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Sosiaaliset itsensäkehitäjät 
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Luontosuuntautuneet rentoutujat 
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Kuntoilevat luontoseikkailijat 
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Henkistä hyvinvointia hakevat 
nostalgikot 
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Kansallispuistojen paikallistaloudelliset vaikutukset v. 2011       1/2 
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Kansallispuistojen paikallistaloudelliset vaikutukset  v. 2010      2/2 
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Haaga-Perho tutkimuspalvelut 2007 Sivu 2

7.1  Miten suuri merkitys kansallispuistoilla 

oli ostopäätöstä tehdessänne
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Erittäin Suuri Ei merkitystä
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Haaga-Perho tutkimuspalvelut 2007 Sivu 3

7.2 Vierailu kansallispuistossa

Kesällä vastaajista 64 % oli vieraillut tai aikoi vierailla kansallispuistossa. Syksyllä 69 % vastanneista aikoi 

vierailla kansallispuistossa.

Kesä 

Kyllä

 64 %

Ei
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Kansallispuiston kokonaisarvon 

muodostuminen 

  

Käyttöarvot Ei-käyttöarvot 

Epäsuora käyttö  

(vedet, ilmasto,  

valokuvat, filmit) 

Optioarvo  

(tuleva käyttö) 

Suorat käyttöarvot 
(virkistys, maisema) 

Kansallispuiston kokonaisarvo 

Olemassaoloarvo  

(alkuperäinen luonto, 

lajit, elinympäristöt) 

Perintöarvo  

 

Mitataan puistossa kävijöiden rahankäytön vaikutuksia paikallistalouden 

rahavirtoihin. Nämä heijastavat osaa suorista käyttöarvoista. 
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Maabrändiryhmän suositukset, s. 127:  

”Suomalainen, avara luonto tarjoaa rentoutumista myös kauas 

ulottuvien näkymien avulla. Kaukana siintävien maisemien katselun on 

todettu olevan äärimmäisen rentouttavaa. Suomalaiset eivät ole 

näiden tuntojensa kanssa yksin: laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa, 

joita on tehty esimerkiksi Hollannissa ja Japanissa, luonnon virkistävästä 

ja stressiä vähentävästä vaikutuksesta on saatu lukuisia todisteita. 

Paremman puutteessa jo ikkunasta näkyvä kaunis maisema alentaa 

stressihormonipitoisuuksia.  

 

Luonnolla on siis väliä”.    
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Fyysinen 
Monipuoliset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja aktiviteeteille (patikointi, 

melonta, kiipeily, pyöräily, valokuvaus, luonnon tarkkailu, piknik…). 

 
Henkinen 
Voimaantuminen, hiljaisuus ja rauhoittuminen, taiteen inspiraatio ja ilmaisu, 

oppiminen (kulttuuri- ja luonnonperintö) 

 
Hengellinen / sielullinen 
Mietiskely, pohdiskelu, identiteetti, ’metsän peitto’ 

 
Sosiaalinen 
Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen, tapahtumat, järjestötoiminta 

 
Ekologinen 
Luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden suojelu, puhdas ilma ja vesi 

Puistojen merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille 
(lähde: healthy parks, healthy people, the health benefits of contact with nature in park context)  
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Luonto edistää terveyttä 

Tutkimukset osoittavat, että luontokokemus  

– ennaltaehkäisee sairauksia 

– auttaa toipumaan stressistä ja sairauksista 

– edistää myönteistä elämänasennetta ja tyytyväisyyttä 

elämään 

– voi parantaa keskittymiskykyä ja tuottavuutta 

 

 Luontoon perustuva terapia voi hoitaa potilaita silloin kun muut 

hoidot eivät tehoa 

 Puistot ja muut luonnonympäristöt ovat keskeisiä sairauksien 

ehkäisyssä 

 

Useimmille ihmisille terveys on elämän tärkein asia  
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Luonto edistää terveyttä 

Luonto edistää terveyttä 

• luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta 

• luonnon läheisyydessä olemisen kautta 

• luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen, osallistumisen ja oppimisen 
kautta  

 

Terveysvaikutusten edistämisessä on kaksi yhtä tärkeää keinoa 

• ihmiset luontoon liikkumaan 

• luonto ihmisten luokse 

 - viheralueita koulujen ja sairaaloiden yhteyteen yms.  
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Luontoyhteyden vahvistaminen mahdollisuus terveydenhoidolle: 
 

-  lasten terveydenhoito (itsetunto, hyperaktiivisuus, ADHD) 

-  ahdistuneisuuden hoito ja stressin hallinta (erityisesti syöpähoidoissa) 

-  strategiat ja ohjelmat rikollisuuden ja väkivaltaisuuden vähentämiseksi 

-  hyödyt vanhustenhoitoon ja esim. dementian hoitoon 

-  keskittymiskyvyn paraneminen (esim. lapset ja toimistotyöntekijät) 

-  lasten kognitiivinen kehitys 

-  sairaalaympäristöjen parantaminen 

-  yhteisöjen vahvistuminen 

-  parantunut tunne henkisestä hyvinvoinnista ja terveydestä 

 

Vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille 
(lähde: Dr. William Bird, NATURAL THINKING – Investigating the links between the natural environment, 

biodiversity and mental health)  
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Kaplan & Kaplan: 

 
”The immediate outcomes of contact with nearby nature include enjoyment, 

relaxation, and lowered stress levels. In addition, the research results indicate that 

physical wellbeing is affected by such contacts. 

