus on tunnettu jo vuosisatoja. Me 
tunnistamme, että esimerkiksi veden tai tulen katselu, kasvimaan tai puutarhan 
hoitaminen ja koiran tai hevosen silittäminen rauhoittavat ja tuottavat hyvää oloa. 
Nykyinen sisätyöhön keskittynyt kiireinen elämänmenomme tietokoneineen ja 
kännyköineen sekä rakennettu ympäristömme ovat kuitenkin sellaisia, että ne 
vieraannuttavat meitä luonnosta entistä enemmän. Tästä voi alkaa stressin, 
uupumuksen ja psyykkisen huonovointisuuden kierre. 
 
Ympäristöpsykologian tutkijoiden mukaan luonto on mitä parhainta ennaltaehkäisyä 
ja hoitoa uupumukseen, stressiin, jännitykseen ja ahdistukseen. Luontokuvien 
näkeminen muutamien sekuntien ajan vaikuttaa ihmiseen jo ennen kuin hän itse sitä 
tietoisesti huomaakaan – puhumattakaan luonnossa oleilusta. Tutkimukset osoittavat, 
että luontokuvat sisätiloissakin vaikuttavat ihmisen fysiologisiin toimintoihin 
myönteisesti. Muun muassa jännittyneisyys, verenpaine sekä sydämensyke alenevat 
paremmin huoneessa, jossa on luontokuvia. Eräs tutkimus kertoo sairaalahuoneen 



ikkunasta luontoa seuranneiden parantuneen nopeammin kuin sairaalan valkoisia 
seiniä katselleiden.  
 
Englannissa luontoympäristöä on käytetty myös päihteidenkäyttäjien 
kuntoutumisessa. Conservation Therapy Programme -ohjelmassa 
päihdevieroituksessa olevia viedään kolmesti viikossa luontoon ja heille tarjotaan 
pienimuotoisia työtehtäviä luonnon parissa. Ohjelmaan osallistuneiden 
todennäköisyys jatkaa päihdekuntoutuksessa oli suurempi kuin vertaisjoukon. 
Luontokokemukset antoivat kuntoutujille lisää itseluottamusta, mikä edesauttoi 
jaksamista myös vieroitusohjelmassa. 
 
Ihminen osana luontoa 
 
Kun ihminen kokee itsensä osaksi luontoa, hänen henkinen hyvinvointinsa lisääntyy. 
Ympäristöpsykologisen näkemyksen mukaan ihmisellä on luontainen taipumus voida 
hyvin luontoympäristössä. Tutkijoiden mukaan ihmiset ovat sopeutuneet asumaan 
kaupungeissa, vaikka ovatkin siellä koko ajan hieman stressaantuneita. Pitkällä 
aikavälillä tämä stressi kumuloituu ja voi aiheuttaa sairauksia. Vuosikausien saatossa 
ja teknologian kehittyessä ihmiskunta on vieraantunut luonnosta, ja nykysukupolvien 
saattaa olla vaikea ymmärtää yhteyttään luontoon. Ihmiskunnan historiassa 
luontosuhde on ollut lähes itsestäänselvyys erityisesti ruoan hankinnan ja 
metsästyksen kautta. Nykypäivänä ruokaa kaivatessaan länsimainen ihminen lähtee 
lihatiskille, kun ennen hän lähti hirvimetsälle. Tämä samainen kaupungissa asuva 
ihminen ei välttämättä ymmärrä tai tiedä mistä hänen syömänsä ruoka tulee. Yhteys 
luonnon tarjoamiin palveluihin on katkennut. 
 
