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1 JOHDANTO 

 

Suomen maapinta-alasta 70 % on metsän peitossa. Tuosta määrästä 60 % on yksityisten 

maanomistajien omistuksessa. Metsätalouden lisäksi metsien ekosysteemipalvelut tarjoavat ilmaisia 

ja aineettomia hyödykkeitä kaikille metsissä liikkujille (Saastamoinen ym. 2014). Suomessa 

jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan luonnon vapaata virkistyskäyttöä, joka on merkittävä 

ekosysteemipalvelu. Ekosysteemipalveluiksi kutsutaan hyvinvointia lisääviä ekosysteemin 

toimintoja (Saastamoinen ym. 2014).  Maamme jokamiehenoikeudet avaavat kaikille oven 

metsäluontoon ja sen tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin (Tuunanen ym. 2012). Yksi avain kohti 

parempaa terveyttä, lähimetsä, sijaitsee suurimmalla osalla suomalaisista alle kilometrin päässä 

kotiovelta. Luontomatkailijat mieluiten hakeutuvat pitkienkin matkojen päässä sijaitseviin 

kansallispuistoihin, joissa on merkityt reitit ja monimuotoisia luontoalueita. METSO-

hyvinvointipolku hankkeen ajatuksena on tuoda tuo luonnonmonimuotoisuuden ja hyvinvoinnin 

kokemus lähemmäs jokaista suomalaista ja täällä matkailevaa.  

 

METSO-hyvinvointipolut ovat Tapion ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyössä kehittämä konsepti, 

jonka avulla tuotetaan tietoa ja kokemuksia metsien tuottamista hyvinvointivaikutuksista (Matila ym. 

2016). Polulla pysähdytään aistimaan ja tarkkailemaan luontoa erilaisten harjoitusten avulla, joiden 

tavoite on lisätä läsnäolon kokemusta ja näin vaikuttaa ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. 

Toiminnalliset hyvinvointipolut toteutettiin jo olemassa olevien matkailupalveluiden lähellä 

sijaitseville monimuotoisille metsäluontokohteille. Hankkeessa mukana olleet 

matkailupalveluyrittäjät ovat pääosin yksityisiä majoitusyrittäjiä ja metsäalueet, joilla polut 

sijaitsevat ovat suurimmaksi osaksi heidän omistuksessaan. 

 

Luontoympäristöjen hyödyistä ihmisen hyvinvointiin on viime aikoina tullut runsaasti tieteellistä 

näyttöä vanhojen uskomusten rinnalle (mm. Tyrväinen ym. 2007). Monessa maassa on käynnistetty 

suuriakin tutkimushankkeita ja ohjelmia luonnon välisistä terveysvaikutuksista ihmisen 

hyvinvointiin. Esimerkiksi Suomessa Luken hankkeet ja Isossa-Britanniassa Great Britain Forestry 

Commission on aloittanut 2005 suuren projektin asiaan liittyen. Luonnon hyödyntäminen ihmisen 

hyvinvointiin ei ole uusi ajatus. Kirjoitettua tietoa löytyy jo ensimmäisten suurten kaupunkien 

aikakaudelta, esimerkiksi Kreikasta, jossa usko luontoympäristön parantavasta vaikutuksesta 
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potilaiden hoidossa oli nähtävissä potilaiden nopeammasta parantumisessa luonnon läheisyydessä 

(Velarde ym. 2007). Keskiaikaisessa Euroopassa puutarha oli keskeinen osa ensimmäisiä luostareihin 

tehtyjä sairaaloita, koska sen koettiin tuovan helpotusta sairaille (Ulrich 2002).  

 

Metsän terveysvaikutuksista puhutaan tällä hetkellä ympäri maailman. Japani ja Etelä-Korea ovat 

tehneet uraauurtavaa tutkimusta asian parissa ja esimerkiksi japaninkielessä metsän tunnelman 

saavuttamiselle on oma sanansakin, shinrin-yoku. Huomioitavaa on, että metsäekologian 

luonnontieteellisessä tutkimuksessa huomioidaan aina paikalliset olosuhteet. Samalla tavalla 

tutkimuksessa, joka liittyy metsien hyvinvointivaikutuksiin, tulee mahdollisimman hyvin huomioida 

sijainti, ympäröivä ekosysteemi ja olosuhteet. Suomalaisessa mäntymetsässä suomalaiset kokevat 

metsien hyvinvointivaikutukset eri tavalla kuin japanilaiset sypressi-metsässä, kokemuksen ollessa 

aina subjektiivinen. 

 

Suomessa on viime vuosina tutkittu enenevissä määrin metsien hyvinvointivaikutuksia ihmisen 

psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Tutkimusta on tehty myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, 

tutkien metsien terveyshyötyjen vaikutuksia ja hyödyntämistä kansantalouteen. Suomessa väestön 

ikääntyminen tuo haasteita kansantaloudelle. Ihmiset elävät entistä vanhemmiksi ja vallitseva 

terveydenhuolto on pitkälti sitä, että hoidetaan jo ilmenneitä oireita ja sairauksia. Tiaisen (2012) 

mukaan vuonna 2011 oli noin 53 lasta ja vanhusta sataa työikäistä kohden ja vuoteen 2028 mennessä 

määrä tulee kasvamaan 70:neen lapseen ja vanhukseen sataa työikäistä kohden.  Mitä kauemmin 

ihmiset pysyvät terveinä, sitä pienemmät ovat terveydenhuollon aiheuttamat kustannukset 

yhteiskunnalle. Luontoympäristöjen terveysvaikutusten hyödyntäminen voi olla yksi 

kustannustehokas tapa ennaltaehkäistä sairauksia ja ylläpitää työkykyä.  

 

Suomessa on tutkittu myös erilaisten metsätyyppien vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnin kokemukseen. 

Mitä monimuotoisempi kohde on, sitä voimakkaammin ihminen kokee eheytyvänsä luonnossa. 

METSO-hyvinvointipolku konsepti onkin pyrkinyt valikoimaan kohteita, jotka sijaitsevat 

mahdollisimman monimuotoisilla metsä- ja luontoalueilla. Näin tuodaan tietoisuutta metsien 

monimuotoisuudesta, joka on Etelä-Suomen Metsien monimuotoisuus –hankkeen, eli METSO:n, 

peruspilari.  
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Tämän haastattelututkimuksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva METSO-hyvinvointipolku 

hankkeen toteutumisesta, kartoittaa metsänomistajien kokemaa hyötyä metsätalousmaidensa 

hyödyntämisestä virkistyskäyttöön sekä kerätä tietoa metsien hyvinvointivaikutuksiin kohdistuvista 

ajatuksista ja kokemuksista. 

 

 

2 LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET 

 

2.1 Yleistä 

 

Luontokokemukset syntyvät aistien välityksellä, erityisesti kuulo-, näkö- ja hajuaistin kautta. Mielen 

ajatusten hiljentäminen onnistuu monelle helpoiten nimenomaan luonnossa, jossa ihmisten tekemiä 

epäluonnollisia aistiärsykkeitä ei ole. Hiljentämällä mielen, tulemme vahvemmin läsnäoleviksi tähän 

hetkeen ja tietoisuus keskittyy omaan kehoon ja aisteihin, jolloin saadaan vahvempi yhteys 

ympäröivään luontoon. Simulan (2012) mukaan: ”Luonto on aika-tila, jossa mieli ja ruumis yhtyvät 

aistikokemuksessa osaksi luonnon mystistä suuruutta. Tunne siitä, että ihminen on erottamaton osa 

aistimaansa hetkeä ja todellisuutta, keskittää ajatukset käsillä olevaan tilanteeseen.”  

 

Luonnon avulla ihminen pääsee kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tähän vaikutukseen liittyy 

kaksi keskeistä teoriaa. Ensimmäisen teorian mukaan luonto voidaan tarkoituksellisesti kokea 

paikkana, jossa stressitasot pääsevät palautumaan luonnolliselle tasolle ja hermoston 

parasympaattinen puoli vahvistumaan. Stressireaktiossa ihminen on reagoinut fysiologisesti, 

psyykkisesti ja toiminnallisesti hyvinvointia uhkaavaan tilanteeseen (Ulrich ym. 1991).  Toisessa 

teoriassa miellyttävä ympäristö vetää tarkkaavaisuutta puoleensa tahattomasti, auttaen käsittelemään 

epämiellyttäviä kokemuksia ja palautumaan henkisestä uupumisesta (Kaplan & Kaplan 1989). 

Henkilökohtainen luontoyhteyden kokeminen on Mayer & Cynthian (2004) mukaan ennustava tekijä 

ekologiselle käyttäytymiselle, kestävän kehityksen valinnoille sekä myötävaikuttava tekijä 

elämäntyytyväisyyteen. Tutkimus luontoyhteyden kokemuksista tehtiin lapsille. Osallistujille tehtiin 

seurantatutkimus vuosien jälkeen, jolloin tarkkailtiin edelleen luontoyhteyttä sekä ekologista 

käyttäytymistä. Luontoyhteys liittyy positiivisesti itsensä arvostamiseen, elämän mielekkyyden 

kokemiseen sekä tunteeseen elämän tarkoituksesta (Cervinka ym. 2012). Ihmisen ymmärtäessä 

olevansa osa suurempaa kokonaisuutta, kokemus elämästä muuttuu objektiivisemmaksi. Nisbetin 
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ym. (2009) mukaan luontoyhteys liittyy myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten mukavuuteen, 

tunnollisuuteen ja avoimuuteen. Henkilökohtaiset näkemykset, mieltymykset, elämäntavat ja 

kulttuuriset tekijät vaikuttavat käsityksiimme ympäristön ominaisuuksien arvostuksille. Nämä tekijät 

vaikuttavat myös siihen, millaisia vaatimuksia olemme asettaneet erilaisille viher- ja puistoalueille 

(Tyrväinen ym. 2007). Kuten Tyrväinen ym. (2018) toteaa artikkelissaan, luonnossa liikkumisesta ja 

oleskelusta saadut terveys- ja hyvinvointihyödyt muodostuvat monesta osatekijästä. Kuvassa 1. On 

tämä tuotu esiin, miten luontotyyppi, luonnossa käynnin pituus ja useus vaikuttavat moneen eri 

hyvinvointiin vaikuttavaan osa-alueeseen kuten stressiin, fyysiseen aktiivisuuteen ja 

immuunipuolustuksen vahvistumiseen. 

 

 
Kuva 1. Mahdolliset luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjen vaikutukset. (Tyrväinen ym. 2018) 

 

2.2 Vaikutukset fyysiseen terveyteen 

 

Luonto vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin fysiologisesti, lisäämällä fyysistä aktiivisuutta ja 

psyykkisesti, vähentäen stressiä ja rentouttaen. Useat tutkimukset tutkivat viheralueiden 

vaikuttamista liikunnan määrään. Thompson (2013) mukaan liikuntamäärien lisääntymistä selittävä 

tekijä on viheralueiden vaikutus psyykkiseen terveyteen. Mielen hyvinvointia ja stressiä vähentävä 

ympäristö siis houkuttelisi ihmisiä liikkumaan luonnossa pidempään ja useammin. Fyyissestä 

väsymyksestä palautumiseen metsä vaikuttaa kaupunkiympäristöä paremmin, sillä vähäiset 
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ihmismäärät, hiljaisuus, liikkeiden vähyys ja hiljaisuus eivät ole ristiriitaisia ärsykkeitä (Staats ym. 

2003).  

 

Liikunta laskee verenpainetta ja kohentaa mielialaa ja tutkimusten mukaan liikunnan tapahtuessa 

luonnossa, vahvistaa ympäristö näitä terveysvaikutuksia. Luonnon aistiminen pelkästään 

katselemalla sitä, vaikuttaa suoritukseen. Pretty ym. (2005) tutkimuksen mukaan verenpaine oli 

matalampi koehenkilöillä, jotka liikuntaa tehdessään katselivat miellyttäviä luontomaisemakuvia. 