 

People with access to nearby –natural settings have been found to be healthier 

than other individuals. The longer term, indirect impacts also include increased 

levels of satisfaction with one’s home, one’s job and with life in generall…..as 

psychologists we have heard but little about gardens, about foliage, about forests 

and farmland…perhaps this resource for enhancing health, happiness, and 

wholeness has been neglected long enough. 

 

…viewed as and amenity, nature may be readily replaced by some greater 

technological achiemvement. Viewed as an essential bond between humans and 

other living things, the natural environment has no substitutes”. 
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Luontopalvelujen päämäärä 

Kansalaisten terveys kohenee aktiivisen luontosuhteen, aitojen 
luontokokemusten ja monipuolisen luontoliikunnan avulla 

  ulkoilmaelämä on vahva osa suomalaisuutta 

 kansanterveys paranee 

 elinikä pitenee 

 työkyky paranee 

 kansalaisten terveyserot vähenevät ja  tasa-arvo lisääntyy 

 asenteet puistoja kohtaan myönteisiä ja rahoituspohja laajenee 
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Tavoitteet luontopalveluissa 1/4 

Yhteistyö ja kumppanuus 
 

 

Luontopalveluilla ja hyvinvointisektorin palveluntuottajilla on yhdessä 

suunniteltuja, toteutettuja ja markkinoituja tuotteita 

 
 

Luontopalvelut on terveydenhuollon ja terveyttä edistävien tahojen 

luotettava ja haluttu kumppani kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja 

paikallisesti 
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Tavoitteet luontopalveluissa 2/4  

Tutkimus ja seuranta 

 

Tutkimustieto suojelualueiden terveysvaikutuksista lisääntyy 

 

Suojelualueiden käytön terveysvaikutuksia mitataan ja seurataan, tuloksia 

hyödynnetään palvelujen kehittämisessä 

 

Tutkimustieto eräharrastusten terveysvaikutuksista lisääntyy ja tuloksia 

hyödynnetään palvelujen kehittämisessä 
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Tavoitteet luontopalveluissa 3/4 

Saavutettavuus 

 

Suojelualueet ovat luonteva ja kytkeytynyt osa kaupunkiseutujen 

viheralueita ja luontoliikunnan mahdollisuuksia  

 

 

Suojelualueet ovat hyvin saavutettavissa ja luontoliikunnan kynnys 

on matala, luontoliikunta on helppoa ja hauskaa ympäri vuoden 
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Tavoitteet luontopalveluissa 4/4 

Luontosuhteen hoitoa vauvasta vaariin 

Luontopalvelut edistää lasten luontoliikuntaa 

 

Luontopalvelut tukee myönteisen luontosuhteen muodostumista ja 

säilymistä vauvasta vaariin 

 

 

 



OpenAir 

Oulu Parks, enjoying nature – Activation, interaction, 

recreation 

 



Open - Oulu Parks, enjoying nature  

• EAKR-rahoitteinen 

• kesto: 24 kk 

• toteutus: Oulun seutu ja Luontopalvelut 
(Oulun yo / Thule-instituutti) 

•keskeisimmät toimenpiteet: 

• luodaan ”Oulun seudun puistot” –
kokonaisuus 

• parannetaan Oulun seudun 
luontokohteiden saavutettavuutta 

• edistetään luontoympäristöön liittyvää 
palveluntuotantoa ja siihen liittyvää 
yhteistyötä 

• Edistetään luonnon terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksiin ja niiden 

todentamiseen liittyvää osaamista 



Air - Activation, interaction, recreation 

• ESR-rahoitteinen 

• kesto: 24 kk 

• toteutus: ODL ja Luontopalvelut 

•keskeisimmät toimenpiteet: 

• Mallinnetaan luontoalueita osana 

työhyvinvointi-, syrjäytymisen ehkäisy- ja 
mielenterveyskuntoutustoimintaa 

• Rakennetaan koulutussisältöjä 
maahanmuuttajille ja hoitoalan 
opiskelijoille, koulutetaan palveluiden 

tuottajia ja luontoalueiden hallinnoijia 

• luodaan alueellinen ja kansainvälinen 
osaamisverkosto 
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“Even if you are on the right track, 

you’ll get run over if you just sit 

there.” 

– Will Rogers 