Tutkijat ovat pohtineet miksi esimerkiksi puutarhan hoito kiinnostaa ihmisiä yhä 
enenevässä määrin, vaikka se on niin työlästä, usein turhauttavaa ja vähemmällä 
rahalla ja vaivalla saisi samat tuotteet kauppojen hyllyiltä. Miksi ihmiset vaeltavat tai 
patikoivat ja jopa maksavat siitä, että kokevat nälkää, kipua hyönteisten puremien 
seurauksena ja lihasten väsymystä? Teknologiseen yhteiskuntaan tottunut 
sohvaperuna kummastelee, kun lintujen bongaajat, lintulaudan touhujen seuraajat, 
kasvien keräilijät tai puutarhassa väkertäjät kertovat usein, kuinka aika menettää 
merkityksensä ja kaikki huolet kaikkoavat näitä rakkaita harrastuksia toteuttaessa. 
Hektisen ja vaativan elämän keskellä huomaamme, että kaipuumme luontoon ja sen 
tarjoamien henkistä ja fyysistä hyvinvointia parantavien palveluiden ääreen on yhä 
kasvava. 

 
Luonnon terveysvaikutukset 
 
Monet ympäristöpsykologian tutkimukset osoittavat todeksi luonnon hyvää tekevät 
vaikutukset. Luontokokemukset ja mielimaisemat lataavat energiaa, rauhoittavat ja 
elvyttävät. Luontokokemuksen myönteisiä vaikutuksia ihmiselle kutsutaan 
elpymiseksi. Tutkijat ovat erotelleet elpymisen kokemuksesta neljä eri elementtiä: 
lumoutuminen, arjesta irtautuminen, jatkuvuuden ja yhteensopivuuden kokemukset. 
Ympäristöpsykologien mukaan monenlaiset luontokokemukset voivat saada aikaan 
lumoutumisen. Auringonlasku, järvenpinnan väreily, pilvet, nuotion liekit, tähdet tai 
puunoksa voivat vangita huomion niin, että mieli luontaisesti tyhjentyy ja antaa tilaa 
rauhoittumiselle. 



 
Yksi luonnon merkittävin etu kaupunkiympäristöön verrattuna on hiljaisuus. 
Nykypäivänä kaupunkien melusaaste vaikuttaa voimakkaasti miljoonien ihmisten 
terveyteen erityisesti kaupungeissa. Jatkuva äänisekamelska nostaa ihmisen 
stressitasoa ja voi nostaa riskiä sairastua niin fyysisesti kuin henkisestikin. Toki myös 
luonnosta löytyy ääniä. Erityisen vaikuttavan äänikokemuksen voi kokea esimerkiksi 
Etelä-Suomen lehtometsissä toukokuussa. Väitän kuitenkin, että luonnon äänet 
parantavat hyvinvointiamme, sillä ne liikuttavat sisältämme löytyvää luonnonlasta. 
Ne äänet rauhoittavat ja ilahduttavat. 
 
Stressiin ja fyysisen kunnon heikkenemiseen liittyvät sairaudet ovat yhä 
merkittävämpi syy esimerkiksi työstä poissaoloihin ja psyykkiseen sairastamiseen. 
Liikunnalla on suuri merkitys erilaisten sairauksien ehkäisyssä. Liikkuminen 
luonnossa on monille huomattavasti mieluisampaa kuin rehkiminen tunkkaisessa 
punttisalissa. Työhyvinvoinnin ja ihmisten jaksamisen kannalta virkistyspäivät, 
liikuntapäivät tai muut työpaikan yhteishenkeä kohottavat tapahtumat olisi hyvä 
järjestää luonnonhelmassa. Valitettavasti kaupunkien viheralueiden vähentyessä ja 
luonnon karatessa yhä kauemmaksi, tulee luonnossa liikkuminen kuitenkin entistä 
haastavammaksi. Kaupunkiviheralueet ovatkin merkittävä resurssi, joka edistää niin 
asukkaiden kuin kaupungin työntekijöidenkin terveyttä ja hyvinvointia. Kaupungeissa 
tärkeitä viheralueita ovat mahdollisimman luonnomuokaiset puistot, kaupunkimetsät 
ja erityisesti rannat.  
 
