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1 Johdanto 
 

Ihmisen suhde ekologisiin järjestelmiin ja planeettamme luontoon on yksi tämän päivän 

kriittisistä kysymyksistä etsiessämme ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja elämän 

monimuotoisuutta uhkaavaan elonkirjon hupenemiseen. Suhde muuhun luontoon on 

hyvinvointimme kannalta merkityksellinen kysymys niin ihmislajin kuin yksilöiden tasolla, ja 

tieteellinen kiinnostus luonnon hyvinvointivaikutuksia kohtaan on ollut kasvussa viime 

vuosikymmeninä. Kaupungistumisen ja modernisaation tuomat elämäntapojen muutokset 

ovat herättäneet huolta nuorten sukupolvien luontoyhteyden heikentymisestä. Yhä 

harvemmat ihmiset viettävät päivittäin aikaa luonnossa, ja luontokontaktien väheneminen 

näkyy erityisesti lasten ajanvietossa. Luontoyhteyden heikkenemisellä on moninaisia 

yhteiskunnallisia vaikutuksia, sillä luontokontaktien katsotaan vaikuttavan sekä ihmisten 

hyvinvointiin että ympäristöasenteisiin ja käyttäytymiseen. (Soga & Gaston, 2016.)  

Tässä Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman 

maisterintutkielmassa käsittelen lahtelaisten nuorten luonnossa liikkumisen tapoja ja 

tottumuksia, luontosuhdetta sekä luontokontaktien vaikutusta nuorten koettuun hyvinvointiin. 

Tutkimus on toteutettu osana Riikka Puhakan johtamaa Helsingin yliopiston “The health and 

well-being impacts of outdoor recreation – study on urban youth” (NATUREWELL) -

tutkimushanketta (2019-2024), jonka rahoittajana toimii Suomen Akatemia. Hankkeen 

tarkoituksena on tarkastella, kuinka vuorovaikutus luonnon kanssa vaikuttaa 

kaupunkilaisnuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Samalla pyritään löytämään nuoria 

houkuttelevia ja tehokkaita ratkaisuja lisätä nuorten luonnosta saamia terveys- ja 

hyvinvointihyötyjä. (Helsingin yliopisto, 31.10.2019.)  Tutkimus perustuu syksyllä 2020 

kerättyyn strukturoituun kyselyyn, johon saatiin vastaajia (N=1123) viidestä Lahden 

yläkoulusta. Tutkielmassa tarkastellaan 7.-9. -luokkalaisten nuorten luonnossa viettämää 

aikaa, luontoharrastuksia, luontosuhdetta ja heidän kokemuksiaan luonnon 

hyvinvointivaikutuksista kuvailevin kvantitatiivisin menetelmin. Suomalaisten nuorten 

luonnossa virkistäytymisestä ja luontosuhteesta ei ole aiemmin kerätty yhtä kattavaa dataa, 

joten tutkimus tarjoaa sekä poliittisen päätöksenteon että aihetta koskevan jatkotutkimuksen 

kannalta arvokasta tietoa suomalaisten nuorten luontosuhteesta. 

Luontokontaktien ja ihmisen hyvinvoinnin välistä suhdetta koskevan tutkimuksen määrä on 

ollut kasvussa viime vuosikymmeninä. 1990-luvun alussa aihe oli vielä uusi, ja artikkeleita 

hyvin vähän, mutta 2010-luvulle tultaessa tutkimusartikkeleita löytyi jo kymmenittäin. 
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(Hartig, 2014.) 2020-luvun alkaessa artikkeleita aiheesta on jo sadoittain. Syitä 

tutkimusaiheen suosion kasvulle on useita. Monissa tutkimuksissa viitataan huoleen ihmisten 

luontokontaktien vähentymisestä kaupungistumisen, ympäristön tilan heikkenemisen ja 

elintapojen muutoksen seurauksena. (Hartig, 2014.) Kaupungistumiskehitys muokkaa 

ihmisen ja muun luonnon välistä suhdetta. Kaupungeissa asuva osuus maailman väestöstä on 

kasvanut noin kolmanneksesta yli puoleen vuoden 1960 jälkeen. (World Bank Group, 2021.) 

Suomen väestöstä noin 61 % asui ydinkaupunkialueella vuonna 2018 (Tilastokeskus 

22.11.2019). Kehittyneissä maissa vietetään valtaosa päivästä sisätiloissa, mikä vähentää 

kontakteja luonnonympäristöihin ja heikentää kokemusta ihmisestä osana ekologisia 

järjestelmiä. 

Luontokontaktien määrän lisäksi myös käsityksemme terveydestä on muuttunut, mikä on 

osaltaan vaikuttanut tutkimusalan kasvuun. Terveyttä ei käsitetä enää vain sairauden 

poissaolona, vaan sitä tarkastellaan osana kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. Liikunnan 

vähenemisestä, tupakoimisesta, yksipuolisesta ravinnosta ja muista terveyden kannalta 

haitallisista elintavoista johtuvat krooniset sairaudet, kuten esimerkiksi diabetes ja sydän- ja 

verisuonitaudit, ovat lisääntyneet ja ovat nykyään tärkeimpiä kuolleisuuden selittäjiä. 

Kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin kontekstissa ympäristötekijät ja luonnon 

hyvinvointivaikutukset ovat uudella tavalla tärkeitä ja mielekkäitä tutkimuskohteita. Lisäksi 

kehitysaskeleet metodologian ja teknologian saralla ovat vaikuttaneet tutkimusaiheen 

yleistymiseen mahdollistaessaan uusia tutkimuksen tapoja. (Hartig, 2014.) 

Luonnonympäristöissä oleskelu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin hyvin kokonaisvaltaisesti ja 

monella tapaa. Tyrväisen ym. (2018) mukaan luonnossa oleskelu muun muassa auttaa 

hallitsemaan stressiä, elpymään ja virkistymään, parantaa kognitiivista suoriutumista, tarjoaa 

mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai rauhoittavaan yksinoloon, lisää fyysistä 

aktiivisuutta ja vahvistaa immuunipuolustusta. Luonnonympäristön tyyppi ja ominaispiirteet, 

luontokontaktin useus tai kesto sekä ihmisten yksilölliset erot vaikuttavat lopputulokseen, 

mutta kaikkiaan näyttö luontokontaktien monipuolisista hyödyistä terveydelle ja 

hyvinvoinnille on selvää. (Tyrväinen ym., 2018). Yhä tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta 

siitä, kenelle, milloin ja missä konteksteissa kontakti luonnon kanssa tarjoaa hyötyjä. (Hartig, 

2014).  

Viime aikoina suomalaisten luontosuhteeseen on vaikuttanut globaali koronapandemia. 

Pandemian aikana luonnossa liikkuminen yleistyi ja moni suomalainen hakeutui ulkoilemaan 
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lähiluontoon ja retkeilemään kansallispuistoihin. Vuonna 2020 kansallispuistojen 

käyntimäärä kasvoi lähes neljänneksellä ja Metsähallituksen seurannan mukaan 

luontokohteissa vieraili entistä enemmän ensikertalaisia ja nuoria. Kasvutrendi 

kansallispuistojen kävijämäärissä on jatkunut pitkään, mutta vahvistui pandemian myötä 

entisestään. (Metsähallitus, 26.1.2021). Ympäristöministeriön ja Suomen 

ympäristökeskuksen teettämän raportin mukaan neljännes suomalaisista ilmoitti 

koronapandemian vaikuttaneen myönteisesti heidän suhtautumiseensa luontoa kohtaan, ja 

jopa 57 % suomalaisista liikkui aiempaa enemmän luonnossa. 28 % kyselyyn vastanneista 

kertoi arvostuksensa luontokohteita ja luontoa kohtaan lisääntyneen. (Haanpää & Laasonen, 

2020.) Oman tutkimukseni ajoittuminen koronapandemian ajalle onkin varmasti vaikuttanut 

vastaajien arvioihin luonnossa liikkumisestaan, mikä on hyvä huomioida tulosten tulkinnassa. 

Oma kiinnostukseni nuorten luontosuhdetta ja ympäristökasvatusta kohtaan on herännyt 

vuosien vapaaehtoistyön lasten ja nuorten leiritoiminnan parissa sekä kestävyystieteen 

opintojen kautta. Olen ohjannut nuorten aikuistumisleirejä sekä lasten ja nuorten luontoleirejä 

useina kesinä ja kohdannut sekä luonnon ihmeellisyydestä innostuneita että kaikelle 

ympäröivälle olkiaan kohauttavia teini-ikäisiä. Olen kokenut lasten ja nuorten 

ympäristökasvatuksen arvokkaaksi ja merkitykselliseksi vapaaehtoistyöksi, joten nuorten 

luontosuhdetta tarkastelevaan tutkimushankkeeseen mukaan lähteminen tuntui hyvin 

luontevalta aihevalinnalta maisterintutkielmalle. 
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2 Teoreettinen tausta 

2.1 Keskeiset käsitteet 

2.1.1 Luonto ja luontosuhde 

Ihmisen ja muun luonnon välistä vuorovaikutusta tarkastellessa on olennaista määritellä, mitä 

luonnolla tutkimuksen kontekstissa tarkoitetaan. “Luonto” on moniulotteinen käsite, jolle ei 

ole yhtä vakiintunutta määritelmää, ja jolla puhekielessä yleensä viitataan johonkin ihmisen 

vaikutuksesta melko irralliseen, ei-rakennettuun ympäristöön. Intuitiivisesti yksinkertaiseen 

käsitteeseen syvemmälle pureuduttaessa tulee selväksi, että tarkkaa rajaa luonnon ja ei-

luonnon välille on oikeastaan mahdotonta piirtää. Willamon (2004) mukaan luonnon käsite 

mielletään yleisesti vastinparinaan jokin inhimillinen, ihmisen vaikutuksen alainen tai 

rakentama, josta erilliseksi luonto määritellään. Jako on kuitenkin keinotekoinen: jokainen 

tietokone tarvitsee luonnonmateriaaleja toimiakseen, ja jokainen ihminen on riippuvainen 

ekologisista kiertokuluista, kuten kasvien yhteyttämisestä. Luonnon ja ei-luonnon välinen 

jako on siis ennemmin liukuva kuin tarkasti rajattava. “Ihmisen ja luonnon” sijaan olisi 

perusteltua puhua “ihmisistä ja muusta luonnosta”, sillä ihmisen olemassaolo on täysin 

perustavanlaatuisesti riippuvainen samoista ekologisista prosesseista, kuin muidenkin 

luontokappaleiden. (Willamo, 2004.)  

Hartigin ym. (2014) artikkelissa Nature and health pohditaan samaa ongelmallisuutta 

luonnon määrittelyssä. Artikkelissa luonnon käsitteellä viitataan ihmisten havaitsemiin 

fyysisiin piirteisiin ja prosesseihin, joilla on ei-inhimillinen alkuperä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kasvit ja eläimet, vesistöt, ilman ja säätilan ominaisuudet sekä maisemat, joissa 

luonnonelementit yhdistyvät, ja joissa näkyvät geologisten prosessien vaikutukset. 

Artikkelissa kuitenkin huomautetaan, ettei luonnon määritelmästä voi käytännössä poissulkea 

keinotekoisuutta näin yksinkertaisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistot ja huonekasvit voidaan 

monesti mieltää luonnoksi, ja niiden vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille voidaan tarkastella 

osana luonnon hyvinvointivaikutuksia. On paljon sellaisia ihmisen toiminnasta syntyneitä, 

ihmisen suunnittelemia ja säätelemiä ympäristöjä, joilla on luonnollisia piirteitä ja jotka 

tarjoavat mahdollisuuksia seurata luonnon prosesseja ja kiertokulkuja. (Hartig, 2014.) 

Bratman ym. (2012) huomauttavatkin luonnon käsitteen olevan selvästi subjektiivinen. Se, 

miten paljon jonkin maiseman koetaan sisältävän luonnonelementtejä, voi vaihdella 

kulttuurien välillä tai henkilökohtaisen kokemuksen perusteella. Ympäristön ”luonnollisuus” 

vaihtelee ajan, paikan ja määrittelyyn osallistuvien yksilöiden suhteen. Tieteellä ei ole antaa 

yksiselitteistä vastausta luonnon määrittelyn ongelmaan, vaan kysymys on luonteeltaan 
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filosofinen. Useimmiten aihetta koskevissa tutkimuksissa ympäristön ”luonnollisuus” 

määrittyy tutkimuksen kontekstin puitteissa. (Bratman ym., 2012.) 

Puhakan (2014) tutkimuksessa selvitetään, miten lahtelaiset nuoret ymmärtävät luonnon 

käsitteen. Tutkimuksessa nuoret liittävät luonnon käsitteen ensisijaisesti metsään, vaikka 

heillä on useita erilaisia veteen perustuvia luontoharrastuksia. Osa painottaa luonnon 

koskemattomuutta ja määrittelee luonnon sellaiseksi, mitä ihminen ei ole muokannut tai 

luonut, kun taas osa hyväksyy pellot ja muun maaseudun osaksi luontoa. Usein luonto 

ymmärretään kaupungin vastakohtana - asutuksen, asfaltin, teiden, autojen ja melun 

ulkopuolisena. Osa vastaajista on jopa sitä mieltä, ettei kaupungeissa ole paljon tai lainkaan 

luontoa tai kaupungin luonto ei ole “kunnon” tai “aitoa” luontoa, ja osa vastaajista ei laske 

kaupunkipuistoja tai istutettuja kasveja luonnoksi. Tutkimuksessa todetaan nuorten 

luontokäsityksen heijastelevan modernin aikakauden ajattelua, jossa luonto nähdään ihmisen 

ulkopuolisena objektina. (Puhakka, 2014.)  

Itse näen ihmisen olevan osa luontoa ja ekologisia prosesseja. Tässä tutkimuksessa olen 

kuitenkin käyttänyt lyhyesti termiä “luonto”, vaikka viittaisin “muuhun luontoon”. Bratman 

ym. (2012) päätyvät artikkelissaan määrittelemään luonnon alueeksi, joka sisältää elementtejä 

ekologisista järjestelmistä, jotka sisältävät kasveja ja muita eläimiä kuin ihmisiä. Ihmisen 

vaikutus näihin alueisiin voi olla vaihteleva. Bratmanin määrittely sopii melko hyvin myös 

tähän tutkimukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten luonnoksi mieltämien 

ulkoympäristöjen vaikutuksia nuorten koettuun hyvinvointiin. Luonnossa vietettyä aikaa 

koskevissa kysymyksissä luonnolla on tarkennettu tarkoitettavan esimerkiksi metsää, 

kaupunkipuistoa, rantaa tai vesialuetta. Nuorten oma käsitys luonnon määritelmästä tai muun 

luonnon ja ihmisen välisestä suhteesta voi vaikuttaa siihen, miten he ovat vastanneet 

kyselylomakkeella esitettyihin kysymyksiin. 

Luonnon määrittelyn lisäksi on selvennettävä, mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun tarkastellaan 

ihmisen ja muun luonnon välistä suhdetta. Tässä tutkimuksessa luontosuhdetta lähestytään 

nuorten subjektiivisen kokemuksen kautta. Yksilön subjektiivisen luontoyhteyden 

tarkasteluun ja mittaamiseen on kehitetty monia erilaisia teorioita ja konsepteja, joiden 

painotukset ovat hiukan toisistaan poikkeavia. Esimerkiksi Mayerin ja Franzin (2004) 

Connectedness to nature -luontoyhteyden mittari tarkastelee yksilön kokemusta 

emotionaalisesta yhteydestä luonnonympäristöön ja Davisin ym. (2009) commitment to 

nature -mittari psykologista kiintymyksen tai sitoutumisen kokemusta luonnonympäristöjä 
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kohtaan. (Capaldi, 2014.) Tässä tutkimuksessa nuorten subjektiivista luontoyhteyttä mitataan 

Schultzin (2001) Inclusion of Nature in Self (INS) -mittarin avulla (kuvio 1). Mittari koostuu 

seitsemästä kuvasta, joissa kaksi ympyrää, ”minä” ja ”luonto”, ovat ensin irrallisia ja 

jatkumon edetessä yhä enemmän limittäisiä, lopulta päällekkäisiä. Vastaajia pyydetään 

valitsemaan kuvista heidän luontoyhteyden kokemustaan vastaava kuvio. (Schultz, 2001).  

 

 

a)                           b)                        c)                       d)                    e)                   f)                    g)   

 

Kuvio 1. INS-mittari. Schultz (2001). 

Henkilökohtainen suhde luonnonympäristöihin rakentuu monia eri reittejä. Kulttuurinen 

tausta vaikuttaa vahvasti luontosuhteen muodostumiseen. Esimerkiksi Suomessa luontoa on 

perinteisesti pidetty vahvasti osana suomalaista kulttuuria, ja sen rooli näkyy kulttuurisissa 

representaatioissa vuosikymmenten varrelta. Kulttuurin lisäksi luontosuhteen 

muodostumiseen vaikuttavat voimakkaasti henkilökohtaiset kokemukset, lapsuusajan 

ympäristöt sekä vanhemmat, isovanhemmat ja muut läheiset. Fiktiivisillä ympäristöillä ja 

mielikuvituksella on myös paikkansa luontosuhteen kehittymisessä elämän varrella. Saduissa 

erilaisiin ympäristöihin ja eläimiin liitetyt piirteet voivat vaikuttaa lapsen suhtautumiseen ja 

mielenkiintoon luonnonympäristöjä kohtaan. Suomessa lasten ja nuorten 

ympäristösuhteeseen vaikuttavat vahvasti myös päiväkodit, koulujärjestelmä sekä 

luontoharrastuksia ja ympäristökasvatusta tarjoavat luonnonsuojelu- ja kansalaisjärjestöt, 

seurakunnat ja partio. (Cantell ym., 2020.) 

Monissa luontokontaktien hyvinvointivaikutuksia käsittelevissä artikkeleissa nostetaan esiin 

myös evolutiivinen näkökulma ihmisen ja muun luonnon välisen suhteen muovautumiseen. 

Kellertin ja Wilsonin (1993) biofiliahypoteesin (Biophilia hypothesis) mukaan ihmisten 

sisäsyntyinen taipumus viehättyä muista elämänmuodoista ja kiinnostua 

luonnonympäristöistä on evolutiivisesti perusteltavissa. Luonnon tarkkailu on ollut esi-

isiemme selviytymisen kannalta välttämätöntä. Samoin kuin useimmat ihmiset reagoivat 

luonnostaan varauksella uhkaaviin luonnonelementteihin kuten käärmeisiin ja 

hämähäkkeihin, on myös positiivinen reaktio hyödylliseen tai miellyttävään luontoon 

sisäsyntyinen. (Capaldi, 2014; Kellert & Wilson, 1993.) Nykyisin ihmisten kokemus 

luontoyhteydestä vaihtelee runsaasti, mutta ristiriitaa voidaan selittää esimerkiksi 

lapsuudenkokemusten ja kulttuurin vaikutuksilla luontosuhteeseen (Capaldi, 2014). 

Minä Luonto Minä Minä Minä Minä Minä Minä Luonto Luonto Luonto Luonto Luonto Luonto 



7 

 

Ihmisten suhteella muuhun luontoon on vaikutuksia hyvinvointiimme niin yhteiskunnallisella 

kuin yksilöllisellä tasolla. Ihmisen ja muun luonnon välisellä suhteella on rooli 

ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisessä. 

Luonnollisen ja inhimillisen vastakkainasettelusta luopuminen ja ymmärrys ihmisen roolista 

osana ekologisia prosesseja voidaan nähdä olevan välttämätöntä vallitsevan ekologisen 

kriisin ratkaisemiseksi (Willamo, 2004). Capaldin ym. (2014) mukaan subjektiivinen 

kokemus suhteesta luontoon on vahvasti yhteydessä ympäristömyönteisiin asenteisiin ja 

toimintaan, jotka voivat edesauttaa ympäristöongelmien ratkomista sekä liittyä koettuun 

hyvinvointiin. Yksilötasolla kokemus omasta yhteydestä muuhun luontoon voi tarjota 

hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunteita. Kokemus yhteydestä luontoon on yhteydessä 

onnellisuuteen, positiivisiin tunnetiloihin, elinvoimaisuuteen ja elämää kohtaan koettuun 

tyytyväisyyteen. (Capaldi ym., 2014.) 

 

2.1.2 Hyvinvointi 

Hyvinvoinnin määrittely ja mittaaminen on monimutkainen kysymys, eikä käsitteen kaikkia 

ulottuvuuksia voida sisällyttää yksittäiseen indikaattoriin tai tilastointijärjestelmään. 

Hyvinvointi on kuitenkin jälkiteollisissa yhteiskunnissa politiikan keskeinen tavoite, joten sen 

määrittely ja mittaaminen ovat ajankohtaisia ja merkittäviä kysymyksiä. Mittaamista 

hankaloittavat erityisesti hyvinvoinnin subjektiivisuus, moniulotteisuus ja eri osa-alueiden 

yhteismitattomuus. (Hoffrén & Rättö, 2011.) Yksilöiden hyvinvointi syntyy rakenteellisten ja 

yksilöllisten tekijöiden vuorovaikutuksessa ja siihen vaikuttavat paitsi fyysinen, myös 

sosiaalinen ja toiminnallinen ympäristö (Turtiainen, 2020, s. 34). Tapoja jaotella hyvinvointia 

on monia erilaisia ja eri tieteenalat ovat kohdentaneet katseensa hyvinvoinnin eri osa-

alueisiin. Esimerkiksi psykologian alan onnellisuustutkimus on keskittynyt 

persoonallisuuteen ja yksilöiden kokemuksiin, sosiologinen tutkimus hyvinvoinnin ja 

onnellisuuden yhteiskunnallisiin ehtoihin, taloustiede talouskasvun ja onnellisuuden välisiin 

mekanismeihin (Saari, 2011, s. 16).  

Yksi hyvinvoinnin mittaamisen jakolinjoista kulkee objektiivisten ja subjektiivisten 

hyvinvoinnin osatekijöiden tarkastelun välillä. Osa hyvinvoinnin mittareista tarkastelee 

objektiivisesti mitattavissa olevia resursseja kuten rahaa, ja osa ihmisten kokemaa 

hyvinvointia kuten elämääntyytyväisyyttä tai onnellisuutta. (Saari, 2011, s. 35.) 

Objektiivisena mittarina kansakunnan hyvinvoinnista käytetään monissa yhteyksissä yhä 

bruttokansantuotetta, joka ei huomioi esimerkiksi tulonjakoa, ympäristön pilaantumista tai 
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juuri muitakaan ihmisten subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta merkittäviä tekijöitä (Hoffrén 

& Rättö, 2011). Subjektiivista ja objektiivista näkökulmaa myös yhdistellään monissa 

hyvinvoinnin teorioissa. Turtiaisen (2020, s. 29) mukaan Suomalaisen 

hyvinvointitutkimuksen kentällä on vuosikymmeniä ollut vahvassa asemassa Erik Allardtin 

hyvinvointiteoria. Allardtin hyvinvointiteoriassa hyvinvointi määritellään elintasosta, 

ihmissuhteista ja itsensä toteuttamisesta muodostuvien tarpeiden tyydyttämisen kautta. 

(Allardt, 1993.) Luonnon hyvinvointivaikutuksia koskevassa kirjallisuudessa hyvinvointia 

määritellään myös esimerkiksi subjektiiviseen onnellisuuteen ja nautinnon tavoitteluun 

keskittyvän hedonistisen hyvinvoinnin sekä merkityksellisyyden ja mielekkään elämän 

tavoitteluun keskittyvän eudaimonisen hyvinvoinnin kategorioihin (Capaldi ym., 2015; 

Roberts ym., 2019).  

Tässä tutkimuksessa hyvinvointia tarkastellaan ja mitataan osallistujien subjektiivisesta 

näkökulmasta heidän omien arvioidensa pohjalta. Maailman terveysjärjestön (WHO) 

määritelmän mukaan terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

kokonaisuus, ei vain sairauden tai heikkouden puutetta. (WHO, 1946.) Näihin hyvinvoinnin 

ulottuvuuksiin perustuvat myös tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit. Fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen ulottuvuuden jaottelu nousi esiin myös tutkimuskentän tuloksia yhteen 

kokoavassa tutkimuskirjallisuudessa (esim. Keniger ym., 2013; Tillmann ym., 2018). Tässä 

tutkimuksessa vastaajien hyvinvointia ja terveyttä on mitattu osin suomalaisen 

kouluterveyskyselyn subjektiiviseen elämääntyytyväisyyteen ja terveyteen liittyvillä 

mittareilla, ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvät kysymykset ovat jaoteltavissa 

hyvinvoinnin psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin.  

 

2.2. Nuoret, luonto ja hyvinvointi 

2.2.1 Nuorten hyvinvointi Suomessa 

Nuorten hyvinvointia tarkasteleva tutkimus perustuu useimmiten tilastotiedolle ja erilaisille 

hyvinvointia, hyvinvoinnin vajeita ja syrjäytymistä kuvaaville indikaattoreille (Turtiainen, 

2020, s. 27). Suomessa laajin nuorten terveyttä ja hyvinvointia seuraava hanke on joka toinen 

vuosi toteutettava kouluterveyskysely, johon osallistuvat tiettyjen vuosiluokkien oppilaat 

peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa. Kouluterveyskyselyjen perusteella 

suomalaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista noin 80 % kokee terveydentilansa olevan melko tai 

erittäin hyvä. Melko tai erittäin huonoksi terveytensä arvioi vain nelisen prosenttia nuorista. 
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Noin 75 % nuorista on vastannut olevansa elämäänsä tyytyväisiä kyselyn toteuttamisen 

aikaan, joskin tyttöjen (noin 67 %) ja poikien (noin 83 %) välinen ero on melko huomattava. 

Tutkimuksen kohdealueella Päijät-Hämeessä sukupuolten välinen ero on päinvastainen ja 

pienempi; tytöistä noin 75 % ja pojista 74 % on tyytyväisiä elämäänsä. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos [THL], 2019 A.) Kaikkiaan enemmistö suomalaisista nuorista pitää siis 

terveydentilaansa hyvänä ja on tyytyväisiä elämäänsä.  

Nuorten terveyteen liittyy kuitenkin myös haasteita kaikilla hyvinvoinnin ulottuvuuksilla. 

Nuorten hyvinvointiin vaikuttavat vahvasti liikunta ja nukkuminen, jotka eivät suju kaikilta 

nuorilta suositusten mukaisesti. Vuonna 2019 noin 22 % 8. ja 9. luokkalaisista kertoi 

harrastavansa liikuntaa vähintään tunnin päivässä. Selvästi liian vähän liikuntaa harrastavia, 

eli korkeintaan yhtenä päivänä viikossa vähintään tunnin päivässä liikkuvia nuoria on hiukan 

alle 11 %. Ylipaino on yleisempää pojilla kuin tytöillä, ja pojista noin 19,5 % ja tytöistä noin 

14,4 % on uusimman kouluterveyskyselyn perusteella ylipainosia. Liian vähäinen 

nukkuminen on nuorten keskuudessa yleistä - lähes 35 % nuorista nukkuu arkisin vähemmän 

kuin suositusten mukaiset kahdeksan tunnin yöunet. (THL, 2019 B.)  

