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LUONNON HYVINVOINTI- JA TERVEYSVAIKUTUKSISTA 
Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen (Luotuo-hanke) 

Luontoympäristö voi vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin monin tavoin. Useat tutkimukset 
osoittavat luontoympäristöillä olevan myönteisiä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. 
Psyykkisen hyvinvoinnin osalta tärkeinä asioina on tullut esille virkistyminen ja elpyminen.  
Lyhytkin oleskelu ja kevyet aktiviteetit luonnossa vaikuttavat myönteisesti mielialaan ja 
itsetuntoon. Myös keskittymiskyky paranee ja stressi helpottuu. 
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LUONNON HYVINVOINTI- JA TERVEYSVAIKUTUKSISTA 
Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen (Luotuo-hanke) 

Luontoympäristö voi vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin monin tavoin. Luonnon myönteisistä kokonaisvaltaisista 
vaikutuksista ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tiedetään yhä enemmän myös tutkimusten valossa. 
Tämä on lisännyt yleistä kiinnostusta luontoa kohtaan erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna. 
Liikuntaympäristönä luonto on monelle tuttu ja yhä useammin sieltä haetaan vastapainoa kiivastahtiselle arjelle. Luonto on 
tulossa vahvasti näkyvämmäksi osaksi esimerkiksi kuntoutusta ja terveyden edistämistä. Myös matkailupalveluissa luontoa 
hyödynnetään resurssina yhä enemmän ja uusia alan yrityksiä on perustettu erityisesti luontoon pohjautuviin 
ohjelmapalveluihin. 

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tutkimusten pohjalta 

 
Sandifer Paul A., Sutton-Grier 
Ariana E. ja Ward Bethney B. 
2015. Exploring connections 
among nature, biodiversity, 
ecosystem services and human 
health and well-being: 
Opportunities to enhance health 

 
Nämä tutkijat ovat tehneet koosteen luonnon terveysvaikutuksia käsittelevistä 
tutkimuksista. Terveysvaikutuksia on käsitelty psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta 
näkökulmasta sekä yleisesti terveydentilaan liittyvien asioiden kannalta.  
Koosteen mukaan luonnon tuottamia psykologisia vaikutuksia ovat mm: 
Myönteinen vaikutus käyttäytymiseen ja psyykkisiin toimintoihin, joita ovat esimerkiksi 
psyykkinen hyvinvointi ja virkistyminen. Luonnossa oleskelun on myös todettu 
vähentävän masennusta, alakuloisuutta, turhautuneisuutta, vihamielisyyttä ja stressiä. 
Myös ahdistuksen ja jännityksen on todettu vähentyvän. 
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and biodiversity conservation. 
Ecosystem Services 12, 1-15. 
 
 

 
Luonnossa vietetty aika virkistää, vähentää väsymyksen tunnetta, kohottaa mielialaa ja 
kasvattaa itsetuntoa. Myös luovuuden, onnellisuuden, hyvän olon ja elämänlaadun on 
todettu lisääntyvän.  
Kehon kuvan on todettu parantuvan naisilla. Lasten osalta luonnossa oleminen näyttäisi 
lisäävän heidän emotionaalista ja sosiaalista terveyttään, minkä vuoksi lapset arvostavat 
itseään enemmän. Lapsilla ADHD:n (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) vaikutuksien 
on todettu vähentyvän. 
 
Luonnossa oleskelun tuottamia kognitiivisia vaikutuksia ovat mm: 
Myönteinen vaikutus kognitiivisiin kykyihin tai toimintoihin, joita ovat esimerkiksi 
henkisen väsymyksen ja hämmennyksen vähentyminen sekä tuottavuuden ja 
huomiokyvyn lisääntyminen. Luonnossa oleskelun on todettu vaikuttavan myönteisesti 
myös oppimiseen ja tiedon käyttöön. 
 