Hyvä esimerkki vehreän ympäristön rauhoittavasta vaikutuksesta on Illinoisin 
yliopistossa tehty tutkimus. Yliopiston tutkijat veivät tarkkaavaisuushäiriö ADHD:stä 
kärsiviä lapsia kävelylle kolmeen erilaiseen ympäristöön: vehreään puistoon, 
rauhalliseen nukkumalähiöön sekä kaupungin keskustaan. Osa lapsista käveli ensin 
puistossa, kun taas toiset aloittivat nukkumalähiöstä ja kolmas ryhmä keskustasta. 
Kunkin kävelyretken jälkeen ulkopuolinen asiantuntija suoritti lapsille neurologisen 
testin, jolla mitataan lasten keskittymiskykyä. Testin tulokset osoittivat, että lasten 
keskittymiskyky lisääntyi huomattavasti vehreässä puistossa tehdyn kävelyn 
seurauksena, mutta ei nukkumalähiössä tai keskustassa tehdyn kävelyn jälkeen. 
Hämmästyttävää tutkimuksessa oli se, että muutos lasten käyttäytymisessä oli samaa 
luokkaa kuin mitä saadaan aikaan ylivilkkauteen rauhottavasti vaikuttavilla lääkkeillä. 

Valitettavasti niillä ihmisillä, jotka eniten luonnon tervehdyttäviä vaikutuksia 
tarvitsisivat, voi olla hankalaa päästä esimerkiksi metsään retkeilemään tai meren 
ääreen haistelemaan raikasta meri-ilmaa. Esimerkiksi vanhukset, liikuntarajoitteiset, 
pitkäaikaissairaat tai mielenterveyskuntoutujat pääsevät nauttimaan luonnon 
kauneudesta usein vain laitoksen ikkunan kautta – jos sitäkään. Luonnon 
tervehdyttävän vaikutuksen merkitystä kansainterveytemme kannalta ei valitettavasti 
huomioida riittävästi.  
 
Vihreät kuntosalit ja terveyslenkkipolut – esimerkkejä maailmalta 
 
Monissa maissa metsien terveyttä edistävää roolia on alettu hyödyntää luomalla 
metsiin perustuvia liikkumispalveluja. Esimerkiksi Japanissa toteutetaan raikkaan ja 
puhtaan metsäilman hengittämiseen perustuvaa aromaterapiaa, jonka sanotaan 
lievittävän niin stressiä kuin diabeteksen oireita.  
 



Englannissa yhteisistä luontoalueille tehtävistä kävelyretkistä on tullut suuri hitti. 
Walesin maakunnassa on vuodesta 2003 alkaen järjestetty yli 22 
yhteiskävelyprojektia, joiden puitteissa on tehty yli 10 000 kävelyretkeä. Niin ikään 
Englannissa toteutetaan Vihreä kuntosali -ohjelmaa, jossa luonnollista ympäristöä, 
kuten metsiä, hyödynnetään terveyden lähteinä. Arvioinnit ovat osoittaneet, että 
ohjelmaan osallistuneiden henkilöiden fyysinen ja henkinen kunto ovat parantuneet 
ohjelmaan osallistumisen seurauksena. Monet näistä vihreistä kuntosaleista sijaitsevat 
kansallispuistoissa ja suojelualueilla, joiden terveydellinen vaikutus on rakennettua 
ympäristöä suurempi. 
 
Intiassa miljoonakaupunki Bharatpurin sykettä pakenee metsään joka aamu tuhansia 
ihmisiä. Puistojen raikas ja viileä ilma verrattuna kaupungin keskustan saastuneeseen 
ja tukahduttavaan ympäristöön luo henkireiän monelle asukkaalle. Puistoissa 
kävellään, nautitaan kauniista maisemista ja rentoudutaan ennen päivän kiireitä.  
 
Stressin lievitystä tarjoaa myös Oulangan kansallispuistossa toimiva Green Line 
Safaris, jonka palveluista löytyy luontomatkailuun yhdistettyä rentoutus- ja 
fysioterapiaa. 
 
Maapallon väestön kasvessa ja väestöntiheyden noustessa ihmisten voi olla hankalaa 
löytää turvallisia ja miellyttäviä paikkoja, joissa suorittaa fyysistä liikuntaa. 
Suojelualueet ja kansallispuistot ovatkin monissa maissa ja kaupungeissa ainoita 
alueita, joilla pystyy kokemaan todellisen luonnon ympäristön. Vihreää ympäristöä 
voi olla mahdotonta löytää suojelualueiden ulkopuolelta. 
 