Myös mielenterveyden haasteet nousevat esiin nuorten hyvinvoinnin tutkimuksissa. 

Viimeisimmät 8.- ja 9.-luokkalaisia nuoria koskevat kouluterveyskyselyt vuosilta 2017 ja 

2019 osoittavat nuorten hyvinvointiin vaikuttavien mielenterveyden ongelmien olevan 

yleisiä. Pojista noin 6 % ja tytöistä jopa 18–20 % kärsii ajoittain kohtalaisesta tai vaikeasta 

ahdistuksesta. (THL, 2019 B.) Masennusoireilua on ilmennyt noin kymmenyksellä pojista ja 

lähes neljänneksellä tytöistä. Noin 15 % pojista ja yli 40 % tytöistä on ollut huolissaan 

mielialastaan kuluneen vuoden aikana. (THL, 2019 B.) Myös tähän tutkimukseen 

osallistuneiden nuorten kotiseudulla on samoja ongelmia. Päijät-Hämeen Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmassa 2018–2021 nostetaan yhtenä huolenaiheena esiin varsinkin 

tyttöjen kokema huonovointisuus, ahdistus ja mielenterveyden häiriöiden yleisyys. (Lahden 

kaupunki, 2018.) 

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus (Salasuo ym., 2020) tarjoaa näkökulmia nuorten 

hyvinvoinnin ja siihen liittyvien haasteiden tarkasteluun. Myös vapaa-aikatutkimuksen 

perusteella suomalaiset lapset ja nuoret ovat yleisesti tyytyväisiä elämäänsä, vapaa-aikaansa 

ja terveyteensä. Nuoret ovat pääosin aktiivisia ja hyvinvoivia; yhdeksällä kymmenestä 

nuoresta on jokin vapaa-ajan harrastus ja valtaosa nuorista kokee vapaa-aikansa määrän 

sopivaksi. Tutkimuksessa nostetaan laajasti esiin nuorten vapaa-ajan medioituminen eli 
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medialaitteiden ja median juurtuminen nuorten arkeen. Median käytön merkitys nuorten 

arjessa on kasvanut jo muutamassa vuodessa merkittävästi ja 15–19 -vuotiaat arvioivat 

itselleen sopivan päivittäisen ruutuajan pidemmäksi kuin muut tutkitut ikäryhmät. (Salasuo 

ym., 2020). Tämä digitaalisen viihteen ja älylaitteiden kasvanut rooli nuorten keskuudessa 

selittää osaltaan esimerkiksi ylipaino-ongelmiin, liikunnan vähäisyyteen ja lyhyisiin yöuniin 

liittyviä hyvinvoinnin haasteita nuorten keskuudessa.  

 

2.2.2 Suomalaisnuorten ulkoilutottumukset 

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin Luonnon virkistyskäyttö 2010 

mukaan noin 96 % suomalaisista harrastaa ulkoilua, nuorista yhtä suuri osuus kuin 

aikuisväestöstä. Raportissa on tarkasteltu omana ryhmänään 15–24-vuotiaiden ulkoilua, eli 

ikäryhmä on pääosin vanhempi kuin tässä tutkimuksessa. Lisäksi yli kymmenen vuotta 

vanhan tutkimuksen tulokset eivät välttämättä enää päde sellaisenaan tämän hetken nuoriin. 

Raportin mukaan nuoret ulkoilevat lähiluonnossa ja tekevät luontomatkoja vähemmän kuin 

vanhemmat ikäryhmät, mutta erilaiset ulkoiluharrastukset ovat yleisempiä kuin vanhemmilla. 

15–24 -vuotiaista 96,5% ulkoilee säännöllisesti. Vuosien 2000 ja 2010 välillä 

ulkoiluharrastajien määrä nuorissa kasvoi, mutta yksittäiset harrastuskerrat harrastajaa 

kohden vähentyivät. Raportin perusteella näyttää siltä, että nuoret kokeilevat entistä 

laajemmin erilaisia lajeja, mutta harrastuskertoja on aiempaa vähemmän. (Sievänen & 

Neuvonen, 2011.) Aikuisiin verrattuna nuoret pitävät aktiviteeteista, jotka vaativat fyysisiä 

taitoja tai erityisvälineitä, kuten kiipeily tai laskettelu. Myös motorisoitu liikkuminen 

luonnossa on nuorten parissa aikuisväestöä suositumpaa. Perinteisemmät lajit, kuten 

marjastus ja hiihto, eivät ole kovin suosittuja nuoremmissa ikäryhmissä. (Sievänen & 

Neuvonen, 2011.)  

Lahtelaisten nuorten luonnossa liikkumista ja luontosuhdetta on tutkittu aiemmin vuonna 

2014 Riikka Puhakan tutkimushankkeessa, jossa kartoitetaan luonnon merkityksiä 90-luvulla 

syntyneille nuorille. Tutkimuksen perusteella luonnossa liikkuminen ja oleskelu eivät kuulu 

lahtelaisten nuorten tärkeimpiin harrastuksiin. Vaikka nuoret kertovat harrastavansa ulkoilua, 

nimenomaan luonnonympäristöissä tapahtuva toiminta mainitaan alle viidenneksessä vapaa-

ajanviettoa koskevista avoimista vastauksista. Lähes kaksi kolmannesta vastaajista mainitsee 

kävelyn, lenkkeilyn tai oleskelun luonnossa kuvaillessaan vapaa-aikaa, jota he viettävät 

luonnonympäristöissä. Strukturoidun ulkoiluharrastuksia koskevan kysymyksen perusteella 
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sukupuolten välillä on jonkin verran eroja. Naispuoliset vastaajat harrastavat poikia 

useammin auringonottoa tai oleskelua luonnossa, marjastusta ja luontokuvausta. 

Maastopyöräily ja kalastus ovat yleisempiä harrastuksia pojille kuin tytöille. Talviaikana 

luontoharrastukset ovat nuorille selvästi harvinaisempia kuin kesällä. (Puhakka, 2014) 

Luontoharrastusten lisäksi nuorten ajanvietto kodin tai koulun lähiviheralueilla vaikuttaa 

nuorten luontosuhteeseen. Mäkinen ja Tyrväinen (2008) tutkivat itähelsinkiläisten nuorten 

suhdetta koulun läheisiin viheralueisiin, nuorten viheralueiden käyttöä ja heidän niille 

antamiaan merkityksiä. Yleisesti ulkona oleskelu on yleisin vastaus viheralueiden 

käyttötarkoituksia nuorilta kysyttäessä. Lisäksi viheralueita käytetään kouluun kulkemiseen 

ja koulun liikuntatunneilla. Osa nuorista kertoo juovansa alkoholia puistoissa 

viikonloppuisin. Lisäksi tutkimuksessa mainitaan mopolla ajelu, rullaluistelu ja pallopelien 

pelaaminen. Viheralueen sijainti, välineistö ja fyysiset ominaisuudet vaikuttavat paikan 

käyttöön. Lähiviheralueilla ulkoilussa on nuorten keskuudessa sukupuolten välisiä eroja. 

Itähelsinkiläiset pojat arvioivat tuntevansa lähiympäristön viheralueet paremmin kuin tytöt 

keskimäärin. He oleskelevat useammin samoissa paikoissa ja käyttävät viheralueita erityisesti 

urheilullisiin aktiviteetteihin, kuten pyöräilyyn, skeittaukseen tai pallopeleihin. Aktiviteettien 

mahdollisuus lähiviheralueilla on pojille usein tärkeämpää kuin tytöille, jotka enimmäkseen 

oleskelevat keskenään tai kuljeskelevat ympäriinsä. (Mäkinen & Tyrväinen, 2008.)  

 

2.2.3 Luonnon merkitys nuorille 

Yleisesti ihmisillä on voimakas preferenssi luonnonympäristöjä kohtaan (Kaplan & Kaplan, 

2002.) Ikäryhmänä juuri nuorten luontoharrastuneisuuden ja ulkoilun tutkiminen on erityisen 

kiinnostavaa, sillä kiinnostus luontoa kohtaan on sidoksissa ikään ja elämänvaiheisiin. Kaplan 

ja Kaplan (2002) tutkivat kirjallisuuskatsauksessa nuorten kiinnostusta luontoa kohtaan 

verrattuna lapsiin ja aikuisiin ja toteavat tutkimusten perusteella, että kiinnostus 

luonnonympäristöjä kohtaan notkahtaa nuoruusiässä. Nuoret arvostavat luontoa mutta 

vähemmän kuin lapset ja aikuiset. Teini-iässä ihmiset keskittyvät usein vahvasti itseensä, 

omanikäisiinsä ystäviin ja omaan rooliin ja hyväksyntään ryhmässä. Nuoria kiinnostavat 

mahdollisuudet itsenäiseen päätöksentekoon ja toimintaan sekä ihailun saamiseen muilta 

nuorilta. Nuoret ovat erityisen herkkiä sille, mistä toiminnan säännöt ja ohjeet tulevat. Jos 

aktiviteetti koetaan aikuisten ehdoilla ohjatuksi, se todennäköisesti vähentää tekemisen 

mieluisuutta. Luonnonympäristöt, jotka tarjoavat mahdollisuuksia itsenäisyyteen, voivat olla 
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nuorille mieleisiä. Katsauksen perusteella rakennetut kaupunkiympäristöt vetoavat nuoriin 

yleensä enemmän kuin aikuisiin, ja erityisesti sosiaalisia kohtaamisia ja mielekästä tekemistä 

tarjoavat paikat ovat mieluisia teini-ikäisille nuorille. (Kaplan & Kaplan, 2002.) 

Viheralueiden suunnittelussa ja niitä koskevissa tutkimuksissa keskitytään usein 

aikuisväestön tarpeisiin ja nuorten näkökulman huomioiminen unohtuu. Nuoret ovat 

kuitenkin usein aikuisia riippuvaisempia lähiympäristöstä, sillä heillä on vähemmän 

vapauksia ja mahdollisuuksia matkustaa kauemmas kotipiiristä. Valtaosa nuorista hakeutuu 

kuitenkin mielellään pois aikuisen valvonnasta, mihin lähiluonto voi tarjota tärkeän 

mahdollisuuden. (Mäkinen & Tyrväinen, 2008.) Oman kodin ja huoneen lisäksi kodin 

lähiympäristöillä ja viheralueilla voi olla nuorelle tärkeä merkitys mahdollisuutena päästä 

omaan tilaan pois vanhempien luota. Nuoret kiintyvät herkästi tiettyihin paikkoihin ja 

käyttävät niitä palautumiseen ja rauhoittumiseen. Tällaisten omien paikkojen merkitys 

lisääntyy lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi kasvaessa. (Milligan & Bingley, 2007.) Erityisesti 

pojilla on usein voimakkaita omistamisen kokemuksia sellaisia paikkoja kohtaan, joissa he 

viettävät paljon aikaa (Mäkinen & Tyrväinen, 2008). 

Mäkisen ja Tyrväisen (2008) tutkimukseen osallistuneet nuoret arvostavat viheralueilla eniten 

ympäristön kauneutta, rauhallisuutta ja mahdollisuuksia aktiviteetteihin. He näkevät 

viheralueiden lisäävän alueiden yleistä viihtyisyyttä ja parantavan kaupunkikuvaa. 

Useimmiten mainittuja motiiveja nuorten luonnossa liikkumiselle Puhakan (2014) 

tutkimuksen perusteella ovat rentoutuminen, rauhoittuminen, arjesta irtautuminen, hiljaisuus 

ja rauhallisuus. Kielteisinä puolina mainitaan esimerkiksi hyönteiset ja sääolot, turvattomuus 

ja tekemisen puute. Tutkimuksen perusteella luonnon merkitys kaupunkilaisnuorille liittyy 

enimmäkseen elämyksellisyyteen, virkistymiseen ja estetiikkaan. (Puhakka, 2014.) 

Puhakan (2014) tutkimuksen perusteella luonto on tärkeämpi naisvastaajille kuin nuorille 

miehille ja ainakin jonkin verran tärkeä osa elämää valtaosalle vastanneista nuorista. Vähiten 

luonnosta kiinnostuneeseen kymmenykseen kuuluu lähinnä miesvastaajia. Ikäluokka, koulu, 

asuinmuoto ja asuinkunta eivät tutkimuksen perusteella vaikuta luonnon tärkeyteen. 

Luontoharrastusten määrän ja luonnon tärkeyden välillä on tutkimuksessa yhteys, mutta 

temaattisten kirjoitusten perusteella luonto voi olla hyvin merkityksellinen myös sellaisille 

nuorille, jotka eivät käytä luonnonympäristöjä harrastamiseen. (Puhakka, 2014.) 

Nuorten ympäristöpreferenssejä koskevien tutkimusten perusteella nuoret yleensä pitävät 

aikuisia ja lapsia vähemmän luonnonympäristöistä ja enemmän rakennetuista alueista. (Esim. 
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Kaplan & Kaplan, 2002.) Rakennetun ja luonnontilaisen luonnon suosiossa on kuitenkin 

alueellisia eroja. Wiensin ym. (2016) tutkimuksen mukaan Pohjois-Suomessa asuvat tytöt 

pitivät eniten luonnontilaisista metsistä ja vain harvat preferoivat rakennettuja puistoja. Tämä 

on poikkeuksellista verrattuna esimerkiksi helsinkiläisnuoriin, jotka viihtyvät paremmin 

rakennetuilla kuin luonnontilaisilla ulkoilualueilla (Mäkinen & Tyrväinen, 2008). 

Kasvuympäristö harvempaan asutussa Pohjois-Suomessa voi selittää tätä eroa, sillä lapsuuden 

luontokokemuksilla on tutkitusti vaikutusta luonnossa viihtymiseen myöhemmällä iällä 

(esim. Milligan & Bingley, 2007). 

Puhakan (2014) tutkimuksessa ilmenee nuorten luontosuhteen polarisoituminen. Suurelle 

osalle vastaajista luonto on hyvin merkityksellinen, kun taas pientä osaa nuorista luonto ei 

näytä kiinnostavan lainkaan. (Puhakka, 2014.) Myös Mäkisen ja Tyrväisen (2008) 

tutkimuksessa todetaan, että osa nuorista ei ole kiinnostuneita paikallisista viheralueista. Alle 

10 % mainitsee syyksi vähäisen kiinnostuksen luontoa kohtaan, kun taas viitisen prosenttia 

kertoo, ettei käytä viheralueita ajanpuutteen vuoksi. Osa nuorista pitää viheralueilla oleskelua 

tylsänä. (Mäkinen & Tyrväinen, 2008.) Hakoköngäs & Puhakka (2021) julkaisivat hiljattain 

tutkimuksen lahtelaisten nuorten ajatuksista luonnon ja onnellisuuden välisestä suhteesta. 

Tutkimuksen mukaan nuoret voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, miten he 

näkevät luonnonympäristöjen vaikuttavan onnellisuuteen. Valtaosa (67 %) tutkimukseen 

osallistuneista nuorista yhdisti luontoon vain positiivisia piirteitä ja arvioi luonnon olevan 

suoraan yhteydessä onnellisuuteen. Neljännes (26 %) suhtautui kysymykseen kaksijakoisesti 

ja nosti esiin sekä positiivisia että negatiivisia puolia luonnon vaikutuksista onnellisuuteen. 

Vähemmistö (7%) yhdisti luontoon vain negatiivisia kokemuksia eikä kokenut luonnon ja 

onnellisuuden välillä olevan yhteyttä. Valtaosa suomalaisista nuorista pitää siis luontoa 

merkityksellisenä onnellisuudelle ja hyvinvoinnille, mutta luontosuhteessa on havaittavissa 

pienen ryhmän osalta polarisoitumista. (Hakoköngäs & Puhakka, 2021). 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on nostettu esille, että luonnonympäristöillä voi olla myös 

nuoria pelottavia tai ahdistavia ominaisuuksia. Milliganin ja Bingleyn (2007) mukaan 

varsinkin sellaiset nuoret, jotka eivät ole lapsuudessa tottuneet oleskelemaan 

luonnonympäristöissä, voivat kokea metsässä olemisen ahdistavana. Luonnossa olemisen 

kielteisiä vaikutuksia on tutkittu vähemmän kuin terapeuttisia, mutta on selvää, että osalle 

nuorista luonnonympäristössä oleminen voi aiheuttaa rentoutumisen sijaan ahdistusta tai 

pelkoa. Uhkaavaksi voidaan kokea esimerkiksi metsän hämäryys tai luonnonelementteihin 

kuten kuraan liitetty likaisuus. Nuorten luontosuhdetta muovaa myös media, ja yksi nuorten 
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keskuudessa mahdollisesti esiintyvä pelko onkin median muodostama mielikuva 

mahdollisuudesta joutua yksin metsässä hyökkäyksen kohteeksi. Myös sadut ja fiktio voivat 

vilkastaa mielikuvitusta luonnonympäristön vaaroista. (Milligan & Bingley, 2007.) Toisaalta 

kotimaisissa tutkimuksissa pelko ei ole noussut esiin nuorten luonnossa liikkumiseen 

vaikuttavana tekijänä (esim. Hakoköngäs & Puhakka, 2021). 

 

2.2.4 Lapsuuden luontoyhteys 

Lapsuuden luontoyhteys heijastuu nuorten luontosuhteeseen. Gill (2011) käsittelee 

kirjallisuuskatsauksessa luontokontaktien hyvinvointivaikutuksia lasten näkökulmasta. 

Luontokokemukset lapsena vaikuttavat katsauksen perusteella positiivisesti lapsen terveeseen 

kehitykseen, hyvinvointiin ja ympäristöasenteisiin. Viheralueiden lähistöllä asuminen on 

yhteydessä lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja lähiluonnossa oleskelulla on positiivisia 

vaikutuksia muun muassa lapsen mielenterveyteen, tunteiden säätelyyn ja motorisiin 

taitoihin. (Gill, 2011.) 

Lapsuuden luontokokemusten on osoitettu olevan merkittävä ennustaja sille, kuinka 

mukavaksi ihminen tuntee olonsa metsässä myöhemmällä iällä ja kuinka usein hän vierailee 

luonnonympäristöissä aikuisena (esim. Ward Thompson ym., 2008). Ohjaamaton ja 

vähemmän valvottu leikkiminen metsässä mahdollistaa lapselle toimijuuden kokemuksen, 

antaa itsevarmuutta pärjätä luonnossa ja tunnistaa ja kohdata mahdollisia riskejä. Lapsen 

kehitykselle on tärkeää testata omia fyysisiä rajojaan itsevarmuuden ja itsenäisyyden 

kehittymisen kannalta. Kun metsän oppii lapsena kokemaan turvallisena ja nautittavana 

paikkana, voi todennäköisemmin myös nuorena hyötyä luonnossa olemisen terapeuttisista ja 

stressiä vähentävistä vaikutuksista. Jos lapsen vanhemmat suhtautuvat metsässä leikkimiseen 

kielteisesti ja kuvailevat metsää vaaralliseksi, voivat nämä asenteet vaikuttaa myöhemmin 

elämässä luonnonympäristöissä viihtymiseen. (Milligan & Bingley, 2007.) 

Lapsuuden kokemuksilla on merkitystä myös myöhemmän iän ympäristöasenteiden ja 

ympäristövastuullisen toiminnan kannalta. Gillin (2011) kirjallisuuskatsauksen perusteella 

lapsena luonnossa vietetty aika on yhteydessä ympäristötietämykseen ja 

ympäristömyönteisiin asenteisiin aikuisena sekä voimakkaampaan kokemukseen yhteydestä 

luonnon kanssa. Wellsin ja Lekiesin (2006) tutkimuksen mukaan erityisesti ennen 

yhdettätoista ikävuotta muodostuneella luontosuhteella ja vuorovaikutuksella luonnon kanssa 

on keskeinen merkitys ympäristöasenteille ja käyttäytymiselle aikuisena. Lapsena 



15 

 

luonnonympäristöissä aikaa viettäneet aikuiset suhtautuivat tutkimuksessa positiivisemmin 

ympäristökysymyksiin ja myös toimivat enemmän ympäristön hyvinvointia edistävillä 

tavoilla. (Wells & Lekies, 2006). Otto ja Pensini (2017) toteavat lasten ympäristökasvatusta 

käsittelevässä tutkimuksessaan, että henkilökohtainen luontosuhde vaikuttaa ympäristön 

kannalta myönteiseen toimintaan vielä merkittävästi enemmän kuin koulutus ja tietoisuus 

ympäristöasioista. 

Vanhemmilla ja isovanhemmilla on siis merkitystä lapsen luontosuhteen muodostumiselle. 

Myös Puhakan (2014) tutkimuksessa nostetaan esiin aiempien sukupolvien rooli lapsen 

luontosuhteen muodostumisessa. Suurin osa luontoa tärkeänä pitävistä nuorista on oppinut 

esimerkiksi marjastukseen, retkeilyyn, kalastukseen tai lajintunnistukseen liittyviä 

luontosuhdetta vahvistavia tietoja ja taitoja omilta vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan. 

Niistä nuorista, joille luonto ei ole tärkeä, alle puolet on oppinut luontotaitoja sukulaisiltaan. 

(Puhakka, 2014.) Suomessa lasten luontosuhteeseen ja sukupolvien väliseen luontotietojen ja 

-taitojen siirtymiseen vaikuttaa vahva kesämökkikulttuuri. Lähes puolet suomalaisista 

vierailee säännöllisesti omalla, ystävien tai sukulaisten kesämökeillä. Ajan viettäminen 

luonnonympäristössä on tärkeä motiivi kesämökillä käymiselle ja kesämökeillä voi olla 

tärkeä rooli kaupunkilaislasten ja -nuorten luontosuhteen muodostumisessa ja 

ylläpitämisessä. (Pitkänen ym., 2020.) Myös Pantzarin (1998, s. 44–46) nuorten 

luontosuhdetta koskevassa tutkimuksessa valtaosalle tutkimukseen osallistuneista nuorista 

lapsuuden kesämökki- ja mummolakokemukset ovat mahdollistaneet tai vahvistaneet 

luontosuhteen kehittymistä. 

 

2.3 Luontokontaktien hyvinvointivaikutukset 

Vuorovaikutus luonnonympäristöjen ja -elementtien kanssa vaikuttaa kokonaisvaltaisesti eri 

hyvinvoinnin osa-alueisiin. Luontokontaktien hyvinvointivaikutukset voidaan jakaa 

psyykkisiin, kognitiivisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Myös henkisistä/hengellisistä 

vaikutuksista on jonkin verran tutkimusta mutta vähemmän kuin muista ulottuvuuksista. 

Näiden lisäksi luontokontaktit voivat tarjota konkreettisia, materiaalisia hyötyjä, kuten ruokaa 

tai puhdasta vettä. Myös tällaiset hyödyt vaikuttavat hyvinvointiin, mutta niihin ei keskitytä 

tässä tutkimuksessa. Psyykkisen hyvinvoinnin hyödyillä tarkoitetaan positiivisia vaikutuksia 

henkisiin prosesseihin, kuten tunteidensäätelyyn tai itsetuntoon. Kognitiiviset 

hyvinvointivaikutukset liittyvät kognitiivisten toimintojen paranemiseen, kuten muistiin ja 
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oppimiseen. Fyysiset hyvinvointivaikutukset parantavat fyysisiä toimintoja ja terveyttä. 

Sosiaaliset hyvinvointihyödyt ovat positiivisia sosiaalisia vaikutuksia yksilöiden tai 

yhteisöjen tasolla, kuten yhteenkuuluvuuden tunne, sosiaalinen turvaverkko tai rikollisuuden 

väheneminen. Henkiset vaikutukset liittyvät yksilön uskonnollisuuteen tai inspiraation ja 

merkityksellisyyden kokemuksiin. (Keniger ym., 2013.) 

Hartig ym. (2014) kirjoittavat luonnon hyvinvointivaikutuksia käsittelevässä katsauksessa 

hyvinvoinnin ja luontokontaktien välisistä mekanismeista. Valtaosa aihetta koskevista 

tutkimuksista käsittelee ilmanlaadun, fyysisen aktiivisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

tai stressin vähenemisen kautta syntyviä terveyshyötyjä. Kuviossa 2 on esitetty Tyrväisen ym. 

(2018) rakentama luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjen mahdollisten 

vaikutusmekanismien malli, joka perustuu Hartigin (2014) teorialle, mutta johon on lisätty 

immuunipuolustuksen vahvistumisen näkökulma. Luonnosta saatavaan hyvinvointihyötyyn 

vaikuttavat ensinnäkin luontoympäristön piirteet, kuten luontotyyppi, luonnon 

monimuotoisuus ja alueen koko. Luontokontaktit vaihtelevat esimerkiksi kestoltaan, 

useudeltaan ja intensiteetiltään, ja luonnossa harrastettu aktiviteetti voi vaikuttaa 

hyvinvoinnin kokemukseen. Kaiken taustalla vaikuttavat vahvasti yksilöiden väliset erot, 

kuten sosioekonomiset tekijät, hyvinvointierot tai lapsuuden kokemuksille pohjautuva 

luontosuhde. Terveys ja hyvinvointi lisääntyvät ympäristöaltisteiden, stressinhallinnan, 

fyysisen aktiivisuuden, sosiaalisten hyötyjen ja immuunipuolustuksen vahvistumisen kautta. 

(Tyrväinen ym., 2018.) Mekanismit ovat monilta osin päällekkäisiä, ja terveyshyödyt 

syntyvät monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Niiden merkitys yksilöiden 

hyvinvoinnille voi vaihdella, ja onkin tärkeää tarkastella myös sitä, mitkä ihmisryhmät voivat 

hyötyä eniten mistäkin luontokontaktien tuottamista hyvinvointivaikutuksista. (Hartig ym., 

2014.) 
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Kuvio 2. Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjen mahdolliset vaikutusmekanismit (mukaillen Hartig ym., 

2014) (Tyrväinen ym., 2018). 

Luontokontaktien hyvinvointivaikutusten mekanismeja tarkastellessa on hyvä muistaa, että 

hyvinvointivaikutuksissa on eroja myös perustuen ympäristön ominaisuuksiin sekä kokijan 

henkilökohtaiseen luontosuhteeseen (esim. Han, 2010; Puhakka ym., 2017). Esimerkiksi 

lähellä asutusalueita olevien kansallispuistojen vaikutukset ovat erilaisia kuin 

väestökeskittymistä kauempana olevien luontokohteiden. Kauempana olevat, vähemmän 

ihmisen vaikutuksen alla olevat kohteet mahdollistavat hyvinvointia lisäävän irtautumisen 

arjesta ja kannustavat viettämään luonnossa pidempiä aikoja. Lähempänä olevien kohteiden 

vaikutukset hyvinvoinnille voivat olla mittaluokaltaan pienempiä mutta helpommin 

saatavilla, jolloin niiden merkitys korostuu eri tavoin. (Puhakka ym., 2017.) Eri luontokohteet 

voivat olla hyvinvointivaikutuksiltaan erilaisia riippuen luonnossa vierailijan 

henkilökohtaisesta luontosuhteesta, jota määrittävät kulttuuriset ja kasvatukselliset seikat. 