Pennebaker & Lightner (1980) osoittivat tutkimuksessaan luontoympäristön sitouttavan pidemmäksi 

ajaksi fyysiseen aktiivisuuteen. Heidän mukaansa luonto vaikuttaa myös suoritukseen, esimerkiksi 

luontoympäristössä juostaan lujempaa. Laajassa Bowlerin ym. (2010) systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin luonnossa tapahtuneiden aktiviteettien terveysvaikutuksia 

verrattuna muihin ympäristöihin. Selkeää näyttöä kirjallisuus tuki luonnon vaikutuksista koettuihin 

tunteisiin. Kirjallisuus tuki myös tarkkaavaisuuden kohentumista ja koetun energiatason kohoamista. 

Vähiten tutkimusta löytyi fysiologisista vasteista, kuten verenpaineen ja kortisolin tasosta. Vaikka 

suoraa yhteyttä fysiologisiin vaikutuksiin harvemmista tutkimuksista, on mielialan todettu 

vaikuttavan suoraan fyysiseen terveyteen (Flory ym. 2004).  

 

Luontoympäristössä oleilu laskee verenpainetta. Tämä on todettu useassa tutkimuksessa (esim. 

Alperovitch ym. 2009 ja Miyazaki ym. 1999). Ulkoilman lämpötila vaikuttaa verenpaineeseen, joka 

laskee ulkoilman lämpötilan noustessa (Alperovitch ym. 2009). Ja kylmäaltistus, vaikka jo pelkkä 

kasvojen jäähtyminen, nostavat verenpainetta (Edwards ym. 2008). Diastolinen verenpaine, eli 

alapaine, jolloin sydänlihas on lepovaiheessa, on matalampi niillä henkilöillä, jotka kokivat saaneensa 

terveyteen liittyviä hyötyjä poistossa käynneistä (Orsega-Smith ym. 2004). Mao ym. (2012) 

tutkimuksessa verenpainetautia sairastavat 60-75 vuotiaat koehenkilöt (n=24) jaettiin kahteen 

ryhmään, joista toinen ryhmä vietti 7 vuorokautta luonnonsuojelualueen metsässä. Ja kontrolliryhmä 

kiinalaisessa kaupunkiympäristössä. Tulosten mukaan metsässä tutkittavien verenpaine oli selkeästi 

matalampi. Huomattavia positiivisia vaikutuksia metsällä oli tässä tutkimuksessa myös negatiiviseen 

mielialaan. Verenpaine tuntuukin olevan tutkituin fysiologinen vaste luontoympäristöjen 

tutkimuksessa. Myös pelkkä metsämaiseman näkeminen (Mizayaki ym. 1999), metsän tuoksut (Suda 

ym. 2001) ja rauhallinen luontoympäristössä käveleminen (Hartig ym. 2003) laskevat verenpainetta.  
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Kortisolitason, verenpaineen ja muiden fysiologisten ilmiöiden avulla mitataan ihmisen stressitasoa. 

Stressi estää ihmisen immunologisen järjestelmän toiminaan. Laaja (n=280) Japanissa tehty 

kokeellinen tutkimus metsäkylvyn fysiologisista vaikutuksista osoitti verenpaineen, 

kortisolipitoisuuden ja pulssin laskevan, parasympaattisen hermoston aktivoituvan ja sympaattisen 

hermoston aktiivisuuden laskevan verrattuna kaupunkiympäristöön (Park ym. 2010). Metsäkylpy 

laski myös veren adrenaliinipitoisuutta. Korkea kortisolitaso voi olla yhteydessä luonnollisten 

tappajasolujen aktiviteetin matalaan tasoon (De Amici ym. 2000). Tappajasoluilla, eli NK-soluilla, 

on tärkeä tehtävä puolustaa kasvainsoluja, bakteereita ja virus soluja vastaan. Tappajasolujen korkea 

aktiivisuus laskee esimerkiksi syövän esiintyvyyttä (Imai ym. 2000). Li ym. (2018) mukaan 

japanilaisten puiden eteeriset öljyt lisäävät merkittävästi tappajasolujen aktiivisuutta. Grassmann ym. 

(2003) osoitti myös eurooppalaisten vuorimäntyjen öljyjen sisältävän samoja antioksidanttisia 

ominaisuuksia.  

 

 

2.3 Vaikutukset psyykkiseen terveyteen 

 

Maailman terveysjärjestö WHO:n (2013) mukaan 4,3 % maailman väestöstä kärsii masennuksesta. 

Masennuksen ollen yksi suurimmista työkyvyttömyyden syistä. Kaikki mielenterveyden sairaudet 

kattoivat 13 % maailman sairauksista vuonna 2004. Tutkimuksen mukaan arviolta 16 miljoonaa US 

dollaria menetetään vuosien 2011 ja 2030 välillä mielenterveyden sairaspoissaoloihin.  

 

Koemme luonnon olemalla fyysisesti läsnä luonnossa sekä pelkästään katselemalla luontoa. Moni 

tutkimus osoittaa jo pelkästään ikkunasta näkyvän, tai laajan luontoaiheisen seinävalokuvan katselun 

vaikuttavan henkiseen hyvinvointiin ja voimavaroihin merkittävästi (Gilchrist 2011 ja Felsten 2009). 

Huomioitavaa on Kahnin ym. (2008) tutkimus, jonka mukaan sydämen syke tasoittui lievän stressin 

jälkeen nopeammin niillä tutkittavilla, jotka katselivat todellista luontomaisemaa ikkunasta kuin 

niillä, jotka katselivat samaa maisemaa tietokoneen tai television plasmaruudulta.  

 

Japanissa tehdyssä tutkimuksessa mielialamittausten mukaan metsäympäristö vaikuttaa myönteisesti 

tutkimukseen osallistuneiden jännittyneisyyteen, ahdistuneisuuteen, masennukseen, 

alakuloisuutuuteen, suuttumukseen, vihamielisyyteen, väsymykseen, sekavuuteen ja 

elinvoimaisuuteen (Park ym. 2010). Tutkimukseen osallistuneet istuivat metsässä, katselivat 
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metsämaisemaa tai kävelivät ja vastasivat kysymyksiin koetuista tunteista. Vaikutus tunteisiin on 

koettavissa pelkästään oleskelemalla metsässä. Tätä tukee Moritan ym. (2007) tutkimus, jonka 

mukaan metsäpäivän jälkeen vihamielisyyden ja masentuneisuuden väheneminen johtuu 

enemmänkin metsäympäristön vaikutuksista, kuin pelkästään liikunnasta. Hartig ym. (2003) 

vertasivat tutkimuksessaan luontoympäristöissä ja kaupunkiympäristöissä koettuja tunteita. Tulosten 

mukaan kaupunkiympäristössä vihan ja aggressiivisuuden tunteet lisääntyvät, kun taas luonnossa 

koetaan enemmän positiivisia tunteita. Samassa tutkimuksessa tutkittiin voiko luontokokemus 

parantaa ihmisen kognitiivisia toimintoja. Tarkkaavaisuutta vaativien tehtävien suorittaminen 

todettiin paremmaksi luonnossa kaupunkiympäristöön verrattuna (Hartig ym. 2003).  

 

 

 

2.4 Vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin 

 

Simulan (2012) tutkimuksessa haastatellut kuvasivat luonnon paikaksi, jossa voi uppoutua 

yksityiseen ja onnistuneisiin luontokokemuksiin. Haastateltavien mukaan muita ihmisiä kohdatessa 

huomio siirtyy helposti pois itsestä ja luonnosta, pois läsnäolosta. Yksityisyys voi olla myös ystävien 

tai perheenjäsenten kesken jaettua aikaa, jolloin tehdään yhdessä, mutta silti kokemus on 

henkilökohtainen ja yksityinen (Simula 2012). Kun luontoympäristö tuntuu turvalliselta, saavutetaan 

Simulan (2012) mukaan elvyttäviä kokemuksia yksin. Salosen (2010) mukaan ilman psyykkistä 

turvallisuuden tunnetta elpyminen ja luontokokemuksen terapeuttinen vaikutus eivät ole mahdollisia. 

Toisaalta Staatsin & Hartigin (2004) mukaan myös seura luo turvallisuuden tunnetta ja näin 

mahdollistaa elvyttävyyskokemuksia. Kokemus on edelleen subjektiivinen ja toisille turvallisuus 

syntyy muiden ihmisten läsnäolosta, toiset löytävät turvallisuuden myös itsestään.  

 

Luontoympäristöt vaikuttavat Sullivan ym. (2004) mukaan myös sosiaalisiin siteisiin ja 

yhteisöllisyyden kokemukseen. Kodin läheisyydessä olevat viherympäristöt saavat ihmiset 

tuntemaan itsensä vähemmän yksinäisiksi. Ja yksinäisyyden tunteen ollessa vähäisempi, saa se 

ihmiset tuntemaan itsensä myös terveemmiksi. Tätä tukee Maas ym. (2009) tutkimus, jonka 

osallistuneilla todettiin olevan vähemmän sairausoireita ja altistumista psyykkisille sairauksille, mitä 

lähempänä luontoympäristöjä he asuivat. Luontoympäristön lähellä asuvien on todettu myös 

helpommin kohtaamaan ja käsittelemään elämän merkittäviä ongelmia, kuten henkistä väsymystä ja 
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perheen sisäistä väsymystä (Kuo 2001, Kuo & Sullivan 2001). Luonnossa liikkuessa pienet 

yksityiskohdat ja elämän suuret kysymykset löytävät oikeita mittasuhteita, joka parhaimmillaan 

edistää henkilökohtaista kasvua kohti hyvinvointia.  

 

 

 

2.5 Vaikutukset eri väestöryhmiin  

 

Luonto on avoinna meille kaikille. Jokainen luonnossa liikkuja tunnistaa itsessään yhden tai 

useamman syyn liikkua nimenomaan luontoympäristössä. Esimerkiksi virkistysmotiivien perusteella 

Konu & Kajala (2012) ovat jakaneet kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden kävijät neljään 

käyttäjäryhmään:  

1) sosiaaliset itsensä kehittäjät,  

2) henkistä hyvinvointia hakevat nostalgian janoiset,  

3) kuntoilevat luontoseikkailijat ja  

4) luontosuuntautuneet rentoutujat. 

Mikäli henkilökohtaiset luontoon hakeutumisen odotukset ja motiivit toteutuvat, luontoalueille 

hakeudutaan aina uudelleen. O’Brien (2005) mukaan tiettyihin paikkoihin voi liittyä vahvoja tunteita, 

jotka lisääntyvät vuosien varrella toistuvien käyntien yhteydessä. Näin ihmisen kokemuksilla ja 

arvoilla on merkitystä, millaiseksi paikkaidentiteetti muodostuu. Eri odotukset ja tarpeet vaihtelevat 

eri väestöryhmien sekä kulttuurien välillä.  

 

Simulan (2012) mukaan lapsuuden kokemukset muokkaavat myöhempiä luontoharrastuksia. 

Luontoliikunnasta voi tulla elämäntapa, jos siihen altistuu jo lapsuudessa. Myös Thompson ym. 

