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Viherympäristön hyvinvointivaiku-
tuksista on monella meistä arkisia, 
päivittäisiä kokemuksia, joiden mer-

kitys on entisestään korostunut koronapan-
demian aikana. Aihetta on myös tutkittu 
paljon. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa 
asukkaiden luonnosta ja viherympäristöstä 
saamiin hyvinvointihyötyihin monella ta-
valla, esimerkiksi kaavoituksen ja kaupun-
kisuunnittelun kautta tai kannustamalla 
kuntalaisia liikkumaan ulkona. Ympäristö-
ministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmassa 
julkaistu tietopaketti Elämänmittainen lähi-
vihreäpolku on tarkoitettu taustamateriaalik-
si ja tueksi tähän työhön. Elämänmittainen 
lähivihreäpolku tarkoittaa lähiluontoa kai-
kille, kaikissa elämänvaiheissa. Lähivihreä 
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viittaa luontoon ja viherympäris-
töön erityisesti kaupunkilaisten 
elinympäristöissä. Lähivihreä 
on mittakaavaltaan ja laadultaan 
vaihtelevaa, esimerkiksi parveke-
istutuksia ja kaupunkimetsiä. Tie-
topaketin eri osioissa kiinnitetään 
huomiota siihen, että eri elämän-
vaiheisiin liittyy usein erilaisia 
tarpeita myös lähiluontoon liittyen. 
Niiden tasapuolinen huomioiminen 
kaupunkiympäristössä edellyttää 
useiden toimijoiden yhteistyötä. 

Tämä kirjoitus perustuu tieto-
paketin sisältöön, ja alkuperäiset 
lähdeviitteet löytyvät siitä. 

Fyysinen hyvinvointi

Monimuotoisella viherympäris-
töllä voidaan parantaa kaupunki-
en viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. 
Tiiviisti rakennetuilla alueilla 
ilmansaasteiden pitoisuudet ovat 
koholla erityisesti liikenteen ja 
lämmön- ja energiantuotannon 
vuoksi. Pitkäaikainen altistumi-
nen ilmansaasteille lisää riskiä 
sairastua hengityselin-, sydän- ja 
verisuonisairauksiin. Kaupungeis-
sa pienhiukkaset ovat merkittävin 
terveyshaittoja aiheuttava ilman-
saaste. Kasvit parantavat ilmanlaatua sito-
malla pienhiukkasia ja kaasumaisia ilman-
saasteita lehtiensä ja kaarnan pinnoille ja 
ilmarakojen kautta lehtien sisään. Toinen 
merkittävä elinympäristön laatua ja viih-
tyvyyttä kaupungeissa heikentävä tekijä on 
ympäristömelu, jonka merkittävin lähde on 
liikenne. Melun leviämistä voidaan estää 
ja melua vaimentaa erilaisilla meluesteillä 
siellä, missä melua syntyy, tai siellä, missä 
se vaikuttaa ihmisiin. Kasvillisuus voi sekä 
lieventää melua merkittävästi että lieven-
tää melun kokemusta ja luoda miellyttäviä 
ääniympäristöjä. Kasvillisuuden käyttö-

mahdollisuudet meluntorjunnassa voisikin 
huomioida nykyistä laajemmin kaupunkien 
meluntorjuntasuunnitelmissa. Helle ja kuu-
muus aiheuttavat vakavia terveyshaittoja 
erityisesti ikääntyneille ja pitkäaikaissai-
raille. Rakennettu ympäristö lämpenee sekä 
auringon säteilystä että ihmistoiminnasta, 
jolloin voi syntyä lämpösaareke, jossa ilman 
lämpötila on ympäröivää rakentamatonta 
aluetta korkeampi. Kasvillisuus viilentää 
ilmaa varjostamalla ja haihduttamalla, mikä 
on erityisen tärkeää kaupunkiympäristössä. 