Toiselle rauhoittava metsäympäristö voi tuntua ympäristöön tottumattomalle vieraalta ja 

pelottavalta (Cantell ym., 2020). Myös esimerkiksi luonnonympäristön biodiversiteetti 

(Fuller ym., 2007), vuodenaikojen vaihtelu (Hakoköngäs & Puhakka, 2021; Wiens ym., 

2016) tai tietyt luonnonelementit kuten vesialueet (Korpela & Paronen, 2011) voivat olla 

tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvinvoinnin kokemuksiin. Yksiselitteistä ja kattavaa tutkimusta 

erilaisten luonnonelementtien vaikutuksista ei kuitenkaan vaikuta olevan saatavilla.  

Luonnonympäristön piirteiden ja yksilön henkilökohtaisen luontosuhteen lisäksi 

vuorovaikutuksen tyyppi voi vaikuttaa hyvinvoinnin kokemuksiin. Ihmisen ja muun luonnon 
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välistä vuorovaikutusta on monenlaista, ja kuten Hartigin ym. (2014) mallistakin voi päätellä, 

erilaisilla vuorovaikutuksilla on erilaisia terveyshyötyjä. Keniger ym. (2013) jakavat 

vuorovaikutuksen kolmeen tyyppiin: epäsuoraan (indirect), tahattomaan (incidental) ja 

tarkoitukselliseen (intentional).  Epäsuora vuorovaikutus on sellaista, jossa luontokokemus 

syntyy ilman fyysistä kontaktia luonnonympäristöön, esimerkiksi luontokuvia katsellessa. 

Tahaton vuorovaikutus tapahtuu muun toiminnan sivutuotteena, kuten puiston halki 

kulkevalla työmatkalla saatu luontokokemus. Tarkoituksellisella vuorovaikutuksella viitataan 

tietoisesti tarkoituksella haettuihin luontokokemuksiin. (Keniger ym., 2013.) Saman tyyppistä 

jaottelua käytetään myös Tillmanin ym. (2018) lasten ja nuorten luontokontakteista saamia 

mielenterveyden hyötyjä käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa. Katsauksessa 

luontokontaktien tyypit on jaoteltu kolmeen ryhmään: saavutettavuus (accessibility), altistus 

(exposure) ja tietoinen läsnäolo (engagement) luonnossa. Saavutettavuus vaikuttaa lapsen tai 

nuoren todennäköisyyteen kohdata luonnonelementtejä ja olla vuorovaikutuksessa luonnon 

kanssa, mutta ei tutkimusnäkökulmasta takaa suoraa kontaktia luonnon kanssa. Tällaisissa 

tutkimuksissa on tyypillisesti tarkasteltu luontoalueiden läheisyyttä lapsen tai nuoren kotiin 

tai kouluun. Altistus luonnonympäristöille voi tapahtua vaikkapa ikkunanäköalan kautta tai 

koulumatkalla, mutta tämän tyyppisissä tutkimuksissa luonnossa oleminen ei ole ollut 

toiminnan päätavoite. Kontakti luonnonympäristöön on kuitenkin ollut suoraa. Engagement –

kategorian tutkimuksissa on tarkasteltu tarkoituksellisia, suoria ja pitkäkestoisia 

luontokontakteja, joissa lapsi tai nuori on mennyt tarkoituksella luonnon äärelle ja keskittynyt 

kokemukseen, esimerkiksi luontoleirillä. (Tillman ym., 2018.) 

 

2.3.1 Psyykkinen hyvinvointi 

Luontokontakteilla on monipuolisia vaikutuksia mielenterveyteen ja psyykkiseen 

hyvinvointiin. Viheralueiden lähettyvillä asuminen on useiden tutkimusten perusteella 

yhteydessä vähäisempään mielenterveyden oireiluun verrattuna vähemmän vihreällä alueella 

asumiseen (Capaldi ym., 2015). Käynnit luonnonympäristöissä vahvistavat ihmisen 

emotionaalista hyvinvointia, eli vaikuttavat myönteisesti esimerkiksi hermostuneisuuden, 

surullisuuden, alakuloisuuden, tyyneyden ja onnellisuuden tunteisiin (Pasanen ym., 2014). 

Tieteellisten katsausten perusteella luontokontakteilla on positiivisia vaikutuksia myös 

itseraportoituihin vihan, uupumuksen, ja ahdistuksen tunteisiin sekä lisääntyneeseen 

energiseen oloon ja keskittymiskykyyn (Hartig, 2014). Luontokontaktien avulla stressaavista 
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tilanteista elpyminen on nopeampaa, ja luontoharrastukset ovat virkistävämpiä kuin 

sisätiloissa harrastettavat aktiviteetit (esim. Korpela & Paronen, 2011). 

Kotimaisen tutkimuksen kentällä luonnon vaikutuksia stressistä elpymiseen on tarkasteltu 

esimerkiksi Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin 2010 osiossa Luonnon 

hyvinvointivaikutukset (Korpela & Paronen, 2011). Raportissa tarkastellaan suomalaisten 

vapaa-ajanviettotottumuksia ja niiden vaikutuksia vastaajien hyvinvointiin. Raportti tukee 

yleistä käsitystä luonnonympäristöjen suotuisasta vaikutuksesta hyvinvointiin. 

Luontoharrastukset tuottavat enemmän mielihyvää ja ovat virkistävämpiä kuin monet muut 

vapaa-ajan harrastukset, ja niihin liittyvät elpymiskokemukset ovat vahvempia kuin 

rakennetuissa ulkoliikuntapaikoissa. Kiinnostavaa tosin on, että sisäliikuntapaikat koetaan 

yhtä elvyttäviksi kuin luonnonympäristöt. Tutkimuksessa arvellaan tämän johtuvan siitä, että 

liikunnan fysiologiset elvyttävät vaikutukset ovat hyviä, kun liikunta tapahtuu juuri siihen 

suunnitellussa tilassa. Kotona sisätiloissa liikkuminen on vähiten elvyttävää. Tulosten 

perusteella luontoympäristössä liikkuminen poistaa stressiä ja synnyttää positiivisia 

tunnetiloja. (Korpela & Paronen, 2011.)  

Vuorovaikutus luonnon kanssa voi vaikuttaa myös ihmisen käsitykseen itsestään. 

Luontokontaktit ja luontoyhteyden tunne ovat yhteydessä esimerkiksi voimistuneeseen 

autonomian eli omaehtoisuuden kokemukseen ja aikuisten sekä nuorten itsetuntoon ja 

itsevarmuuteen (Esim. Bowers ym., 2019; Capaldi ym., 2015). Kokemukset luonnossa voivat 

vahvistaa ihmisen pystyvyydentunnetta ja vahvistaa positiivisempaa minäkuvaa ja auttaa 

oman tai yhteisön identiteetin muodostumisessa (Keniger ym., 2013). Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa tehdyn ulkoiluleirin hyvinvointivaikutuksia tarkastelleen tutkimuksen 

perusteella leirillä oli positiivista vaikutusta sosiaalisten taitojen ja luontoyhteyden 

kokemusten lisäksi erityisesti nuorten itsensä haastamiseen ja parhaansa yrittämiseen. 

(Bowers ym., 2019.)  

Nuoruus on nopeiden ja haastavien muutosten aikaa, ja teini-ikäiset ovat tyypillisesti alttiita 

voimakkaille mielialanvaihteluille. Yhdysvalloissa 155 lukioikäistä nuorta osallistui 

tutkimukseen, jossa seurattiin GPS-laitteen avulla heidän liikkumistaan neljän päivän ajan, 

kartoitettiin karttaohjelman avulla altistumista luonnonympäristöille ja yhdistettiin 

liikkumista koskeva data nuorten raportoimiin mielialan vaihteluihin. Analyysi paljasti 

merkitsevän käänteisen yhteyden osallistujien kohtaamien luonnonelementtien määrän sekä 

mielialan häiriöiden (mood disturbances) välillä. Luontokontaktien ja mielialan suhde ei 
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vaihtele demografisten tai sosioekonomisten taustatekijöiden perusteella, mutta 

yhdysvaltalaistutkimuksen matalatuloisista perheistä olevat nuoret ovat vähemmän 

tekemisissä luonnon kanssa kuin varakkaampien perheiden nuoriso. (Li ym., 2018.) 

Luontokontaktit vaikuttavat tutkitusti myös lasten mielialaan ja tunteidensäätelyn taitoihin. 

Kontakti luonnonympäristöihin voidaan useiden tutkimusten perusteella yhdistää esimerkiksi 

lasten aggressiivisen käytöksen vähenemiseen (Kabisch ym., 2017).  

Luontokontakteilla on vaikutusta lasten ja nuorten mielenterveyteen, joskin aihetta koskevat 

tutkimukset ovat antaneet vaihtelevia ja monitulkintaisia tuloksia. Tillman ym. (2018) 

vertailevat katsausartikkelissaan useiden tutkimusten tuloksia luontokontaktien vaikutuksesta 

lasten ja nuorten mielenterveyteen, ja systemaattisen arvion perusteella vaikutus on 

positiivinen, joskaan ei kaikkien mielenterveyden mittarien kohdalla. Selvimmät tulokset 

luontokontaktien hyödyistä todettiin olevan ADDn/ADHDn, stressin ja resilienssin suhteen. 

(Tillman ym., 2018.) Roberts ym. (2019) päätyvät samansuuntaisiin tuloksiin lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin ja luontokontaktien välistä suhdetta käsittelevässä 

kirjallisuuskatsauksessa. Aihetta koskevista tutkimuksista monet ovat päätyneet ei-

merkitseviin tuloksiin, ja monet osoittavat luontokontakteilla olevan positiivisia 

hyvinvointivaikutuksia mm. lasten ja nuorten itsetunnolle ja -varmuudelle, stressin 

poistamiselle ja palautumiselle sekä resilienssille ja sosiaaliselle hyvinvoinnille (Roberts ym., 

2019). Nuorten kodin lähellä olevien viheralueiden ja mielenterveysongelmien väliltä 

löydettiin yli 9000 nuorta kattaneessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa käänteinen yhteys, eli 

viheralueet ovat tutkimuksen perusteella yhteydessä nuorten pienempään todennäköisyyteen 

sairastua mielenterveyden ongelmiin (Bezold ym., 2018). Kanadalaisen tutkimuksen 

(Piccininni ym., 2018) perusteella ulkoilun vaikutukset mielenterveyden oireiluun vaihtelevat 

sukupuolen perusteella niin, että tyttöjen mielenterveydelle on ulkoilusta enemmän hyötyä. 

Luontokontaktien vaikutusta nuorten mielenterveyteen on tarve tutkia enemmän.  

 

2.3.2 Kognitiivinen suorituskyky 

Urbaanit ympäristöt ovat usein todella stimuloivia ja vaativat jatkuvaa huomion jakautumista 

moneen suuntaan. Jatkuva melu ja visuaaliset ärsykkeet vaikuttavat negatiivisesti kognitiivisiin 

toimintoihin. Viheralueet puolestaan elvyttävät, auttavat huomiokyvyn palautumisessa ja 

uupumuksen vähentämisessä. Sekä tarkoituksellinen että vahingossa tapahtuva vuorovaikutus 

luonnon kanssa sekä kaupunki- että luonnonympäristöissä voi parantaa kognitiivista toimintaa. 
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(Keniger ym., 2013.) Luontokontakteilla on vaikutusta akateemiseen suorituskykyyn ja 

kognitiivisesti haastavista tehtävistä selviytymiseen (Berman ym., 2008).  Vaikutus pätee myös 

lapsiin. Luontokontaktit voivat lievittää lasten ADHD-oireita, parantaa keskittymiskykyä ja 

edistää kognitiivista kehitystä (Kabisch ym., 2017).  

Kognitiivisen suorituskyvyn osalta luontokontaktien hyvinvointivaikutuksia tarkastelevissa 

artikkeleissa nostetaan usein esiin Kaplanin ja Kaplanin (1989) Attention Restoration Theory 

(ART), huomiokyvyn palautumisen teoria (esim. Berman, 2008; Capaldi ym., 2015; 

Greenwood & Gatersleben, 2016; Han, 2010; Roberts, 2019). Teorian mukaan 

luonnonympäristössä vietetty aika auttaa palautumaan henkisestä uupumuksesta (mental 

fatigue) vapauttamalla tahdonalaisen huomion (directed attention) lepotilaan. Henkinen 

uupumus on tila, jossa pitkän keskittymisen jälkeen olo tuntuu uupuneelta henkisesti, vaikka 

fyysisesti ihminen voi olla energinen. Tahdonalaisen huomion keskittäminen 

epäkiinnostaviin asioihin vaatii tietoista häiriötekijöiden ulossulkemista ja ponnistelua, jotta 

pitkäjaksoinen keskittyminen on mahdollista. Tällainen keskittyminen aiheuttaa väsymystä ja 

muuttuu pitkässä käytössä tehottomaksi, johtaa virheisiin työskentelyssä ja lisääntyneisiin 

ärtymyksen tunteisiin. Tahdonalaisen huomion lisäksi ihmisen huomiokykyä ohjaa myös 

tahdosta riippumaton huomio, joka ei vaadi ponnistelua vaan huomio suuntautuu 

automaattisesti kiinnostaviin tai stimuloiviin asioihin ja tapahtumiin. (Kaplan & Kaplan, 

1989, s. 177–197.) 

Tahdonalaisen huomion kuormituksen aiheuttamasta henkisestä uupumuksesta voi palautua 

esimerkiksi nukkumalla, mutta myös lepuuttamalla tahdonalaista huomiota antamalla 

enemmän tilaa tahdosta riippumattomalle. Tahdonalaisen huomion lepuuttaminen vaatii 

ympäristöä, joka edellyttää mahdollisimman vähän tietoista huomion keskittämistä. Etäisyys 

omasta arkiympäristöstä, “poissa olemisen” kokemukset, mahdollisuus kokea uppoutuvansa 

ympäristöön tai olevansa yhteydessä suurempaan kokonaisuuteen, ympäristön viehättävät ja 

kiehtovat piirteet ja elementit sekä ympäristön yhteensopivuus yksilön tarpeiden ja 

taipumusten kautta ovat teorian mukaan palauttavan ympäristön avaintekijöitä. Palauttavan 

ympäristön avaintekijät esiintyvät usein luonnonympäristöissä, minkä vuoksi vuorovaikutus 

luonnon kanssa auttaa palautumaan stressistä ja henkisestä uupumuksesta erityisen hyvin. 

(Kaplan & Kaplan, 1989, s. 177–197.) 

Luonnonympäristöjen stressistä palauttavaa vaikutusta on tutkittu hiljattain myös 

aivokuvantamisen avulla. Tulokset tukevat esimerkiksi Kaplanin ja Kaplanin teoriaa 
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luonnonympäristöjen elvyttävästä vaikutuksesta. Tutkimuksen osallistujat katselivat 

aivokuvantamislaitteeseen kytkettyinä kuvia kaupunkiympäristöistä, joissa oli vaihteleva 

määrä luonnonelementtejä. Vihreämpien alueiden katselu vilkasti koehenkilöiden huomion ja 

stressin säätelyn kannalta keskeisten aivoalueiden toimintaa, mikä vastasi hyvin 

koehenkilöiden kuvausta tunnetiloistaan ja stressin vähenemisestä. Aivojen pihtipoimun taka-

alue, johon ympäristön viherpeitteellä tutkimuksen mukaan on vaikutusta, on osallisena 

erilaisissa neurologisissa häiriöissä. Tutkimus nostaakin esiin luontokontaktien 

potentiaalisesti terapeuttisen vaikutuksen. Erilaisten ympäristöjen vaikutusta eri ihmisryhmiin 

olisi kuitenkin tarpeen tarkastella syvemmin. Kaikkiaan aivokuvantamistutkimus antaa 

kuitenkin tukea laajalti jaetulle käsitykselle luonnonelementtien stressiä vähentävästä ja 

hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta. (Chang ym., 2021.)  

Myös nuorten stressistä palautumiselle luontokontakteista on etua. Greenwood ja Gatersleben 

(2016) tarkastelevat tutkimuksessaan nuorten psyykkistä ja fyysistä palautumista stressistä 

luonnonolosuhteissa sekä ystävien ja mobiilipelien vaikutusta palautumiseen. Tutkimus 

tehtiin kouluympäristössä, jossa stressaavan tilanteen jälkeen nuoret ohjattiin joko vehreälle 

sisäpihalle tai pieneen luokkahuoneeseen rauhoittumaan. Tämän jälkeen heidän sykettään, 

keskittymiskykyään ja koettua mielialaansa tarkasteltiin eri menetelmin. Osa nuorista 

ohjattiin rauhoittumaan yhdessä itse valitun ystävän kanssa, osa yksin, ja osaa pyydettiin 

pelaamaan puhelimella rauhoittumisen ajan. Tulosten perusteella nuoret pystyvät 

keskittymään paremmin oltuaan 20 minuuttia ulkona kuin 20 minuuttia sisällä kaikissa 

asetelmissa. (Greenwood & Gatersleben, 2016.) 

 

2.3.3 Fyysinen hyvinvointi 

Monet luontokontaktien hyvinvointivaikutuksista on hankalaa asettaa yksiselitteisesti 

fyysisten tai psyykkisten hyötyjen kategorioihin, sillä monet hyvinvointiin vaikuttavat ilmiöt 

ilmenevät ihmisessä sekä psyykkisesti että fyysisesti. Yksi tällainen esimerkki on stressi, joka 

usein koetaan psyykkisenä tilana, mutta johon liittyy myös moninaisia fyysisiä oireita. 

Kaupunkiympäristöihin verrattuna viheralueilla on positiivisia fyysisiä vaikutuksia 

stressaavien tilanteiden jälkeen. Stressiin liittyviä fyysisiä mittareita, kuten verenpainetta, 

ihon sähkönjohtavuutta, sykettä ja lihasjännitystä tarkastelleissa tutkimuksissa on todettu 

luonnonympäristöllä olevan alentava vaikutus verrattuna kaupunkiympäristöihin (esim. 

Tyrväinen ym., 2014; Ulrich ym., 1991). Muun muassa puutarhanhoidolla on stressaavan 
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tilanteen jälkeen selvästi enemmän kortisolitasoa laskeva vaikutus kuin vaikkapa kirjan 

lukemisella sisällä (Van den Berg & Custers, 2011). Luonnonympäristöt ja elementit voivat 

vaikuttaa stressiin myös lisäämällä fyysistä etäisyyttä kuormittaviin tekijöihin tai 

vähentämällä niistä koettua kuormitusta muilla tavoin. Luonnonelementit kaupunkialueella 

voivat esimerkiksi vähentää stressaavaa melua, peittää visuaalisesti epämiellyttäviä 

rakennuksia ja lisätä yksityisyyttä ihmisten kotiympäristöissä. (Hartig, 2014.) 

Luonnonympäristöjen stressiä vähentävistä ominaisuuksista puhuttaessa viitataan usein 

Ulrichin stressistä palautumisen teoriaan (Stress recovery theory, SRT) (Ulrich, 1983; Ulrich 

ym., 1991). Teorian mukaan visuaalisesti miellyttävän luonnonympäristön herättämä 

positiivinen tunnereaktio käynnistää automaattisesti useita stressiä vähentäviä psykofyysisiä 

prosesseja kehossa. Erilaisilla arkipäivän ympäristöillä voi olla erilaisia vaikutuksia stressistä 

palautumiseen, ja yksilö voi hyödyntää ympäristön muutosta stressaavasta tilanteesta 

palautumisen välineenä. (Ulrich ym., 1991.) Teoria on biofiliahypoteesin (Kellert & Wilson, 

1993) mukainen, eli Ulrich arveli luonnonympäristöjen stressiä vähentävien ominaisuuksien 

perustuvan evoluutioon. Positiiviset psykofyysiset reaktiot perustuvat erityisesti sellaisten 

luonnonelementtien kohtaamiselle, jotka ovat historiallisesti edesauttaneet ihmislajin 

hyvinvointia ja selviytymistä, kuten tarjonneet ravintoa tai suojaa. Pelottavien tai 

epämiellyttävien luonnonelementtien kohtaaminen ei siis auta palautumaan stressistä. (Ulrich, 

1983; Ulrich ym., 1991.) 

Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti fyysinen aktiivisuus, joka edistää 

kokonaisvaltaisesti sekä ihmisen fyysistä että psyykkistä terveyttä. Luonnonympäristöt voivat 

tarjota sopivan tilan aktiivisuutta edistävälle toiminnalle, ja luonnonympäristössä ollessaan 

ihmiset useimmiten ovat jollakin tapaa fyysisesti aktiivisia. Luonnonelementit myös 

kannustavat liikkumiseen monissa yhteyksissä. Esimerkiksi työmatkan viheralueet voivat 

kannustaa kävelemään tai pyöräilemään moottorikulkuneuvojen käyttämisen sijasta, joskin 

muut tekijät, kuten infrastruktuuri ja turvallisuus, vaikuttavat liikkumiseen enemmän. (Hartig 

ym., 2014.) Myös nuorten ulkoliikuntaa ja terveyttä voidaan edistää nuorille mieleisten puita, 

nurmea ja niittyjä sekä liikunnallisia aktiviteetteja tukevien ulkoilualueiden saatavuutta 

parantamalla. Monipuolisten liikuntaa tukevien ulkoilualueiden saatavuudella todetaan 

turkkilaisessa tutkimuksessa olevan yhteys nuorten terveyteen, ulkoliikuntaan ja 

painoindeksiin. (Akpinar, 2019.) Fyysisen aktiivisuuden ja viheralueiden välistä yhteyttä 

koskevat tutkimustulokset ovat kuitenkin Hartigin ym. (2014) tekemän katsauksen perusteella 

monin paikoin epävarmoja ja ristiriitaisia, ja aihetta olisi tarpeen tutkia lisää. 
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Fyysiseen hyvinvointiin liittyvät myös miellyttävät aistikokemukset, jotka nousevat esiin 

useissa tutkimuksissa hyvinvoinnin lähteenä. Esimerkiksi kotimaisten kansallispuistojen 

hyvinvointivaikutuksia koskevassa tutkimuksessa (Puhakka ym., 2017) fyysisiä vaikutuksia 

tarkastellessa korostuvat tutkimukseen osallistuneiden raportoimat moniaistiset 

luontokokemukset. Myös nuorille luonnon tarjoamat aistielämykset ovat tärkeitä 

hyvinvoinnin lähteitä. Esimerkiksi Milliganin ja Bingleyn (2007) tutkimuksessa brittiläiset 

nuoret mainitsevat aistikokemukset - katselemisen, kuuntelemisen, tunnustelun, tuoksut, värit 

ja äänet - yhtenä luonnonympäristöjen rauhoittavuuden tekijänä. Aistikokemusten 

merkityksellisyys nuorille todetaan myös Hakokönkään ja Puhakan (2021) tutkimuksessa, 

jossa esimerkiksi linnunlaulu, puhdas ilma ja luonnon värit esiintyvät toistuvasti osallistujien 

kirjoituksissa onnellisuuden ja luonnon välisestä yhteydestä. 

Luontokontaktien puutteella on tutkitusti yhteyttä myös immuunisairauksiin. Biodiversiteetin 

globaalin heikentymisen on todettu olevan yhteydessä allergioiden, atopian ja muiden 

kroonisten immuunisairauksien esiintymisen äkilliseen kasvuun kaupungistuneissa 

yhteiskunnissa. Luonnonympäristöjen monipuolinen mikrobisto tukee ihmisen 

immunologista puolustusjärjestelmää. Kaupungistuminen, luontoalueiden kaventuminen, 

hygieniatason nousu ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat vähentäneet ihmisten 

altistumista tärkeille mikrobeille. Monipuolinen mikrobialtistus suojaa ihmistä immuuni- ja 

autoimmuunisairauksilta. (Haahtela ym., 2013; Hanski ym., 2012.) Tällä 

immuunijärjestelmän ja luontokontaktien yhteydellä on arveltu olevan vaikutusta myös 

joidenkin syöpien kehittymiseen. Luontovierailulla voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus 

tiettyjen syöpien esiintyvyyteen, sillä luontokontaktien mahdollistama runsas mikrobisto lisää 

immuunijärjestelmälle tärkeiden luonnollisten tappajasolujen aktiivisuutta elimistössä. (Lee 

ym., 2012.) Metsässä vietetty aika lisää luonnollisten tappajasolujen aktiivisuutta ja määrää 

sekä solunsisäisäisiä syövänvastaisia proteiineja (Li ym., 2008). Luonnossa vietetty aika voi 

siis parantaa immuunijärjestelmän toimivuutta ja siten vähentää riskiä monien 

autoimmuunisairauksien sekä joidenkin syöpien kehittymiseen.  

 

2.3.4 Sosiaalinen ja henkinen/hengellinen hyvinvointi 

Luontokontakteilla on yhteys myös hyvinvoinnin sosiaalisiin ulottuvuuksiin, sillä 

luontokontaktit edesauttavat sosiaalista kanssakäymistä, ja toisaalta yksinolo luonnossa voi 

auttaa myös palautumaan sosiaalisesta stressistä. Houkuttelevilla viheralueilla on paljon 
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potentiaalia vahvistaa ja luoda sosiaalisia siteitä. Kaupunkien viheralueilla ja 

luontokontakteilla voidaan lieventää kaupungistumisen haittoja, kuten yksilöiden eristymistä 

ja yksinäisyyttä, sosiaalisen tuen puutetta sekä konflikteja ja rikollisuutta (Hartig, 2014; 

Keniger ym., 2013). Monet viheralueiden sosiaaliset hyödyt perustuvat yhteisöllisen 

toiminnan mahdollistamiselle, mikä lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta paikallisten keskuudessa (Keniger ym., 2013). Esimerkiksi 

naapuruston viheralueiden määrällä on useiden tutkimusten mukaan todettu yhteys 

vahvempiin sosiaalisiin siteisiin ja sosiaaliseen toimintaan naapuriyhteisössä (Capaldi ym., 

2015; Hartig, 2014). Kaupunkien viheralueet voivat mahdollistaa monia erilaisia sosiaalisia 

tilanteita, jotka lisäävät eri tavoin ihmisten hyvinvointia. Viheralueilla tapahtuu 

tuntemattomien nopeita ohimeneviä kohtaamisia, epävirallisia ystävien tapaamisia sekä 

formaalien ryhmien säännöllisiä kokoontumisia. (Dinnie ym., 2013.) Dinnie ym. (2013) 

toteavat kaupunkipuistojen käyttöä tarkastelevassa tutkimuksessaan, että tuttujen ihmisten 

kanssa viheralueella vietetty aika lisäsi eniten tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointia, 

mutta myös vieraiden läsnäoloa pidettiin tärkeänä. Luonnonympäristöt voivat siis auttaa 

myös ystävien ja perheenjäsenten välisten suhteiden vahvistamisessa ja ylläpitämisessä. 