(2005) kirjoittavat tutkimuksessaan, että lapsuuden metsäkokemukset heijastuvat aikuisuuden 

luontosuuntautuneisuudessa ja ympäristöön kohdistuvissa asenteissa. Heidän mukaansa tärkein 

yksittäinen lapsuuden kokemus metsän miellyttävyydestä, sekä metsissä käyntien useus, ovat 

tärkeimmät yksittäiset ennustavat tekijät sille, miten usein aikuisena käydään metsissä. Kokemukset 

kukkien keräämisestä, puiden ja siementen istuttamisesta ja kasvien hoidosta, eli ”jalostetusta” 

luonnosta, vaikuttavat aikuisuudessa ilmentyvinä myönteisinä asenteina luontoa kohtaan (Wells & 

Lekies 2006). Milligan & Bingleyn (2007) mukaan metsä on paikka, jossa voi rentoutua ja palautua 

stressaavista tilanteista, niille nuorille, jotka ovat kokeneet lapsuudessaan metsän turvallisena ja 



 

 9 

miellyttävänä leikkipaikkana. Nuorista aikuisista (16-21-vuotiaita) noin 25 % kertoi hakeutuvansa 

metsään ollessaan stressaantuneita tai mielensä olleen maassa. He kävelivät, pyöräilivät, ulkoiluttivat 

koiraa tai vain istuivat metsässä, mielipaikassaan. Milligan & Bingleyn (2007) mukaan myös 

kasvavan lapsen itseluottamus ja itsenäisyyden tunne voimistuvat metsässä, kun lapsi saattoi oppia 

luonnossa ja testata fyysistä ketteryyttään.  

 

Vähäisen ulkoliikunnan sisältävä elämäntyylin muutos on lisännyt huolta lasten terveydestä. 

Olshanskyn ym. (2005) mukaan tämän päivän lapset saattavat olla ensimmäinen sukupolvi, jolla on 

riskinä saavuttaa lyhyempi elinodote kuin aikaisemmalla sukupolvella. Ylipainoisuus, astma, 

diabetes, D-vitamiinin puute sekä tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaus- häiriöt ovat lisääntyneet. 

Viherympäristöjen vaikutusta lasten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöön (ADHD) on tutkittu 

esimerkiksi Kuon ja Taylorin (2004) toimesta. Tutkimuksessa vanhemmat havainnoivat ADHD-

oireita lapsissaan erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Oireet vähenivät selkeästi viherympäristöissä 

tehdyissä aktiviteeteissä. Sosiaaliset kontaktit eivät vaikuttaneet oireisiin, kuten muissa 

ympäristöissä. Käveltyään 20 minuutin ajan puistossa, lapset pystyivät keskittymään paremmin 

tehtäviin, toisin kuin muissa ympäristöissä käveltyään. Tutkimuksen mukaan ADHD oireiden 

helpottamiseen luonto voi tarjota turvallisen, edullisen ja helposti käytettävissä olevan 

mahdollisuuden. 

 

Suomessa naiset ulkoilevat lähiluonnossa enemmän kuin miehet (Sievänen & Neuvonen 2011). 

Saman, Metsähallituksen kävijätutkimuksen mukaan, naiset ja miehet vierailevat lähes yhtä paljon 

Suomen suojelu- ja retkeilyalueilla. Miesten osuus oli hieman suurempi 28:lla kohteella, kun otos oli 

46 (Sievänen & Neuvonen 2011). Tätä tukee Tyrväisen ym. (2007) Helsingissä tekemässä tutkimus, 

jossa naiset korostivat lähiympäristön luontoalueiden virkistys- ja terveysvaikutuksia miehiä 

enemmän.  

 

Metsään liittyvällä hyvinvoinnilla tarkoitetaan Laurénin (2009) tutkimuksessa ”koettua psyykkistä ja 

fyysistä terveyttä, hyvää oloa, onnellisuutta tai onnen tunteita edesauttavia asioita sekä niiden 

kulttuurisia, jaettuja ulottuvuuksia”. Tutkimuksessaan Laurén kuvasi suomalaisten naisten 

kertomuksia metsästä arkisen hyvinvoinnin lähteenä. Tutkimuksen mukaan metsistä etsitään 

hiljaisuutta, omaa sisäistä rauhaa ja levollisuutta tavoitellaan hiljentymällä ja sulautumalla 

ympäröivään luontoon. Hiljaisuuden lisäksi luonnonrauhan tavoitteluun sisältyy symbolinen 
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erottautuminen suorituksia vaativasta yhteiskunnasta ja erityisesti elämän kriisivaiheissa metsän 

merkitys hyvinvoinnille korostuu. Laurénin (2009) tutkimuksessa miehet menevät metsään 

enemmänkin fyysistä kestävyyttä vaativille vaelluksille, tarkkailemaan luontoa, metsästämään ja 

kalastamaan. Laurénin (2009) mukaan miehille patikointi ja retkeily vaikeakulkuisissa olosuhteissa 

edustavat vapauden tunnetta, psyykkistä ja fyysistä hyvää oloa ja miehisyyttä.  

 

Tyrväisen ym. (2007) tutkimus osoitti luonnon tärkeyden merkityksen kasvavan iän myötä. Samalla 

linjalla ovat Fegg ym. (2007), joiden tekemässä saksalaisessa kyselytutkimuksessa elämän eri osa-

alueet korostuivat aina tiettynä ikäkautena. Nuoruudessa ystävät, aikuisempana parisuhde ja työ, 

eläkkeelle siirryttäessä terveys ja epäitsekäs toiminta ja iäkkäille hengellisyys, uskonta, eläimet ja 

luontokokemukset. 

 

Payne ym. (2005) mukaan tietoisuus luonnon tuottamista terveyshyödyistä lisää luonnossa käyntiä. 

Eniten puistossa vierailivat ne henkilöt, jotka kokivat ja tunnistivat saaneensa terveyteen, liikuntaan 

ja elvyttävyyteen liittyviä hyötyjä. Metsän parantava voima –kirjassa Williams (2017) lainaa tutkija 

Strayeria: ”Ei kukaan loppujen lopuksi mene luontoon vain sen takia, että tiede sanoo sen vaikuttavan 

tietyllä tavalla, vaan koska se saa hänet tuntemaan tietyllä tavalla.”  

 

Hollantilaisessa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka usein terveydenhuollon toimijat ohjaavat potilaita 

fyysiseen aktiivisuuteen ja mainitsevatko he luontoliikunnan lisäedut. Luontoa ei mainittu tutkituissa 

sairaskertomuksissa kertaakaan, vaikka fyysistä aktiivisuutta lisäävää ohjausta annettiin 26 % 

potilastapauksissa (Maas & Verheij 2007).  

 

Kaplan & Kaplan (2011) mukaan säännöllisen liikunnan määrää voidaan lisätä parantamalla fyysistä 

aktiivisuutta lisääviä luontopaikkoja ja yhdistämällä niihin informatiivista ulottuvuutta. 

Kansanterveyteen pystytään vaikuttamaan vaikuttamalla asenteisiin ja tapoihin, jotka lisäävät 

luonnon virkistyskäyttöä terveyttä edistävänä menetelmänä. Näin myös vaikutetaan huomattavasti 

terveydenhuollon kuluihin (Karjalainen ym. 2010). Korpela ym. (2008) esittelee 

mielipaikkareseptien kirjoittamista terveyteen liittyvän ohjauksen yhteydessä, jossa ihmisiä 

ohjattaisiin mielipaikkoihin arjen ympäristöissä. Heidän mukaansa vähän liikkuville ja fyysisestä 

terveysohjauksesta piittaamattomille henkilöille tällainen resepti voisi toimia epäsuorana 

menetelmänä fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä.  
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Lähiympäristön luontoon kohdistuvat erilaiset aktiviteetit ja tapahtumat voivat rohkaista niihin 

tutustumista ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen (O’Brien 2005). Englantilainen laaja 

projektikokonaisuus, Active England Programme, osoittaa miten ohjattuja aktiviteetteja 

järjestämisellä ja osallistumiseen tukemisella voidaan rohkaista ja vaikuttaa terveelliseen 

luontoliikuntaan osallistumiseen metsissä (Morris & O’Brien 2011). Kyseinen projekti kohdistui 

erityisesti vähemmistöryhmiin, kehitysvammaisiin, matalan tulotason omaaviin henkilöihin, naisiin 

ja tyttöihin sekä yli 45-vuotiaisiin ja alle 16-vuotiaisiin. Projekteissa järjestettiin tapahtumia, ohjattuja 

aktiviteetteja ja infrastruktuurin kehittämistä. Osallistujat kokivat hyötyvänsä merkittävästi 

sosiaalisista verkostoista, sosiaalistumisesta ja ryhmään kuulumisesta (Morris & O’Brien 2011). 

 

Luontoympäristöjen käyttöä on tutkittu koskien erilaisia sairauksia. Esimerkiksi Cimprich & Ronis 

(2003) tutkimuksessa 120 minuuttia kestävä viikoittainen luontoaltistuminen toi myönteisiä 

vaikutuksia keskittymiskykyyn ja tarkkaavuuden elpymiseen rintasyöpään sairastuneilla naisilla. Ja 

luontoon suuntautuneilla ohjatuilla ja ryhmissä toteutetuilla kävelyretkillä psyykkisesti sairaat 

henkilöt kokivat parantavaa lohtua ja heidän olonsa kohentuneen monin eri tavoin (Priest 2007). 

 

Biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus pitää sisällään ekosysteemien toimivuuden, lajien 

runsauden ja perinnöllisen muuntelun sekä elinympäristöjen, geologisen ja maisematason 

monimuotoisuuden. Hanski ym. (2012) mukaan kapeneva biodiversiteetti ja tulehduksellisten 

sairauksien voimakas lisääntyminen voivat olla yhteydessä toisiinsa. Luontoympäristön 

monimuotoisuuden kodin lähellä on osoitettu vaikuttavan iholla olevien bakteeriluokkien 

koostumukseen (Hanski ym. 2012). 

 

 

 

 

2.6 Millainen metsä elvyttää  

 

Helsingin kaupunkiympäristössä Haurun ym. (2012) tekemän tutkimuksen mukaan osallistujat 

kokivat elvyttävimpänä ympäristönä metsän, josta ei ollut näköyhteyttä kaupunkimaiseen 

ympäristöön. Elvyttävämpänä pidettiin metsää, joka on asutuksen ympäröimä, eikä teiden. Tiheä ja 
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monikerroksinen kasvillisuus, sekä laajat saarekkeet metsäistä ympäristöä mahdollistivat paremmin 

hyvinvointivaikutusten kokemisen (Hauru ym. 2012).  

 

2.7 Shinrin-yoku eli metsäkylpy  

 

Metsäkylpyä tai metsän tunnelman saavuttamista tarkoittava japaninkielinen määritelmä shinrin-

yoku pitää sisällään kiireettömän metsässä käynnin jonka tarkoitus on rentouttaa ja ehkäistä stressiä 

(Tsunetsugu ym. 2010). Shinrin-yoku ei ole liikuntaharjoitus, vaan luonnossa oleskelua sekä 

yhteyden luomista luontoon tunto-, maku-, kuulo-, ja näköaistin kautta (Li 2018). Li (2018) kirjoittaa 

kirjassaan Shinrin-yoku: Metsäkylpy on kuin silta. Se avaa aisteja sekä paikkaa tyhjiön ihmisen ja 

luonnon välille. Paraneminen pääsee käyntiin, kun olemme sopusoinnussa luonnon kanssa. –

Metsäkylpy ei kenties vie pitkälle matkalle, mutta luontoyhteyden synnyttyä metsäkylpy tuo ihmisen 

kotiin oman minuutensa luokse. 

 

Metsäkylvyn kansallinen hyvinvointiohjelma Japanissa esiteltiin vuonna 1982 (Li 2018). 

Ensimmäinen metsäkylpykokeilu perustettiin tuolloin Naganon Akasawa-metsään. Vuonna 2006 

Japanin metsäterapiatutkimusryhmä teki Akasawasta metsäterapiakeskuksen, jossa sijaitsee tällä 

hetkellä kahdeksan erilaista metsäkylpypolkua ja metsälääketieteen vastaanottohuone (Li 2018). 