Luonnossa oleskelun tuottamia fysiologisia vaikutuksia ovat mm: 
Myönteinen vaikutus fyysiseen toimintaan ja / tai terveyteen, joita ovat esimerkiksi 
yleisen terveyden parantuminen ja koetun terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. 
Luonnossa oleskelu vähentää stressiä ja stressiperäisiä sairauksia mm. vähentyneiden 
stressihormonitasojen (esim. kortisoli) kautta. Lisäksi syke ja verenpaine alenevat. 
Luonnossa oleskelun on todettu vaikuttavan myös ihmisen autonomiseen hermostoon. 
Tämän hermoston osan toimintoihin ei voi vaikuttaa tahdonalaisesti. Autonomiseen 
hermostoon kohdistuvat myönteiset vaikutukset näkyvät pääasiassa sen elimistön 
toimintaa kiihdyttävän sympaattisen osan toiminnan vähenemisenä ja elimistön 
toimintoja pääasiassa rauhoittavan parasympaattisen osan toiminnan lisääntymisenä. 
Tämä ilmenee mm. sykkeen ja verenpaineen alentumisena. 
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Viitteitä on myös siitä, että oleskelu luonnossa vähentäisi joidenkin tulehdussairauksien 
esiintyvyyttä, mm. ylähengitystietulehdukset ja astma sekä vähentäisi myös kuolleisuutta 
hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksiin sekä aivoverenkiertohäiriöihin. Luonnossa 
oleskelun on todettu vähentävän myös päänsärkyä ja edistävän toipumista kirurgisten 
toimenpiteiden, sairauksien ja vammojen jälkeen. 
Luonnossa ollessa fyysinen aktiivisuus lisääntyy. 
 
Luonnossa oleskelulla on myönteisiä vaikutuksia sekä yhteisöllisyyteen että 
esteettisyyden kokemiseen. Sosiaalisen kanssakäymisen on todettu helpottuvan ja 
lisääntyvän. Sosiaalinen kanssakäyminen voimaannuttaa ja lisää yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Esteettisyyden kokemukset näyttävät lisäävän luovuutta, henkistä hyvinvointia 
ja tyytyväisyyttä vapaa-aikaan. 
 

 
Keniger Lucy E., Gaston Kevin 
J., Irvine Katherine N. ja Fuller 
Richard A. 2013. What are the 
Benefits of Interacting with 
Nature? International Journal 
of Environmental Research and 
Public Health, 913-935 

 
Luonnon ja ihmisen kohtaamispaikat 
 
Ihminen voi kohdata luontoelementtejä usealla eri tavalla sisällä ja ulkona. 
Luontoon liittyviä asioita rakennusten sisätiloissa ovat esimerkiksi viherkasvit. 
 
Kaupunkikeskustan maisema sisältää pääasiassa rakennuksia, mutta sieltä löytyy myös 
paljon erilaisia luontokohteita, esimerkiksi yleiset puistot, yksityiset puutarhat, pihat, 
kadun varrella olevat puut tai muut kaupunki-istutukset. 
Laitakaupungin alueella ja kaupungin lähiympäristössä olevat alueet esimerkiksi 
viheralueet, puusto ym. luonto kaupungin ympäristössä 
Maaseudulla maanviljelyalueet, kuten laitumet, pellot ja muu maalaismaisema tarjoavat 
paljon erilaisia luontoelementtejä. 
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Edellisten lisäksi erilaiset luonnon erämaa-, korpi- ja kaira- alueet, joissa ihmisen 
”kädenjälki” ei juurikaan näy. Tällaisia alueita voivat olla mm. ranta, meri, joet, vesistöt, 
vuoret (Suomessa tunturit), metsämaat ja luonnonpuistot. 
Vuorovaikutusta luontokohteiden kanssa tapahtuu myös satunnaisesti esimerkiksi, kun 
kohdataan vaikkapa kotieläimiä. 
 
Luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus 
 
Luonnon kanssa voi olla vuorovaikutuksessa epäsuorasti silloin, kun ei olla fyysisesti 
läsnä luonnossa, mutta luonto välittyy ihmiselle esimerkiksi piirrosten, kuvien, videoiden 
tai ikkunasta näkyvän maiseman välityksellä. 
Satunnaiset kohtaamiset luonnon kanssa välittyvät jonkin muun pääasiallisen toiminnan 
yhteydessä, kuten luonnon aistiminen työmatkan yhteydessä tai viherkasvien, kukkien tai 
muun luontoon liittyvän materiaalin näkeminen sisätiloissa liikuttaessa. 
 
Luontoon voidaan mennä myös tarkoituksella ja tavoitehakuisesti, jolloin kokemuksia 
luonnosta haetaan esimerkiksi virkistys- ja vapaa-ajantoiminnan yhteydessä, kuten 
vaeltamalla, telttailemalla, erilaisten seikkailujen avulla, hoitamalla puutarhaa tai 
maatilaa tai osallistumalla vapaaehtoistyöhön luonnonsuojelun parissa. 
 
Luonnossa olemisesta saadut hyödyt 
 
Psyykkinen hyvinvointi: myönteiset vaikutukset henkisiin prosesseihin, kuten 
itsetunnon koheneminen, mielialan parantuminen, pelon ja ahdistuksen vähentyminen, 
psykologinen hyvinvointi ja myönteinen vaikutus käyttäytymiseen 
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Kognitiiviset alueet: myönteinen vaikutus kognitiivisiin kykyihin ja toimintaan, kuten 
tarkkaavaisuuden lisääntyminen, henkisen väsymyksen vähentyminen, oppimisen 
helpottuminen ja tuottavuuden lisääntyminen  
 
Fysiologiset alueet: Myönteinen vaikutus fyysiseen toimintaan ja / tai fyysiseen 
terveyteen, kuten stressin vähentyminen, verenpaineen lasku, kortisolitason alentuminen, 
päänsäryn vähentyminen, kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin vähenee, 
paraneminen nopeutuminen, riippuvuuksista toipuminen helpottuu, terveyden ja 
hyvinvoinnin kokemukset, hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksien sekä 
pitkäaikaissairauksien vähentyminen, sairastumisten vähentyminen 
 
Sosiaaliset alueet: myönteinen vaikutus vuorovaikutussuhteisiin ja 
yhteenkuuluvuuteen, kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen helpottuminen, sosiaalisen 
voimaantumisen mahdollistuminen, rikosten määrän vähentyminen, väkivaltaisuuden 
vähentyminen, kansalaisuuksien välinen vuorovaikutus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, 
sosiaalinen tuki 
 
Henkiset alueet: myönteinen vaikutus henkiseen (sielun) hyvinvointiin 
 

 
Pasanen Tytti & Korpela Kalevi 
2015. Luonto liikuttaa ja 
elvyttää. Liikunta & tiede 4, 4-
9. 

 
Artikkelissa on tarkasteltu luontoympäristöissä liikkumisen hyvinvointiyhteyksiä. Tässä 
yhteydessä luontoympäristöillä tarkoitetaan lähinnä kaupunkimaisten, valtaosiltaan 
rakennetuista elementeistä koostuvien ympäristöjen vastakohtaa eli metsiä, 
kaupunkipuistoja, luonnonpuistoja, kesämökin ympäristöä ja vesiympäristöjä. 
 
Kokooma-artikkelin mukaan ympäristötutkimusten avulla on selvitetty, että suuri osa 
aikuisista nimeää mielipaikakseen luontoympäristön. Näihin mielipaikkoihin halutaan 
rauhoittumaan ja virkistymään sekä nauttimaan luonnosta. Mielipaikoissa käymisen 
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koetaan elvyttävän, selkiyttävän ajatuksia, parantavan mielialaa ja keskittymiskykyä 
sekä auttavan arjen huolten unohtamista ja ”lataavan akkuja” 
 