Ystävän kanssa luonnonympäristössä vietetty aika vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin 

enemmän kuin sosiaalinen sisätiloissa oleskelu (Greenwood & Gatersleben, 2016).  

Luontokontaktien sosiaalisten hyvinvointivaikutusten toinen näkökulma on 

luonnonympäristöjen mahdollistama yksinolo ja pako sosiaalisilta stressitekijöiltä. 

Luonnonympäristöt tarjoavat tärkeitä yksinolon ja rauhoittumisen paikkoja, mikä voi tarjota 

voimavaroja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Luontokontaktien palauttavien 

terveysvaikutusten osalta yksinolo luonnossa voi olla tehokkaampaa kuin seurassa ulkoilu. 

(Pasanen ym., 2018.) Vaikka ystävien kanssa vietetyn ajan merkitys on tyypillisesti 

korostunut juuri nuorten keskuudessa ja luonnonympäristöt voivat olla nuorille sosiaalisia 

ajanviettopaikkoja, nuorten luontosuhdetta tarkastelevissa tutkimuksissa näkyy luonnon 

merkitys myös nuorille yksinolon ja hiljentymisen paikkana. Puhakan (2014) tutkimuksessa 

lahtelaisista nuorista alle kymmenesosa mainitsee ystävien seuran luonnossa viettämäänsä 

aikaa kuvatessaan. Hakoköngäs ja Puhakka (2021) toteavat yksinolon ja hiljaisuuden olevan 

erityisen merkityksellisiä niille nuorille, joilla on kaikista läheisin suhde luontoon. Wiensin 

ym. (2016) pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa nuoret 

korostavat luonnon merkitystä rauhoittumisen ja yksinolon paikkana ja arvostavat erityisesti 

luonnon tarjoamaa mahdollisuutta olla yksin. Luonnon merkitys nuorille yksinolon paikkana 
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on tunnistettu jo pitkään: myös Pantzarin (1998) tutkimuksessa mainitaan yksityisyyden 

kokemuksen luonnossa olevan vetovoimainen nuorten luontosuhdetta vahvistava tai 

mahdollistava tekijä.  

Yksinolon hyvinvointivaikutukset nuorille näyttäytyvät kansainvälisessä 

tutkimuskirjallisuudessa toisaalta osittain ristiriitaisina. Greenwoodin ja Gaterslebenin 

tutkimuksessa (2016) brittiläisten nuorten mieliala paranee enemmän ulkona kuin sisällä, 

mutta ystävän kanssa sisällä oleminen parantaa nuorten mielialaa enemmän kuin koulupäivän 

aikana yksin ulkoilu. Tutkimuksessa pohditaan, kuinka nuorille ystävien seura on usein niin 

tärkeää, että yksin jääminen voi olla jopa haitaksi hyvinvoinnille. Huomiokyvyn 

palautumisen teorian (Kaplan & Kaplan, 1989) perusteella luonnonympäristö on palauttava 

vain sopiessaan yksilön tarpeisiin, ja nuorille tarve sosiaalisuuteen voi olla niin vahva, että 

luonnonympäristö ei palvele heidän tarpeitaan. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin 

todeta, että luonnonympäristöt voivat lisätä nuorten hyvinvointia, jos tarpeet sosiaalisuuteen 

huomioidaan samalla. (Greenwood & Gatersleben, 2016.)  

Sosiaalisten hyvinvointihyötyjen lisäksi luontokontaktit voivat antaa ihmisille 

henkisiä/hengellisiä hyötyjä, joita on kuitenkin tutkittu vähemmän kuin fyysisiä, psyykkisiä 

ja sosiaalisia. Henkisen hyvinvoinnin osia voivat olla esimerkiksi elämän 

merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset ja inspiroituminen. Luontokontaktit 

voivat vahvistaa näitä osia ja tarjota kokemuksia esimerkiksi yhteydestä luontoon, muihin 

ihmisiin tai maailmankaikkeuteen. Henkisen hyvinvoinnin määrittely on kuitenkin 

monitulkintaista, ja tutkimus aiheesta vähäistä sekä länsimaiseen kontekstiin painottunutta, 

vaikka kulttuurien välillä on varmasti erilaisia kokemuksia. (Keniger ym., 2013.) 
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3 Aineisto ja metodit 
 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa tarkastelen lahtelaisten nuorten luonnon virkistyskäyttöä ja 

luontoharrastuksia, heidän kokemustaan suhteesta luontoon sekä näihin vaikuttavia 

taustatekijöitä. Lisäksi tarkastelen hyvinvoinnin ja luontosuhteen välisiä yhteyksiä sekä sitä, 

miten nuoret itse kokevat luonnossa olon vaikuttavan hyvinvointiinsa. Tutkimuskysymykseni 

ovat seuraavat: 

- Kuinka nuoret viettävät aikaa luonnossa ja millainen on heidän suhteensa luontoon? 

- Kuinka vuorovaikutus luonnon kanssa vaikuttaa nuorten koettuun hyvinvointiin? 

Keskityn tutkimuksessa pitkälti tarkastelemaan kuvailevin menetelmin nuorten luonnossa 

liikkumista, luontoharrastuksia ja luontosuhdetta. Tarkastelen sitä, kuinka usein ja millaisissa 

luonnonympäristöissä nuoret viettävät luonnossa aikaa kesä- ja talvikaudella. Vertailen 

sukupuolen, iän ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksia luonnossa vietettyyn aikaan. 

Lisäksi tarkastelen, kenen kanssa nuoret yleensä viettävät luonnossa aikaa, ja mitä harvoin 

luonnossa käyvät nuoret pitävät luonnossa liikkumisen esteinä. Selvitän, miten vahvasti 

nuoret kokevat olevansa osa luontoa tai luonnosta erillisiä. 

Nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on niin monia, ettei tämän tutkimuksen 

perusteella voi yksiselitteisesti osoittaa luonnon vaikutusta nuoren raportoimaan 

hyvinvointiin kyselyn täyttämisen hetkellä. Tarkastelen kuitenkin hyvinvoinnin, 

luontosuhteen ja luonnossa liikkumisen välisiä yhteyksiä sekä sitä, millaisia tunteita nuoret 

luonnossa kokevat. Lisäksi tutkin, miten sukupuolten, ikäryhmien ja eri tavoin itsensä osaksi 

luontoa kokevien nuorten kokemukset luontokäyntien aiheuttamista hyvinvointivaikutuksista 

eroavat. 

 

3.2 Kyselytutkimuksen toteutus 

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Helsingin yliopiston NATUREWELL-

tutkimushankkeen tarpeisiin Lahden yläkouluissa syksyllä 2020. Aineistoa käytetään myös 

muuhun tutkimukseen. Osallistuin tutkimusavustajana lomakkeen suunnitteluun, 

SurveyMonkey-kyselypalveluun siirtämiseen ja lopullisen aineiston käsittelyyn. Kysely 

suunnattiin 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille nuorille ja kiinnostusta osallistua tutkimukseen 

kysyttiin kaikista Lahden yläkouluista, lukuun ottamatta ruotsinkielistä sekä kristillistä 
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yläkoulua. Vastauksia saatiin yhteensä 1256 viidestä eri koulusta: Kivimaan, Kärpäsen, 

Lähteen, Salpausselän ja Yhteiskoulun yläluokilta. Kyselyn palautti keskeneräisenä 184 

vastaajaa ja osallistujat vastasivat keskimäärin 85 prosenttiin kysymyksistä. 

Kyselytutkimukseen osallistuminen toteutettiin kouluissa koulupäivän aikana opettajan 

valvonnassa. Osallistuneet luokat ovat vastanneet kyselyyn eri ajankohtina syys-, loka- ja 

marraskuussa. Osallistuminen oli nuorille vapaaehtoista ja kysely täytettiin anonyymisti 

sähköisessä SurveyMonkey-palvelussa (www.surveymonkey.com). Valtaosa vastaajista on 

luultavasti vastannut kyselyyn mobiililaitteella. Tiedossa ei ole, kuinka monelle nuorelle 

kysely annettiin alun perin täytettäväksi, joten vastauskadon osuutta ei voida varmasti sanoa. 

Opettajilta saadun palautteen perusteella kyselyn täyttämisestä kokonaan kieltäytyneitä 

oppilaita oli kuitenkin vain muutamia.  

Kyselylomake oli suomenkielinen ja siinä esitettiin 30 kysymystä tai kysymyspatteristoa, 

jotka eriteltiin kymmeneen osa-alueeseen. Osa-alueita olivat taustatiedot, hyvinvointi, 

tyytyväisyys elämään, ulkoiluharrastukset, luontosuhde, mieliala luonnossa, kokemus 

elpymisestä, kognitiiviset taidot, sosiaalinen hyvinvointi sekä aistimukset ja fyysinen olo. 

SurveyMonkey-palvelun mukaan kyselyn täyttämiseen käytettiin tyypillisesti noin 13 

minuuttia ja 15 sekuntia.  

Lähes kaikki kyselyssä esitetyt kysymykset ja kysymyspatteristot perustuvat aiempiin 

tutkimuksiin, eli niitä ei kehitetty erikseen tätä tutkimusta varten. Tämä mahdollistaa tulosten 

vertailun aiempiin tutkimuksiin sekä parantaa tutkimuksen luotettavuutta, kun skaaloja on 

testattu aiemmissa tutkimuksissa. Osa kysymyksistä on muotoiltu aiempien tutkimusten 

perusteella tutkimuksen tarpeisiin sopiviksi esimerkiksi kysymyksenasettelua hiukan 

muokkaamalla. Elämääntyytyväisyyttä mittaavat kysymykset 10-11 perustuvat 

kouluterveyskyselyyn (Luopa ym., 2014). Kysymysten 12-13 liikunnan määrän mittarit olivat 

samoja kuin valtion liikuntaneuvoston LIITU-tutkimuksessa (Kokko ym., 2018). Kysymysten 

14-15 luonnossa vietetyn ajan mittari perustuu Ojalan ym. (2019A) tutkimukseen. Seuraa 

koskeva kysymys numero 18 on yhtenäinen Nuorten metsäbarometrin (Suomen 

metsäyhdistys ry, 2019) kanssa. Kysymyksen 23 luonto- ja kaupunkiorientoitumista 

mittaavaa skaalaa on käytetty esimerkiksi Tyrväisen ym. (2007) ja Ojalan ym. (2019A) 

tutkimuksissa. Kysymyksen 24 luontosuhdetta mittaava Inclusion nature in self -kuvio 

perustuu Schultzin artikkeliin vuodelta 2001. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tarkastelevat 
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kysymyspatteristot 26-30 perustuvat Metsähallituksen kansallispuistojen 

hyvinvointivaikutuksia tarkastelevaan tutkimukseen (Kaikkonen ym., 2014). 

Tutkimuskysely oli laaja, ja osa lomakkeella kysytyistä kysymyksistä jäi lopulta tämän työn 

analyysien ulkopuolelle. Hyvinvointimittarin (k. 9) tutkimuskäyttöön liittyi lupakysymyksiä, 

joiden selvittäminen maisterintutkielman puitteissa olisi ollut tarpeettoman työlästä. 

Luontosuhdetta tarkasteleva kysymyspatteristo (k. 25) perustuu Katherine Irvinen 

kehittämään Capabilities -skaalaan, josta ei ole vielä tehty tieteellisiä julkaisuja. Tuloksia 

analysoidessani minulta puuttui tarkat tiedot, miten Irvinen skaalaa on ajateltu analysoitavan, 

minkä vuoksi päädyin käyttämään luontosuhteen mittarina Schultzin (2001) Inclusion of 

nature in self -kuviota. 

 

3.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on huomioitava sekä validiteetti että reliabiliteetti. 

Validiteetti kertoo, mitataanko sitä, mitä oli aikomus mitata ja reliabiliteetti mittauksen 

tarkkuuden. (Vehkalahti, 2014, s. 41.) Luontosuhteen ja hyvinvoinnin käsitteet ovat niin 

laajat ja monella tapaa operationalisoitavissa, että tutkimuskysymyksiin voisi saada erilaisia 

vastauksia erilaisilla määritelmillä. Nähdäkseni kuitenkin kyselytutkimuksen kysymykset 

antavat hyvän ja kattavan kuvan lahtelaisten nuorten luonnossa liikkumisen tavoista, 

luontosuhteesta ja siitä, kuinka he kokevat luonnossa olemisen vaikuttavan heidän 

hyvinvointiinsa, eli tutkimustulokset ovat valideja. Kaikkiin näihin kysymyksiin voitaisiin 

syventyä vielä tarkemmin, mutta tutkimus tarjoaa hyvän yleiskuvan kysymyksistä, joihin 

kotimaisen tutkimuksen kentällä ei ole vielä aiemmin keskitytty yhtä laajamittaisesti. 

Nähdäkseni myös tutkimuksen mittaustarkkuus ja käytetyt mitta-asteikot palvelevat tätä 

tarkoitusta. Tutkimuskysymyksiin voitaisiin etsiä vastauksia myös kyselytutkimusta 

tarkemmilla ja objektiivisemmilla mittareilla, mutta tämä palvelisi paremmin yksittäiseen 

osa-alueeseen syventyvää jatkotutkimusta. 

Opettajille, nuorille sekä heidän huoltajilleen kerrottiin ennen kyselyn toteuttamista kyselyn 

suurpiirteiset aihealueet ja kesto, kerätyn tiedon käyttötarkoitus ja hankkeen tiedot sekä 

yhteystiedot lisätietoja varten. Lisäksi kerrottiin kyselyyn vastaamisen olevan vapaaehtoista, 

anonyymia ja luottamuksellista. Huoltajille tieto välitettiin opettajien kautta. Opettajia 

ohjeistettiin halutessaan keskustelemaan kyselyn täyttämisen jälkeen nuorten kanssa 

luontosuhteesta ja luonnon arvostamisesta, mutta korostettiin, ettei keskustelua käytäisi ennen 
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kyselyn täyttämistä, jotta se ei vaikuttaisi nuorten antamiin vastauksiin. Nuoria ohjeistettiin 

lukemaan kysymykset huolella ja vastaamaan niihin henkilökohtaisesti sekä kysymään 

tarvittaessa apua opettajalta. 

Yläasteikäisten vastaajien tutkiminen kouluympäristössä asettaa tutkimuksen luotettavuudelle 

jonkin verran haasteita. Tutkimukseen vastaaminen oli ohjeistuksen mukaan vapaaehtoista, 

mutta vapaaehtoisuus kouluympäristössä jää helposti toteutumatta. Opettajan mahdollisesti 

tarjoama vaihtoehtoinen tehtävä saattaa olla epämieluisampi tai kysely mielletään osaksi 

pakollisia koulutehtäviä. Opettajia ohjeistettiin kertomaan kyselyn olevan vapaaehtoinen, 

mutta jokaisen vastauksen olevan tärkeä tutkimuksen kannalta.  

Vastauksista huomaa, että kyselyyn vastasi pieni joukko sellaisia nuoria, jotka eivät ole 

aidosti halunneet osallistua tutkimukseen. He ovat esimerkiksi vastanneet kaikkiin 

vastausvaihtoehtoihin saman vaihtoehdon, jättäneet kyselyn kesken tai kirjoittaneet 

asiattomia vastauksia avoimiin kenttiin. Tämä on sekä tutkimusetiikan kannalta kyseenalaista 

että vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Vastentahtoisestikaan vastanneille nuorille 

lyhyehkön kyselyn täyttämisestä ei ole kuitenkaan aiheutunut kohtuutonta haittaa. Ennen 

datan analysointia vastaajien joukosta on poistettu ne vastaajat, joiden kohdalla on selvää, 

etteivät he ole vastanneet kyselyyn vakavissaan, mikä parantaa analyysin luotettavuutta. 

 

3.4 Aineiston analyysi 

3.4.1. Datan valmistelu 

Kyselyyn saatiin 1256 vastausta, mutta vastauksia jouduttiin karsimaan, ja lopullinen aineisto 

kattoi 1123 vastaajaa. Karsiminen tehtiin seuraavien ehtojen perusteella: 

- Vastaaminen on jäänyt kesken niin, että vastaaja on ehtinyt vastata alle puoleen 

kysymyksistä. 

- Yhteiskoulusta vastasi kyselyyn vahingossa yksi ryhmä kuudesluokkalaisia, joiden 

vastaukset poistettiin analyyseista. 

- Vastaaja on vastannut vähintään viiden osion kaikkiin kysymyksiin samalla 

vastausvaihtoehdolla. 

- Vastaaja on vastannut vähintään kolmen osion kaikkiin kysymyksiin samalla 

vastausvaihtoehdolla, ja kysely on jäänyt vastaajalta kesken. 

- Vastauksissa on huomattavia ristiriitaisuuksia ja vastausaika on ollut nopea. 
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- Vastauksissa on ollut ristiriitaisuuksia ja useita vääriä tietoja, esimerkiksi koulun 

kohdalle on merkitty sellainen koulu, josta ei lopulta osallistuttu tutkimukseen.  

 

Näiden ehtojen lisäksi karsintaan vaikuttivat asiattomat vastaukset avoimiin kysymyksiin. 

Pelkästään asiattomien vastausten perusteella vastaajia ei kuitenkaan karsittu, jos vastaajan 

kokonaisvastaus ei ollut ristiriitainen ja vaikutti mietityltä. Kysymysosioiden 27–30 suorat 

vastausrivit eivät yksinään johtaneet poistoon, sillä näiden kysymysten yhtenäiset vastaukset 

ovat loogisesti perusteltavissa. 

 

3.4.2 Mittaustarkkuus ja muuttujien jakaumat 

Muuttujat olivat mittaustarkkuudeltaan diskreettejä eli järjestysasteikollisia tai luokiteltuja. 

Faktorianalyysilla aineiston pohjalta luotuja summamuuttujia käsiteltiin jatkuvina muuttujina. 

Ennen analyysia tarkastelin muuttujien jakaumia normaalijakaumatestillä, joka totesi lähes 

kaikki muuttujat ei-normaalisti jakautuneiksi. Tämän jälkeen tarkastelin muuttujien vinous- ja 

huipukkuuskertoimia, sillä melko yleisen kriteerin mukaan jakaumaa voidaan käsitellä 

normaalina, jos sekä vinous- että huipukkuuskertoimet ovat itseisarvoltaan pienempiä kuin 1, 

vaikka normaalijakaumatesti osoittaisi toisin (Nummenmaa, 2009, s. 155). Näin arvioituna 

suuri osa järjestysasteikolla mitatuista muuttujista täytti normaalijakaumaoletuksen. 

Kuitenkaan läheskään kaikki muuttujat eivät osoittautuneet normaalisti jakautuneiksi, joten 

jatkuvien muuttujien ryhmäkohtaisten erojen tilastollista merkitystä arvioidessa käytettiin ei-

parametrisia menetelmiä ja faktorianalyyseissa normaalijakaumaoletuksesta poikkeamiselle 

vähemmän herkkää Generalized least squares -menetelmää. 

 

3.4.3 Muuttujien uudelleenluokittelu 

Osa muuttujista uudelleenluokiteltiin pienempiin ryhmiin analyysien helpottamiseksi. 

Erityisesti taustamuuttujia uudelleenluokiteltiin analyysin helpottamiseksi. Syntymävuoden 

perusteella luotiin kolme ikäryhmää, 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset. Vuosina 2007-2008 syntyneitä 

käsiteltiin 7.-luokkalaisina, 2006 syntyneitä 8.-luokkalaisina ja 2005-2003 syntyneitä 9. 

luokkalaisina. Asumismuotoa koskevan kysymyksen perusteella luotiin kaksi ryhmää 

vastaajista, joiden ainoa tai molemmat vuoroasumisen kodit ovat omakotitalossa, tai ainoa tai 

molemmat kodit ovat kerrostalossa. Tässä tutkimuksessa jätettiin tarkastelun ulkopuolelle 

nuoret, jotka vuoroasuvat kahdessa asumismuodoltaan erilaisessa kodissa tai jotka asuvat 
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rivitalossa. Vanhempien koulutuksen perusteella luotiin ryhmä vastaajista, joilla on ainakin 

yksi korkeakoulutettu vanhempi, sekä toinen, osittain päällekkäinen ryhmä vastaajista, joilla 

on ainakin kaksi korkeakoulutettua vanhempaa. Taloustilanne uudelleenluokiteltiin jakauman 

perusteella kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä yhdistettiin ne, jotka arvioivat perheensä 

taloudellisen tilanteen huonoksi tai kohtalaiseksi ja toisessa ryhmässä hyväksi tai erittäin 

hyväksi. Perheen taloustilanteen huonoksi arvioivia oli niin pieni osuus vastaajista (2 %), että 

muuttujan uudelleenluokittelu oli analyysin kannalta hyödyllistä. 

Hyvinvointia mittaavista muuttujista uudelleenluokiteltiin sekä elämääntyytyväisyys että 

koettu terveys, jotta muuttujien luokista saatiin analyysin kannalta mielekkään kokoisia. 

Elämääntyytyväisyyttä koskeva muuttuja uudelleenluokiteltiin neljään ryhmään yhdistämällä 

elämäänsä melko tai erittäin tyytymättömät samaan ryhmään, sillä erittäin tyytymättömiä 

vastaajia oli aineistossa hyvin pieni osuus (2 %). Terveyttä koskeva muuttuja 

uudelleenluokiteltiin yhdistämällä terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevat yhteen 

ryhmään sekä melko tai erittäin hyväksi kokevat toiseen ryhmään. 

Luonnossa kesäisin ja talvisin liikkumista kartoittavan kysymyksen vastausvaihtoehdot 

yhdistettiin kolmeen ryhmään: 1-3 kertaa kuukaudessa tai harvemmin liikkuvat, 1-3 kertaa 

viikossa liikkuvat sekä 4-7 kertaa viikossa liikkuvat. Erot ryhmien välisessä liikkumisessa 

olivat näin yhä selkeitä, mutta muuttujien analysointi helpottui. Erityisesti harvemmin kuin 

kuukausittain luonnossa liikkuvien osuus olisi jäänyt analyysien kannalta liian pieneksi ilman 

uudelleenluokittelua (6 %). Myös kaikki mielialaa, kuten alakuloa tai yksinäisyyttä, 

luonnossa mittaavat väittämät (k. 26) luokiteltiin kolmeen luokkaan: harvoin tai ei koskaan, 

silloin tällöin, usein tai jatkuvasti.  

Kysymyspatteriston 23 sisältämistä väittämistä muodostettiin eksploratiivisen 

faktorianalyysin avulla aiempaan tutkimukseen (Tyrväinen ym., 2007) nojaten kaupunki- ja 

luonto-orientoituneisuutta mittaavat summamuuttujat. (Katso liite 4.) Kysymyspatteristojen 

27-30 väittämistä muodostettiin samoin hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia mittaavat 

summamuuttujat samoin kuin Puhakan ym. (2017) kansallispuistojen hyvinvointivaikutuksia 

tarkastelevassa tutkimuksessa. (Katso liite 5.) Summamuuttujia on yhteensä kuusi: 

psyykkinen hyvinvointi, miellyttävät tuntemukset, sosiaalinen hyvinvointi, irtautuminen, 

oppiminen ja luovuus sekä fyysinen hyvinvointi. 
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3.4.4 Tilastolliset menetelmät 

Aineiston analysointiin käytettiin useita tilastollisia menetelmiä. Suurin osa kysymyksistä 

analysoitiin kuvaavilla menetelmillä, kuten tarkastelemalla muuttujien frekvenssejä ja 

prosenttiosuuksia. Valtaosa muuttujista oli luokittelu- tai järjestysasteikollisia, joten ryhmien 

välisiä eroja tarkasteltiin enimmäkseen ristiintaulukoimalla ja χ²-testillä. Luonto- ja 

kaupunkiorientoituneisuutta sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia mittaavista väittämistä 

luotiin faktorianalyysin avulla jatkuvia summamuuttujia, joiden ryhmäkohtaisten erojen 

tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin epäparametrisilla Mann-Whitneyn U-arvolla sekä 

Kruskal-Wallisin testillä, sillä kaikki muuttujat eivät olleet normaalijakautuneita.  

Ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin p-arvon avulla. 

Tutkimuksessa sovellettiin yleisiä tilastollisen merkitsevyyden tasoja: p<.05 = tilastollisesti 

lähes merkitsevä (*), p<.01 = tilastollisesti merkitsevä (**) ja p<.001 = tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (***). 

 

3.5 Aineiston kuvaus 

3.5.1 Vastaajat 

Vastaajien sukupuolijakauma oli melko tasainen: 48,5 % vastaajista oli tyttöjä ja 47 % poikia. 

4,5 % oli sukupuoleltaan muuta kuin tyttö tai poika, tai he eivät halunneet kertoa tai 

määritellä sukupuoltaan. Sukupuolta koskevissa analyyseissa muut kuin tytöt tai pojat 

jätettiin pois ryhmän pienen koon vuoksi. Vastaajista 7,3 % oli ensimmäisen tai toisen polven 

maahanmuuttajia, eli heidän molemmat vanhempansa ovat syntyneet ulkomailla. Tähän 

ryhmään laskettiin mukaan myös vastaajat, jotka ovat itse syntyneet ulkomailla, eivätkä 

osanneet vastata missä heidän vanhempansa ovat syntyneet.  

Valtaosa vastaajista (n. 97 %) oli syntynyt vuosina 2005-2007. Joitakin hieman vanhempia ja 

nuorempia vastaajia oli myös mukana. Vuonna 2008 syntyneitä, vuotta luokkatovereitaan 

nuorempia aineistossa oli 7. He ovat luultavasti aloittaneet koulun vuotta ikätovereitaan 

aikaisemmin tai hypänneet yli jonkin luokka-asteen. 2008 syntyneitä käsiteltiin yhdessä 

vuonna 2007 syntyneiden kanssa 7.-luokkalaisina vastaajien ikää tarkastelevissa analyyseissa. 