Nykyään Japanissa on 62 sertifioitua metsäkylpytukikohtaa, joilla kulkee 2,5-5 miljoonaa ihmistä 

vuosittain. Li (2018) kirjoittaa: Metsäkylvystä on tullut Japanissa yleinen stressinhallinnan ja 

terveydestä huolehtimisen keino.  

 

Etelä-Koreassa metsäkylpy tunnetaan nimellä salim yok. Etelä-Korean valtion hallitus on perustanut 

kansallisen metsäterapiakeskuksen, kehittänyt 37 valtion ylläpitämää virkistysmetsää sekä 

kouluttanut 500 ohjaajaa metsäparannukseen (Li 2018). Vuosikymmeniä myöhemmin metsäkylpy 

konsepti ja tietoisuus sen tutkitusti terveyttä parantavista vaikutuksista on alkanut levitä ympäri 

maailmaa.  

 

 

2.8 Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen 
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Suomen neljässä eri kansallispuistossa tehdyn tutkimuksen mukaan miehet arvottivat 

kansallispuistossa vietetyn ajan terveys- ja hyvinvointivaikutukset keskimäärin 211 euron ja naiset 

205 euron arvoisiksi (Vähäsarja 2014). Kilometreihin suhteutettuna keskiarvo oli 13,90 euroa 

vaihdellen pitkien vaellusreittien Kevon 7,20 eurosta Patvinsuon 22,10 euroon. Eroja selittää käytetty 

aika ja kuljetut kilometrit. Tutkimuksessa oli mukana myös Kurjenrahkan kansallispuisto, joka 

voidaan laskea Turussa asuvien lähiulkoilualueeksi matkan kansallispuistoon ollessa 35 km 

kaupungin keskustasta. Kurjenrahkan terveys- ja hyvinvointivaikutukset suhteutettuna kilometreihin 

oli huomattavasti alhaisempi (3,30 euroa) kuin kauempana kaupungeista sijaitsevien 

kansallispuistojen. Tutkimuksen mukaan kauempana kävijän kotikunnasta sijaitsevat puistot tuottivat 

suuremman koetun hyödyn hyvinvointiin (Vähäsarja 2014). Kuten Vähäsarja (2014) pohtiikin, on 

mahdollista, että viheralueille lähtevät ihmiset myös arvostavat jo valmiiksi niiden myönteisiä 

vaikutuksia.  Vaikka tutkimus koski kansallispuistoissa kävijöiden koettuja terveyshyötyjä, voidaan 

tästä saada suuntaa myös mahdollisesti talousmetsissä kulkeville luontomatkaajille. Kyseessä on 

kuitenkin koetut terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Vähäsarja (2014) laajentaa tuloksia kaikkiin 

vuonna 2013 Metsähallituksen merkittäviin luontokohteisiin vierailuihin ja saa vaikutusten 

yhteissummaksi 1,1 miljardia euroa ja vertaa sitä Suomen terveydenhuollon kokonaiskuluihin, jotka 

olivat 17,1 miljardia euroa vuonna 2011. Vähäsarjan (2014) mukaan kansallispuistoihin ja muihin 

luontokohteisiin tehdyt vierailut muodostavat kansantalouden tasolla merkittävän taloudellisen 

potentiaalin.  

 

Juutisen (2012) mukaan luonnon virkistysarvo voidaan mitata samalla tavoin kuin markkinoilla 

vaihdettavien hyödykkeiden arvo muuttamalla ne rahayksiköiksi. Käyttöarvo, optioarvo ja 

olemassaoloarvo muodostavat ympäristöhyödykkeen kokonaisarvon. Käyttöarvo on hyödykkeen 

käytöstä suoraan muodostuva arvo, kuten marjat, sienet, riista, maisemat ja virkistys. 

Ympäristöhyödykkeen käyttömahdollisuus tulevaisuudessa muodostaa optioarvon. Olemassaoloarvo 

lisää hyvinvointia ilman käyttäjähyötyä, kuten luonnon monimuotoisuus. 

 

Virkistysaktiviteettien arvostusta voidaan arvioida mittaamalla niistä aiheutuvat kulut. Tällaisia on 

esimerkiksi matkustus, ruokailu, varustus ja erityiset välineet (Otto ym. 2012). Tyrväisen (2001) 

tekemän kaupunkimetsien arvottamistutkimuksessa mitattiin Joensuussa ja Salossa asukkaiden 

halukkuutta maksaa laajojen metsävirkistysalueiden ja pienien puistojen käytöstä. Kaupunkimetsien 

nähtiin tuottavan enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia ja yli kaksi kolmasosaa olivat 
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halukkaita maksamaan virkistysalueen käytöstä. Virkistysalueen hyötyjen rahallinen arvo oli 

selkeästi korkeampi kuin ylläpitokulut. 

 

Yhdysvalloissa luontoympäristön arvoa mitattiin siellä käytetyn ajan perusteella. Laskelmien mukaan 

Yhdysvaltojen puistot tuottivat 2.2 miljardia tuntia luonnossa käytettyyn virkistykseen, mikä 

tarkoittaa rahassa arvotettuna 14 miljardia dollaria vuosittain, kun aika arvotetaan rahassa (Siikamäki 

2011).  
 

Metsäntutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskuksen) tekemän kyselytutkimuksen mukaan 

esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan lähiluontoalueille tehtiin vuosittain 47 miljoonaa käyntiä. 

Jokamiehenoikeuksien perusteella tehtyjen lähialueiden käyntien arvon laskettiin olevan 10000-

19000 euroa/m2 (PEER 2012). Näissä laskelmissa ei huomioitu hyvinvointivaikutusten tuottamia 

säästettyjä kustannuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

3.1 Taustoitus 

 

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jota toteutetaan 

ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishankkeena. Hanke perustuu 

valtioneuvoston periaatepäätökseen, jonka avulla pyritään pysäyttämään metsäluonnon köyhtyminen 

vuoteen 2025 mennessä. METSOn tavoitteena on edistää metsien suomalaisille tuottamaa 

hyvinvointia (METSO Pähkinänkuoressa 2018).  Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ohjelmaan 

voi tarjota alueita halutessaan. Ohjelman toteuttajia ovat ELY-keskukset sekä Suomen metsäkeskus. 

Tiivisti mukana yhteistyössä ovat eri metsäsektorin toimijat kuten Metsähallitus, MTK, 

metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset ja luonnonsuojelujärjestöt (METSO 

Pähkinänkuoressa 2018). 

 

Luontomatkailu ja METSO- hanke toteutettiin Tapio Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen toimesta 

vuosina 2014-2016. Päätavoite oli kehittää jo olemassa olevien matkailupalveluiden lähellä 

sijaitseville monimuotoisille metsäluontokohteille virkistysmahdollisuuksia, hyödyntäen luonnon 
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hyvinvointivaikutuksia (Matila ym. 2016). Hankkeen aikana kehitettiin METSO hyvinvointipolku 

konsepti, jota testattiin 22 erilaisen matkailuyrittäjän kohteissa yhdessä metsänomistajien, 

matkailuyrittäjien, oppilaitosten ja kyläyhdistysten kanssa. Konsepti pyrkii lisäämään 

maaseutumatkailun vetovoimaisuutta, tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja paikallisesta 

historiasta (Matila ym. 2016).  

 

METSO-hyvinvointipolun konseptissa toteutettiin toiminnallinen hyvinvointipolku metsään, jonka 

tarkoituksena on tuoda tietoa ja kokemuksia metsän tuottamista hyvinvointivaikutuksista erilaisten 

harjoitusten avulla (Matila ym. 2016). Reitin sijaintia suunnitellessa etusijalla olivat 

virkistysmahdollisuuksien helppo saavutettavuus ja kestävä käyttö. Luonnon tuli olla monimuotoista, 

jossa arvokkaat luontokohteet ja paikallishistoria pääsevät esiin.  

 

Tavoitteena oli luoda helposti lähestyttävä polku kaiken tasoisille luontomatkailijoille. Polun 

käveleminen ei edellytä paikallistuntemusta eikä erätaitoja. Metsässä vietetyn ajan tulisi olla 

vähintään 60 minuuttia, joten hyvinvointipolkujen pituudet määrittyivät noin 1-2 kilometrin 

mittaisiksi. Aloitus- ja päättymispaikka pyrittiin pitämään samana, jotta polun käyttö olisi 

mahdollisimman helppoa. Aloituspaikaksi suositeltiin sijaitsevan polun ylläpitäjän palveluiden 

yhteydessä. Metsähallituksen Hyvän viitoittamisen perusteet (Tuominiemi 2018) suosittelevat 

rengasreittejä ja määrittelemään kulkusuunnat. Polun helppous sekä mahdollinen esteetön kulku 

suositeltiin ilmoittamaan Suomen Latu ry ylläpitämien reittiluokitusten mukaan (Matila ym. 2016). 

Reittiluokitukset perustuvat reitin kulkukelpoisuuteen, opasteisiin ja vaativuuteen. Reitit luokitellaan 

sulanmaan aikana kolmeen vaativuustasoon: helppo, keskivaativa tai vaativa reitti (Suomen latu 

2018). Esteetön reitti soveltuu pyörätuolilla, rollaattorilla tai muulla välineellä liikkumiseen. Sen 

tulee olla leveydeltään vähintään kaksi metriä, kovapintainen, eikä reitillä tule olla esteitä tai kuoppia 

(Suomen latu 2018).  

 

Polun tavoite on tuoda lisäarvoa matkailuyrittäjille matalilla kustannuksilla. Suunnitteluvaiheessa 

pyrittiin hyödyntämään jo olemassa olevia tie- ja polkuverkostoja. Matkailuyrittäjän tai polun muun 

ylläpitäjän työpanos oli maastomerkintöjen tekeminen ja ylläpito sekä muiden maanomistajien 

kanssa polun käytöstä sopiminen. Merkinnät tehtiin kuitunauhalla tai maalilla. Polun pituus ja 

kulkemiseen varattava aika, polku piirrettynä kartalle, kuvaus maastomerkinnöistä, tarvittava 

varustus, pysähtymispaikat ja niihin liittyvät harjoitukset, lähtöpaikan pysäköintimahdollisuudet sekä 
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sanalliset ohjeet siirtyminen pysähtymispaikalta toiselle, tulee konseptin mukaan olla ohjeistettuna 

käyttäjille (Matila ym. 2016). Polun suunnitteluvaiheessa kannustettiin polun toteuttajia 

hinnoittelemaan investoinnit. Näin tuli huomioida oman työn hinta, tarvikkeet ja palveluiden 

kustannukset. Myös mahdolliset puunmyyntitulojen pienentymiset tuli huomioida. Mikäli 

uudistushakkuita viivästytetään maisemasyistä, voidaan maiseman arvoksi arvioida ne 

tulonmenetykset jotka aiheutuvat metsänomistajille.  

 

Tavoitteena konseptissa on hyödyntää yksityismetsiä virkistyskäyttöön (Matila ym. 2016). Tuomalla 

esiin luontoarvoja myös talousmetsissä voivat luontomatkailijat ja metsänomistajat tutustua 

monimuotoiseen metsäluontoon samalla mahdollisesti kiinnostua lisää metsistä ja metsätaloudesta 

(Matila ym. 2016). Matkailuyrittäjä voi liittää konseptiin maksullisia lisäpalveluita, kuten opastettuja 

kierroksia ja näin polku voi tuottaa tuloja virkistyskäytön lisäksi. METSOn keinot pyrkivät lisäämään 

metsien talouskäytön hyväksyttävyyttä ja innostamaan metsien suojeluun tarjoamalla parempaa 

luontokohteiden tuntemusta. METSO- hyvinvointipolkukonsepti vastaa näihin tarpeisiin. 