Luontoympäristöjen tuomaa lisäarvoa liikkumiseen on selitetty mm. elpymisen tunteen 
kautta. Elpyminen voidaan ymmärtää psykofysiologiseksi stressin lieventymiseksi, jolloin 
sekä psykologiset että fysiologiset stressioireet helpottavat. Toisaalta elpyminen voidaan 
nähdä tarkkaavaisuuden elpymisenä, jossa ärsykkeisiin väsynyt mieli elpyy tahattomasti 
ja pinnistelemättä. Luontoympäristöjen ajatellaan edistävän erityisen hyvin näillä 
kummallakin tavalla tapahtuvaa elpymistä. 
Artikkelin mukaan suomalaiset ovat ahkeria luonnossa ulkoilijoita. Suomessa kotoa 
metsään on keskimäärin 700 metrin matka. Puolet suomalaisista asuvat alle 200 metrin 
päässä metsästä ja lähes kaikilla on mahdollisuus hyödyntää luontoympäristöjä 
liikuntaan. 

 
Hartig Terry, Mitchell Richard, 
de Vries Sjerp ja Frumkin 
Howard 2014. Nature and 
Health. Annual Review of 
Public Health, 35:21.1–21.22. 

 
Artikkelin mukaan luontoympäristö voi vaikuttaa terveyteen monin tavoin. 
Tutkimuksissa esiintyneet keskeisimmät vaikuttamisen tavat liittyvät ilman laatuun, 
fyysiseen aktiivisuuteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja stressin vähentymiseen.  
 
Ilman laatu. Puut, pensaat ja muu kasvillisuus voivat vaikuttaa ympäröivän ilman 
laatuun ja sitä kautta terveyteen. Vaikutukset ovat sekä myönteisiä, kuten joidenkin 
saasteiden vähentäminen että kielteisiä, kuten hiilidioksidin luovuttaminen. Kasvit (esim. 
hedera helix, varjomuratti) voivat vaikuttaa puhdistavasti sisäilman laatuun. Puista, 
ruohosta ja muista kasveista vapautuu aineita, jotka voivat pahentaa allergioita ja astmaa 
niistä kärsivillä henkilöillä. 
 
Fyysinen aktiivisuus. Fyysinen aktiivisuus edistää fyysistä terveyttä ja 
mielenterveyttä. Terveysvaikutukset ovat suurimpia niillä aikaisemmin vähän 
liikkuneilla henkilöillä, jotka lisäävät fyysisen aktiivisuutensa määrää. Ympäristö ulkona 
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voi vaikuttaa yksilöiden aktiivisuuteen, myös elämykset ja kokemukset ulkona voivat 
houkutella liikkumaan sinne esim. kävely. 
Tärkeä edellytys luonnossa liikkumiseen on yksilön kokema turvallisuus. Vaikka 
fyysiseen aktiivisuuteen liittyy mahdollisuus saada liikuntavamma tai jokin sairaus, 
kuten Lymen tauti eli borrelioosi punkin pureman seurauksena, niin useimmat näistä 
vaikutuksista eivät kuitenkaan ole ominaisia luontoliikunnan yhteydessä. 
 
Viherympäristöt ovat vain yksi paikka, jossa fyysistä aktiivisuutta harrastetaan. Mitkä 
ympäristötekijät edistävät tai mitkä hankaloittavat fyysistä aktiivisuutta, riippuu pitkälti 
aktiivisuuden muodosta. 
Kolme keskeisintä aktiivisuuden aluetta ovat: 1. työ ja opiskelu, 2. aktiivinen kulkeminen 
(kävely/pyöräily) ja 3. vapaa-aika (virkistys, urheilu). Työssä vihreydellä on ajateltu 
olevan vähän merkitystä fyysisen aktiivisuuden määrään. 
Luonnossa tapahtuvan fyysisen aktiivisuuden yhteyttä terveyteen on käsitelty harvoissa 
tutkimuksissa. Vain yksi tutkimus on todennut, että lähinnä kävelyllä virkistys-
tarkoituksessa on todella merkitystä terveyden kannalta. 
 