Hieman luokkatovereitaan vanhempia oli vastaajien joukossa enemmän; 2004 syntyneitä 24 

ja 2003 syntyneitä 3. Luokkatovereitaan vanhemmista nuorista moni on 

maahanmuuttajataustaisia. Heitä käsiteltiin yhdessä vuonna 2005 syntyneiden kanssa 9.-

luokkalaisina, sillä he todennäköisesti ovat samalla luokka-asteella 2005 syntyneiden kanssa. 
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3.5.2 Aineiston edustavuus 

Vastauksia analysoidessa on tärkeää huomioida, millaisten ryhmien vastauksia kyselyssä jäi 

puuttumaan. Opettajilta saadun palautteen perusteella kysely oli monien nuorten mielestä 

liian pitkä, ja kyllästyminen on voinut vaikuttaa loppupään vastausten määrään ja laatuun 

sekä aineiston edustavuuteen. SurveyMonkey -kyselytutkimuspalvelu tallentaa myös 

keskeneräiset vastaukset, joten kesken jääneitä vastauksia oli mahdollista tarkastella 

puutteista huolimatta. Jotkut kyselyn kesken jättäneistä joutuivat teknisten ongelmien vuoksi 

aloittamaan alusta, ja hyvin alkuvaiheessa keskeyttäneistä valtaosa onkin luultavasti 

vastannut kyselyyn uudelleen. Kyselyn kesken jättäneiden joukosta voi tehdä joitain 

päätelmiä siitä, keiden vastauksia on kyselystä jäänyt puuttumaan, sillä keskeyttäminen ei 

selvästi ollut satunnaista. Keskeyttäneiden joukossa oli enemmän poikia (51 %) kuin tyttöjä 

(41 %). Koko kyselyyn vastanneiden kesken sukupuolijakauma oli tasaisempi ja tyttöjä oli 

hiukan enemmän. Sellaisia vastaajia, jotka eivät ole halunneet kertoa sukupuoltaan oli isompi 

osuus keskeyttäneissä kuin koko kyselyyn vastanneissa. Muualla kuin Suomessa syntyneiden 

osuus (10,7 %) oli myös kesken jääneissä vastauksissa selvästi isompi kuin valmiiksi 

täytetyissä vastauksissa (6,5 %). Tämä voi johtua kielellisistä haasteista, jotka voivat 

vaikuttaa lomakkeen täyttämisen työläyteen. Lisäksi voidaan olettaa, että nuoret, joita luonto 

ei kiinnosta juuri lainkaan, keskeyttivät kyselyyn vastaamisen herkemmin kuin luonnosta 

kiinnostuneet. Samoin lukemisen vaikeudet ovat voineet vaikuttaa vastaamiseen – jos 

valtaosa luokasta on saanut kyselyn valmiiksi ennen kuin itse on valmis, kynnys jäädä 

vastaamaan loppuun saakka voi olla korkea, jos muut pääsevät esimerkiksi lähtemään 

tunnilta. Kesken jääneitä vastauksia ei automaattisesti poistettu analyyseista, vaan mukaan 

otettiin sellaiset vastaajat, jotka olivat vastanneet vähintään puoleen kysymyksistä. Puuttuvia 

tai keskeneräisiä vastauksia ei paikattu imputointimenetelmillä, sillä se olisi ollut liian 

suuritöistä maisterintutkielman puitteissa. 

Lahden mittakaavassa kyselyaineiston voi katsoa edustavan ikäluokkaa melko hyvin. 

Lahtelaisten nuorten luontosuhteen voinee arvella tarjoavan melko hyvin suuntaa-antavan 

kuvan suomalaisten nuorten luontosuhteesta ylipäätään, mutta alueellisia eroja on varmasti 

olemassa. Lahti on väkiluvultaan Suomen 9. suurin kaupunki. Lahdessa asuu noin 120 100 

asukasta, joista noin 7 % on maahanmuuttajataustaisia. Eri kokoisten ja eri tiheydellä 

asutettujen kaupunkien rakenteelliset erot voivat vaikuttaa nuorten luontosuhteeseen eri 

puolilla Suomea. Valtaosa suomalaisista nuorista asuu kuitenkin hyvin samankaltaisissa 

ympäristöissä kuin tutkimuksen osallistujat.  
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Lahden nuorten kohdalla aineiston edustavuutta voi punnita esimerkiksi tuoreimman 

kouluterveyskyselyn Päijät-Hämeen tuloksiin vertaamalla. Lahdessa vuonna 2019 

kouluterveyskyselyn vastausprosentti oli 75 % (THL, 2019 C). Vastauskadon perusteet 

molemmissa tutkimuksissa ovat varmaankin saman suuntaisia, joten pieni osa nuorista ei ole 

edustettuina kummassakaan kyselyssä. Tuoreimpien kouluterveyskyselyiden perusteella 

Päijät-Hämeen tytöistä 75 % ja pojista 74 % on vastannut vuonna 2019 olevansa tyytyväisiä 

elämäänsä (THL, 2019 A.) Tähän tutkimukseen vastanneista elämäänsä tyytyväisiä oli 

tytöistä noin 70 % ja pojista 88 %, eli tyttöjen tyytyväisyys oli hieman kouluterveyskyselyä 

alempi ja poikien selvästi korkeampi. Mahdollisia syitä eroihin kouluterveyskyselyyn 

verrattuna on useita. Ensinnäkin, pandemiavuosi on voinut vaikuttaa kaikkien nuorten 

hyvinvointiin. Tyttöjen yleistyneistä mielenterveysongelmista oltiin Lahdessa huolissaan jo 

ennen koronapandemiaa (Lahden kaupunki, 2018), mutta poikkeustila on voinut ennestään 

pahentaa jo piilevää uupumusta ja masennusoireilua tyttöjen kohdalla. Poikien 

kouluterveyskyselyn tulosta sekä tyttöjä selvästi korkeamman hyvinvointiprosentin uskoisin 

selittyvän ainakin osittain vastaajakadolla. Juuri huonovointisempien poikien joukossa lienee 

ollut yleisempää jättää vastaamatta tai keskeyttää vastaaminen.   
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4 Tulokset 
 

4.1 Nuoret ja luonnon virkistyskäyttö 

4.1.1 Ajanvietto luonnossa 

Nuorten luonnossa viettämä aikaa selvitettiin kyselyssä kysymyksellä ”Kuinka paljon vietät 

keskimäärin aikaa luonnossa (esim. metsässä, kaupunkipuistossa, rannalla, vesillä)?”. 

Vuodenaika vaikutti selvästi nuorten luonnossa viettämään aikaan. Kesäaikaan 

mediaanivastaus luonnossa vietetylle ajalle asettui 4–6 kertaan viikossa ja talviaikaan 2–3 

kertaan viikossa. Kuten kuvio 3 osoittaa, kesäaikaan yli puolet nuorista vietti aikaa luonnossa 

vähintään neljästi viikossa, talvisin vain noin kolmannes. Kaikkiaan lähes 60 % nuorista 

arvioi viettävänsä aikaa luonnossa ympäri vuoden vähintään viikoittain. Talvisin noin joka 

kymmenes nuori vastasi viettävänsä aikaa luonnossa harvemmin kuin kerran kuussa, 

kesäaikaan vielä harvempi.  

 
Kuvio 3. Keskimäärin luonnossa vietetty aika kesä- ja talviaikaan. (%, N=1123). 

Sukupuolten välisiä eroja voi tarkastella kuviosta 4. Tytöt arvioivat viettävänsä varsinkin 

kesäaikaan poikia useammin aikaa luonnossa (χ²= 40,18, df=2, p<.001). Tytöistä yli 60 % 

vietti kesäisin luonnossa aikaa vähintään neljästi viikossa, kun poikien kohdalla vastaava 

osuus oli alle puolet. Pojista selvästi tyttöjä suurempi osuus arvioi viettävänsä kesäisin aikaa 

luonnossa vain kolmesti kuukaudessa tai harvemmin. Myös talviaikaan sukupuolten välinen 

ero luonnossa liikkumisessa oli merkitsevä mutta pienempi kuin kesäaikaan (χ²=7,43, df=2, 

p=.024). 
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Kuvio 4. Sukupuolten väliset erot luonnossa liikkumisessa kesäaikaan. (%, N=1072) 

 

Taulukko 1 osoittaa, että myös ikäryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero luonnossa 

liikkumisessa. Nuoremmat vastaajat arvioivat liikkuvansa luonnossa useammin kuin 

vanhemmat vastaajat sekä kesäisin että talvisin. Talviaikaan kaikki ikäryhmät liikkuivat 

luonnossa harvemmin kuin kesällä, mutta ryhmien aktiivisuudessa oli suurempi ero talvella 

kuin kesällä.  

 

Taulukko 1. Ikäryhmät ja liikkuminen luonnossa kesäisin ja talvisin. (%, N= 1123.) 

Liikkuminen luonnossa kesäaikaan 

(χ²=15.07, df=4, p=.005) 

7.-

luokkalaiset 

8.-

luokkalaiset 

9.-

luokkalaiset 

1-3 kertaa kuussa tai harvemmin 9,7 12 14,9 

1-3 kertaa viikossa 30,2 36 38,4 

4-7 kertaa viikossa 60,1 51,9 46,8 

Yhteensä 100 100 100 

Liikkuminen luonnossa talviaikaan 

(χ²=29.69, df=4, p<.001)    

1-3 kertaa kuussa tai harvemmin 15,1 17,5 21,8 

1-3 kertaa viikossa 40,2 47,4 51,7 

4-7 kertaa viikossa 44,7 35,1 26,5 

Yhteensä 100 100 100 

 

Sosioekonominen asema ja perhetausta vaikuttivat nuorten luonnossa liikkumiseen. 

Tarkastelin sosioekonomisten tekijöiden ja maahanmuuttajataustaisuuden yhteyttä luonnossa 

vietettyyn aikaan kesäaikana (liite 2). Ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajat 

viettivät hiukan harvemmin aikaa luonnossa kesäaikaan kuin muut vastaajat (χ²=7.62, df=2, 

p=.022). Perheensä taloudellisen tilanteen hyväksi tai erinomaiseksi arvioivat käyvänsä 
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luonnossa useammin kuin ne, jotka olivat arvioineet taloustilanteen kohtalaiseksi tai huonoksi 

(χ²=11,55, df=2, p=.003). Vähintään yhden korkeakoulutetun vanhemman perheissä nuoret 

viettivät aikaa luonnossa useammin kuin korkeakouluttamattomien (χ²=12,40, df=2, p=.002), 

ja erot kasvoivat vielä suuremmiksi, jos korkeakoulutettuja vanhempia oli vähintään kaksi 

(χ²=22,65, df=2, p<.001). Myös asumismuoto voi viestiä perheen sosioekonomisesta 

asemasta. Nuoret, joiden koti tai molemmat vuoroasumisen kodit olivat omakotitalossa, 

viettivät aikaa luonnossa enemmän kuin ne, joiden koti tai molemmat kodit olivat 

kerrostalossa (χ²=15,82, df=2, p<.001). 

 

Kysymys erilaisissa luonnonympäristöissä liikkumisesta osoitti, että oma piha ja kodin 

läheiset viheralueet olivat nuorille tärkeimpiä luonnonympäristöjä arjessa (Kuvio 5). Valtaosa 

nuorista arvioi viettävänsä kesäaikaan viikoittain aikaa kotipihallaan, kodin lähistön 

viheralueilla ja puistoissa. Kauempana, mutta päivässä tavoitettavilla virkistysalueilla arvioi 

käyvänsä vähintään viikoittain yli kolmannes ja vähintään kuukausittain yli puolet nuorista. 

Kansallispuistot ja muut suojelu- ja retkeilyalueet olivat kyselyssä kaikista harvimmin 

vierailtu kohde, ja valtaosa nuorista arvioi käyvänsä niillä harvemmin kuin kuukausittain. 

Kuvio 5. Nuorten liikkuminen erilaisissa ympäristöissä kesäaikaan. (%, N=1113) 

Sukupuolten väliltä löytyy eroja eri luonnonympäristöissä liikkumisessa (liite 3). 

Talousmetsien, kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden, mökin ympäristön sekä oman 

pihan alueilla liikkumisessa sukupuolten välillä ei ollut merkitseviä eroja. Kodin lähistön 
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viheralueet ja puistot olivat sen sijaan tytöille yleisempiä ajanviettopaikkoja kuin pojille (χ²= 

15,44 df=5, p=.009), vaikka kodin läheiset viheralueet olivat oman pihan ohella myös pojille 

yleisin luonnossa liikkumisen paikka. Pojat puolestaan liikkuivat kauempana, mutta päivässä 

tavoitettavilla luontoalueilla hiukan useammin kuin tytöt (χ²= 13,2, df=5 p=.022), mikä oli 

sikäli merkityksellistä, että tytöt liikkuivat muutoin luonnossa poikia useammin.  

Mökillä vietettyä aikaa kysyttiin nuorilta myös erillisellä kysymyksellä. Kolmannes kaikista 

nuorista (33,3 % N=1104) ilmoitti, ettei vietä aikaa kesämökillä tai vapaa-ajan asunnolla. 

Kulttuurinen tausta vaikutti mökkeilyyn selvästi; maahanmuuttajataustaisista nuorista 60 % 

ilmoitti, ettei vietä aikaa mökillä. Ero maahanmuuttajataustaisten ja muiden nuorten välillä 

oli tilastollisesti merkitsevä (χ²= 26,20, df=1, p<.001). Sukupuolten tai ikäryhmien välillä 

mökkeilyssä ylipäätään tai mökillä vietettyjen päivien määrässä ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja. Kuvion 6 mukaan kesämökillä joskus vierailevista nuorista noin neljännes 

arvioi viettävänsä mökillä keskimäärin alle 10 päivää vuodessa ja noin neljännes yli 30 

päivää.  

 

Kuvio 6. Vuodessa mökillä vietetyt päivät. (%, osuus vastaajista, jotka viettävät aikaa mökillä, N=737.) 

Kyselyssä kartoitettiin myös, kenen kanssa nuoret yleensä viettävät aikaa luonnossa, ja 

tulokset on esitetty kuviossa 7. Vaihtoehtoja sai valita useamman. Valtaosa nuorista ilmoitti 

käyvänsä luonnossa yleensä ystäviensä kanssa. Toiseksi eniten luonnossa käytiin yksin ja 

kolmanneksi eniten vanhempien tai isovanhempien seurassa. 

 

Kuvio 7. Seura, jossa nuoret yleensä viettävät aikaa luonnossa. (%, N=1123)  
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Lähes puolet nuorista ilmoitti käyvänsä luonnossa myös yksinään. Noin kymmenys (12 %) 

vastaajista valitsi käyvänsä yleensä luonnossa vain yksinään tai koiran kanssa, eikä valinnut 

muita vaihtoehtoja. Yleensä vain yksin luonnossa käyvien nuorten kohdalla sukupuolten 

välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=.33). Yksin ulkoilussa oli kuitenkin 

sukupuolten välillä merkitsevä ero, jos tarkasteltiin kaikkia nuoria, jotka olivat valinneet 

ylipäänsä käyvänsä luonnossa yksin, vaikka liikkuisivatkin luonnossa myös seurassa. 

Tytöistä yli puolet (53%) ilmoitti käyvänsä luonnossa yleensä myös yksin, kun poikien 

kohdalla osuus oli vain noin 38 %. (N=1072, χ²= 25,78, df=1 p<.001). Yksin luonnossa 

käymiseen liittyi myös ikäryhmäkohtaisia eroja (Taulukko 2). Nuoremmista, 

seitsemäsluokkalaisten ryhmään kuuluvista vastaajista pienempi osuus ilmoitti käyvänsä 

luonnossa myös yksin kuin yhdeksäsluokkalaisista vastaajista. 

Taulukko 2. Yksin luonnossa liikkuminen ja ikäryhmät, ristiintaulukko. %, N=1123. 

 
7.-luokkalaiset 8.-luokkalaiset 9.-luokkalaiset 

Ei käy luonnossa yleensä yksin 60,4 48,1 53,4 

Käy luonnossa myös yksin 39,6 51,9 46,6 

Yhteensä 100 100 100 

N 351 308 464 

χ²= 10.23, df=2 p=.006 

Harvoin luonnossa aika viettäviltä nuorilta kysyttiin, miksi he eivät vietä enempää aikaa 

luonnossa. Vastaajat saivat valita useamman kuvion 8 mukaisista vaihtoehdoista. Kuvio 

osoittaa, etteivät luontoon menemisen hankaluus tai varusteiden puute olleet tärkeimpiä syitä 

vähäiselle ajan viettämiselle luonnossa. Myöskään luontoon liittyvät negatiiviset tunteet eivät 

olleet merkittävä este luonnossa käymiselle. Nuoret jotka käyvät luonnossa vain vähän 

ilmoittivat kuluttavansa aikaa mieluummin sähköiseen viihteeseen ja muihin harrastuksiin. 

Myös koulutehtävien aikaavievyys sekä se, ettei luonto kiinnosta, valittiin usein syiksi olla 

viettämättä aikaa luonnossa. Viidennes vastanneista ei vietä useammin aikaa luonnossa, 

koska ei saa kavereita mukaansa. Avoimella kysymyksellä kartoitettiin muita mahdollisia 

syitä nuorten vähäiselle luonnossa käymiselle. Vastauksissa nousi esiin sosiaalisia syitä: 

kaverit ovat muualla tai heidän kanssaan tehdään muita asioita. Lisäksi vastauksissa näkyi 

mielikuva luonnonympäristöistä tylsinä paikkoina, joissa ei ole mitään tekemistä. 
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Kuvio 8. Syitä olla viettämättä enempää aikaa luonnossa. (%, osuus vastaajista, jotka viettävät aikaa luonnossa 

1-3 kertaa kuussa tai harvemmin. N=140.) 

Harvoin luonnossa aikaa viettäviltä vastaajilta kysyttiin lisäksi, ovatko he viettäneet 

lapsuudessaan enemmän, vähemmän vai suunnilleen saman verran aikaa luonnossa kuin 

nykyisin. Harvoin luonnossa liikkuvista vastaajista (N=139) noin 77 % oli lapsuudessaan 

viettänyt enemmän aikaa luonnossa, 12 % suunnilleen saman verran ja 11 % vähemmän aikaa 

kuin nykyisin. 

 

4.1.2 Nuorten luontoharrastukset 

Kuviosta 9 voi tarkastella nuorten osallistumista erilaisiin luontoharrastuksiin kesäaikaan. 

Tutkimuksessa tarkastelluista harrastuksista vähintään kuukausittaisen osallistumisen 

perusteella suosituimpia olivat veneily, melonta tai sup-lautailu sekä retkeily tai patikointi, 

joihin arvioi osallistuvansa kesäaikaan vähintään kuukausittain noin 42 % nuorista. Noin 

viidennes nuorista ilmoitti, ettei veneile tai sup-lautaile koskaan, neljännes ei koskaan retkeile 

tai patikoi. Viikoittaisten harrastajien osalta kaikista suosituin laji oli maastopyöräily, jota 

ilmoitti harrastavansa kesäaikaan viikoittain noin neljännes kyselyyn vastanneista nuorista, 

kun taas 38 % nuorista ei harrasta maastopyöräilyä koskaan. Seuraavaksi suosituimpia olivat 

metsästys ja kalastus sekä marjastus ja sienestys, joita harrastaa vähintään kuukausittain 

kesäisin hieman alle kolmannes nuorista. 34 % nuorista ei metsästä tai kalasta koskaan, ja 

noin 27 % ei marjasta tai sienestä koskaan, eli satunnaisesti marjastukseen tai sienestykseen 
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osallistuminen oli hieman yleisempää kuin satunnainen kalastus tai metsästys. Puolet nuorista 

ilmoitti, ettei harrasta yön yli kestäviä vaellusretkiä koskaan, noin 13 % arvioi yöpyvänsä 

luonnossa kesäaikaan vähintään kuukausittain. Geokätköily oli ehdotetuista 

luontoharrastuksista vähiten suosittu, ja valtaosa nuorista ei geokätköile koskaan. 

Kuvio 9. Luontoharrastuksiin osallistuminen kesäaikaan. (%, N=1123) 

Avoimella kysymyksellä pyydettiin nuoria tarkentamaan, mitä muita luontoharrastuksia 

heillä on. Kyselyssä mainitsemattomista luontoharrastuksista ylivoimaisesti eniten esiin nousi 

luonnossa kävely, juoksu tai lenkkeily yksin tai lemmikin kanssa (N=84). Muita avoimissa 

vastauksissa yli viisi kertaa mainittuja luontoharrastuksia olivat uinti (N=15), erilaiset 

ulkopelit (N=12), ratsastus (N=10), frisbeegolf (N=9), pyöräilylajit (N=8) ja suunnistus 

(N=6).  

Sukupuolten väliset erot näkyivät luontoharrastuksissa. Vähiten suosittuun geokätköilyyn 

(χ²=6,28, df=5, p=.28) tai luonnossa yöpymiseen (χ²= 9,12, df=5, p=.083) ei liittynyt 

merkitseviä sukupuolieroja, mutta lähes kaikissa muissa luontoharrastuksissa erot 

sukupuolten välillä olivat merkitseviä. Poikien parissa selkeästi tyttöjä suositumpia 

harrastuksia olivat maastopyöräily (χ²= 145,85, df=5, p<.001) ja kalastus ja metsästys (χ²= 

87,09, df=5, p<.001), ja näissä harrastuksissa sukupuolten väliset erot olivat kaikista 

selkeimpiä. Pojista noin arvioi 44 % kalastavansa tai metsästävänsä kuukausittain, kun 
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tytöistä vastaava osuus oli vain noin 19 %. Pojista noin 54 % harrastaa kuukausittain 

maastopyöräilyä, tytöistä noin 23 %.  Tytöt kertoivat hiukan poikia useammin harrastavansa 

retkeilyä tai patikointia (χ²= 14.16, df=5, p=.004) ja luontokuvausta tai luonnon tarkkailua 

(χ²= 19,19, df=5, p=.002). Myös puutarhanhoitoon liittyi sukupuolieroja (χ²= 18.63, df=5, 

p<.001). Vapaa-ajan viljelyä tai puutarhanhoitoa aktiivisesti harrastavien sukupuolijakauma 

oli melko tasainen, ja sekä tytöistä että pojista noin 11 % hoitaa viikoittain puutarhaa. Tytöt 

arvioivat kuitenkin selvästi useammin osallistuvansa satunnaiseen puutarhanhoitoon. Noin 56 

% pojista ja 44 % tytöistä ei osallistu koskaan puutarhatöihin. Erot veneilyssä, melonnassa tai 

sup-lautailussa olivat tilastollisen merkitsevyyden rajoilla, mutta samansuuntaisia (χ²= 8.6, 

df=5, p=.061), eli aktiivisten harrastajien välillä ei ollut juuri sukupuolieroja, mutta tytöt 

osallistuivat toimintaan satunnaisesti hiukan poikia enemmän. Samat erot toistuivat 

marjastuksessa ja sienestyksessä (χ²= 39.56, df=5, p<.001), eli aktiivisesti harrastavat 

jakautuivat sukupuolen osalta tasaisesti, mutta pojista noin kolmannes ja tytöistä noin 

viidennes ei marjasta tai sienestä koskaan.  

4.2 Nuorten luontosuhde 

Liitteessä 5 esitetään, kuinka aineistosta eriteltiin eksploratiivisella faktorianalyysilla luonto- 

ja kaupunkiorientoitumista mittaavat faktorit, joiden pohjalta muodostettiin ”Kaupungin 

vetovoimaisuus” ja ”Luonnon vetovoimaisuus” -summamuuttujat. Näiden summamuuttujien 

avulla mitattiin kyselyyn vastanneiden nuorten orientoituneisuutta kaupunki- ja 

luonnonympäristöjä kohtaan asteikolla 1-5. Kaupunkialueiden vetovoimaa mittaavan 

summamuuttujan keskiarvo oli 3,36 ja luontoalueiden vetovoimaa mittaavan 

summamuuttujan 3,17, eli kiinnostus kaupunkialueita kohtaan oli vastaajajoukossa hiukan 

voimakkaampaa kuin luontoalueita kohtaan. Taulukossa 3 esitetään sukupuolten väliset erot 

kiinnostuksessa kaupunki- ja luontoalueita kohtaan. Ryhmien sisäiset varianssit olivat 

erilaiset, mutta tyttöjen keskiarvo oli poikien ryhmää hieman korkeampi kummankin 

muuttujan kohdalla, eli tytöt olivat keskimäärin kiinnostuneempia sekä kaupunkialueista 

(Mann-Whitneyn U-arvo = 107929,100, p<.001) että luontoalueista (U=113594.500, p<.001). 

Kruskal-Wallisin testin perusteella ikäryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 

luonnon (p=.47) tai kaupunkialueiden (p=.43) vetovoimassa. 
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Taulukko 3. Sukupuolten väliset erot kaupunki- ja luontoalueiden vetovoimaisuudessa. 

  

Kaupunkien 

vetovoima 

Luonnon 

vetovoima 

Tytöt N 534 534 

 Keskiarvo 3,52 3,3 

 Mediaani 3,75 3,25 

 Varianssi 0,87 0,8 

 Keskivaihtelu 0,93 0,9 

Pojat N 511 511 

 Keskiarvo 3,2 3,04 

 Varianssi 0,7 0,75 

 Mediaani 3,25 3 

 Keskivaihtelu 0,84 0,88 

 

Nuorten kokemusta yhteydestä luonnon kanssa kuvataan alla kuviossa 10. Nuoria pyydettiin 

valitsemaan, mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten heidän suhdettaan luonnonympäristöön, ja 

täsmennyksenä kysyttiin ”Miten sinä ja luonto olette yhteydessä?”. Noin 8 % nuorista koki 

olevansa täysin irrallisia luonnon kanssa, noin 35 % enemmän irrallisia kuin yhtä, noin 23 % 

saman verran irrallisia kuin yhtä, noin 28 % enemmän yhtä kuin irrallisia ja noin 6 % täysin 

yhtä luonnon kanssa. Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

luontosuhdetta tarkastellessa (p=.08). Ikäryhmien välillä ero oli tilastollisesti merkitsevä 

(χ²=22,13, df=12, p=.036) ja erot näkyivät selvimmin vastausten ääripäissä, kun keskivaiheen 

vaihtoehdon valinneiden osuus oli suunnilleen yhtä suuri. Seitsemäsluokkalaisten 

ikäryhmästä noin 22 % koki olevansa kokonaan (g) tai lähes (f) yhtä luonnon kanssa, kun 

yhdeksäsluokkalaisten ikäryhmästä osuus oli vain noin 12 %. Kokonaan (a) tai lähes (b) 

erillisiä luonnosta koki olevansa noin 22 % seitsemäsluokkalaisista ja 27 % 

yhdeksäsluokkalaisista.  
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Kuvio 10. Nuorten kokemus omasta suhteestaan luonnonympäristöön. (%, N=1092) 

 

4.3 Luonto ja hyvinvointi 

4.3.1 Elämääntyytyväisyys ja terveys 

Vastaajan yleistä hyvinvoinnin tilaa tarkasteltiin vastaajan elämään tyytyväisyyden ja koetun 

terveydentilan perusteella. Lisäksi aineistossa kysyttiin vastaajien omia kokemuksia siitä, 

kuinka luonnossa oleminen vaikuttaa erilaisiin hyvinvointia koskeviin väittämiin.  