 

Oikeus liikkua, oleskella, hyödyntää eräitä luonnontuotteita ja leiriytyä tilapäisesti toisen maalla 

ilman maanomistajan suostumusta tai viranomaisen lupaa, tulkitaan Suomessa 

jokamiehenoikeuksiksi (Tuunanen ym. 2012). Suomen maa-alasta jokamiehenoikeudella on 

käytettävissä 96 %. Loput 4 % on rajoitettu luonnonsuojelun, maanpuolustuksen tai rakentamisen 

perusteella. (Tuunanen ym. 2012). Jokamiehenoikeuksien taustalla on Suomen perustuslaki ja laaja 

lainsäädäntö, vaikka käsite ei tule sellaisenaan esiin kuin muutamassa laissa. Ulkoilureitit voidaan 

perustaa käyttöoikeussopimuksella tai ulkoilulain mukaisella reittitoimituksella yksityismaalle ja 

niillä voidaan liikkua jokamiehenoikeudella (Tuunanen ym. 2012). Reittitoimituksessa pysyvä 

käyttöoikeus perustetaan reitin maapohjaan, näin pystytään turvaamaan reitin pysyvyys myös 

maanomistajan vaihtuessa näitä reittitoimituksella perustettuja ulkoilureittejä on hyvin vähän 

(Tuunanen ym. 2012). Yksityiset ulkoilureitit ovat usein matkailukeskusten tai matkailuyritysten 

rakentamia reittejä, jotka ovat kohdennettu yrityksen asiakkaille. Reitin käyttöä ei voida rajata tai 

kieltää alueilla, joilla vallitsee jokamiehenoikeudet. Mikäli yksityinen ulkoilureitti on rajattu 

esimerkiksi aitaamalla, voi reitin käyttöä rajoittaa tai periä siitä maksua (Tuunanen ym. 2012). 

Reiteillä liikutaan lähtökohtaisesti jokamiehenoikeudella ja omalla vastuulla. 

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan (920/2011 2 luku 5 §) reitinpitäjä kuitenkin vastaa reitin 

rakenteiden turvallisuudesta, ja pitäjän tulee antaa ohjeita tarvittaessa turvallisuuden varmistamiseksi. 
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Jokamiehenoikeuksien nojalla voidaan yksityisteillä liikkua kävellen, hiihtäen, pyöräillen ja 

ratsastaen (Tuunanen ym. 2012). Tienpidon kustannuksiin selvästi vaikuttava toiminta edellyttää 

tienpitäjän luvan ja siitä voidaan periä käyttömaksu (laki yksityisistä teistä 10 luku 80 §). Rikoslain 

28 luvun 11 § mukaan toiminnasta ei saa aiheutua maanomistajalle vähäistä suurempaa haittaa. 

Ulkoilureitin perustaja voi asettaa esimerkiksi polulle tai nuotiopaikalle järjestyssäännöt. 

Järjestyssäännölläkään ei saa rajoittaa jokamiehenoikeuksia ja se on käytännössä alueen omistajan 

toivomus alueen käytöstä (Tuunanen ym. 2012). 

 

3.2 Työn tarkoitus 

 

Haastattelututkimuksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva METSO-hyvinvointipolku hankkeen 

toteutumisesta, kartoittaa metsänomistajien kokemaa hyötyä metsätalousmaidensa hyödyntämisestä 

virkistyskäyttöön sekä kerätä tietoa metsien hyvinvointivaikutuksiin kohdistuvista ajatuksista ja 

kokemuksista. 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Haastattelumenetelmä 

 

Aineiston keruu tehtiin puolistruktuoituna teemahaastatteluna. Haastattelut toteutettiin syksyn 2018 

aikana. Kolme haastatteluista tehtiin vierailemalla matkailuyrittäjän luona ja loput kolmetoista 

puhelinhaastatteluna. 

 

Puolistukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään samat tai suunnilleen samat 

kysymykset samassa järjestyksessä (KvaliMOTV 2019). Teemahaastattelussa esitetään tarkkoja 

kysymyksiä tietyistä teemoista. Puolistukturoitu teemahaastattelu sopii tilanteeseen, jossa halutaan 

tietoa tietyistä asioista, eikä haastatelluille anneta kovin suuria vapauksia haastattelutilanteissa 

(KvaliMOTV 2019). 

 

Puhelinhaastattelujen ajankohtien sopiminen aloitettiin kesäkuussa 2018, joka osoittautui haastavaksi 

ajankohdaksi matkailuryittäjien kiireisimmän sesongin ollessa käynnissä. Haastattelut siirrettiin 

syksylle, jolloin matkailuyrittäjillä oli enemmän aikaa haastattelulle. Ensin haastateltaville soitettiin, 

jolloin sovittiin haastattelun ajankohta ja tapa. Suurimmalle puhelinhaastatteluista osallistuneille 

ehdotettiin skype-puhelua, joka olisi muuttanut haastattelun luonnetta. Skype-puhelu ei osoittautunut 

mieluisaksi vaihtoehdoksi. Haastatteluajat sovittiin viikon sisälle ensimmäisestä puhelusta ja 

saatekirjeeksi lähetettiin liitteestä 2. löytyvä sähköposti, johon oli kirjattuna sovittu haastattelun 

aikataulu ja paikka sekä taustatietoa tutkimuksen tavoitteesta. Sähköposti lähetettiin myös 

haastattelijan yhteystietojen takia, jolloin haastateltava saattoi muuttaa aikaa halutessaan tai olla 

muuten yhteydessä.  

 

 

4.2 Haastateltavien valinta 

 

Tutkimukseen osallistui kahdestakymmenestä kahdesta METSO-hyvinvointipolun mailleen 

perustaneista kuusitoista haastateltavaa. Näistä matkailuyrityksen omistajia oli neljätoista, yksi 

yrityksen hyvinvointipolusta vastaava työntekijä ja yksi haastateltava oli Metsäkeskuksen työntekijä, 

joka oli vastannut kahden polun toteuttamisesta. Yksi matkailuyrityksen omistajista vastasi koskien 
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kahta eri polkua, joista toinen oli vielä tekeillä oleva esteetön polku. Kuvassa 2. näkyy kaikki 

hankkeessa toteutetut METSO-hyvinvointipolut.  

 

 
Kuva 2. Hankkeessa toteutetut METSO-hyvinvointipolut.  
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Haastattelututkimukseen vastanneista naisia oli kymmenen ja kuusi miehiä. Ikäjakauma oli 36:sta 72 

ikävuoteen, tarkan iän vastanneiden keski-ikä oli 57 vuotta. Neljä vastaajista ilmoitti ikäryhmän 

kymmenvuosissa, joka vaihteli viidestäkymmenestä seitsemäänkymmeneen.  

 

Alla olevasta taulukossa on esitelty vastaajien sukupuoli ja koulutustausta. Haastateltujen 

koulutustausta on varsin laaja. 

 

Taulukko 1. Haastateltavien koulutustausta ja sukupuoli 

Koulutustausta	   Sukupuoli	  
Metsätalousinsinööri Mies 
Luonto-opas ja matkailurestonomi, villiyrttineuvoja Nainen 
Nuoriso-ohjaaja, luonto-oppaan työkokemusta Mies 
Autoteknikko Nainen 
Ammatillinen maatilatekninen koulu Mies 
Yhteisöpedagogi Nainen 
Maanviljelijä: perusjakso metsästä ja metsäkonekuljettaja Mies 
Luonto-ohjaaja ja ratkaisukeskeinen 
hyvinvointivalmentaja Nainen 

Radio ja tv –teknikko  Mies 
Erikoissairaanhoitaja Nainen 
Maaseutuyrittäjä Nainen 
Maatalousopisto Mies 
Luontokartoittaja ja opettaja, yrittäjä, kasvatustieteilijä Nainen 
Filosofian maisteri: suomen kieli, kokki Nainen 
AMK vastaava matkailualan koulutus Nainen 
Kasvatustieteen tohtori ja filosofian maisteri Nainen 
Metsätalousinsinööri Mies 
Erikoissairaanhoitaja Nainen 

 

 

4.3 Haastattelujen sisältö 

 

Haastattelukysymykset, sekä sähköpostitse lähetettävät saatekirjeet muotoiltiin yhdessä Helsingin 

yliopiston metsätieteiden professori Pasi Puttosen ja Tapion metsäasiantuntija Airi Matilan kanssa. 

Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. Saatekirjeet löytyvät liitteestä 2.  
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Kysymykset jaettiin seitsemään eri kategoriaan. Alkukartoituksessa selvitettiin, miten yrittäjä päätyi 

mukaan hankkeeseen, millaisessa metsässä polku sijaitsee, investoinneista ja 

markkinointitoimenpiteistä sekä tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä polun varrella sijaitsevalle 

talousmetsälle. Suunnitteluvaiheen kysymykset liittyivät reitin valinnan ja niillä sijaitsevien 

hyvinvointitehtävien kulkuun, omaan työpanokseen suunnittelussa sekä ulkopuolisen rahoituksen 

merkityksestä hankkeen toteutumiselle. Toteutus ja käyttöönottovaiheen kysymykset koskivat 

mahdollisia järjestettyjä kierroksia, niiden asiakasmääriä ja hintaa sekä polun kulun ja tehtävien 

vaihtoa. Ansainta vaiheessa haastateltava arvioi, onko hyvinvointipolku tuonut lisäarvoa yritykselle 

vähän, kohtalaisesti vai paljon. Toinen kysymys koski hyvinvointipolun vaikutusta asiakasmäärien 

muutokseen. Toiminta vaiheen kysymykset koskivat polun käyttäjien määrää, tuleeko asiakkaat 

muiden palvelujen mukana vai yksinomaan kiertämään hyvinvointipolkua. Kategoriassa oli 

kysymyksiä myös palautteesta koskien polun käytettävyyttä ja hyvinvointivaikutuksia. Lopuksi 

kysyttiin myös haastateltavan omia käsityksiä metsän hyvinvointivaikutuksista. 

Kehittämistarpeissa avattiin mahdollisuus kertoa, tarvitseeko METSO-hyvinvointipolku enemmän 

yhteistä markkinointia, tulisiko polkuverkostoa markkinoida myös kansainvälisesti ja tulisiko 

yhteistyömahdollisuuksia lisätä. Lopuksi kysyttiin myös hankkeen aikana kohdatuista haasteista. 

Taustatiedot koskivat polun perustusajankohtaa, haastateltavan taustaa (koulutus, ikäryhmä, 

sukupuoli, paikkakunta) ja lopuksi yrityksen mahdollisia kilpailijoita. 

 

Haastattelujen kesto vaihteli 30 minuutista 90 minuuttiin. Puhelinhaastattelut olivat kestoltaan 

lyhyempiä kuin paikan päällä tapahtuneet haastattelut. Kysymysten avoin luonne myös antoi tilaa 

haastattelevalle kertoa hyvinvointipolkuun liittyvistä asioista. Vastauksista tehtiin muistiinpanot, 

joiden perusteella ne haastattelun jälkeen muokattiin kattavammaksi ja selkeämmiksi 

kokonaisuudeksi. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Tutkimukseen osallistui lähes kaikki METSO-hyvinvointipolun perustaneista. Näkökulma on 

pelkästään metsänomistajan tai matkailuyrittäjän eikä tuloksissa ole huomioitu esimerkiksi käyttäjien 

kokemuksia. 
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Haastatteluissa pysyttiin haastattelukysymyksissä ja pyrittiin pitämään myös haastateltavat aiheen 

sisällä. Jokaisen haastateltavan vastaukset riippuivat henkilön kokemuksista sekä odotuksista. 