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
Asuinalueen vihreyden ja mielenterveyden on todettu vaikuttavan sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Yksinäisyyden ja sosiaalisen tuen puutteen tuntemusten on todettu 
olevan osittain yhteydessä kilometrin säteellä olevien viheralueiden määrään ja yleiseen 
terveydentilaan. Lähellä sijaitsevat viheralueet siis vähentävät yksinäisyyden ja 
sosiaalisen tuen puutteen tunnetta sekä parantavat yleistä terveydentilan tunnetta. 
 
Stressin vähentyminen 
Luontoyhteyksien on todettu vähentävän sairastumista stressiperäisiin sairauksiin sekä 
lisäävän yleistä hyvinvointia. Viher- / luontoalueet näyttävät vähentävät vallitsevien 
ympäristöolojen kokemista, esimerkiksi lisäämällä etäisyyttä niihin (liikenteen melu) tai 
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vähentämällä niiden havaitsemista (rakennuksia peittävä kasvillisuus). Maisemointi 
asuinalueella taas lisää yksityisyyden tunnetta sekä vähentää ahtauden (tungos) tunnetta 
 
 

 
 
Hinds, Joe & Sparks, Paul 2011. 
The Affective Quality of 
Human-Natural Environment 
Relationships. Evolutionary 
Psychology. 9(4): 451-469 

 
 
Tutkimuksessa on selvitetty luontoympäristöjen ja kokemuksellisten tunnetilojen välistä 
yhteyttä. 
Luontokokemukset ja myönteiset tunteet 
Luonnossa olemisen on todettu saavan aikaan useita psykologisia vaikutuksia, kuten 
kognitiivisten kykyjen palautumista henkisen ylikuormituksen vähentymisen 
seurauksena, stressin vähentymistä ja myönteisten tunteiden heräämistä.  
 
Kielteiset tunnereaktiot luontoympäristöön 
Suhtautumiseen vaikuttavat erilaisten asioiden, kuten käärmeet ja korkeat paikat, 
aiheuttama pelot. Erityisesti asumattomilla erämaa-alueilla voidaan tuntea oma 
rajallisuus, varsinkin jos on kotoisin länsimaisilta kaupunkialueilta. 
 
Kaksijakoinen suhtautuminen luontoon 
Luontokokemukset voivat herättää tunnekokemuksia, jotka toisaalta ovat myönteisiä ja 
toisaalta kielteisiä, kuten kokemukset vuorilla aiheuttavat toisaalta pelkoa ja toisaalta 
vahvoja myönteisiä tunteita. 
Myös lapsuuden asuinpaikalla on merkitystä ja luonto koetaan eri tavalla, jos on asunut 
lapsuutensa kaupunki- tai maalaisympäristössä. Luonnon aiheuttamiin tunnereaktioihin 
vaikuttavat myös henkilön omat sisäiset arvot. 
Muita luonnon herättämiä tunnereaktioita voivat olla myös huoli, pelko ja levottomuus. 
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Gladwell Valerie F., Brown 
Daniel K., Wood Carly, 
Sandercock Gavin R ja Barton 
Jo L. 2013. The great outdoors: 
how a green exercise 
environment can benefit all. 
Extreme Physiology & Medicine 
vol. 2, 1-7. 
http://www.extremephysiolmed.
com/content/2/1/3. Ei 
päivitystietoja 

 
Tutkimukset ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta koskevat yleensä 
luonnonilmiöiden vaikutuksia ihmiseen tai sitä kuinka ihminen vaikuttaa luontoon. 
Hyvin tunnettu tosiasia on se, että fyysinen aktiivisuus lisää sekä fyysistä että psyykkistä 
hyvinvointia. Lisää näyttöä tarvitaan kuitenkin varmistamaan miten erilaiset ympäristöt 
vaikuttavat terveyteen. 
Varsinkin länsimaissa fyysisen aktiivisuuden taso on alentunut ja tutkimuksessa on 
pyritty selvittämään kuinka ympäristö voi motivoida ja innostaa fyysiseen aktiivisuuteen. 
Tutkimus antaa myös lisätietoa fysiologisista ja mielenterveyteen liittyvistä hyödyistä, 
joita ulkona liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus tuottavat. 
 