Elämääntyytyväisyyden ja luonnossa liikkumisen välillä oleva yhteys oli tilastollisen 

merkitsevyyden rajoilla (p=.054), mutta useimmin kesäaikaan luonnossa liikkuvista vain noin 

7 % oli elämäänsä melko- tai erittäin tyytymättömiä, kun 1–3 kertaa kuussa tai harvemmin 

luonnossa liikkuvista melko- tai erittäin tyytymättömiä elämäänsä oli noin 15 %. Harvimmin 

luonnossa liikkuvista noin 67 % oli elämäänsä melko- tai erittäin tyytyväisiä, kun useimmin 

luonnossa liikkuvista vastaava osuus oli noin 80 %. Tyttöjen kohdalla elämään 

tyytyväisyyden ja luonnossa liikkumisen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys 

(χ²=24,02, df=6, p<.001), kun poikien kohdalla yhteys ei ollut lainkaan tilastollisesti 

merkitsevä (χ²= 10.33, df=6, p=.112). 

Myös luontosuhteella oli aineiston perusteella erittäin merkitsevä yhteys 

elämääntyytyväisyyteen (χ²= 39,24, df=12, p<.001). Yhteyttä voi tarkastella kuviosta 11, 
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josta on kuvion selkeyttämisen vuoksi jätetty pois vastaajat, jotka olivat vastanneet, etteivät 

ole tyytyväisiä tai tyytymättömiä elämäänsä. Vastaajista, jotka kokivat olevansa täysin yhtä 

luonnon kanssa (g), noin 44 % oli elämäänsä erittäin tyytyväisiä, kun taas täysin luonnosta 

erillisten (a) kohdalla elämään erittäin tyytyväisten osuus oli vain 25 %. Vastaajista, jotka 

kokivat olevansa luonnon kanssa enemmän erillisiä kuin yhteydessä (b tai c), noin 26 % oli 

elämäänsä erittäin tyytyväisiä, kun taas enemmän yhteyttä kuin erillisyyttä (e tai f) kokevista 

erittäin tyytyväisiä oli noin 35 %. Elämäänsä melko- tai erittäin tyytymättömien osuus oli 

noin 7-8 % kaikissa muissa luokissa, mutta itsensä luonnosta täysin erilliseksi kokevista (a) 

elämäänsä tyytymättömien osuus oli noin 23 %. Suuria prosenttieroja saattavat kuitenkin 

selittää ääripäissä pieneksi käyneet osajoukot (N<30) aineistossa. 

 

Kuvio 11. Elämään tyytyväisyys ja luontosuhde. (%, N=1092) 

Myös vastaajan koetulla terveydentilalla oli merkitsevä yhteys luonnossa kesäaikaan 

liikkumisen (χ²= 26,48, df=2, p<.001) ja luontosuhteen (χ²= 20,41, df=4, p<.001) kanssa. 

Useimmin, eli 4–7 kertaa viikossa kesäaikaan luonnossa liikkuvista noin 87 % arvioi 

terveytensä hyväksi ja 13 % keskinkertaiseksi tai huonoksi. Harvimmin, eli 1–3 kertaa kuussa 

tai harvemmin liikkuvista noin 69 % arvioi terveytensä hyväksi ja 31 % keskinkertaiseksi tai 

huonoksi. Luonnon kanssa täysin yhtä olevansa kokevista (g) 87% arvoi terveytensä hyväksi, 

kun taas täysin erillään olevansa kokevista (a) osuus oli 67 %. Ero terveytensä hyväksi 

arvioivissa oli luontosuhderyhmien b–c (81 %) ja e–f (85 %) välillä samansuuntainen mutta 

pieni, eli erot näkyivät selkeämmin ääripäissä. 

Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti liikunta, jonka säännöllisyyttä mitattiin myös 

tutkimuksessa. Useammin liikuntaa harrastavat liikkuivat tutkimuksen perusteella selkeästi 
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useammin myös luonnossa sekä kesäisin (χ²=85,84, df=10, p<.001) että talvisin (χ²=109,49, 

df=10, p<.001). Liikunnan ja luontosuhteen välillä oli myös merkitsevä yhteys (χ²=111,60, 

df=20, p<.001), ja useammin liikuntaa harrastavat kokivat olevansa enemmän yhteydessä 

luonnon kanssa kuin harvemmin liikuntaa harrastavat. 41 % vähintään 7 tuntia liikuntaa 

harrastavista nuorista koki olevansa täysin yhtä (g) tai enemmän yhtä kuin erillisiä (e-f) 

luonnosta. 4-6 tuntia viikoittain liikkuvista vastaava osuus oli noin 30 % ja 2-3 tuntia 

viikoittain liikkuvista noin 23 %.  

 

4.3.2 Tunteet luonnossa 

Kuviossa 12 on esitetty, miten usein nuoret arvioivat tuntevansa eri tunteita luonnossa 

ollessaan. Kaikkien esitettyjen positiivisten tunteiden kohdalla yli puolet vastaajista arvioi 

tuntevansa niitä usein tai jatkuvasti luonnossa ollessaan. Useimmiten koettuja tunteita olivat 

tyyneys ja rauhallisuus sekä turvallisuus, joita koki luonnossa usein tai jatkuvasti valtaosa 

vastaajista. Kyselyssä esitettyjä negatiivisia tunteita, yksinäisyyttä, alakuloisuutta tai apeutta 

ja hermostuneisuutta koki noin neljännes vastaajista silloin tällöin luonnossa ollessaan. 

Enemmistö arvioi kokevansa mainittuja negatiivisia tunteita luonnossa vain harvoin tai ei 

koskaan.  

 

Kuvio 12. Tunnetilat luonnossa. (%, N=1066) 

Sukupuolten välillä ei ollut merkitseviä eroja tyyneyden ja rauhallisuuden, elinvoimaisuuden, 

onnellisuuden, tai hermostuneisuuden tunteiden kohdalla. Muiden tunteiden kokemisessa sen 

sijaan oli sukupuolten välisiä eroavaisuuksia, jotka on esitetty taulukossa 4. Tytöt olivat 
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poikia useammin luonnossa alakuloisia tai apeita sekä tunsivat satunnaista yksinäisyyttä ja 

turvattomuutta.   

Taulukko 4. Luonnossa koetut tunteet ja sukupuoli. (%, N=1019) 

  Tyttö Poika 

Tunnen itseni alakuloiseksi ja apeaksi.  

(χ²=11,11, df=2, p=.004) 

Harvoin tai ei koskaan 63,7 68,8 

Silloin tällöin 24,3 25,2 

Usein tai jatkuvasti 12 6 

Tunnen oloni turvalliseksi.  

(χ²=20,20, df=2, p<.001) 

Harvoin tai ei koskaan 6,9 7,9 

Silloin tällöin 32,1 19,8 

Usein tai jatkuvasti 61 72,4 

Tunnen oloni yksinäiseksi.  

(χ²=13,61, df=2, p=.001)  

Harvoin tai ei koskaan 57,2 68,3 

Silloin tällöin 28,3 21,2 

Usein tai jatkuvasti 14,5 10,5 

 

Ikäryhmien väliset erot tunteiden kokemisessa luonnossa olivat merkitseviä alakulon ja 

apeuden (χ²=26,62, df=8, p<.001), onnellisuuden (χ²=16,01, df=8, p=.042) ja yksinäisyyden 

(χ²=31,21, df=8, p<.001) kohdalla. Usein tai jatkuvasti itsensä alakuloiseksi luonnossa 

ollessaan kokevien kohdalla ikäryhmien erot olivat vain 1-2 % suuruisia, mutta 

yhdeksäsluokkalaisista 27 % ja seitsemäsluokkalaisista 20 % koki luonnossa silloin tällöin 

alakuloa. Seitsemäsluokkalaisista 36 % koki alakuloa hyvin harvoin tai ei koskaan, kun 

yhdeksäsluokkalaisista vastaava osuus oli 27 %. Onnellisuuden suhteen suurin ero oli itsensä 

jatkuvasti tai hyvin usein onnelliseksi kokevissa, muutoin jakaumat olivat melko tasaiset. 

Seitsemäsluokkalaisista 24 % koki olonsa luonnossa onnelliseksi hyvin usein tai jatkuvasti, 

kun yhdeksäsluokkalaisista osuus oli noin 14 %. Hyvin usein tai jatkuvasti yksinäisiä oli 

kaikissa ikäryhmissä 4-6 %, mutta ero usein tai satunnaisesti yksinäisyyttä kokevien kohdalla 

oli selkeämpi. Seitsemäsluokkalaisista noin 4 % koki yksinäisyyttä luonnossa usein, 

yhdeksäsluokkalaisista noin 10%. Silloin tällöin yksinäisyyttä koki 23 % 7.-luokkalaisista ja 

28 % 9.-luokkalaisista. 

Luontosuhteen ja luonnossa kesä- sekä talviaikaan liikkumisen sekä tunnetiloja koskevien 

muuttujien välillä lähes kaikki yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä (p<.01) tai erittäin 

merkitseviä (p<.001). Ainoastaan alakuloisuuden ja apeuden sekä talvisaikaan luonnossa 
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liikkumisen yhteys oli lähes merkitsevä (p=.028), ja erot ryhmien välillä olivat pienempiä. 

Kaikkiaan luontoyhteytensä läheisemmäksi arvioivat ja luonnossa useammin liikkuvat 

vastaajat kokivat useammin positiivisia ja harvemmin negatiivisia tunteita luonnossa kuin 

itsensä luonnosta erilliseksi kokevat ja harvemmin luonnossa liikkuvat vastaajat.  

 

4.3.3 Hyvinvoinnin ulottuvuudet 

Kyselylomakkeella vastaajille esitettiin erilaisia luonnossa koettua hyvinvointia koskevia 

väittämiä, joista muodostettiin faktorianalyysin (liite 5) perusteella kuusi hyvinvoinnin eri 

ulottuvuuksia mittaavaa summamuuttujaa. Väittämiä mitattiin Likertin asteikolla 1-5, missä 

suurempi arvo edustaa suurempaa samanmielisyyttä hyvinvoinnin lisääntymisestä osa-

alueella luonnossa ollessa, esimerkiksi ”Nautin luonnon tuoksuista” tai ”Saan uusia luovia 

ajatuksia.”. Summamuuttujien sisältämiä väittämiä voi tarkastella liitteestä 5. 

Summamuuttujat mittaavat psyykkistä hyvinvointia, luonnossa koettuja miellyttäviä 

tuntemuksia, sosiaalista hyvinvointia, arjesta irtautumista, oppimista ja luovuutta sekä 

fyysistä hyvinvointia. Summamuuttujien keskiarvot on esitetty kuviossa 13. Korkein 

keskiarvo (3,9) oli miellyttäviä tuntemuksia, kuten tuoksuista tai luonnon äänistä nauttimista 

mittaavalla muuttujalla. Seuraavaksi eniten (ka. 3,5) nuoret arvioivat luonnossa käymisen 

parantavan fyysiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, kuten kohottavan kuntoa tai lisäävän 

fyysistä hyvää oloa. Matalin keskiarvo (3,26) oli psyykkisen hyvinvoinnin mittarilla, johon 

sisältyvät väittämät liittyivät muun muassa rentoutumiseen, virkistymiseen ja 

itseluottamuksen tai keskittymiskyvyn paranemiseen. Likertin asteikolla arvot 1-2 edustivat 

erimielisyyttä, 3 ei eri- eikä samamielistä vastausta ja 4-5 samanmielisyyttä, joten nuoret 

keskimäärin arvioivat hyvinvointinsa lisääntyvän luonnossa kaikilla mitatuilla ulottuvuuksilla 

(ka. >3.). 
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Kuvio 13. Hyvinvoinnin ulottuvuuksien keskiarvot.  

Hyvinvoinnin ulottuvuuksien keskiarvoja eri vastaajaryhmissä on esitetty taulukossa 5. 

Sukupuolten väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä miellyttävien aistikokemusten 

(U=95779, p<.001), sosiaalisen hyvinvoinnin (U=107574, p<.001) ja irtautumisen 

(U=113623, p<.01) kohdalla. Tyttöjen keskiarvo oli poikien keskiarvoa korkeampi kaikilla 

paitsi fyysisen hyvinvoinnin ulottuvuudella. Ikäryhmien välillä merkitsevä ero oli Kruskal-

Wallisin testin perusteella oppimisen ja luovuuden (p<.001) kohdalla. Oppimiseen ja 

luovuuteen liittyvän muuttujan keskiarvo oli 7.- ja 8.-luokkalaisilla korkeampi kuin 9.-

luokkalaisilla. Luontosuhderyhmien sekä luonnossa kesäisin eri verran liikkuvien ryhmien 

väliset erot kaikissa hyvinvoinnin ulottuvuuksissa olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

(p<.001). Luonnon kanssa enemmän erillään kuin yhtä olevan ryhmän keskiarvot olivat 

selvästi toista ryhmää matalampia kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Psyykkisen 

hyvinvoinnin, arjesta irtautumisen ja oppimisen ja luovuuden summamuuttujien keskiarvot 

olivat tällä ryhmällä alle kolmen, mikä tarkoittaa, etteivät he keskimäärin kokeneet saavansa 

näihin ulottuvuuksiin liittyviä hyvinvointihyötyjä luonnossa käydessään. Luonnossa 

harvemmin liikkuvat vastaajat kokivat selvästi vähemmän hyvinvointihyötyjä kuin luonnossa 

useammin liikkuvat. Harvimmin luonnossa liikkujilla oli myös alle 3:n keskiarvo psyykkisen 

ja fyysisen hyvinvoinnin, irtautumisen sekä oppimisen ja luovuuden summamuuttujilla. 
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Taulukko 5. Hyvinvoinnin ulottuvuuksien keskiarvot sukupuolen, ikäryhmän, luontosuhteen ja luonnossa 

liikkumisen mukaan.  

 Psyykkinen 

hyvinvointi 

Miellyttävät 

tuntemukset 

Sosiaalinen 

hyvinvointi 

Irtautuminen Oppiminen ja 

luovuus 

Fyysinen 

hyvinvointi 

Kaikki vastaajat 

N 1056 1033 1050 1065 1033 1054 

Keskiarvo 3,26 3,90 3,47 3,37 3,27 3,53 

Mediaani 3,30 4,00 3,6 3,33 3,20 3,50 

Keskivaihtelu 0,88 0,91 0,89 1,01 0,93 0,90 

Sukupuoli 

Tytöt  3,31 4,05*** 3,57*** 3,47** 3,28 3,52 

Pojat 3,24 3,73*** 3,37*** 3,28** 3,25 3,54 

Ikäryhmä 

7.-

luokkalaiset 

3,27 3,83 3,35 3,33 3,34*** 3,54 

8.-

luokkalaiset 

3,28 4,00 3,49 3,46 3,35*** 3,60 

9.-

luokkalaiset 

3,26 3,88 3,40 3,33 3,15*** 3,46 

Luontosuhde 

Enemmän 

erillään kuin 

yhtä (a-c) 

2,88*** 3,50*** 3,16*** 2,95*** 2,82*** 3,17*** 

Enemmän 

yhtä kuin 

erillään (e-g) 

3,70*** 4,35*** 3,71*** 3,82*** 3,80*** 3,94*** 

Luonnossa liikkuminen kesäaikaan 

1-3 kertaa 

kuussa tai 

harvemmin 

2,74*** 3,38*** 3,02*** 2,80*** 2,77*** 2,97*** 

1-3 kertaa 

viikossa 

3,17*** 3,82*** 3,36*** 3,25*** 3,15*** 3,46*** 

4-7 kertaa 

viikossa 

3,46*** 4,07*** 3,65*** 3,57*** 3,46*** 3,70*** 

** p< .01, *** p< .001 
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5 Pohdinta 
 

5.1 Nuorten luonnossa liikkuminen ja luontosuhde 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, kuinka nuoret viettävät aikaa luonnossa ja millainen 

on heidän suhteensa luontoon. Tulosten perusteella huoli nuorten sukupolvien luonnosta 

vieraantumisesta ja luontosuhteen katkeamisesta näyttää Lahdessa valtaosan nuorista suhteen 

perusteettomalta. Kolme neljännestä nuorista arvioi viettävänsä kesäisin aikaa luonnossa 

vähintään kahdesti viikossa ja valtaosa vastasi olevansa edes osittain yhteydessä luonnon 

kanssa. Aikaa luonnossa vietettiin ystävien ja perheenjäsenten kanssa, mutta myös 

mahdollisuus yksinoloon vaikutti olevan merkityksellinen suomalaisten nuorten 

luontosuhteessa. Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Pitkänen ym., 2020; Puhakka, 2014) esiin 

noussut vanhempien ja isovanhempien sekä kesämökkeilyn merkitys luontosuhteelle kävi 

ilmi myös tässä tutkimuksessa. Vaikka tulosten perusteella useimmiten luonnossa vietetään 

aikaa ystävien kanssa, lähes puolet vastaajista kertoi käyvänsä luonnossa myös vanhempiensa 

tai isovanhempiensa kanssa. Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi viettävänsä kesäisin aikaa 

mökillä, ja mökillä toisinaan aikaa viettävistä kolme neljännestä arvioi viettävänsä mökillä 

vähintään kymmenen päivää vuodessa, eli tulosten perusteella nuoret viettävät melko paljon 

aikaa mökillä. Vuodenaika vaikutti luonnossa vietetyn ajan määrään, ja nuoret arvioivat 

viettävänsä talvisin luonnossa harvemmin aikaa kuin kesäisin. Kuitenkin kaksi kolmannesta 

nuorista kertoi viettävänsä aikaa luonnossa vähintään kahdesti viikossa myös talvisaikaan. 

Puhakan (2014) aiemmassa Lahden nuorten luontosuhdetta tarkastelleessa tutkimuksessa 

todetaan nuorten luontosuhteessa ilmenevän polarisoitumista. Myös tämän tutkimuksen 

tulokset tukivat tätä havaintoa. Tutkimukseen osallistuneet tytöt arvioivat viettävänsä 

keskimäärin poikia useammin aikaa luonnossa ja kokivat suhteensa luontoon läheisemmäksi, 

eli myös polarisoitumiseen voi liittyä sukupuolittuneisuutta. Vastaajista pieni joukko (4 %) ei 

arvioinut luonnon tuottavan heille hyvinvointia millään mitatulla ulottuvuudella. 6 % ilmoitti 

liikkuvansa luonnossa kesäaikaan harvemmin kuin kuukausittain ja 8 % koki itsensä täysin 

erilliseksi luonnosta. Erityisesti viihde-elektroniikka, muut harrastukset ja vähäinen 

kiinnostus luontoa kohtaan vaikuttivat siihen, miksi harvoin luonnossa aikaa viettävät nuoret 

eivät vietä luonnossa enempää aikaa. 

Yksi taustakirjallisuudessa esiin noussut nuorten luontosuhdetta kuvaava piirre on ”aikalisä” 

(Kaplan & Kaplan, 2002), eli nuorten lapsiin ja aikuisiin verrattuna vähäisempi kiinnostus 

luonnonympäristöjä kohtaan. Eri ikäryhmien väliset erot aineistossa tukivat aikalisän teoriaa. 
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Seitsemäsluokkalaiset arvioivat liikkuvansa yhdeksäsluokkalaisia useammin luonnossa ja 

kokivat olevansa läheisemmin yhtä luonnon kanssa. Erot eivät olleet prosentuaalisesti suuria, 

mutta vaikutti kuitenkin siltä, että osalla nuorista kiinnostus luontoa kohtaan vähenee 

yläkoulun aikana. Toinen aikalisän teoriaa tukeva näkökulma oli, että valtaosa nuorista, jotka 

ilmoittivat liikkuvansa luonnossa vain harvoin, kertoi liikkuneensa luonnossa lapsena 

enemmän kuin nykyisin. Aikalisäteorian tarkastelemiseksi luontosuhteen muutos nuoruudesta 

aikuisuuteen olisi hyvin kiinnostava jatkotutkimuksen kohde.  

Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Kaplan & Kaplan, 2002; Mäkinen & Tyrväinen, 2008) 

todetaan nuorten viihtyvän usein erityisesti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä 

luonnonympäristöjä paremmin. Myös tässä tutkimuksessa kaupunki- ja luonto-

orientoituneisuutta mitanneet summamuuttujat osoittivat nuorten kokevan kaupunkialueet 

hiukan vetovoimaisemmiksi kuin luontoalueet. Nuoret kuitenkin selvästi viihtyvät myös 

luonnossa. Oman pihan ja kodin läheisten viheralueiden merkitys nuorille nousi esiin 

taustakirjallisuudessa sekä oman tutkimukseni tuloksissa. Nuoret arvioivat viettävänsä 

selvästi eniten aikaa lähiviheralueilla verrattuna muihin luontoalueisiin. Kodin ja koulun 

läheiset viheralueet ovat nuorille erityisen tärkeitä, sillä heidän liikkumisensa on usein 

riippuvaista julkisista kulkuyhteyksistä ja mahdollisuudet liikkua helposti kaupungin 

ulkopuolelle ovat heikommat kuin monilla aikuisilla. Myös kesämökkeilyllä on yhä 

merkittävä asema suomalaisten nuorten kesänvietossa. Tulosten perusteella suuri osa nuorista 

viettää melko paljon aikaa mökillä kesäisin. Tämä tukee taustakirjallisuudessa (Pitkänen ym., 

2020) esiin noussutta huomiota kesämökkeilyn merkityksestä suomalaisten lasten ja nuorten 

luontosuhteelle. Suosituimpien luontoharrastusten sekä aiemman tutkimuksen (Sievänen & 

Neuvonen, 2011) perusteella nuoret pitävät aktiviteeteista, jotka vaativat fyysisiä taitoja tai 

erityisvälineitä. Vastaajien kesken suosituimpia luontoharrastuksia olivat maastopyöräily, 

vesilajit kuten sup-lautailu, veneily tai melonta sekä retkeily. Mahdollisuudet aktiiviseen 

tekemiseen ja harrastamiseen nuorten lähiviheralueilla voivat kannustaa nuoria ulkoiluun. 
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5.2 Luonnon hyvinvointivaikutukset nuorille 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, kuinka vuorovaikutus luonnon kanssa vaikuttaa nuorten 

koettuun hyvinvointiin. Nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on valtavasti, eikä 

läheskään kaikkia kartoitettu edes suuntaa-antavasti tässä kyselytutkimuksessa. Aineiston 

pohjalta ei voida vakioida esimerkiksi koulukiusaamista, opiskeluvaikeuksia tai kaveri- ja 

perhesuhteiden turvallisuutta, jotka voivat myös olla tärkeitä selittäviä tekijöitä nuoren 

hyvinvoinnille. Tämän vuoksi ei nähdäkseni voida tehdä suoria kausaalisia päätelmiä 

vastaajan vastaushetken perusteella kertoman terveyden ja elämääntyytyväisyyden sekä 

luonnossa kesä- ja talviaikaan liikkumisen välisestä suhteesta. Tulosten perusteella luonnossa 

vietetyn ajan, luontosuhteen sekä hyvinvointia mittaavien muuttujien välillä oli selvästi 

yhteys. Harvimmin luonnossa liikkuvista pienempi osuus oli elämäänsä melko- tai erittäin 

tyytyväisiä kuin useimmin luonnossa liikkuvista. Vastaajista, jotka kokivat olevansa täysin 

yhtä luonnon kanssa, suurempi osuus oli elämäänsä erittäin tyytyväisiä kuin itsensä luonnosta 

erilliseksi kokevista. Luonnossa liikkumisen tai luontosuhteen ei voi kuitenkaan tulosten 

perusteella katsoa selittävän hyvinvointia, vaan tarvittaisiin erilaista, kontrolloitua 

tutkimusasetelmaa. 

Vaikka vastaajan hyvinvointia mittaavien muuttujien ja luonnossa liikkumisen välisestä 

yhteydestä ei voida tehdä kausaalisia päätelmiä, voi tulosten pohjalta kuitenkin todeta 

useimpien nuorten kokevan luonnossa liikkumisen lisäävän heidän hyvinvointiaan. 

Hyvinvoinnin ulottuvuuksia mittaavista muuttujista voidaan todeta, että useimmat nuoret 

kertoivat kokevansa positiivisia tunteita ja hyvinvoinnin kasvua luonnossa ollessaan. 

Vaikutuksen suuruutta ei voida suoraan päätellä, mutta luonnolla näyttäisi kuitenkin olevan 

positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin nuorten keskuudessa. Luonnossa vietetty aika näyttäisi 

hyvinvoinnin summamuuttujien perusteella vaikuttavan nuorten hyvinvointiin erityisesti 

miellyttävien aistikokemusten (ka. 3,9) kautta sekä fyysisen hyvinvoinnin (ka. 3,53) kasvuna. 

Matalimmat keskiarvot olivat kognitiivisilla, oppimiseen ja luovuuteen liittyvillä väittämillä 

(ka. 3,27), sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvillä väittämillä (ka. 3,26). Kaikkien 

summamuuttujien kohdalla vaikutukset arvioitiin kuitenkin keskimäärin positiivisiksi (ka. 

>3).  

 

Tytöt arvioivat kokevansa poikia enemmän hyvinvoinnin kasvua miellyttävien tuntemusten, 

sosiaalisen hyvinvoinnin ja arjesta irtautumiseen liittyvien muuttujien kohdalla. Miellyttävien 

tuntemusten keskiarvo oli molemmilla ryhmillä muuttujista korkein (4,1 / 3,7). Kiinnostavia 
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eroja oli erityisesti luontosuhteessa ja luonnossa liikkumisessa sekä hyvinvoinnin 

ulottuvuuksissa. Vastauksista näkyi selvästi, että vähiten luonnossa liikkuvat ja itsensä 

luonnosta erilliseksi kokevat arvioivat saavansa huomattavasti vähemmän hyvinvointihyötyjä 

kuin aktiivisimmat ja luonnon kanssa yhteyttä kokevat nuoret. Psyykkisen hyvinvoinnin, 

arjesta irtautumisen ja oppimisen ja luovuuden summamuuttujien keskiarvot olivat vähän 

luonnossa liikkuvilla ja luonnosta erillisiksi kokevien ryhmissä alle kolmen, mikä tarkoittaa, 

etteivät he keskimäärin kokeneet saavansa näihin ulottuvuuksiin liittyviä hyvinvointihyötyjä 

luonnossa käydessään. Miellyttävien aistikokemusten muuttuja oli kuitenkin myös näillä 

ryhmillä kaikista korkein ja selvästi yli kolmen (3,4-3,5) keskiarvoltaan. Positiivisiin 

aistikokemuksiin keskittymistä voisi käyttää hyödyksi suunnitellessa luontotoimintaa 

luonnossa harvoin liikkuville tai siitä vähän kiinnostuneille nuorille. 

