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Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
• tutkimusten mukaan 

luonto vaikuttaa monin eri 
tavoin terveyteen ja 
hyvinvointiin myönteisesti

• vaikutukset ilmenevät
 psyykkiseen, fyysiseen ja 

sosiaaliseen hyvinvointiin
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Hyvinvoinnin alueet Hannu Kaikkosen ym. (2014) Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista. 

Psyykkinen hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä

Fyysiseen hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä

Sosiaaliseen hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä

Tyytyväisyys elämään
esim. olosuhteet, halu
muutoksiin tms.

Yleinen terveydentila
esim. hengitys- ja 
verenkiertoelimistö, tuki- ja 
liikuntaelimistö jne.

esim. uusien ihmisten 
tapaaminen, yhdessäolo, 
mahdollisuus olla yksin, 
työasioista irtaantuminen 
jne.

Mieliala
esim. onnellisuus, apeus,
hermostuneisuus jne.

Fyysiset kokemukset
esim. aistien kautta saatava 
tieto, fyysinen aktiivisuus 
jne.

Elpyminen
esim. elinvoima ja 
tarmokkuus, arkipäivän 
huolet

Kognitiiviset taidot eli 
tiedon käsittely
esim. uudet tiedot ja 
taidot, luovuus
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Fyysisiä terveysvaikutuksia eli kehossa tapahtuvien fysiologisten 
muutosten kautta toteutuvia vaikutuksia
Sandifer, Paul ym. 2015. Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services and human health and well-
being: opportunities to enhance health and biodiversity conservation.

• sydämen syke laskee

• verenpaine laskee

• stressiin liittyvien 
hormonitasojen lasku 
(kortisoli), vähentää 
stressiä 

• elimistön vastustuskyky 
kasvaa, voi suojata 
allergioilta

• liikehallinta ja lihaksisto 
kehittyvät
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Psyykkisiä eli ihmisen mielen kautta toteutuvia 
vaikutuksia 

Sandifer, Paul ym. 2015. Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services and human health and well-being: 
opportunities to enhance health and biodiversity conservation.

• masennus, alakuloisuus, 
turhautuneisuus, 
vihamielisyys ja stressi 
vähentyvät

• itsetunto kasvaa ja mieliala 
paranee

• ahdistus ja jännitys 
vähentyvät

• väsymyksen tunne vähenee

• luovuus, onnellisuus, hyvän 
olon ja virkistymisen tunne 
lisääntyvät
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Sosiaalinen hyvinvointi, myönteiset vaikutukset 
yhteisöllisyyteen 
Sandifer, Paul ym. 2015. Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services and human health and 
well-being: opportunities to enhance health and biodiversity conservation.

• kanssakäyminen helpottuu

• sosiaalinen voimaantuminen 
mahdollistuu

• aggressiot, väkivalta, pelko 
vähentyvät

• sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja tuen 
edistäminen
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• myönteiset vaikutukset sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen ja 
lihasten jännittyneisyyteen jo muutaman luonnossa vietetyn minuutin 
jälkeen

• esim. vihreyden havaitseminen: turvallisuuteen ja levollisuuteen 
liittyvät tunnemerkitykset

• rauhoittuminen ja rentoutuminen syventyvät, kun luonnossa on 
vietetty yli 20 minuuttia

• myönteiset vaikutukset lisääntyvät mitä enemmän aikaa luonnossa 
vietetään ja mitä luonnontilaisemmasta ympäristöstä on kysymys
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Luonnon ja ihmisen kohtaamispaikat
Keniger L.E. ym. 2013. What are the Benefits of Interacting with Nature

• rakennusten sisätilat 
esim. viherkasvit

• kaupunkimaisema, esim. 
puistot, kadun varrella 
olevat puut tai muut 
istutukset

• maaseutu esim. laitumet, 
pellot

• erämaa-alueet, joissa ei 
juurikaan näy ihmisen 
”kädenjälki”
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Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus

• Epäsuorasti: 
Luontokokemukset, vaikka ei 
olla fyysisesti läsnä luonnossa: 
esim. piirrokset, kuvat, videot 
tai katsomalla maisemaa 
ikkunasta

• Satunnaisesti:                            
Toisen asian yhteydessä: esim. 
työmatkakävelyn tai –
pyöräilyn yhteydessä, 
näkemällä viherkasveja tai 
kukkia sisätiloissa

• Tarkoituksella:                              
esim. virkistys- ja vapaa-
ajantoiminnan yhteydessä: 
vaeltaminen, telttailu, 
puutarhan hoito
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Hyvinvointivaikutusten mittaaminen

• syke

– erilaiset sykemittarit 
mm. Polar 
http://www.polar.com/fi
/tuotteet

ja Suunto 
http://www.suunto.com/fi-
FI/Tuotehaku/Products/?so
rtby=New&page=0
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• verenpaine
http://www2.withings.com
/eu/en/products

/blood-pressure-monitor/

• fyysinen aktiivisuus
– aktiivisuusrannekkeet 

esim. Polar, Garmin ja 
FitBit

http://teknavi.fi/elektroniik
ka/vertailussa-
aktiivisuusrannekkeet-
polar-garmin-ja-fitbit

• stressi
– Firstbeat 

hyvinvointianalyysi

http://www.firstbeat.fi/fi/t
yo-ja-hyvinvointi/mittaus

– Omegawave

http://www.fyysinenkunto.
fi/#!mittaus/cbc9

– Öura

http://ouraring.com/
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• unen laatu
– Beddit

https://sporthacker.wordpre
ss.com/2014/02/24/beddit-
mittaa-unesi/

– Emfit
https://www.emfit.com/qua
ntified-self

– aktiivisuusrannekkeet

– Bodymedia Fit
http://www.hs.fi/hyvinvoint
i/a1401249366781

• http://www.wareable.com/wit
hings/best-sleep-trackers-and-
monitors
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• fyysinen aktiivisuus

• aktiivisuusrannekkeet

• Bodymedia Fit

• Moves
https://www.moves-app.com/

• mieliala

• Emotion tracker
http://hurraakerkko.com/2014/0
3/31/digilluusio-emotion-tracker-
arvostelu/

Esittely aalto-yliopisto / Youtube

https://www.youtube.com/watch
?v=Ql5SN2Qj6mI

• Moodmetric
http://www.moodmetric.com/

• Öura
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• hyvinvoinnin 
kokonaisvaltainen 
seuranta
– Wellmo

http://www.wellmo.com/

– Lark
http://www.web.lark.com/#t
op

– Movendos
http://www.movendos.com/#
featuresMovescount

– HeiaHeia
http://www.heiaheia.com/inf
o/fi/apps/

• henkinen hyvinvointi
• sosiaalinen hyvinvointi

– kyselyt, haastattelut
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• Muita
– Oiva-järjestelmä

https://www.oivahymy.fi/portal/
fi/tunnethan+oivan-/oiva-
arvosanat/

https://www.oivahymy.fi/portal/fi/tunnethan+oivan-/oiva-arvosanat/
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