Lapset ja luontosuhde 
 
Suomalaisten lasten yleisimpiä harrastuksia ovat jalkapallo, pyöräily, hiihto, uinti ja 
juoksulenkkeily. Vaikka nämä kaikki ovat hyviä harrastuksia, voi niitä kaikkia tehdä 
nykyaikana sisätiloissa kaupunkien keskustoissa. Partio, suunnistus, metsästys tai 
kalastus eivät suosituimpien harrastusten kärkipäätä hätyyttele. Luontoympäristön 
siirtyessä yhä kauemmaksi jäähallien ja uimahallien tieltä myös luonnossa 
liikkuminen vähenee. 
 
Monet kaupunkilaislapset ovat vieraantuneet luonnosta, ja männyn erottaminen 
kuusesta, tai kanttarellin ja herkkutatin tunnistaminen voi olla hankalaa. Luonnossa 
liikkumisen vähentyminen on aiheuttanut myös epäsuoria vaikutuksia lasten fyysisiin 
taitoihin. Tutkimusten mukaan lasten tasapaino on heikentynyt viime vuosina. Tähän 
ajatellaan vaikuttaneen muun muassa se, että lapset eivät enää kävele metsässä, 
kiipeile puihin tai tasapainoile kaatuneiden punrunkojen päällä.  

Suomessa lasten heikentynyttä tasapainoa on pyritty parantamaan mielenkiintoisella 
tavalla. Erään suomalaisen päiväkodin metsäretkellä hoitajat huomasivat, etteivät 
esikoululaiset pysy kunnolla pystyssä epätasaisella polulla. Lapset olivat tottuneet 
kävelemään vain asfaltilla, eikä tasapaino ollut päässyt kehittymään. Ratkaisu 
ongelmaan löytyi rakentamalla päiväkodin sisätiloihin metsäpolkua muistuttavan 
keinopolun risuineen ja käpyineen. Keinopolulla lapset saivat harjoitella sisätiloissa 
ennen metsään menoa. 

Asiantuntijoiden mukaan suurin syy siihen, että lapset eivät enää osaa liikkua 



luonnossa on nimenomaan kaupunkimetsien katoaminen. Sukupolvi taaksepäin 
pihoilta pääsi suoraan takametsään, jossa sai seikkailla vapaasti ja rakennella vaikka 
majoja. Lapset harrastavat yhä enemmän sisäleikkejä, tietokonepelejä sekä television 
ja videoiden katselua. Puissa kiipeilyn, hipan, piilosta leikkimisen ja kasvien keräilyn 
ovat syrjäyttäneet nykypäivien uudet harrastukset, kuten konsolipelit tai sosiaalisen 
median sovellukset, esimerkiksi Facebook. Samaan aikaan kun lasten luontosuhde 
heikkenee, lisääntyy ympäristönsuojelun opetus kouluissa. Ilmastonmuutos, lajien 
häviäminen tai Itämeren saastuminen eivät tunnu lapsesta todelliselta, jos aito 
luontokokemus puuttuu. Tiedon ja asennekasvatuksen rinnalle lapsi tarvitsee 
tunnepitoisen luontokokemuksen. 

Lasten luontosuhteen heikkenemisestä ovat vastuussa niin yhteiskuntamme kuin me 
vanhemmatkin. Kaupunkimetsien kadotessa ja aidon luonnon pikkuhiljaa vetäytyessä 
yhä kauemmaksi vaaditaan meiltä vanhemmilta viitseliäisyyttä, jotta me veisimme 
lapsiamme luontoretkille kaupunkien ulkopuolelle. Valitettavasti myös nykyajan 
vanhemmat tuppaavat viihtymään kotisohvilla tietokoneidensa ääressä. Hassua on, 
että voimme kuitenkin helposti lähteä autolla 20 kilometrin päässä sijaitsevaan 
ostoskeskukseen, mutta emme viitsi nähdä samaa vaivaa päästäksemme retkeilemään 
lastemme kanssa kaupunkien ulkopuolella sijaitseville kauniille metsäalueille.   