 

4.5 METSO-hyvinvointipolkujen näkyvyys 

 

Matkailuyrittäjille markkinointi tapahtuu osittain internetin kautta. Osana tutkimusta tarkasteltiin 

hyvinvointipolkujen näkyvyyttä yleisimmällä hakukoneella. Googlen antaa haulla METSO-

hyvinvointipolku 393 tulosta. Ensimmäisen sivun tulokset ovat pääosin linkkejä Metsäkeskuksen ja 

Tapion sivuille, joista pääsee hyvinvointipolkua koskeviin tiedotteisiin. Visit Puumala nettisivusto ja 

Morvan matkailuyrittäjän sivut nousevat myös esiin ensimmäiselle sivulle. Googlen hakutulossivuja 

selatessa suurin osa linkeistä päätyy matkailuyrittäjien sivuille, joille METSO-hyvinvointipolku on 

rakennettu. Muutaman kunnan, kuten edellä mainitun Puumalan ja Jyväskylän matkailusivustot 

mainitsevat METSO-hyvinvointipolun matkailumarkkinoinnissaan. Kattavaa METSO-

hyvinvointipoluista kertovaa sivustoa, tai kaikkien polkujen sijaintia ja määrää ei nopealla haulla 

löydy ilman tiedotteiden avaamista. Kaikista 22 matkailuyrittäjän ja kyläyhteisön METSO-

hyvinvointipoluista ei löytynyt tietoa internetistä. Kahdeksalla yrittäjän tai kyläyhteisön internet-

sivulla oli maininta, lyhyt ohjeistus tai kattava tietomäärä hyvinvointipolusta.  

 

Kahdella yrittäjällä, Naakan tilalla ja Nestorinrannalla, oli hyvinvointipolun kartta saatavilla internet-

sivullaan. Hintatiedot opastetulle kierrokselle oli selkeästi mainittu Okkolan lomamökkien 

sivustoilla, 120 euroa per ryhmä talonväen opastamana. Morvan matkailuyrittäjä kertoo opastetun 

kierroksen riippuvan ryhmäkoosta, 5-15 henkilön ryhmille 20e/henkilö ja yli 16 henkilön ryhmät 

15e/henkilö, sisältäen pienet eväät ja retkivarustuksen. Englanniksi tietoa METSO-

hyvinvointipolusta oli saatavilla kattavasti Okkolan lomamökkien, sekä osittain Malvian pitojen 

internet-sivuilta.  

 

Metsien terveysvaikutuksista on kerrottu seitsemällä internet-sivustolla. Osa metsien terveysvaikutus 

teksteistä on lyhyitä mainintoja, esimerkkinä Nestorinrannan internet-sivuilta: kiinnitetään huomiota 

erilaisiin metsästä ja maisemasta saataviin mukaviin aistimuksiin. Ja Luomajärven hevoskievarin 

sivuilta: Metsässä oleilu helpottaa tutkitusti stressiä, herkistää aistimaan ja auttaa elämään hetkessä 

läsnä. Malvian pitojen sivustolla on saatavana word-tiedosto, jossa on kattava kuvaus polusta, 

terveysvaikutuksista sekä kaikki kylttien opastekstit. Okkolan lomamökkien sivustoilla on kattavaa 
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tietoa terveysvaikutuksista, ote sivustolta: Tämän polun tarkoituksena on tuottaa hyvää oloa. 

Oleskelemalla ja liikkumalla metsäympäristössä voidaan tutkimusten mukaan vaikuttaa 

terveydentilaan. Jo vajaan tunnin pituinen oleskelu metsässä elvyttää ja palauttaa stressistä. 

Luonnossa olo laskee verenpainetta, kohentaa mielialaa ja lisää tarkkaavaisuutta. Pidä siis kaikki 

aistisi avoimena koko matkan ajan äläkä epäröi pysähtyä tuntemaan ympärillä olevaa luontoa. 

 

 
 
5 TULOKSET 
 

5.1 Alkukartoitus 

 

Suurin osa haastatelluista, kolmetoista, tuli mukaan METSO-hyvinvointipolku hankkeeseen 

Metsäkeskuksen tai Tapion yhteyshenkilön yhteydenoton kautta. Loput neljä hyvinvointipolkua 

saivat alun matkailuyrityksen omistajan aktiivisuuden kautta. Kaksi matkailuyrittäjää saivat tiedon 

hankkeesta muilta yrittäjiltä ja kaksi olivat kiinnostuneita jonkinlaisen luontopolun teosta. 

Esimerkiksi Kankaanpäässä sijaitseva matkailuyrittäjä innostui Terveyttä metsästä –hankkeen 

Ikaalisiin 2010 tekemästä Voimapolusta, joka hyödyntää luonnon elvyttäviä vaikutuksia (Vattulainen 

ym. 2011). Matkailuyrittäjä otti yhteyttä hankkeen Kalevi Korpelaan, joka kävi katsomassa 

Kankaanpäässä polulle kaavailtua aluetta. Tuolloin rahoitusta ei toiselle Voimapolulle ollut, mutta 

myöhemmin Metsäkeskuksen kuultua kiinnostuksesta, alueelle tehtiin METSO-hyvinvointipolku.  

 

Haastatteluista vastanneista matkailuyrittäjistä yksitoista omisti kokonaisuudessaan metsäalueen, 

jolla hyvinvointipolku kulkee. Viisi hyvinvointipolkua kulkee alueella, jonka osittain omistaa 

hankkeeseen osallistunut matkailuyrittäjä ja osittain muu yksityishenkilö. Näistä viidestä yksi kertoi 

tehneensä kirjallisen sopimuksen metsätilan omistajan kanssa. Kaksi muuta mainitsee suullisesta 

sopimuksesta. Toinen kertoo; ”ei siinä kummempia sopimuksia tehty, juotiin kahvit.” Yksi poluista 

kulkee kokonaisuudessaan muiden omistamalla metsäalueella. Metsäkeskus ja matkailuyrittäjä 

tekivät suullisen sopimuksen tämän alueen omistajien kanssa ja polun kulkijat saavat 

matkailuyrittäjältä opasteet polulla kulkemiseen ja tehtävät matkan varrelle. 

 

Yksi hyvinvointipolku kulkee kokonaan METSO-suojelussa olevassa metsässä ja kolme poluista 

kulkee osittain suojellulla alueella. Kolmetoista poluista kulkee metsätalouskäytössä olevassa 
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metsässä, joista useamman mainittiin olevan ”omassa suojelussa”, tarkoittaen että alueelle ei ole 

suunniteltu metsätaloustoimenpiteitä. Muutama haastatelluista mainitsi metsäalueen osittain tai 

kokonaan täyttävän METSO-kriteerit, mutta joko ei ole haluttu hakea suojelua tai määrärahoja ei ole 

haettaessa ollut. Yksi matkailuyrittäjä kertoi alueen olleen METSO-suojelussa, mutta määräahojen 

loppuneen suojelukauden jatkolle. Kysyttäessä arvokkaista elinympäristöistä (Metsäkoulu 2007), 

neljä vastaajista kertoo alueella olevan vanhaa metsää. Haastateltavat kertovat myös esimerkiksi 

metsien rehevyydestä, siirtolohkareista ja pähkinälehdosta. Haastattelujen aikana kävi ilmi, että nämä 

erityiset elinympäristöt eivät ole monelle tuttuja. 

Metsänhoito hyvinvointipolkujen alueilla on suurimmalla osalla ollut pienimuotoista raivausta. 

Maisemanavausta on myös tehty poistamalla järeämpiä puita. Kaksi alueista on kokonaisuudessaan 

suojelualaa, joten näillä alueilla on käytännössä tehty vain polkua haittaavien alaoksien karsimista ja 

pienimuotoista raivausta. 

 

Suurin osa poluista sijaitsee metsätalousmailla, mutta harvalla haastatelluista oli suunnitteilla 

metsänhoitotoimenpiteitä polkua ympäröiviin metsiin. Yhdelle alalle oli tulossa pieni 

uudistushakkuu, kahdelle alalle pienimuotoista harvennusta. Yksi matkailuyrittäjistä vastasi 

kysymykseen tulevista hoitotoimenpiteistä ”niitä olen pelännyt”, koska polku kulkee osittain myös 

naapurin omistamalla maalla. 

 

Polkuun tehdyt investoinnit olivat pääosin vähäisiä. Kaksitoista haastatelluista kertoi omien 

investointien hankkeeseen olleen hyvin vähäisiä tai ei mitään. Kolme haastatelluista kertoi 

investoineensa jonkin verran polkuun, he käytännössä laskivat oman työnsä arvon. Ainoastaan yksi 

vastaajista osasi kertoa tarkkoja rahasummia ja laski kokonaisinvestointien olleen 5000 euroa. Suurin 

kustannus oli uuden polun teko rantaan, johon tehtiin useampi uusi lehtikuusisilta ja käytettiin 

kaivinkonetta kahdesti. 

 

METSO-hyvinvointipolkujen pituudet vaihtelevat yhdestä kilometristä kahteen ja puoleen 

kilometriin. Haastatteluissa mukana olleiden polkujen keskipituus on 1,6 kilometriä.  

 

Polun markkinointi ja tunnetuksi tekeminen vaihtelevat paljon yrittäjän polulle asettamien 

tavoitteiden mukaan. Kolme hyvinvointipoluista on tarkoitettu vain matkailuyrittäjien omille 

asiakkaille. Näistä kaksi yritystä eivät markkinoi polkua ollenkaan, toinen mainitsee polun 
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olemassaolon nettisivuillaan. Kolme matkailuyritystä tarjoaa tietoa vain paikan päällä, mutta ovat 

hyödyntäneet polkua myös markkinoinnissaan. Kaksi yrityksistä kertoo hyödyntävänsä Facebookia 

ja muuta sosiaalista mediaa markkinoinnissa. Neljä matkailuyrittäjää kertoo myös paikallislehtien 

tehneen jutun hyvinvointipolun avajaisista tai yleisesti polusta myöhemmin.  

 

 

 

 

5.2 Suunnitteluvaihe 

 

Olisiko matkailuyrittäjä tehnyt luontopolun, tai vastaavanlaisen hankkeen mikäli ei olisi osallistunut 

METSO-hyvinvointipolkuhankkeeseen? Yli puolet vastanneista kertoi suunnitelleensa jonkinlaista 

luontopolkua ja hankkeen vastanneen tarpeeseen. Neljä vastaajista kertoi, että polku olisi jäänyt 

kokonaan toteuttamatta kokonaan ilman hanketta. Kahdella METSO-hyvinvointipolku toteutettiin 

samaan paikkaan kuin vanha luontopolku sijaitsi. 

 

Haastateltavien oma työpanos hankkeessa oli yhteistyö Tapion ja Metsäkeskuksen edustajien kanssa. 

Yksi vastaajista kertoi Tapion Airi Matilan innostuksen hankkeeseen tarttuneen ja yrittäjän oman 

luovuutensa päässeen esiin hankkeen suunnittelussa. Mikäli polku tehtiin alusta lähtien, reitin kulku 

valittiin yhteistyössä hankkeen työntekijöiden kanssa. Osalle polku tuli vanhan, jo olemassa olevan, 

polun päälle. Yhdellä haastateltavista oli polku olemassa, johon hän kaavaili polkua, mutta METSO-

hyvinvointipolku toteutettiinkin aivan uuteen paikkaan. 

 

Kylttien sijainnit valittiin melkein kaikkiin polkuihin yhteistyössä hankkeen työntekijän kanssa. 