Ihmiset liikkuvat entistä vähemmän. Maailmanlaajuisesti ajateltuna fyysisesti 
inaktiivisia aikuisia on 31,1 %.  Tähän ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliset muutokset 
maataloudesta teollistumiseen ja digitalisaatioon. Liikuntaa on alettu  
harrastaa enemmän sisätiloissa ja ulkoliikunnan suhteellinen osuus on pienentynyt. 
 
Viheralueet, fyysinen aktiivisuus ja terveys. Vähentynyt fyysinen aktiivisuus näkyy 
lisääntyneenä fyysisen toimintakyvyn alentumisena ja sairauksina sekä 
mielenterveysongelmien kasvuna. Ns. viherliikunta / luontoliikunta (green exercise) 
voidaan nähdä keinona fyysiseen toiminnan aktivointiin ja terveyden edistämiseen. 
 
Luontoliikunta, rasituksen aistiminen, motivaatio ja muutokset käytöksessä. 
Vaikka luontoliikunnan jo todetut terveyttä edistävät vaikutukset voivat toimia ulkoisina 
motivaattoreina liikuntaan, niin kaikkia tämä ei motivoi liikkumaan. Hyvin erilaiset 
tekijät motivoivat ihmisiä liikkumaan. Osa motivoituu ulkoisista syistä, kuten mitä toiset 
ihmiset ajattelevat hänestä ja osalle motivaation kannalta tärkeitä ovat sisäiset syyt, 
kuten tekemisestä saatu nautinto ja jännitys. Joillekin tärkeitä ovat terveyteen liittyvät 
näkökulmat ja osa pitää sosiaalista puolta toiminnasta tärkeänä motivaation kannalta. 



 10.2.2016 

 10  

Sosiaaliset ja ajanvietteeseen liittyvät hyödyt näyttävät toimivan voimakkaampana 
motivaatiokeinona fyysiseen aktiivisuuteen kuin terveyttä edistävät hyödyt. 
Luontoliikunnan tarjoamat sosiaaliset ja vapaa-ajan hyödyt, kuten mahdollisuus kokea 
nautintoja ja päästä irti arjesta, voivat lisätä osallistujien motivaatiota fyysiseen 
aktiivisuuteen. 
 
Jonkin verran on näyttöä siitä, että liikkuminen luonnossa koetaan kevyemmäksi kuin 
samanlainen liikunta muualla. Ulkona kävellään yleensä nopeammin kuin sisällä silloin, 
kun kävelynopeuden saa päättää itse. Myös kävelyn koettu kuormittavuus on alhaisempi 
käveltäessä luonnossa kuin käveltäessä samalla rasitustasolla jossain muualla.  
 

 
Laukkanen Raija. 2010. Green 
exercise, Physical activity and 
Health – scientific evidence on 
outdoor recreation and exercise 
based on selected studies 
 
 

 
Tutkimuksessa on tehty yhteenveto 36 kansainvälisestä tieteellisestä tutkimuksesta, 
jotka liittyvät luonto- ja virkistysliikunnan terveysvaikutuksiin. Yhteenvedon mukaan 
luonto ja luonnossa liikkuminen vaikuttavat monin suotuisin tavoin terveyteen ja 
hyvinvointiin.  
 