Tutkimusten mukaan lasten vähäinen kosketus luontoon näivettää lasten kykyä aistia 
ympäristöä, edesauttaa tarkkaavaisuushäiriöitä sekä fyysisiä ja henkisiä sairauksia, 
kuten masennusta. Vastaavasti useissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että 
luonnossa oleskelu lieventää tarkkaavaisuushäiriöstä ja masennuksesta kärsivien 
lasten oireita. Suomessakin on järjestetty ekoterapiaa ja ympäristökasvatusta 
yhdistäviä lasten luontokursseja ja leirejä, joilla on pyritty seuraamaan luonnossa 
oleilun vaikusta ylivilkkaudesta kärsiviin lapsiin. Leirien jälkeen huomattiin, että 
luonnossa olo uiden, retkeillen, kalastaen tai muulla mieluisalla tavalla oli vaikuttanut 
rauhoittavasti ja tasapainottavasti leirien osallistujiin.  

Ekosysteemipalveluiden turvaaminen 
 
Luonnosta puhuttaessa painotetaan nykyään yhä enemmän käsitettä 
ekosysteemipalvelut, joilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia 
ja aineettomia hyötyjä. Luonto tarjoaa ylläpito-, säätely-, tuotanto- ja 
kultuuripalveluja. Ilman elinvoimaista luontoympäristöä meillä ei olisi puhdasta 
hengitysilmaa, juomavettä, suojaa sateelta, tuulelta tai auringonpaahteelta. Ilman 
elinvoimaista luontoa meillä ei olisi yhteyttämistä, ravinteiden kiertoa, hyönteisten 
pölytyspalveluita, lääkeaineita tai ruokaa. Ilman kaunista ja kiehtovaa luontoa ja sen 
tarjoamaa maisemaa meillä ei myöskään olisi einoleinoja, sibeliuksia, gallen-
kalleloita tai pekkahalosia. Puhumattaan luontoon perustuvista tiedemaailman 
löydöistä ja  keksinnöistä. Olemme alkaneet myös huomata, että ilman elinvoimaista 
luontoympäristöä oma hyvinvointimmekin vaarantuu. 
 
Edellä mainittujen ekosysteemipalveluiden säilyminen myös tuleville sukupolville 
edellyttää kuitenkin, että ekosysteemimme pysyvät toimivana. Voidaan ajatella, että 
ekosysteemi on toimiva silloin, kun se pystyy uudistamaan itsensä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jos ekosysteemiä häiritään ja muutetaan, se pystyy palautumaan. 
Valitettavasti luonnon monimuotoisuuden häviäminen uhkaa ekosysteemien toimintaa 
ja vaarantaa siten ekosysteemipalvelujen säilymisen. Kun luonto yksipuolistuu, sen 



kyky tuottaa luonnon palveluita ja toipua häiriöistä heikkenee. Tällöin myös 
haavoittuvuus esimerkiksi ilmastonmuutokselle ja luonnononnettomuuksille kasvaa. 
Sen sijaan monimuotoiset eliöyhteisöt pystyvät toipumaan paremmin häiriöistä ja 
voivat olla tuottavampia kuin vähälajiset ekosysteemit. Monien 
ekosysteemipalveluiden saatavuus riippuu elinympäristöjen, eliölajien, sekä lajien 
sisäisen perinnöllisen monimuotoisuuden säilymisestä. 