Luonnossa koetut tunnetilat ovat osa luonnon hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. Kaikkien 

luonnossa koettuja positiivisia tunteita koskevien kysymysten kohdalla yli puolet vastaajista 

arvioi tuntevansa niitä usein tai jatkuvasti luonnossa ollessaan, eli valtaosa nuorista tunsi 

olonsa luonnossa rauhalliseksi, turvalliseksi, onnelliseksi tai elinvoimaiseksi usein tai 

jatkuvasti. Suurin osa vastaajista kertoi kokevansa olonsa luonnossa yksinäiseksi, 

alakuloiseksi tai hermostuneeksi vain harvoin tai ei koskaan. Luonto vaikutti siis yhdistyvän 

nuorten mielessä enimmäkseen positiivisiin tunnetiloihin. Tunnetiloja koskevassa 

kysymyksessä ilmeni kiinnostavia sukupuolten välisiä eroja. Tytöt arvioivat olevansa poikia 

useammin luonnossa alakuloisia tai apeita sekä tuntevansa satunnaista yksinäisyyttä tai 

turvattomuutta. Tulokset ovat linjassa sen kanssa, että tytöillä esiintyy poikia enemmän 

masennus- ja ahdistusoireilua (THL, 2019 B). Toisaalta myös tunteiden käsittelyssä voi olla 

sukupuolikohtaisia eroja. Tytöt kenties käsittelevät negatiivisia tunteitaan poikia useammin 

vetäytymällä luonnon rauhaan. Saman suuntaisia eroja ilmeni myös ikäryhmien välillä. 

Yhdeksäsluokkalaiset kokivat enemmän negatiivisia tunteita luonnossa kuin 

seitsemäsluokkalaiset. Tämä voi yhtä lailla liittyä niin ikäryhmien yleisiin, luontosuhteeseen 

liittymättömiin hyvinvointieroihin, ”aikalisään” luontosuhteessa, tai tunteiden käsittelyn 

tapoihin. Nuoremmista, seitsemäsluokkalaisten ryhmään kuuluvista vastaajista hiukan 

pienempi osuus kävi luonnossa myös yksin kuin yhdeksäsluokkalaisista vastaajista. Tämän 

perusteella 9.-luokkalaiset vetäytyvät ehkä nuorempia useammin luontoon yksin 

käsittelemään ikäviä tunteita. 

Aiemmassa kirjallisuudessa (Greenwood & Gatersleben, 2016) arvellaan, että ystävien seura 

on nuorille niin tärkeää, että yksinolo voi olla jopa hyvinvointia haittaava tekijä ikäryhmässä. 
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Tulosten perusteella tämä ei näyttäisi suomalaisten nuorten luontosuhdetta tarkastellessa 

pitävän paikkansa, vaan luonto oli valtaosalle vastaajista myös merkityksellinen rauhallisen 

yksinolon paikka. Myös aiemmat kotimaiset tutkimukset (esim. Puhakka ja Hakoköngäs, 

2021; Wiens ym., 2016) tukevat tätä näkökulmaa. Vain 13 % vastaajista arvioi kokevansa 

olonsa luonnossa usein yksinäiseksi, vaikka lähes puolet vastaajista kertoi liikkuvansa 

luonnossa myös yksin. Yksinäisyyden kokemus luonnossa luultavasti heijastelee enemmän 

nuoren yleistä elämäntilannetta kuin juuri luonnossa olemisen vaikutuksia. Luonnon 

tarjoamat mahdollisuudet palautua sosiaalisesta kuormituksesta vaikuttavat olevan 

suomalaisille nuorille merkityksellisiä. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa (esim. Milligan & Bingley, 2007) on pohdittu myös pelon 

olevan mahdollisesti nuorten luontosuhteeseen vaikuttava tekijä. Pelko ei kuitenkaan noussut 

tässä tutkimuksessa esiin suomalaisten nuorten luonnossa olemista rajoittavana tekijänä. 

Harvoin luonnossa liikkuvilta nuorilta kysyttiin syitä sille, mikseivät he liiku useammin 

luonnossa ja hyvin pieni osa vastasi sen johtuvan pelosta tai ahdistuksesta. Nuorten tunteita 

luonnossa kartoittavien kysymysten perusteella luontosuhteeseen liittyi osalla nuorista myös 

turvattomuuden tunteita, mutta se ei vaikuttanut olevan yleinen syy olla viettämättä aikaa 

luonnossa. Tytöt kokivat poikia useammin satunnaista turvattomuutta luonnossa, mutta tämä 

ei vaikuttanut yleiseltä esteeltä luonnossa ajan viettämiselle. Taustakirjallisuuden (esim. 

Ward Thompson ym., 2008) perusteella lapsena luonnossa liikkuminen ennustaa 

luonnonympäristöissä viihtymistä myös myöhemmällä iällä. Suomalaiset nuoret ovat usein jo 

lapsesta asti tottuneita viettämään aikaa luonnossa, eivätkä siksi koe sitä pelottavaksi, vaan 

monet liikkuvat luonnonympäristöissä mielellään myös yksin.  

 

Hyvinvointivaikutuksia tarkastellessa on hyvä huomata nuoren sosioekonominen asema. 

Kuten sosioekonomisten tekijöiden ja luonnossa liikkumisen välisen yhteyden tarkastelussa 

(liite 2) ilmenee, vanhempien koulutustausta, syntyperä, vastaajan arvio perheen 

varallisuudesta ja asumismuoto olivat vahvasti yhteydessä nuoren luonnossa liikkumiseen. 

Paremmista sosioekonomisista lähtökohdista tulevilla nuorilla on monia syitä siihen, miksi 

heidän hyvinvointinsa on keskimäärin korkeampi kuin muilla, mikä osaltaan selittänee 

hyvinvoinnin ja luonnossa liikkumisen välistä yhteyttä. Varakkaiden vanhempien lasten on 

helpompi saavuttaa luonnonympäristöjä. Omakotitaloasujalla oma piha mahdollistaa ja 

kannustaa ulkoilma-aktiviteetteihin eri tavoin kuin kerrostalossa. Autolla pääsee kauempana 

oleville luontoalueille, ja hyvät retkeilyvälineet ja harrastukset voivat olla kalliita. Perheen 
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mahdollisuudet kesämökkeilyyn riippuvat paitsi mökin olemassaolosta, myös vanhempien 

lomamahdollisuuksista ja muista resursseista. Ylempien sosioekonomisten luokkien 

keskuudessa sosiaaliset odotukset ja tapakulttuuri voivat kannustaa luontoaktiviteetteihin 

voimakkaammin kuin alemmissa yhteiskuntaluokissa. Aineiston perusteella kulttuurierot 

maahanmuuttajataustaisten ja suomalaissyntyisten perheiden välillä vaikuttivat myös nuorten 

luonnossa liikkumiseen. Syyt sosioekonomisiin ja kulttuurisiin eroihin nuorten 

luontosuhteessa voivat olla hyvin moninaisia, ja aihe olisikin erinomainen jatkotutkimuksen 

kohde.  

 

5.3 Tutkielman rajoitteet ja jatkotutkimuksen tarpeet 

Tutkimusasetelmaan liittyy myös rajoitteita, jotka vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. 

Nähdäkseni tutkimuksen isoimmat haasteet liittyvät tutkimuskysymyksen käsitteiden 

operationalisointiin ja mittaamiseen. Ensinnäkin, kuten tutkimuksen alkupuolella todetaan, 

kysymys luonnon käsitteestä on hyvin monimutkainen ja luonteeltaan filosofinen. Nuorten 

oma luonnon määrittely tai lomakkeella tarjottu määritelmä luontoalueesta vaikuttavat 

nuorten vastauksiin. Lomakkeella luontoalueista annettiin esimerkiksi metsä, kaupunkipuisto, 

ranta tai vesialue. Moni luonnosta vähemmän kiinnostunut nuori on saattanut määritellä 

luonnon mielessään joksikin kaukaiseksi, omasta arjesta irralliseksi metsäalueeksi. Jos asenne 

luonto-käsitettä kohtaan on lähtökohtaisesti negatiivinen, voi nuorelta jäädä huomaamatta 

esimerkiksi omien lähipuistojen tai kesämökin pihapiirin vaikutus hyvinvointiin ja arkeen, 

vaikka kaupunkipuistot mainittiinkin lomakkeella.  

Luontosuhdetta on tutkimuksessa mitattu Schultzin (2001) pallokuviolla, jonka voi nähdä 

olevan melko monitulkintainen. Luontosuhde sisältää ehdottomasti muitakin ulottuvuuksia 

kuin vain pallokuviolla arvioidun minän ja luonnon yhteyden. Esimerkiksi itsevarmuus, 

kyvyt ja kiinnostus luonnossa toimimista kohtaan, luonnon tuntemus ja arvostus jäävät 

mittarilla tarkastelun ulkopuolelle. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia, jos luontosuhde 

olisi operationalisoitu monipuolisemmin. Uskon kuitenkin pallokuvion tarjoavan suuntaa 

antavan kuvan nuorten luontoyhteyden kokemuksista.  

Käsitteiden operationalisoinnin lisäksi tutkimukselle haasteita aiheuttaa aineiston edustavuus. 

Vastaamatta jättäneet tai keskeneräisen tai asiattoman vastauksen vuoksi karsiutuneet nuoret 

ovat todennäköisesti enimmäkseen juuri niitä, jotka eivät ole luonnosta kiinnostuneita tai 

liiku luonnossa. Tutkimus voi siis antaa hiukan liian positiivisen kuvan nuorten luonnossa 
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liikkumisesta ja kiinnostuksesta luontoa kohtaan, sillä luontoon negatiivisesti suhtautuvia 

nuoria on karsiutunut suhteessa enemmän vastaajista.  

Kyselytutkimuksen haasteena on aina vastaajien kyky arvioida omaa toimintaansa ja 

rehellinen vastaaminen kysymyksiin. Kyselytutkimusta täyttäessä omaa toimintaa saatetaan 

pyöristellä ihanteellisena pidettyyn suuntaan; esimerkiksi omaa liikunnan määrää saatetaan 

herkästi yliarvioida. Vastaaja saattaa vastata alitajuisesti sen mukaan, mitä arvelee kyselyn 

tekijän toivovan häneltä. Tässä tapauksessa nuoret ovat saattaneet arvioida luonnossa 

liikkumistaan yläkanttiin. Myös vastausväsymys on voinut vaikuttaa pitkän lomakkeen 

loppupäässä annettuihin vastauksiin, eivätkä kaikki vastaajat ole välttämättä jaksaneet lukea 

kaikkia kysymyksiä ajatuksella. Vaikka räikeimpiä selvästi ei-tosissaan täytettyjä lomakkeita 

karsittiin pois ennen analyysia, on joukkoon voinut jäädä myös sellaisia vastaajia, jotka ovat 

täyttäneet kyselyn tai osia siitä sattumanvaraisesti. Lisäksi kausaalisten päätelmien tekeminen 

nuorten luontosuhteen ja hyvinvoinnin yhteydestä on vaikeaa kyselyaineiston perusteella. 

Kausaliteetin todentaminen edellyttäisi esimerkiksi kontrolloitua koeasetelmaa. Tämän 

tutkimuksen tuloksia voitaisiin kuitenkin hyödyntää kausaliteettia selvittävän tutkimuksen 

suunnittelussa. 

Nuorten luonnossa liikkumisen ja luonnon hyvinvointivaikutusten saralla olisi vielä useita 

perusteltuja jatkotutkimuksen aiheita. Myös Hartig ym. (2014) toteavat, että vaikka ihmisen 

ja muun luonnon välistä vuorovaikutusta ja sen hyvinvointivaikutuksia tarkasteleva 

tutkimuskenttä on viime aikoina kasvanut reilusti, on siinä yhä myös puutteita. Yleisesti 

näyttö luontokontaktien hyvinvointi- ja terveyshyödyistä alkaa olla kiistatonta, mutta 

lisätutkimukselle esimerkiksi kulttuurien, alueiden ja sosioekonomisten ryhmien välisistä 

eroista olisi vielä tarvetta. Väestötason virallisissa hyvinvointitutkimuksissa on kuitenkin 

harvoin tietoa luontokontakteista, koska aihe on suhteellisen uusi julkiselle terveydelle ja 

epidemiologialle (Hartig ym., 2014). Tämä näkyy myös esimerkiksi suomalaisia nuoria 

koskevissa kouluterveyskyselyissä, joissa ei toistaiseksi mitata luontokontaktien tai ulkoilun 

määrää lainkaan. Luontokontakteja koskevia kysymyksiä ollaan kuitenkin mahdollisesti 

lisäämässä kyselyyn lähitulevaisuudessa.  

Nuorten luonnossa liikkumisen ja luontosuhteen polarisoitumiseen sekä luonnosta 

kiinnostumattomiin nuoriin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tutkimuksen pohjalta 

avoimeksi jää, miten myös luonnosta vähemmän kiinnostuneet nuoret voisivat hyötyä 

luonnon hyvinvointivaikutuksista. Koska suurin osa nuorista liikkuu luonnossa melko 
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aktiivisesti, olisi tähän ryhmään huomion kiinnittäminen tehokkainta tavoitellessa lisähyötyä 

nuorten hyvinvoinnille. Toinen polttava nuoria koskeva kysymys olisi keskittyä 

mielenterveyden ongelmien ja luontokontaktien väliseen suhteeseen. Aiempien ja tämän 

tutkimuksen tulokset antavat viitteitä, että luontokontakteilla on merkitystä nuorten 

psyykkiselle hyvinvoinnille. Aiheeseen keskittymällä voitaisiin kehittää luontopohjaisia 

ratkaisuja nuorten keskuudessa lisääntyneisiin mielenterveyden ongelmiin. Myös alueellisten 

erojen tarkastelu olisi tarpeen, jotta tutkimustulosten yleistettävyydestä Suomessa voitaisiin 

olla varmempia. Kansainvälisiä eroja tarkastelemalla voitaisiin erotella kulttuurien ja 

erilaisten luonnonympäristöjen vaikutusta luontosuhteelle.  
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6 Johtopäätökset ja suositukset 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää luonnon virkistyskäyttöä koskevassa poliittisessa 

päätöksenteossa. Nuorten näkökulman huomioiminen päätöksenteossa on tärkeää, sillä nuoret 

ovat erityisen riippuvaisia kotiympäristönsä viheralueista, ja kaupunkien viheralueiden 

suunnittelulla on heidän hyvinvoinnilleen merkitystä. Vaikka luonnon hyvinvointihyödyt 

olisivat yksilön kannalta pienehköjä, voivat pienetkin hyödyt voivat yhteiskunnallisesti 

merkittäviä, jos niillä voidaan auttaa useita nuoria suhteellisen pienillä toimilla. 

Luonnonympäristöjen hyvinvointivaikutusten huomioiminen nuorten kannalta esimerkiksi 

kouluympäristöissä ja kaupunkipolitiikassa voivat olla merkittäviä keinoja nuorten 

mielenterveysongelmien lievittämisessä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

lisäämisessä. Koronapandemia on lisännyt suomalaisten, luultavasti myös nuorten, luonnossa 

liikkumista. Tätä kehitystä on syytä tukea myös pandemian asettamien rajoitusten 

helpottaessa ja elämän normalisoituessa. 

Nuorten luontosuhteessa on polarisoitumisen merkkejä, ja politiikalla voidaan vaikuttaa myös 

tähän kehitykseen. Voidaan tietenkin kysyä, onko polarisoitumisesta haittaa nuorille itselleen 

tai laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Kaikki nuoret eivät koe saavansa luonnosta 

hyvinvointia, joten ehkä heidän kohdallaan olisikin hedelmällisempää tarkastella 

hyvinvoinnin kokonaisuutta ja muita hyvinvoinnin lähteitä. Mikäli nuorten luontosuhteessa 

tapahtuu notkahdus verrattuna lasten ja aikuisten luontokiinnostukseen, on kiinnostuksen 

palautuminen luontoa kohtaan kuitenkin valtaosalla nuorista odotettavissa iän karttuessa. 

Kuitenkaan nuoren oma kokemus hyvinvoinnista ei riitä puhtaasti kuvaamaan luonnon 

hänelle tarjoamia hyvinvointihyötyjä, sillä osa hyödyistä on kokemuksesta riippumattomia. 

Luonnossa olemisen merkitys immuunipuolustukselle (esim. Haahtela ym., 2013; Hanski 

ym., 2012; Puhakka ym., 2019) tai fyysisen aktiivisuuden lisääntymisen (esim. Akpinar, 

2019) hyvinvointihyödyt eivät riipu vain nuoren itsearvioidusta kokemuksesta vaan ovat 

objektiivisesti todennettavissa. Tältä kannalta katsottuna myös luonnosta kiinnostumattomien 

kannustaminen luonnon pariin kaikissa ikävaiheissa on sekä yksilön hyvinvoinnin että 

kansanterveyden kannalta perusteltua. 

Luontokontakteilla voi olla mahdollisuus vastata joihinkin kouluterveyskyselyssä esiin 

nousseisiin nuorten hyvinvoinnin haasteisiin, joita esittelin tutkielman alkupuolella. Ylipaino 

ja liian vähäinen liikunta koskevat kouluterveyskyselyn perusteella noin 10-20 % nuorista. 

Mieluisaan luontoliikuntaan kannustaminen voi olla osana ratkaisua molempiin ongelmiin. 
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Erityisesti näkisin kuitenkin luontopohjaisilla ratkaisuilla olevan potentiaalia vastata huoleen 

nuorten lisääntyneistä mielenterveyden ongelmista. Päijät-Hämeen Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmassa 2018–2021 nostetaan esiin erityisesti tyttöjen kokema 

huonovointisuus, ahdistus ja mielenterveyden häiriöiden yleisyys. Tämän tutkimuksen 

tulokset viittaavat siihen, että erityisesti nuoret tytöt käyttävät luonnonympäristöjen 

rauhoittavaa vaikutusta negatiivisten tunteiden käsittelyyn. Luonto on tulosten perusteella 

nuorille paitsi sosiaalinen ympäristö myös tärkeä yksinolon paikka, ja luonnonympäristöillä 

on vaikutusta nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Lähiluonnon turvaaminen ja nuorten 

luontotarpeiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa voi edistää nuorten psyykkistä 

hyvinvointia. Vaikka luonnossa olemisella ei varmasti voida yksinään ratkaista nuorten 

mielenterveydellisiä haasteita, tulisi luontokontaktien hyvinvointivaikutukset huomioida 

osana nuorten mielenterveyden tukemiseen tähtääviä julkisia toimia. 

Median ja digitaalisen viihteen rooli nuorten arjessa on merkittävä (esim. Salasuo ym., 2021). 

Toisaalta mieluisilla luontoharrastuksilla voidaan vähentää terveyden kannalta liiallista 

ruutuaikaa, toisaalta älylaitteita voidaan myös luovasti hyödyntää lasten ja nuorten 

houkuttelemisessa luontoharrastusten pariin. Esimerkiksi luonnossa liikkumista ja 

digipelaamista yhdistelevät sovellukset, kuten suuren suosion viimevuosina lasten ja nuorten 

keskuudessa saavuttanut Pokemon Go -peli, voivat kannustaa nuoria uusilla tavoilla 

liikkumaan lähiluonnossa. Myös perinteisempiin luontoharrastuksiin, kuten 

luontokuvaamiseen tai lajintunnistukseen voi yhdistää uusia sovelluksia ja laitteita. Luonnon 

hyvinvointia tukevia vaikutuksia on mahdollista hyödyntää myös virtuaalitodellisuuksissa, 

joskin aiheesta on vielä varsin vähäisesti tutkimusta. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen 

(Ojala ym., 2019B) mukaan virtuaalisen luontoympäristön avulla voidaan tehostaa stressistä 

palautumista työpäivän aikana, joten virtuaalisten luontoympäristöjen hyödyntäminen voisi 

varmasti olla mahdollista myös nuorten hyvinvointia tukevissa hankkeissa. Median ja 

digitaalisten ympäristöjen rooli nuorten arjessa on niin suuri, että virtuaaliluonnon 

hyödyntämisellä voisi olla paljon potentiaalia nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä. 

Tulosten perusteella sosioekonomisilla taustatekijöillä on selkeä vaikutus nuorten 

luontosuhteeseen ja luonnossa viettämään aikaan. Nuorena muodostettu luontosuhde on 

merkittävä ennustaja aikuisiän luontosuhteelle. Tulosten perusteella on tärkeää, että 

sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien nuorten luontosuhdetta tuetaan ja 

vahvistetaan julkisin toimin, jotta kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet luonnon 

hyvinvointivaikutuksista hyötymiseen. Päiväkotien ja koulujen rooli sosioekonomisten erojen 
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kaventamisessa on merkittävä, ja ympäristökasvatus onkin jo vahvasti osa suomalaisten 

koulujen ja päiväkotien toimintaa. Erityistä huomiota voitaisiin kiinnittää siihen, kuinka myös 

sellaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole saaneet kotoaan luonnossa liikkumisen mallia, 

saataisiin luotua positiivisia kokemuksia luonnonympäristöissä.  

Lopuksi tahdon korostaa nuorten luontosuhteen merkitystä tilanteessa, jossa tarvitsemme 

kipeästi aktiivista toimintaa ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemiseksi 

ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. Henkilökohtainen luontosuhde vaikuttaa 

ympäristön kannalta myönteiseen toimintaan jopa enemmän kuin koulutus ja tietoisuus 

ympäristöasioista (Otto & Pensini, 2017). Tietoisuus ympäristökriisistä ei riitä ratkaisemaan 

polttavia ongelmia, vaan toiminnan perustaksi tarvitaan myös henkilökohtaista suhdetta 

luonnonympäristöihin. Ekologisen kriisin aikakaudella nuorilla on merkittävä rooli 

kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.   
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Liitteet 
 

Liite 1. Kyselylomake 

 

NATUREWELL-tutkimus (Luonnon virkistyskäytön hyvinvointi- ja 

terveysvaikutukset – tutkimus kaupunkilaisnuorista) 

  

Taustatiedot      

     

1. Mikä on sukupuolesi?     tyttö     poika     muu     en halua kertoa/määritellä 
 
2. Minä vuonna olet syntynyt?        2003      2004       2005       2006     2007     
2008 
 
3. Missä maassa olet syntynyt?  
 
       Suomessa 
      Muussa maassa, missä? __________________________________ 
 
4. Missä maassa vanhempasi ovat syntyneet?  
 
      Molemmat vanhempani ovat syntyneet Suomessa 
      Toinen vanhemmistani on syntynyt Suomessa 
      Kumpikaan vanhemmistani ei ole syntynyt Suomessa 
      En osaa sanoa 
 
Jos toinen tai molemmat vanhemmistasi ovat syntyneet muualla kuin Suomessa, 
täsmennä missä maassa: _______________________________ 
 
5. Mikä on koulusi nimi?  
 
       Ahtiala  Mukkula 

       Kivimaa  Salpausselkä 

       Kukkanen     Steinerkoulu 

       Kärpänen Tiirismaa 

       Lähde       Yhteiskoulu 

         

6. Millaisessa asunnossa/asunnoissa asut? Vastaa molempien osoitteiden 

kohdalle, mikäli asut säännöllisesti kahdessa kodissa (esim. vanhemmat eronneet). 

Muussa tapauksessa jätä osoite 2 tyhjäksi.  

 

 Kerrostalossa Rivi- tai 
paritalossa 

Omakotitalossa 

Osoite 1    

Osoite 2    
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7. Mikä on korkein koulutus, jonka vanhempasi ovat suorittaneet?  
 
 

 Äiti  
 

Isä Muu 
vanhempi, jos 
on  

1 Peruskoulu tai vastaava    

2 Lukio tai ammatillinen oppilaitos     

3 Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen 
lisäksi ammatillisia opintoja 

   

4 Yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu 
korkeakoulu  

   

5 En osaa sanoa    

 

8. Millaiseksi arvioit perheesi taloudellisen tilanteen? 

 
     erittäin hyväksi  
     melko hyväksi 
     kohtalaiseksi 
     melko huonoksi 
     erittäin huonoksi 
 

Hyvinvointi 

 
9. Alla on esitetty joitakin väittämiä tunteista ja ajatuksista. Valitse jokaisen 
väittämän kohdalla vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa kokemuksiasi viimeisen kahden 
viikon aikana. 
 
 Ei 

koskaan 
Harvoin Silloin 

tällöin 
Usein Koko 

ajan 

Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi 
tulevaisuuden suhteen. 

     

Olen tuntenut itseni hyödylliseksi.      
Olen tuntenut itseni rentoutuneeksi.      
Olen käsitellyt ongelmia hyvin.      
Olen ajatellut selkeästi.      
Olen tuntenut läheisyyttä toisiin ihmisiin.      
Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä 
asioista. 

     

 

Tyytyväisyys elämään 

 
10. Oletko tyytyväinen elämääsi tällä hetkellä?  
 

     erittäin tyytyväinen  
     melko tyytyväinen  
     en tyytyväinen enkä tyytymätön 
     melko tyytymätön 
     erittäin tyytymätön 
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11. Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Onko se 
      
     erittäin hyvä  
     melko hyvä  
     keskinkertainen 
     melko tai erittäin huono 
 

Ulkoiluharrastukset      
 
Seuraavissa kahdessa kysymyksessä (12 ja 13) liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista 
toimintaa, joka nostaa sydämen lyöntitiheyttä ja saa sinut hetkeksi hengästymään 
esimerkiksi urheillessa, ystävien kanssa pelatessa, koulumatkalla tai koulun liikuntatunneilla. 
Liikuntaa on esimerkiksi juokseminen, ripeä kävely, rullaluistelu, pyöräily, tanssiminen, 
rullalautailu, uinti, laskettelu, hiihto, jalkapallo, koripallo ja pesäpallo. 

12. Mieti 7 edellistä päivää. Kuinka monena päivänä olet liikkunut yhteensä 

vähintään 60 minuuttia päivässä?  

 

     0 päivänä     1     2     3     4     5     6     7 päivänä 

 

13. Kuinka paljon liikut tavallisen viikon aikana yhteensä? 

 

    Noin 7 tuntia tai enemmän viikossa 

    Noin 4–6 tuntia viikossa 

    Noin 2–3 tuntia viikossa 

    Noin tunnin viikossa 

    Noin puoli tuntia viikossa 

    En lainkaan   

 

Kuinka usein vietät keskimäärin aikaa luonnossa (esim. metsässä, 

kaupunkipuistossa, rannalla, vesillä)? 