Ulkona liikkuminen on monitasoinen kokemus, joka itsessään tuo lisäarvoa verrattuna 
sisäliikuntaan. Luonto vaikuttaa terveyteen erityisesti kolmella tasolla eli luonnon 
näkemisen ja havainnoinnin kautta, luonnon läheisyydessä olemisen kautta ja luonnossa 
tapahtuvan aktiivisen toiminnan kautta. Aktiivinen liikkuminen luonnossa näyttäisi 
lisäävän itsearvostusta ja tasaavan mielialoja. Verenpaine ja syke laskevat sekä liikunnan 
kuormitus koetaan pienemmäksi kuin sisällä tapahtuvassa liikunnassa. Liikunta 
luonnossa tuottaa iloa, helpottaa arjen huolia ja koetaan uudistavana. Luontoliikunnan 
merkityksen tulevaisuudessa tulisi olla suuri, koska se tarjoaa vastapainon sisällä ololle ja 
terveysriskejä aiheuttavalle runsaalle 
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Renfors S-M. 2014. 
Luontolähtöinen 
hyvinvointimatkailu on 
matkailualan uusin trendi. 
Teoksessa Iijolainen M. & 
Ruoho J. (toim.) Luonto & 
hyvinvointi yrittäjyyden 
mahdollisuutena - Green Care 
Satakunnassa. Satakunnan 
ammattikorkeakoulu. Pori 

 
Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen ja tarjonta 
matkailussa 
 
Luontoa matkailun resurssina hyödynnetään yhä enemmän ja uusia alan yrityksiä 
perustetaan erityisesti luontoon pohjautuviin ohjelmapalveluihin. Uutta liiketoimintaa 
syntyy luonnon ja hyvinvoinnin yhdistelmistä ja luontoaktiviteetista on tullut merkittävä 
osa matkailuelämystä, luontoympäristön on ymmärretty tuottavan vahvoja 
virkistyskokemuksia. 
Luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa kuvaavia käsitteitä: 
Green Wellbeing, 
toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luontolähtöisesti 

‐ Green Health: terveyttä edistävät palvelut, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia 
elämän eri vaiheissa, voidaan jakaa seuraavasti: 
1. Kasvatus ja opetus 
2. Virkistyskäyttö 
3. Arjen ympäristöt 

‐ Green Care: Julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä 
yksityisillä palvelumarkkinoilla tuotettavat hyvinvointi- ja virkistyspalvelut, jotka 
voidaan jakaa seuraavasti: 
1. terapia ja kuntoutus 
2. terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen sis. tyhy-toiminta 

 
Green Care, 
toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi 
ja edistämiseksi 

‐ Luontohoiva: Julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevat hoivan ja 
kuntoutuksen palvelut, jotka voidaan jakaa 
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1. Hoivaan, kuntoutukseen ja aktivoivaan sosiaalityöhön 
2. Sosiaalipedagogiikkaan ja kasvatukseen 
 

‐ Luontovoima: tavoitteelliset luontolähtöiset hyvinvointipalvelut sekä 
luontolähtöiset harrastus-, kasvatus ja opetuspalvelut – virkistys- ja 
hyvinvointipalvelut, jotka voidaan jakaa seuraavasti: 
1. luonnon voimaannuttava käyttö (tyhy-toiminta) 
2. Luontolähtöinen tavoitteellinen hyvinvointitoiminta 
3. erityisryhmien luontolähtöiset virkistyspalvelut 

 
 
http://www.greenexercise.org/ 
General Enquiries 
 University of Essex, 
 Wivenhoe Park,  
 Colchester 

 
Linkki vie Essexin yliopiston sivuille Green exercise (luontoliikunta) 
Yliopistossa on tutkittu yli 12 vuoden ajan luontoliikuntaan liittyviä asioita. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että luontoliikunnalla on vaikutuksia sekä fyysiseen että psyykkiseen 
hyvinvointiin. 
 
Yliopiston tutkijaryhmä koostuu useiden alojen asiantuntijoista, jotka selvittävät missä, 
milloin ja miksi luontoliikunnan avulla voidaan saada hyödyllisiä vaikutuksia terveyteen 
ja hyvinvointiin. 
Sivulta löytyy aihealueeseen liittyviä tutkimuksia. 

 