Elinympäristön mikrobialtistuksen vähäi-
syydellä ja yksipuolisuudella on nykytiedon 

Lehtosaarni Eerikinkadulla Turussa. Kuva: Terho Marttila.
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valossa yhteys elimistön puolustusjärjes-
telmän häiriöihin ja elintasosairauksien 
riskitekijöihin. Kaupungeissa luonto- ja 
maakosketusta voidaan monipuolistaa 
esimerkiksi tarjoamalla asukkaille mah-
dollisuutta viljelypalstaan tai -laatikoihin. 
Pienellä lapsella tulisi olla mahdollisuus 
harjaannuttaa puolustusjärjestelmäänsä 
tutkimalla kasvillisuutta, multaa ja metsä-
humusta. Esimerkiksi päiväkodin hiekka- ja 
laattapohjaisen pihan muuttaminen kunttaa 
eli siirrettävää metsänpohjaa, siirtonurmea 
ja lasten käyttöön tarkoitettuja istutuslaati-
koita käsittäväksi viherpihaksi lisää lasten 
hyvinvointia.  Maakosketusta lisättäessä 
on toki tärkeää huolehtia tetanusrokotteen 
voimassaolosta.

Mielen hyvinvointi

Luontoympäristöllä on monenlaisia vaiku-

tuksia mielen hyvinvointiin. Luontoympä-
ristön on havaittu lisäävän positiivisia ja 
vähentävän negatiivisia tuntemuksia sekä 
suomalaisissa että kansainvälisissä tutki-
muksissa. Positiiviset tuntemukset olivat 
keskimäärin sitä voimakkaammat, mitä 
enemmän aikaa viheralueilla vietettiin. 
Lapsille leikkipaikat luonnossa tarjoavat 
inspiroivaa toimintaympäristöä. Luontoalu-
eet innostavat lapsia leikkiin ja oppimiseen, 
ja siksi lähiluontoa tulisi olla kotien ja päi-
väkotien lähellä. Lapsuuden luontokoke-
muksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia 
– laajan tanskalaisen tutkimuksen1 tulos-
ten mukaan lapsuudessaan vähäisimpien
viheralueiden vieressä kasvaneilla lapsilla

1 Engemann, K. ym. 2019. Residential green space 
in childhood is associated with lower risk of 
psychiatric disorders from adolescence into  
adulthood. PNAS 116, ss. 5188–5193.

Istutuslaatikko päiväkodin pihassa. Kuva: Mira Grönroos.
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oli myöhemmin merkittävästi korkeampi  
riski psykiatriseen häiriöön. Luontoym-
päristöllä on myös kuntouttava vaikutus, 
esimerkiksi oleskelu viherympäristössä 
lisäsi hoivalaitoksissa asuvien ikäihmisten 
kokemusta paremmasta terveydestä2. Se voi 
myös parantaa muistisairaiden unenlaatua 
ja lievittää stressiä.

Sosiaalinen hyvinvointi

Viheralueet voivat tukea sosiaalista hyvin-
vointia edistämällä ihmisten välistä vuo-
rovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista 
koheesiota3. Viherympäristö tarjoaa puittei-
ta yhteisölliselle toiminnalle, kuten kaupun-
kiviljelylle ja ulkoliikuntaharrastuksille. 
Roskienkeruukampanjat ja vieraslajitalkoot 
kannustavat huolehtimaan yhteisestä elin-
ympäristöstä. Viherympäristöt tarjoavat 
mahdollisuuksia myös eri-ikäisten maa-
hanmuuttajien kotouttavaan toimintaan. 
Kunnan toiminnassa viherympäristön so-
siaalisia hyvinvointihyötyjä voidaan lisätä 
esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulu-
ympäristöissä ja hoitolaitoksissa luomalla 
edellytyksiä kasvien hoitoon, pienimuotoi-
seen viljelyyn tai luonto- ja ulkoilmakasva-
tukseen. Nämä edellyttävät sopivien, lähellä 
sijaitsevien viheralueiden olemassaoloa. Eri 
väestöryhmillä voi olla erilaisia toiveita ja 
tarpeita viherympäristöille. Monipuolisella 
tarjonnalla ja eri tarkoituksiin osoitetuilla 
alueilla voidaan osin vastata myös ristirii-
taisiin toiveisiin. Viheralueiden käytön ja 
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 
on tärkeää, että alueet ovat helposti saavu-
tettavissa. Puistojen ja vesialueiden lisäksi 
myös katupuilla ja katuvihreällä on suuri  