 

  14. Kesäaikaan (touko-syyskuussa)                15. Talviaikaan (loka-

huhtikuussa) 

     Päivittäin        Päivittäin 

     4–6 kertaa viikossa      4–6 kertaa viikossa 

     2–3 kertaa viikossa     2–3 kertaa viikossa 

     Kerran viikossa      kerran viikossa 

     1–3 kertaa kuukaudessa -> kysymys 16 ja 17  1–3 kertaa kuukaudessa 

     Harvemmin -> kysymys 16 ja 17   Harvemmin 

 

16. Miksi et vietä useammin aikaa luonnossa? Voit valita useamman 

vaihtoehdon.  

          Vapaa-aikani kuluu muiden harrastusten parissa 

          Kouluhommat vievät vapaa-aikani   

          Vietän vapaa-aikaa mieluummin television/tietokoneen/puhelimen ääressä 

          En saa kavereita seuraksi luontoon 



73 

 

          Luontoalueille on hankala mennä    

          Minulla ei ole sopivia varusteita     

          Luonto ei kiinnosta minua 

          Luonnossa oleminen ahdistaa minua 

          Luonnossa oleminen pelottaa minua  

          Muu syy, mikä? 

_________________________________________________________ 

 
17. Kuinka paljon vietit aikaa luonnossa lapsuudessa verrattuna nykytilanteeseen? 

        paljon enemmän kuin nykyisin     

        hieman enemmän kuin nykyisin  

        suunnilleen saman verran  

        hieman vähemmän kuin nykyisin 

        paljon vähemmän kuin nykyisin 

 

18. Kenen kanssa yleensä käyt luonnossa (esim. metsässä, 
kaupunkipuistossa, rannalla, vesillä)? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
 
          Yksin 

          Ystävän/ystävien 

          Koiran 

          Sisarusten 

          Vanhempien/isovanhempien 

          Harrastusporukan 

          Luokkakavereiden kanssa osana opintoja/kouluopetusta 

         Muussa seurassa 

 

19. Kuinka usein liikut seuraavissa ympäristöissä kesäaikaan? 
 Vähintään 

4 kertaa 
viikossa  

2–3 kertaa 
viikossa 

Kerran 
viikossa 

1–3 kertaa 
kuukaudessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Oma/taloyhtiön piha       
Kodin lähistön 
viheralueet ja puistot 

      

Kauempana, mutta päivässä 
tavoitettavat virkistysalueet 
(esim. Lapakisto) 

      

Kansallispuistot ja muut 
suojelu- ja retkeilyalueet 
(esim. Repovesi, Evo) 

      

Loma-asunnon/mökin 
ympäristö 

      

Talouskäytössä oleva 
tavallinen 
luontoympäristö (esim. 
talousmetsä, pelto) 

      

 
20. Kuinka usein osallistut seuraaviin harrastuksiin kesäaikaan? 

 Vähintään 4 
kertaa 

viikossa  

2–3 kertaa 
viikossa 

Kerran 
viikossa 

1–3 kertaa 
kuukaudess

a 

Harvemmin En koskaan 
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Retkeily/patikointi       
Vaellus siten, että 
retkellä yövytään 

      

Maastopyöräily       
Veneily/melonta/sup-
lautailu 

      

Kalastus/metsästys       
Marjastus/sienestys       
Luontokuvaus/lintuharra
stus/muu luonnon 
tarkkailu 

      

Geokätköily        
Vapaa-ajan viljely, puu-
tarhan/kasvimaanhoito 

      

Muu luontoharrastus 
________________ 

      

21. Vietätkö aikaa kesämökillä tai vapaa-ajan asunnolla? 

 

     en → Kysymys 23 

     kyllä  

 

   22. Kuinka monta päivää vuodessa vietät keskimäärin mökillä? 

 

     Yli 30 

     21–30 

     10-20 

     Alle 10   

 

Luontosuhde 

 

23. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?  

  

 Täysin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Arvostan erittäin paljon alueita, joilla on 
kahviloita, liikkeitä, ravintoloita, museoita ja 
teattereita  

     

Kuntoilen mieluiten ulkona luonnossa       
Nautin kaupungilla liikkumisesta tai 
oleskelusta  

     

Tunnen usein ahdistusta kaupungin 
tungoksessa ja kiireessä  

     

Tunnen, että kaupunkikeskustat ovat juuri 
minun paikkojani  

     

Kaupunkien viheralueet eivät riitä 
tyydyttämään luontotarvettani  

     

Tunnen toisinaan pakottavaa tarvetta 
päästä luontoon  

     

Teen mielelläni ostoksia (shoppailen) 
keskustan erikoisliikkeissä ja tavarataloissa  

     

Viihdyn paremmin viheralueilla ja 
puistoissa kuin rakennetussa ympäristössä  
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24. Valitse, mikä alla olevista kuvista kuvaa parhaiten kuvaa suhdettasi 

luonnonympäristöön. Kuinka sinä ja luonto olette yhteydessä toisiinne? 

 

 

a)                           b)                        c)                       d)                    e)                   f)                    g)   

 
 
25. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Vastaa asteikolla 0 (täysin eri mieltä) 
– 10 (täysin samaa mieltä). 
 
 Täysin 

eri 
mieltä 

    Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

     Täysin 
samaa 
mieltä 

Olen tottunut olemaan 
luonnonympäristössä. 

           

Uskon, että pystyn seIviyty-
mään yllättävistä tilanteista 
lähiympäristön viheralueella 
(esim. polulle kaatunut puu).   

           

Minua ällöttävät luonnon-
elementit kuten lika tai muta. 

           

Näen itseni sellaisena 
henkilönä, joka viettää aikaa 
luonnossa. 

           

Tutustun mielelläni luonto-
kohteisiin, joissa en ole ennen 
käynyt.  

           

Olen kiinnostunut luonnosta.            
Tiedän, millä tavoin voin 
osallistua lähiympäristön 
luontoalueiden hoitamiseen. 

           

Osaan tunnistaa monia eri 
kasveja, lintuja tai hyönteisiä. 

           

Olen saanut myönteisiä 
kokemuksia luonnossa. 

           

Villieläimistä ja elinympäris-
töistä huolehtiminen ovat 
asioita, joista välitän. 

           

 

Mieliala luonnossa 

 

26. Mieti luonnossa viettämääsi aikaa. Kuinka usein sinulla on seuraavia 

tuntemuksia? 

 

 
 

 
Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

 
Harvoin  

 
Silloin 
tällöin 

 
Usein 

 
Hyvin 

usein tai 
jatkuvasti 

 
 

Olen hermostunut.       

Tunnen itseni tyyneksi ja 

rauhalliseksi.  

      

Minä Luonto Minä Minä Minä Minä Minä Minä Luonto Luonto Luonto Luonto Luonto Luonto 
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Tunnen itseni 

alakuloiseksi ja apeaksi. 

      

Tunnen itseni onnelliseksi.       

Tunnen itseni 

elinvoimaiseksi. 

      

Tunnen oloni turvalliseksi.       

Tunnen oloni yksinäiseksi.       

 
Kokemus elpymisestä  
 
27. Miten luonnossa viettämäsi aika vaikuttaa yleensä oloosi?  
 
 Täysin eri 

mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Elinvoimani ja tarmoni 

lisääntyvät. 

     

Unohdan arkipäivän huolet ja 

murheet.  

     

Saan uutta uskoa huomiseen.      

Elvyn ja rentoudun.      

Keskittymiskykyni lisääntyy.      

Saan lisää itseluottamusta.      

Rauhoitun.      

Elämäni asiat asettuvat 

oikeisiin mittasuhteisiin. 

     

Ajatukseni selkeytyvät ja 

kirkastuvat. 

     

 
Kognitiiviset taidot 
 
28. Miten luonnossa viettämäsi aika vaikuttaa yleensä seuraaviin asioihin? 
 
 Täysin eri 

mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa eikä 
eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

Saan toteuttaa itseäni.      

Saan uusia luovia 

ajatuksia.  

     

Opin uusia taitoja.      

Opin lisää luonnosta.      

Kiinnostukseni luontoa 

kohtaan lisääntyy. 

     

 
 
Sosiaalinen hyvinvointi 
 
29. Miten luonnossa viettämäsi aika vaikuttaa yleensä seuraaviin asioihin? 
 Täysin eri 

mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa mieltä 
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On mahdollista irtautua 

kouluasioista. 

     

Koulumotivaationi vahvistuu.       

On mahdollista irtautua 

arkielämästä. 

     

Motivaationi arkielämään 

vahvistuu. 

     

Nautin yhdessäolosta 

minulle tärkeiden ihmisten 

kanssa. 

     

Nautin yhteisistä 

harrastuksista minulle 

tärkeiden ihmisten kanssa. 

     

Luonnossa on helpompi 

keskustella 

henkilökohtaisista asioista. 

     

Seura lisää turvallisuuden 

tunnettani. 

     

Nautin saadessani olla 

yksin. 

     

Luonnossa oleminen lujittaa 

suhdettani minulle tärkeisiin 

ihmisiin. 

     

 
Aistimukset ja fyysinen olo 
 
30. Ajattele luonnossa viettämääsi aikaa. Mitä mieltä olet seuraavista 
väittämistä?  
 
 
 Täysin eri 

mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa mieltä 

Nautin hiljaisuudesta.      

Nautin luonnonäänistä.      

Nautin luonnon tuoksuista.      

Tuntuu hyvältä hengittää 

puhdasta ilmaa. 

     

Nautin kauniin luonnon 

näkemisestä. 

     

Koen miellyttävänä luonnon 

tuottamat tuntemukset (tuuli 

kasvoilla, pehmeä sammal, 

pintojen vaihtelevat muodot jne.). 

     

Koen ötökät häiritsevinä 

(hyttyset, hirvikärpäset, 
ampiaiset, punkit ym.).  
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Liikun tavanomaista 

arkiliikuntaa enemmän. 

     

Pääsen koettelemaan omia 

rajojani. 

     

Koen, että liikunta kohottaa 

kuntoani. 

     

Koen fyysisen hyvän olon 

lisääntyvän. 

     

 
 

Lämmin kiitos kyselyyn vastaamisesta! 
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Liite 2. Sosioekonomiset tekijät ja luonnossa kesäaikaan vietetty aika 

 

Liite 2. Taulukko 1. Sosioekonomiset tekijät ja luonnossa kesäaikaan vietetty aika. (%, N=1123) 

 Kuinka usein vietät keskimäärin aikaa luonnossa kesäaikaan (touko-syyskuussa) 

(esim. metsässä, kaupunkipuistossa, rannalla, vesillä)? 

 1-3 kertaa 

kuukaudessa tai 

harvemmin 

1-3 kertaa viikossa 4-7 kertaa viikossa Yht. 

Syntyperä 

(χ²=7.618, df=2, p<.05) 

Maahanmuuttajataustainen 22 34,1 43,9 100 

Ei maahanmuuttajataustaa 11,7 35,3 53 100 

Taloustilanne 

(χ²=11,546, df=2, p<.01) 

Huono tai kohtalainen 18,1 39,2 42,7 100 

Hyvä tai erittäin hyvä 11,3 34,3 54,4 100 

1 korkeakoulutettu vanhempi 

(χ²=12,397, df=2, p<.01) 

Ainakin 1 korkeakoulutettu 

vanhempi 

10,1 32,0 57,9 100 

Ei yhtään korkeakoulutettua 

vanhempaa 

14,4 37,9 47,7 100 

2 korkeakoulutettua vanhempaa 

(χ²=22,654, df=2, p<.001) 

Ainakin 2 korkeakoulutettua 

vanhempaa 

5,2 32,3 62,5 100 

Alle 2 korkeakoulutettua 

vanhempaa 

14,8 36,1 49,2 100 

Asumismuoto 

(χ²=15,821, df=2, p<0.001) 

Kerrostalo 18,4 33,8 47,7 100 

Omakotitalo 8,8 37,6 53,6 100 
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Liite 3. Sukupuolten väliset erot kodin lähistön viheralueilla ja päivässä tavoitettavilla 

virkistysalueilla liikkumisessa  

 

Liite 3. Taulukko 1. Sukupuolten väliset erot kodin lähistön viheralueilla ja päivässä tavoitettavilla 

virkistysalueilla liikkumisessa. (%, N=1063). 

  Kuinka usein liikut seuraavissa ympäristöissä kesäaikaan? 

  
En 

koskaan 

Harvemmin 1-3 kertaa 

kuukaudessa 

Kerran 

viikossa 

2-3 

kertaa 

viikossa 

Vähintään 

4 kertaa 

viikossa 

Yhteensä 

Kodin lähistön viheralueet  

(χ²= 15,44 p=.01) 
 

Tytöt 2.0 7.9 10.2 15.2 38.6 26.1 100 

Pojat 4.4 12.6 11.1 16.3 35.2 20.3 100 

Päivässä tavoitettavat virkistysalueet 

(χ²= 13,2 p=.02) 
 

Tytöt 8.1 32.0 27.4 14.2 13.9 4.4 100 

Pojat 8.8 33.1 19.3 17.2 14.0 7.5 100 
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Liite 4. Eksploratiivinen faktorianalyysi luonto- ja kaupunkiorientoituneisuutta 

mittaavista väittämistä. 

 

Suoritin luonto- ja kaupunkiorientoituneisuutta mittaavista väittämistä eksploratiivisen 

faktorianalyysin (EFA). Samoja väittämiä on käytetty esim. Tyrväisen ym. (2007) raportissa 

ja faktorianalyysin tulos oli odotettavasti pitkälti aiempaa tutkimusta vastaava. Kokonaisuus 

koostui aluksi yhdeksästä muuttujasta, mutta analyysista jäi pois yksi väittämä, ”Tunnen 

usein ahdistusta kaupungin tungoksessa ja kiireessä”, alhaisen kommunaliteetin (<.3) vuoksi. 

Osiokokonaisuuden KMO=.755 ja Barlettin testin mukaan p<.001, eli otos sopii 

faktorianalyysiin. Faktorointimenetelmäksi valikoitui Generalized least squares (GLS) -

menetelmä, joka sopii aineistoille, joissa normaalijakaumaoletus ei täysin toteudu 

(Nummenmaa 2009). Rotaatiomenetelmänä käytettiin suoraa varimax-rotaatiota, sillä katsoin 

faktorien olevan käsitteellisesti toisistaan riippumattomia. Luonto- ja 

kaupunkiorientoituneisuutta tarkastelevia muuttujia on mitattu viisiportaisella Likertin 

asteikolla, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. 

 
Liite 4. Kuvio 1. Faktorien ominaisarvot. 

 

 

Mahdollisten faktorien ominaisarvoja kuvaavan scree-plot -kuvion perusteella myös kolmen 

faktorin malli olisi voinut olla mielekäs, mutta sekä ominaisarvot, aiempi tutkimus että 

käsitteellinen mielekkyys tukivat valittua kahden faktorin mallia. 
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Liite 4. Taulukko 1. Eksploratiivinen faktorianalyysi luonto- ja kaupunkiorientoituneisuutta mittaavista 

väittämistä. (Generalized least squares, Suorakulmainen varimax-rotaatio, N=1123) 

 Faktorit:  

Muuttujat: 

F1 Kaupungin 

vetovoimaisuus 

F2 Luonnon 

vetovoimaisuus 

Kommunaliteetti 

Nautin kaupungilla liikkumisesta tai 

oleskelusta 

.869 -.134 .78 

Tunnen, että kaupunkikeskustat ovat juuri 

minun paikkojani 

.699 -.232 .38 

Teen mielelläni ostoksia (shoppailen) 

keskustan erikoisliikkeissä ja tavarataloissa 

.610 -.009 .63 

Arvostan erittäin paljon alueita, joilla on 

kahviloita, liikkeitä, ravintoloita, museoita ja 

teattereita 

.537 -.047 .39 

Tunnen toisinaan pakottavaa tarvetta päästä 

luontoon 

-.069 .784 .52 

Viihdyn paremmin viheralueilla ja puistoissa 

kuin rakennetussa ympäristössä 

-.267 .668 .58 

Kaupunkien viheralueet eivät riitä 

tyydyttämään luontotarvettani 

-.108 .586 .35 

Kuntoilen mieluiten ulkona luonnossa .054 .510 .32 

Ominaisarvo 2.91 1.78  

Selitysaste, % 36.37 22.26  

Cronbachin alfa .77 .73  

 

Faktorianalyysin pohjalta muodostettiin kaupunkiorientoituneisuutta ja luonto-

orientoituneisuutta mittaavat summamuuttujat.  
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Liite 5. Faktorianalyysi hyvinvoinnin osa-alueista 

 

Hyvinvoinnin osa-alueita kuvaavien latenttien muuttujien löytämiseksi ja summamuuttujien 

luomiseksi tarkastelin eksploratiivisen faktorianalyysin (EFA) avulla hyvinvointia mittaavien 

muuttujien jakautumista faktoreille. Samoja väittämiä on käytetty aiemmin suomalaisten 

luonnonsuojelualueiden hyvinvointivaikutuksia koskevassa tutkimuksessa (Puhakka ym., 

2017) ja faktorimalli muotoutui melko samanlaiseksi kuin aiemmassakin tutkimuksessa. 

Analyysina käytettiin Generalized least squares (GLS) -menetelmää, joka sopii aineistoille, 

joissa normaalijakaumaoletus ei täysin toteudu (Nummenmaa, 2009). Hyvinvoinnin 

ulottuvuudet voivat korreloida keskenään ja olla osittain päällekkäisiä, joten 

rotaatiomenetelmäksi valikoitui vinokulmainen Direct oblimin-rotaatio. Vinorotaatiossa 

faktorien ei tarvitse olla toisistaan riippumattomia (Nummenmaa, 2009). Faktoreiden 

korrelaatioita on tarkasteltu taulukossa x, joka antaa tukea vinokulmaisen rotaation valinnalle. 

Muuttujien jakautumista faktoreille testattiin useilla menetelmillä, ja pääkomponenttianalyysi 

sekä suurimman uskottavuuden menetelmä (ML) tuottivat myös hyvin samansuuntaiset 

tulokset, mitä voi pitää merkkinä faktoriratkaisun pätevyydestä (Nummenmaa, 2009).  

Liite 5. Taulukko 1. Faktorien keskinäiset korrelaatiot. 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

F1 
      

F2 -.688** 
     

F3 .727** -.704** 
    

F4 -.730** .525** -.602** 
   

F5 .437** -.488** .477** -.403** 
  

F6 .724** -.435** .558** -.609** .302 
 

** p<.001 

Luonnon hyvinvointivaikutuksia koskevia muuttujia on mitattu viisiportaisella Likertin 

asteikolla, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä, ja vastaajan kokema 

hyvinvointi kasvaa arvon kasvaessa. Hyvinvointia mittaava kokonaisuus koostui alun perin 

35 muuttujasta. Yksi väittämä, ”Koen ötökät häiritsevinä”, poistettiin alhaisen 

kommunaliteetin (<.3) vuoksi. Osiokokonaisuuden KMO =.967 ja Barlettin testin mukaan 

p<.001, eli otos on sopiva faktorianalyysiin. 
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Liite 5. Kuvio 1. Faktorien ominaisarvot 

Ominaisarvon (>1) perusteella faktoreita olisi syntynyt malliin viisi. Kuten scatterin scree-

testi (kuvio 1) osoittaa, ensimmäisen faktorin ominaisarvo on selvästi suurin, minkä jälkeen 

arvo laskee tasaisesti. Kuudennen faktorin ominaisarvo oli korkea (>.9) ja kuuden faktorin 

malli oli sisällöllisesti loogisempi kuin viiden, joten toteutin analyysin kuudella faktorilla. 

Kuuden faktorin malli saa tukea myös aiemmasta tutkimuksesta, sillä muuttujat jakautuvat 

faktoreille lähes samoin kuin Puhakan ym. (2017) luonnonsuojelualueita koskevassa 

tutkimuksessa. Kuuden faktorin mallin selitysaste on 69,4 %. 

Liite 5. Taulukko 2. Eksploratiivinen faktorianalyysi hyvinvoinnin ulottuvuuksista (Generalized least squares, 

Vinokulmainen Direct oblimin-rotaatio, N=1123) 

 
Faktori  

Muuttuja F1 
Psykologinen 

hyvinvointi 

F2 
Miellyttäv

ät 

tuntemuks
et 

F3 
Sosiaaline

n 

hyvinvoin
ti  

F4 
Oppiminen 

ja luovuus 

F5 Irtautuminen F6 
Fyysinen 

hyvinvoin

ti 

Kommunalitee
tti 

Elvyn ja rentoudun. .857      .73 

Saan uutta uskoa 

huomiseen. 

.834      .71 

Ajatukseni selkeytyvät 

ja kirkastuvat. 

.829      .70 

Keskittymiskykyni 
lisääntyy. 

.817      .65 

Rauhoitun. .798      .66 

Saan lisää 

itseluottamusta. 

.782      .65 

Elämäni asiat asettuvat 

oikeisiin 

mittasuhteisiin. 

.782      .66 
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Elinvoimani ja 

tarmoni lisääntyvät. 

.748      .59 

Unohdan arkipäivän 

huolet ja murheet. 

.733    .530  .58 

Nautin 

luonnonäänistä. 

 .854     .73 

Nautin kauniin 
luonnon näkemisestä. 

 .829     .73 

Nautin luonnon 

tuoksuista. 

 .811     .71 

Tuntuu hyvältä 

hengittää puhdasta 

ilmaa. 

 .761     .64 

Koen miellyttävänä 

luonnon tuottamat 

tuntemukset (tuuli 
kasvoilla, pehmeä 

sammal, pintojen 

vaihtelevat muodot 
jne.). 

 .760     .66 

Nautin hiljaisuudesta.  .726     .55 

Nautin saadessani olla 
yksin. 

 .551  .211   .38 

Nautin yhdessäolosta 

minulle tärkeiden 
ihmisten kanssa. 

  .875    .63 

Nautin yhteisistä 

harrastuksista minulle 
tärkeiden ihmisten 

kanssa. 

  .796    .57 

Seura lisää 
turvallisuuden 

tunnettani. 

  .673    .43 

Luonnossa oleminen 
lujittaa suhdettani 

minulle tärkeisiin 

ihmisiin. 

  .542    .54 

Luonnossa on 

helpompi keskustella 

henkilökohtaisista 
asioista. 

  .515    .46 

Opin uusia taitoja.    -.869   .69 

Opin lisää luonnosta.    -.818   .69 

Kiinnostukseni 
luontoa kohtaan 

lisääntyy. 

   -.769   .69 

Saan toteuttaa itseäni.    -.685   .64 

Saan uusia luovia 

ajatuksia. 

   -.655   .61 

On mahdollista 
irtautua arkielämästä. 

    .775  .62 

Motivaationi 

arkielämään 
vahvistuu. 

.678    .714  .66 

On mahdollista 

irtautua kouluasioista. 

 
   .700  .67 

Koulumotivaationi 

vahvistuu. 

.531    .642  .53 

Koen fyysisen hyvän 
olon lisääntyvän. 

     .817 .66 

Koen, että liikunta 

kohottaa kuntoani. 

     .761 .59 

Pääsen koettelemaan 

omia rajojani. 

     .681 .52 

Liikun tavanomaista 
arkiliikuntaa 

enemmän. 

     .655 .43 

Faktorin ominaisarvo 16.15 2.30 1.75 1.34 1.06 0.98  

Selitysosuus 47.50 6.78 5.16 3.93 3.12 2.87  

Cronbachin alfa .937 .917 .836 .903 .835 .825  
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Ensimmäinen faktori, ”psykologinen hyvinvointi”, koostuu kymmenestä psyykkiseen 

palautumiseen tai motivaatioon liittyvästä väittämästä. Myös väittämä ”unohdan arkielämän 

huolet ja murheet” latautuu kaikista voimakkaimmin tälle faktorille, mutta pidän aiemman 

tutkimuksen perusteella sekä käsitteellisesti perusteltuna käsitellä väittämää osana arjesta 

irtautumiseen liittyvää faktoria, jolle väittämä myös latautui toisiksi voimakkaimmin. Samoin 

koulumotivaatiota sekä arkielämän motivaatiota koskevat väittämät latautuvat 

voimakkaimmin irtautumista koskevalle faktorille, mutta käsittelen niitä ensimmäisen 

faktorin muuttujina, sillä se on käsitteellisesti mielekkäämpää ja muuttujat latautuvat toisiksi 

voimakkaimmin tälle faktorille.  

Toinen faktori, ”miellyttävät tuntemukset”, koostuu kuudesta aistikokemuksiin liittyvästä 

väittämästä. Myös väittämä ”nautin saadessani olla yksin” latautuu tälle faktorille 

voimakkaimmin. Yksinolo on käsitteellisesti osa sosiaalista hyvinvointia, mutta latautuu 

heikosti sosiaalisen hyvinvoinnin faktorille. Muuttujan kommunaliteetti on melko huono 

(.38), eikä se selvästikään ole yhteydessä muihin sosiaalisen hyvinvoinnin väitteisiin, joten 

päädyin faktorianalyysin perusteella jättämään muuttujan pois jatkoanalyyseista. 

Kolmannelle, sosiaalista hyvinvointia mittaavalle faktorille latautuu viisi sosiaalisuuteen 

liittyvää muuttujaa. Neljänteen faktoriin sisältyy oppimiseen ja luovuuteen liittyviä, 

kognitiiviseen ja psykologiseen hyvinvointiin kytkeytyviä väittämiä. Viides, arjesta 

irtautumisen faktori muodostui tällä aineistolla hiukan epäselvemmin kuin aiemmassa 

tutkimuksessa, mutta analyysin perusteella on kuitenkin nähdäkseni perusteltua yhdistää 

muuttujat samoin kuin aiemmassa tutkimuksessa on tehty, ja käsitellä arjesta ja kouluasioista 

irtautumista sekä huolien unohtamista yhtenä, irtautumista mittaavana kokonaisuutena. 

Kuudes faktori koostuu fyysistä hyvinvointia mittaavista neljästä muuttujasta. 

Kaikkien faktorien kohdalla muuttujille laskettu Cronbachin alfa on hyvä (>.8), eli niiden voi 

luotettavasti katsoa mittaavan samaa ilmiötä. Muodostin analyysin perusteella hyvinvoinnin 

ulottuvuuksia mittaavat summamuuttujat. Summamuuttujien arvo on laskettu kullekin 

henkilölle, vaikka tämä ei olisi vastannut kaikkiin väittämiin. Tällöin summamuuttujan arvo 

muodostuu niiden osioon liittyvien väittämien keskiarvona, joihin vastaaja on vastannut. Loin 

kaikista osiokokonaisuuksista muuttujan, joka kertoo, kuinka moneen osiokokonaisuuden 

väittämään on annettu vastaus. Tämän jälkeen loin summamuuttujat kokonaisuuksista 

laskemalla muuttujat yhteen ja jakamalla tuloksen lukumäärämuuttujalla. Kunkin 
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summamuuttujan voi katsoa mittaavan sitä, kuinka paljon vastaaja on kokenut luonnossa 

käymisen vaikuttavan kyseiseen osa-alueeseen omassa hyvinvoinnissaan. 

 