Ekosysteemien heikkeneminen kiihtyy kaikkialla maailmassa – myös Suomessa.  
Erityisesti rakentaminen, patoaminen, kuivattaminen, maa-aineksen poistaminen, 
saastuminen sekä vieraslajien leviäminen vaikuttavat erilaisten ekosysteemien 
toimintaan niin paljon, että palautuminen voi olla mahdotonta. Kaupungeissamme on 
esimerkkejä siitä, että ekosysteemit eivät enää kykene palautumaan. Erittäin kulunut 
ja pirstoutunut kaupunkimetsä ei palaudu ennalleen, vaan muuntuu toiseksi 
ekosysteemiksi, joka ei välttämättä tarjoa alkuperäisen ekosysteemin tasoisia 
virkistyspalveluita, kuten kaupunkilaisen hyvinvointia parantavaa elvyttävää palvelua. 
Maankäyttö vaikuttaa ekosysteemin toimintaan myös kaupunkien viheralueiden koon 
ja kytkeytyneisyyden kautta. Esimerkiksi pienet ja eristyneet viherlaikut rakennetun 
ympäristön keskellä eivät pysty ylläpitämään monimuotoista lajistoa, mikä heikentää 
viherlaikun asukkaille tarjoamia virkistys- ja elämyspalveluita. Muihin viheralueisiin 
kytkeytyneinä pienetkin laikut ovat osa viherverkostoa, joka tukee lajiston säilymistä. 
Haluttaessa vaalia luonnon monimuotoisuutta ja sitä kautta ekosysteemipalveluita 
onkin tarkasteltava luontoa kokonaisuutena, ei vain esimerkiksi lain nojalla erityisen 
arvokkaiksi arvioituja luontokohteita.  
 
Suomalaisten näkemys metsistä 
 
Metsäntutkimuslaitoksen ja Tampereen yliopiston helsinkiläisille ja tamperelaisille 
tekemän tutkimusten mukaan näiden kahden kaupungin asukkaiden mielipaikat 
löytyvät useimmiten metsä- ja luontokohteilta, harvoin rakennetusta ympäristöstä. 
Mieluisilla, usein metsässä kulkevilla liikuntareiteillä ja laajemmilla ulkoliikunta-
alueilla koetaan vahvempaa elpymistä kuin puistoissa ja kaupunkikeskustan katu- ja 
ulkotiloissa. Tutkimusten mukaan erilaisista mielipaikoista parhaiten kaupunkilaisia 
elvyttivät juurikin luonnonmukaisesti hoidetut metsä- ja muut luontoalueet sekä ranta-
alueet. Luonnosta löytyvä rauha ja hiljaisuus koettiin tärkeiksi tekijöiksi. Näiden 
lisäksi arvostettiin luontoon liittyviä tuoksuja ja ääniä, tilan ja vapauden tunnetta sekä 
luonnon tuomaa vaihtelua arkeen. 
 
Toisen, Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan tärkein metsän merkitys 
suomalaisille oli rauhoittava paikka. Tutkimukseen kuuluvan kyselyn mukaan jopa 80 
% vastaajista piti tätä melko tai erittäin tärkeänä. Suurelle osalle myös maisemien 
ihailu sekä ulkoilu ja liikunta, eläin- ja kasvilajien elinympäristö ja luonnon tarkkailu 
olivat hyvin tärkeitä. Metsän merkitys vapaa-ajan harrastusympäristönä ja marjastus- 
sekä sienestyspaikkana oli suuri. Lisäksi tutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä 
tärkein huomioonotettava asia metsiä koskevassa päätöksenteossa on luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen. Tähän myös arvioitiin kiinnitettävän liian vähän 
huomiota yleisessä, metsiä koskevassa päätöksenteossa.  
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten arvioita metsiä koskevan päätöksenteon 
hyväksyttävyydestä kansalaiskyselyllä. Vaikka suomalaiset olivat yleisesti sitä mieltä, 
että metsiä koskeva päätöksenteko oli hyväksyttävää, he eivät kokeneet metsiä 



koskevan päätöksentekoprosessien menettelytapoja oikeudenmukaisiksi. Kansalaiset 
kokivat, että metsienkäytön eri näkökulmat eivät tule tasapuolisesti huomioiduksi 
päätöksenteossa. 
 
Myöskään vallanjako suomalaisessa metsiä koskevassa päätöksenteossa ei saanut 
vastaajien hyväksyntää. Valta metsäpolitiikassa ei toisin sanoen näytä kansalaisten 
mielestä jakautuvan tasapuolisesti. Suurin osa vastaajista koki, että 
metsäteollisuudella on liikaa valtaa metsiin liittyvässä päätöksenteossa. Liian vähän 
valtaa taas suurimman osan mielestä on tavallisilla kansalaisilla, metsänomistajilla ja 
virkistyskäyttäjillä. 
 