Kolme matkailuyrittäjistä kertoivat muuttaneensa tekstejä osittain tai kokonaan lisäten niihin 

esimerkiksi kristillisyyttä, muuttaneensa muotoiluja, tai muuttaneensa kokonaan. Yksi 

matkailuryittäjä kertoi, että hänellä on ollut suunnitelmissa muuttaa opastaulujen sijaintia, koska 

taulut eivät sovi maisemaan. Hyvinvointipolkujen reitti on pysynyt alkuperäisenä muilla, paitsi yksi 

yrittäjistä on siirtämässä sen kokonaan uuteen paikkaan autoteiden alta ja yhden kyläyhdistyksen 

reittiä on muutettu osittain metsänhoitotyötoimenpiteiden alta. 
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5.3 Toteutus ja käyttöönotto 

 

Kahdeksan matkailuyrittäjää tarjoaa METSO-hyvinvointipolulle opastettuja kierroksia. Kolme 

yrittäjistä kertoo kierrosten sisältyvän muihin palvelupaketteihin. Muiden hinnat vaihtelevat; 29,90 

euroa per henkilö, 50 euroa per ryhmä, 100 euroa ryhmä, 120 euroa ryhmä ja 135 euroon per ryhmä. 

Ryhmäkoot vaihtelevat viidestä kolmeenkymmeneen. Kysyntä vaihtelee; yksi matkailuyrittäjä kertoo 

polun olevan heidän tärkein tuotteensa, kun taas toinen kertoo, että tarjonnasta huolimatta ei 

asiakasryhmiä ole ollut. 

 

Neljällä matkailuyrittäjällä on toimintaa vain kesällä, muut neljätoista toimivat ympäri vuoden. Tai 

polku on vapaassa käytössä, vaikka matkailuyritys ei olisi avoinna. Viisi yrittäjistä kertoo polkujen 

käyttäjien tulevan ainoastaan muiden palvelujen, kuten majoituspalveluiden, mukana. Kaksi 

yrittäjistä kertoo pelkästään polulla käyvän huomattavakin määrä käyttäjiä. Kuusi kertoo polun 

käyttävien tulevan muiden palveluiden mukana ja pelkästään hyvinvointipolkua kiertämään. 

Muutama ei osaa vastata kysymykseen. 

 

Kysyttäessä tuoko METSO-hyvinvointipolku lisäarvoa yritykselle, vastaajista suurin osa, kahdeksan, 

arvioi sen tuovan kohtalaisesti. Viisi vastaajista kertoo polun tuovan vähän lisäarvoa. Kolme 

matkailuyrittäjistä kertoo polun tuoneen paljon lisäarvoa yritykselle. Kukaan vastaajista, joiden polut 

ovat vapaassa käytössä, ei osaa arvioida käyttäjämääriä. 

 

5.4 Palaute polun käyttäjiltä  

 

Polun käytettävyydestä matkailuyrittäjät ovat kuulleet vain vähän palautetta. Yksi yrittäjistä kertoo, 

että luonnossa liikkujat kertovat pitävänsä hoidetuista metsistä. Kaksi yrittäjää kertoo polun 

käyttäjien kehuneen polun vaihtelevuutta, korkeuseroja ja erilaisia luontokohteita. 

 

Metsän hyvinvointivaikutukset ovat tuottaneet paljonkin palautetta, varsinkin niille yrittäjille, jotka 

järjestävät ohjattuja retkiä polulle. He kertovat, että polun kiertämisen jälkeen usein jaetaan 

kokemuksia ja ajatuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista. Yksi haastateltava kertoo, että ryhmillä 

on ollut päivän aikana niin paljon muutakin ohjelmaa, että hyvinvointipolkuun on ollut vaikea 

keskittyä, varsinkin suurissa ryhmissä. Tässä yrityksessä lopetettiinkin alun kokeilun jälkeen 
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hyvinvointipolkujen opastetut kierrokset. Yksi yrittäjistä kertoo, että heillä on käytössä 

verenpainemittari. Suurimmalla osalla polun käyttäjistä verenpaine laskee huomattavasti, mutta 

osalla verenpaine nousee. Nämä ihmiset, joilla verenpaine nousee, usein kertovat avoimesti syyn. 

Yleensä he kertovat pelkäävänsä metsässä ja luonnossa oloa, eksymistä, hiljaisuutta ja eläimiä. 

 

5.5 Oma käsitys metsien tuottamista hyvinvointivaikutuksista  

 

Kysyttäessä haastateltavien omasta käsityksestä metsien hyvinvointivaikutuksista, tulee usealta 

pitkiäkin ja innostuneita vastauksia. Yksi kertoo, että ei ole pahemmin ajatellut asiaa. Toinen kertoo: 

”Tuntuu olevan vähän sellainen sektori, jota meikäläinen ei aivan ymmärrä. Vähän kuin 

runonlausuntaa. Vaikka paljonhan siitä puhutaan. Olen kyllä kuullut jo vanhojen ihmisten puhuvan 

tästä, niiden jotka metsissäni ovat käyneet. Että ennen vanhaan, kun oli vaikeita aikoja, niin isoja 

puita käytiin halaamassa. Piti olla iso petäjä.” 

 

Muutama kertoo omasta käsityksestään nojaten tutkimustietoon:  

 

”Vakaasti Liisa Tyrväisen ja muiden tutkijoiden kanssa samaa mieltä.” ja toinen, ”käsitykseni on 

yhteneväinen tutkitun tiedon kanssa. Varsinkin hoidetulla metsäluonnolla on mielestäni isot 

hyvinvointivaikutukset. Ja nyt tätä asiaa näkee paljon mediassa, huomaa että arvostus nousee. On 

kyllä metsällä meditatiivinen vaikutus.” 

 

 Myös jo lapsuudesta tiedostettu luonnon tuottama hyvinvointia tulee esiin: ”Tiesin jo lapsena, että 

metsään kannattaa mennä, kun on suruja. Ja nuoruudessa myös, metsä oli hyvä paikka itkeä paha 

mieli pois. Kaupungissa asuessa oli aivan jano metsään, jonne oli päästävä heti kun saavuimme 

maaseudulle.”  

 

”En tulisi toimeen ilman metsiä. En olisi ollenkaan tolpillani, enkä järjissäni. Pikkulikasta lähtien 

olen kuljeskellut yksin metsissä. Enkä ole koskaan pelännyt metsässä. Enemmänkin vain ihmisiä olen 

pelännyt. Metsässä olen saanut puhua omia huoliani.” 
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”Ehdottoman positiivinen käsitys. Joskus kun oikein on stressaantunut ja menee metsään, niin on 

aivan ihmeellistä, miten se oma sisäinen pikkutyttö löytyy siellä. Miehestäkin huomaa, että hänellä 

on palo päästä metsään, vaikkakin töihin, mutta silti.”  

 

”Aivan valtava vaikutushan sillä on! Kyllä minä sen tiedän. Vielä kun saataisiin sama tieto niille 

muillekin. (Miten?) Mediahan sanelee tätä paljon. Tuntuu että ihmiset kyllä tietävät sen teoriassa, 

kuten ”syö vähemmän sokeria”. Mutta tässäkin toteutus ontuu.”   

 

“Akkuja lataava vaikutus.” 

 

 

5.6 Kehittämistarpeet 

 

Yhdeksän haastateltavista pohtii yhteisen markkinoinnin polkuverkostolle olevan tarpeellinen tai 

mahdollisesti tarpeellinen. ”Ei tekisi pahaa valtakunnallinen markkinointi. Käytännössä ei kukaan 

päätä lähteä näiden takia luontoon, mutta voisi avata tietoisuutta metsien hyvinvointivaikutuksista.” 

 

 Ja toinen: ”kyllä ehdottomasti! Sellainen, jossa kerrotaan myös faktaa eikä pelkästään 

tunnelmointia.” Faktalla haastateltava tarkoittaa metsähyvinvointiin liittyviä tutkimuksia.  

 

Ja: ”Kyllä olisi tarpeellista. Jos olisi kaikki polut kattava kartta saatavilla, niin olisi helppo poiketa 

METSO-hyvinvointipoluille itsenäisesti. Ei haittaisi, vaikka olisi enemmänkin porukkaa kulkemassa. 

Jos olisi enemmän näkyvillä netissä, niin varmasti toisi ihmisiä lisää. Jos tulee yhteistä 

markkinointia, niin jokamiehentaidot tulisi olla selkeästi esillä.” 

 

Ymmärrettävästi haastateltavat, joiden polut eivät ole julkisessa käytössä, eivät halua yhteistä 

markkinointia. Yksi matkailuyrittäjä sanoo, että tulisi olla joku uskottava henkilö kertomassa asiasta; 

”kuten Saimi Hoyer, ottakaa hänet!” On myös kaksi, jotka eivät näe lisäarvoa yhteisessä 

markkinoinnissa. Kansainvälinen markkinointi ei herätä kuin muutamassa innostuneen reaktion. He 

näkevät hyödyn Suomen luonnon markkinoinnissa. Ja yksi kertoo, että kansainvälisesti tulisi kertoa 

enemmän meidän jokamiehenoikeuksista. 
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Yhteistyömahdollisuudet erilaisten yhdistysten kanssa, kuten mielenterveysyhdistyksen ja 

sydänyhdistyksen kanssa nousevat esiin yhdessä haastattelussa. Haastateltavan mielestä näin 

yritykset hyötyisivät enemmän poluista, se toisi enemmän kävijöitä ja yhdistykset saisivat hyödyn 

myös. Yhteistyömahdollisuuksia nähdään myös matkailuyrittäjien keskuudessa, yksi haastateltava 

ehdottaa esimerkiksi kattavaa Hyvinvointipolku-verkostoa, jonka alla olisi esimerkiksi Keski-

Suomen polkuverkosta.  

 

Yksi haastateltavista vastaa näin: Markkinointi yhteisesti olisi todella hyvä, koska omat resurssit 

siihen on niin pienet. Yhdessä tekeminen on aina näkyvämpää ja merkityksellisempää. Kun tulee 

enemmän tietoisuutta metsien terveysvaikutuksista, niin tulee enemmän ihmisten tietoisuuteen. Voisi 

hakea hyötyjä myös mielenterveyskuntoutujille, lisäämällä lääkkeetöntä psyykkistä hoitoa. 

 

5.7 Haasteet 

 

Vain yksi haastateltava nostaa esiin polun kunnossapidon haasteen. Sama haastateltava myös kertoo, 

että jotain pientä uutta polkuun liittyen olisi hyvä aina nostaa, jotta käyttäjien innostus ei hiipuisi. 

Yksi haastateltava sanoo, että ”taloudellinen hyöty yrittäjille puuttuu kokonaan.”  

 

Kritiikkiä tulee kahdelta haastateltavalta siitä, että polkua ei tehdä Metsäkeskuksen toimesta valmiiksi 

asti. Toisella heistä polun käyttöönotto on jäänyt siihen, että ei ollut saanut opastetekstejä tulostettua. 

Yksi matkailuyrittäjä kertoo jokamiehentaitojen olevan haaste. Hän kertoo näin: ”Välttämättä 

kaikilla jokamiehenoikeuksia käyttävillä ei ole jokamiehentaitoja.”  

 

Kaksi haastateltavista kertoo, että opastekstit on tehty liikaa sapluunan mukaan. ”Tulisi paremmin 

huomioida missä ollaan.” Neljä haastateltavista ei keksi mitään haasteita hankkeeseen liittyen ja 

loput näkevät vain positiivisia ”haasteita”. Yksi näkee markkinoinnin tällaisena positiivisena 

haasteena, siinä olisi paljon mahdollisuuksia hänen mielestään.  

 

”Ei mitään haasteita, ei edes roskaamista. Yksi parhaita juttuja! Ja ilmainen, sekä tulee yrittäjän 

omaksi iloksi. Ylläpitokustannuksetkin minimaaliset. Materiaali tulisi kääntää monelle eri kielelle 

Tapion tai Metsäkeskuksen toimesta, up gradeus tehtävien osalta.” 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 
 

6.1 METSO-hyvinvointipolkujen toimivuus ja hyödyntäminen 

 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla matkailuyrittäjiä ja kyläyhdistyksiä, joiden omistamille, tai 

osittain omistamille, maille polku on toteutettu. Haastattelujen avulla saatiin kokonaiskuva hankkeen 

toteutumisesta, haasteista sekä mahdollisista kehitysehdotuksista matkailuyrittäjien näkökulmasta.  