Meidän olisikin hyvä miettiä, miltä metsäluontomme näyttäisi jos metsiin liittyvän 
päätöksentekon vallanjako olisi monipuolisempaa. Voisi olla, että metsistämme 
löytyisi enemmän luonnontilaisen kaltaisia alueita, kaupunkiemme metsät olisivat 
laajoja ja hyvin toisiinsa kytkeytyneitä, metsien ja luonnon rooli kansanterveytemme 
pohjana olisi hyvin tunnustettu ja erilaiset metsiin perustuvat hyvinvointipalvelut 
olisivat Suomen vientituotteita maailmalle. 
 
Kohti onnellisempaa ja luontosuhdetta vahvistavaa elämää 
 
Nyky-yhteiskuntamme, työelämän ja arjen rytmi on kiihkeää, suorittamisen rytmiä. 
Länsimaissa tällä hetkellä vallitsevat arvot ovat yksilökeskeisyys, tehokkuus, nopeus 
ja taloudellinen hyöty. Ne eivät kuitenkaan takaa onnellisuutta – päinvastoin. Raha ja 
menestys tyydyttävät vain lyhytaikaisesti ja usein jopa vähentävät onnellisuutta. Mitä 
enemmän rahaa on, sitä enemmän sitä pitää käyttää ja tuhlata. Kulutus kasvaa, vapaa-
aika vähene, kun töitä on tehtävä aina enemmän ja enemmän, ja onnellisuus vähentyy. 
 
Meidän tulisi olla huolissamme siitä, että tässä yhteiskunnassa vain nopeat, voittajat, 
ja suorittajat palkitaan. Sen sijaan onnellisuuteen tähtäävistä teoista kuten pelkästä 
olemisesta, yhteisöllisyydestä ja kiireettömästä elämästä ei yhteiskunnan kiitosta heru.  
 
Luonnossa liikkuminen ei tervehdytä ihmistä ainoastaan luonnon tarjoaman 
eheyttämispalvelun kautta. Kun ihminen käyttää vapaa-aikansa esimerkiksi metsässä 
samoilemiseen, rannoilla kävelemiseen tai kasvimaan kitkemiseen, on tämä aika pois 
kuluttamisesta. Kun ihminen jättää turhat ostokset kauppaan ja keskittyy oman 
hyvinvointinsa ja onnellisuutensa parantamiseen luonnon ihmeitä kokien, säästyy 
myös kestämättömästä kulutuksesta kärsivät luonnonvaramme. Onneksi ajatus 
leppoisammasta elämänrytmistä houkuttaa yhä useampia. Osa-aikaeläkkeet, 
vuorotteluvapaat, vapaa-ajan merkityksen kasvu ja työn mielekkyyden laskeminen 
ovat osa kulttuurista megatrendiä. Ne kertovat ajankohtaisesta halustamme etsiä 
onnellisuutta luonnonmukaisemman elämänrytmin avulla. Lupaus elämästä muun 
kuin työelämän, tienaamisen ja kulutuksen ehdoilla viehättää. 
 
Tulevaisuudessa kun hitaammin elävien ihmisten joukko kasvaa, tulee tarve myös 
luontoympäristöille, joilla vapaa-ajan viettoa voidaan toteuttaa. Valitettavasti 
pääkaupunkiseutumme paisuu kuin pullataikina. Jatkuvasti kiihtyvä talojen, 
ostoskeskusten ja teiden rakentaminen pirstaloittaa jo ennestään vähäisiä kaupunkien 
viheralueitamme. Luonnosta saatavaa rauhaa ja hiljaisuutta sekä metsäntuntua ei 
pelkistä rakennetuista puistoista löydy, minkä vuoksi muun muassa Sipoonkorven 
kaltaiset laajat luonnontilaisen kaltaiset metsät ovat korvaamattomia. Paine Nuuksion 



kansallispuistoa kohtaan on valtava, eikä yksi kansallispuisto pääkaupungin 
voimakkaasti kasvavalle asukasmäärälle enää riitä. Jotta luonto olisi kaikkien 
saavutettavissa ja kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kokea luonnon elvyttävä 
vaikutus, tulisi meidän huolehtia, että myös kaupungeissa ja niiden läheisyydessä on 
riittävästi luontoalueita. Kaupunkimetsät, rakentamattomat rannat, jokien varret ja 
suojelualueet luovat myös monimuotoisuudelle tärkeän viheralueverkoston, joka 
kytkeytyneisyytensä ansiosta pystyvät turvaamaan erilaisten lajien säilyvyyden.  
Nämä viheralueet ovat tärkeitä myös kansalaisten viihtyvyyden sekä terveyden 
kannalta. Valitettavasti tälläkin hetkellä pirstaloituminen ja parturointi uhkaa useita 
Helsingin jäljellä olevia kaupunkimetsiä. Kun metsät on kertaalleen hävitetty, on niitä 
mahdotonta saada takaisin. Sama pätee rakentamattomiin ranta-alueisiin.  
 
Kaupunkiväestön mahdollisuudet oleilla luonnossa kotiympäristössä tai niiden puute 
näkyvät välillisesti julkisen terveydenhuollon kustannuksissa. Hyvinvointia ja 
terveyttä voidaankin edistää ottamalla luonnon terveyshyödyt huomioon 
kaupunkisuunnittelussa ja luontoalueiden hoidossa nykyistä määrätietoisemmin. 
Esimerkiksi Suomessa metsien rooli näkyy vahvasti, kun puhutaan kansantaloudesta. 
Sen sijaan metsien merkitys kansanterveydelle on tuntematon käsite.  
 
Loppusanat 
 
Luonnon elvyttävä vaikutus on suurempi kuin osaamme kuvitellakaan. Jos jo 
muutaman sekunnin altistuminen luonnolle joko kuvien tai fyysisen kokemuksen 
kautta aiheuttaa meissä elpymisen reaktion, mitä ihmeitä luontoon perustuva 
kansanterveyden hoito voisikaan saada aikaan. Luonto ei kuitenkaan ole 
itsestäänselvyys. Luontoympäristön karatessa yhä kauemmas kaupunkilaisten 
tavoittamattomiin ja olemassa olevan luontoympäristön monimuotoisuuden 
köyhtyessä vähenevät myös mahdollisuudet hyödyntää luontoa hyvinvoinnin 
lähteenä. 
 
Sekä mielenterveysongelmia että fyysisiä sairauksia tulisi ennaltaehkäistä niin 
terveydellisistä kuin kansantaloudellisistakin syistä. Pelkästään jo lasten ja nuorten 
luontosuhteen kehittäminen pienestä pitäen ja lapsien opettaminen liikkumaan 
säännöllisesti luonnossa voi vähentää todennäköisyyttä sairastua myöhemmällä iällä. 
Samalla luonnossa oleilun ansiosta lapsen luontosuhde kehittyy ja arvostus ja 
ymmärrys luonnon monimuotoisuutta ja luonnon tarjoamia palveluja kohtaan kasvaa. 
Tälöin luonnon tärkeys ja kunnioitus muodostuu lapselle itsestään selväksi 
sisäänrakennetuksi mekanismiksi. 
 
Me ihmiset olemme riippuvaisia luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista. Siitä 
huolimatta käyttäydymme välinpitämättömästi ympäristöämme kohtaan ja jatkamme 
luonnon monimuotoisuuden hävittämistä kiihtyvällä tahdilla. Eliöiden, eliöyhteisöjen 
ja ekosysteemien vuorovaikutussuhteet ovat monimutkaisia, emmekä pysty 
ennustamaan, mitä jonkin tietyn ekosysteemin häviämisestä seuraa. Vielä vähemmän 
pystymme ennustamaan omia ja lastemme tulevaisuuden tarpeita sekä elivoimaisen 
luonnon merkitystä tuleville sukupolville. Sen vuoksi sekä myös oman 
hyvinvointimme vuoksi meidän tulisi nähdä luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen ja parantaminen ensiarvoisen tärkeänä asiana yhteiskunnassamme.  
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