 

Haastattelujen lisäksi yritysten internet-sivuilta haettiin tietoa METSO-hyvinvointipolusta. Internet-

sivut ovat matkailijoiden yleisin tiedonlähde. Internet-sivujen tiedon keruun avulla haluttiin saada 

tietoa METSO-hyvinvointipolun näkyvyydestä ja avoimuudesta. 

 

Internet-sivujen tutkiminen osoitti, että METSO-hyvinvointipolku konsepti ei ole kattavasti esillä 

matkailuyrittäjien, eikä kyläyhdistysten sivustoilla. Tiedonhaku yleisesti METSO-hyvinvointipolusta 

vaatii hakijalta useampien linkkien avaamisen ja tiedotteiden tutkimisen. METSO-hyvinvointipolun 

konsepti on askel metsien monimuotoisuuden ja terveysvaikutusten tiedottamiseen. Metsien 

tuottamista terveysvaikutuksista oli seitsemän matkailuyrittäjän sivustolla mainintaa.  

 

Metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset ovat viime vuosina olleet kasvavassa määrin esillä. Ihmiset 

tietävät metsässä oleskelun laskevan verenpainetta ja stressitasoja. METSO-hyvinvointipolulla 

sijaitsevat opastaulut ja niiden sisältämät toiminnalliset harjoitteet tuovat ihmisten tietoisuuteen 

tapoja, joilla voi hiljentyä kohti läsnäoloa ja luonnon rauhaa. Hyvinvointi on yksilön kokema asia. 

Sitä voidaan myös mitata erilaisilla fysiologisilla mittareilla, kuten verenpaineella ja esimerkiksi NK-

solujen määrällä. Tietoisuus näistä tutkituista hyvinvointivaikutuksista vaikuttaa ihmisten 

halukkuuteen oleskella ja matkailla luonnossa, sekä lähteä hakemaan sieltä hyvinvointia (Payne ym. 

2005). 

 

Esimerkiksi Japanissa ja Etelä-Koreassa metsälääketiede ja luonnon hyvinvointivaikutukset ovat 

valtion rahoittaman tutkimuksen ja käytön kohde. Suomessa jokamiehenoikeudet mahdollistavat 

luonnossa liikkumisen, mutta yhtenä haasteena on ihmisten sinne saaminen. 
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6.2 Johtopäätökset 

 

METSO-hyvinvointipolut ovat matalan kynnyksen luontoliikuntapaikkoja. Niiden sijainti ympäri 

Suomea, helppo saavutettavuus, lyhkäisyys ja uuden tiedon luonnon hyvinvointivaikutuksista 

tuottaminen, mahdollistavat ihmisille tulla uudella tavalla luonnon ja itsensä ääreen. 

 

METSO-hyvinvointikonsepti mahdollistaa matkailuyrittäjille helpon sekä edullisen tavan tarjota 

kasvavassa kysynnässä olevalle hyvinvointimatkailulle tarjontaa. Konsepti on suunniteltu helpoksi 

toteuttaa, joko omistamilleen maille, tai yhteistyössä maanomistajien kanssa. 

 

METSO- hyvinvointipolkukonsepti tarjoaa mahdollisuuden talousmetsien ja metsien tuottamien 

hyvinvointivaikutusten yhdistämiseen. Metsätalousmaamme pitävät sisällään luonnon 

monimuotoisuutta, jota polkukonseptin avulla voidaan tuoda ihmisille tietoisuuteen. Metsien 

monimuotoisuuteen havahtuminen herättää ihmisissä kunnioituksen tunnetta, joka taas vaikuttaa 

yksilön ekologiseen käyttäytymiseen. Metsien käyttö takaa monelle suomalaiselle taloudellista 

hyvinvointia. Metsien kunnioitus vaikuttaa metsien käytön kestävyyteen ja sitä kautta koko metsäisen 

maamme hyvinvointiin.  

 

Hyvinvointikonseptin tuominen laajemman käyttäjäkunnan tietoisuuteen on mahdollista yhdistää 

polkujen sijainnit esimerkiksi jo olemassa olevalle Metsonpolku internet-sivustolle. Sivustolle voi 

kerätä enemmänkin tietoa metsien hyvinvointivaikutuksista ja harjoituksista, joita METSO-

hyvinvointipoluilla tehdään. Tämä toisi näkyvyyttä ja tietoisuutta polkujen olemassaolosta ja niiden 

vaikutuksista. Myös erilaiset poluilla järjestettävät tapahtumat, voi saada uusia ihmisiä innostumaan 

luonnossa liikkumisesta. 

 

Suomessa Lääkäriliitto Duodecimin ja Tapion yhteistyössä on muotoiltu hanke, jossa lääkärit voivat 

kirjoittaa kävelyjä ja oleskelua luonnossa. METSO-hyvinvointipolut voivat toimia nyt ja jatkossa 

enemmänkin tuon hankkeen mahdollisina ”reseptipaikkoina”.  
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Liite 1. 

Haastatteluissa käytetyt kysymykset 

Alkukartoitus 

1. Miten tulit mukaan hyvinvointipolkuhankkeeseen 

2. Minkä tyyppisessä metsässä polku sijaitsee 

(oma, talousmetsä, luonnonsuojelumetsä) 

3. Minkä pituinen polku on (tämän tiedon saan ennakkotietona, jonka tässä täsmennän. Tai pyydän 

yrittäjältä luvan saada Airilta kartan ja siihen liittyvät tekstit)  

4. Onko polun varrella arvokkaita luontokohteita, kuten metsälain 10S erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä? Tai muinaismuistolakikohteita? Oletteko saaneet niihin suojeluavustusta, esim 

METSO-rahoitusta? 

Esimerkkejä Metsäkoulu-kirjasta s. 227-229 

Pienvesien välittömät lähiympäristöt: 

-Lähteet, purot, pienet lammet 

-Rehevät elinympäristöt 

-Rehevät korvet 

-Lehdot 

Vähätuottoiset elinympäristöt: 

-Kallio, kivikko, louhikko 

-Kangasmetsäsareke suolla 

-Vähäpuustoinen suo 

-Jyrkänne, rotko ja kuru 

Luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit  

-Jalopuumetsikkö 

-Pähkinäpensaslehto 

-Tervaleppäkorpi 

5. Mitä hyvinvointipolkuun liittyviä 

Investointeja 

Markkinointia 



 

 

Muita 

-toimenpiteitä yritys on tehnyt? 

 6. Millaista talousmetsien hoitoa on tehty polun viereisen metsän parantamiseksi? 

· Monimuotoisuuden lisäämistä 

· Maisemanhoitoa 

· Millaisia suullisia tai kirjallisia luonnon/metsänhoidon toimenpide-ehdotuksia sait tavoitteidesi 

toteutukseen 

7. Mitä suunnitelmia teillä on polun viereisen metsän varalle 

 Suunnitteluvaihe 

1. Mikä merkitys suunnitteluvaiheen ulkopuolisella rahoituksella oli hyvinvointipolun toteutukseen 

2. Millainen oli teidän oma työpanos suunnitteluvaiheessa 

3. Miten valitsitte polun reitin kulun 

4. Miten valitsitte annetuista hyvinvointitehtävistä polullenne sopivat 

 Toteutus ja käyttöönottovaihe 

1. Järjestättekö ohjattuja kierroksia 

a. Hinta 

b. Asiakasmäärät 

2. Oletteko vaihtaneet tehtäviä polun varrella 

3. Oletteko siirtäneet polun kulkua 

Ansainta 

1. Tuoko hyvinvointipolku lisäarvoa yrityksellenne 

a. Vähän 

b. Kohtalaisesti 

c. Paljon 

2. Onko hyvinvointipolku muuttanut asiakasmääriä 

  

Toiminta 



 

 

1. Arvio polun käyttäjien määrästä 

· Ajankohta 

2. Mistä asiakkaat tulevat 

· Muiden palvelujen mukana, vai yksinomaan polkuun tutustumaan 

3. Millaista palautetta olette saaneet asiakkailta 

· Polun käytettävyys 

4. Millaista palautetta olette saaneet asiakkailta 

· Hyvinvointivaikutukset 

5. Millainen on oma käsityksesi metsien hyvinvointivaikutuksista 

  

Kehittämistarpeet 

1. Yhteistä markkinointia 

2. Tulisiko polkuverkostoa markkinoida kansainvälisesti 

3. Haasteet 

4. Yhteistyömahdollisuuksien lisääminen 

  

Taustatiedot 

1. Koska polku on perustettu 

2. Matkailuyrittäjän koulutus 

3. Ikäryhmä 

4. Mies/nainen 

5. Paikkakunta 

6.  Kilpailijat 

 

  



 

 

Liite 2. 

Sähköposti1 

Hyvä Matkailuyrittäjä, 

Kiitos, että päätitte osallistua haastattelututkimukseen! Sovimme ajankohdaksi xx.xx.xxxx kloxx.xx 

PaikassaX.  

Yhteistyössä Tapion ja Metsäkeskuksen kanssa 22 matkailuyrittäjälle toteutetut hyvinvointipolku 

ovat olleet toiminnassa nyt useamman vuoden. Teen Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselle 

pro gradua, työotsikolla Talousmetsien hyödyntäminen hyvinvointimatkailussa. Tarkoituksena on 

tutkia hyvinvointipolkuihin liittyvää toteutusta, toimintaa ja kehittämistä. 

 Haastattelututkimuksen kestoksi olemme arvioineet tunnin. Kysymykset ovat avoimia. 

Haastattelututkimuksen lisäksi aineistona käytetään yrityksenne nettisivuilla olevaa 

hyvinvointipolkua koskeva materiaalia. 

 Saatte talvella 2018-2019 käyttöönne haastattelututkimuksen tulosten tiivistelmän, jota voitte 

hyödyntää yrityksenne hyvinvointipolun kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset raportoidaan 

Tapiolle, Metsäkeskukselle sekä Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselle. 

  

Ystävällisin terveisin, 

Maria Talvitie 

Helsingin yliopisto 

Metsäekologian opiskelija, MMK 

0504143697 

maria.talvitie@gmail.com 

Airi Matila 

Tapio 

Metsäasiantuntija 

0407792258 

airi.matila@tapio.fi 



 

 

  

  

 

Sähköposti2 

Hyvä matkailuyrittäjä, 

Kiitos keskustelustamme koskien metsähyvinvointipolkuun liittyvää tutkimusta.  

Yhteistyössä Tapion ja Metsäkeskuksen kanssa 22 matkailuyrittäjälle toteutetut hyvinvointipolut 

ovat olleet nyt toiminnassa useamman vuoden. Teen Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselle 

pro gradua, työotsikolla Talousmetsien hyödyntäminen hyvinvointimatkailussa. Tarkoituksena on 

tutkia hyvinvointipolkuihin liittyvää toteutusta, toimintaa ja kehittämistä. 

 Tällä kertaa ette halunneet osallistua haastattelututkimukseen. Mikäli tilanne muuttuu, otamme 

mielellämme haastattelun tai vapaamuotoisia kommentteja vastaan. Tutkimukseen voitte osallistua 

vielä 12.12.2018 saakka. 

Saatte talvella 2018-2019 käyttöönne haastattelututkimuksen tulosten tiivistelmän, jota voitte 

hyödyntää yrityksenne hyvinvointipolun kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset raportoidaan 

Tapiolle, Metsäkeskukselle sekä Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselle.  

  

Ystävällisin terveisin, 

Maria Talvitie 

Helsingin yliopisto 

Metsäekologian opiskelija, MMK 

0504143697 

maria.talvitie@gmail.com 

Airi Matila 

Tapio 

Metsäasiantuntija 



 

 

0407792258 

airi.matila@tapio.fi 

	  