2 Rappe, E., & Kivelä, S-L. (2005). Effects of garden 
visits on long-term care residents as related to 
depression. HortTechnology, 15(2), 298–303.
3 Sosiaalisella koheesiolla tarkoitetaan mm. luot-
tamusta, hyväksytyksi tulemisen kokemusta ja 
positiivisia suhteita ihmisten kesken.

merkitys, ja niitä lisäämällä voidaan tukea  
hyvinvointia myös tiiviillä kaupunkialu-
eilla, asukkaiden arkiympäristössä, jonne 
ei tarvitse erikseen matkustaa.

Luontoon liikkumaan

Luonnossa liikkuminen tukee sekä mielen 
että kehon hyvinvointia. Moni tarvitsee 
kannustamista mennäkseen ulos luontoon, 
ja tässä kunnan toimijoilla ja palveluilla 
voi olla suuri merkitys. Helposti saavu-
tettavissa oleva luonto innostaa asukkaita 
liikkumaan luonnossa luonnon monipuoli-
sista terveyshyödyistä nauttien. Luonnossa 
jokainen voi liikkua omassa tahdissaan eikä 
liikkuminen välttämättä vaadi erityisvä-
lineitä. Luontoliikunta soveltuu siten hy-
vin kaikille elämänkaaren eri vaiheissa, 
kunhan esteettömien reittien tarjonnasta 
ja luontokohteiden saavutettavuudesta on 
huolehdittu. Terveys- ja hyvinvointivai-
kutukset syntyvät toistuvista käynneistä, 
joten luonnon tulee olla arjen ulottuvilla. 
Saavutettavuutta on syytä tarkastella fyy-
sisen saavutettavuuden lisäksi henkisen 
saavutettavuuden näkökulmasta; millä kul-
kuvälineellä kohteeseen pääsee ja kuinka 
sinne löytää, sekä miten luontoon lähtemis-
tä tuetaan ja siihen kannustetaan. Lähiluon-
toon lähtemistä voidaan tukea esimerkiksi 
hyvin opastetuilla reiteillä ja tarjoamalla 
mahdollisuuksia lähteä luontoon muiden 
ihmisten kanssa. Esteettömällä luontoreitil-
lä on huolehdittu muun muassa liikkumis-
ta helpottavista kulkuväylistä, opasteista, 
käsijohteista ja levähdyspaikoista. Se, että 
reitin ominaisuudet on kuvattu mahdolli-
simman tarkoin esimerkiksi verkkosivuilla, 
voi madaltaa merkittävästi reitille ensiker-
taa lähtemisen kynnystä. Lisäksi luonnon 
tarjoamien mahdollisuuksien ja siellä tar-
jottavien palveluiden tunnetuksi tekemi-
nen on keskeinen osa saavutettavuutta ja 
luontoon lähtemisen kannustamista. Myös 
kunnossapidolla ja suunnittelulla on tärkeä 
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merkitys alueen käytettävyydelle ja viih-
tyisyydelle ja liikkumismahdollisuuksille 
esimerkiksi kävellen ja pyöräillen. 

Viherrakenteen turvaaminen

Luonnon hyvinvointihyödyt tulisi huomi-
oida maankäytön suunnittelussa mahdolli-
suutena. Viherrakenteen ja sen tuottamien 
luontohyötyjen huomiointi vaatii yhteistyö-
tä niin asiantuntijoiden, käytännön toimi-
joiden, maanomistajien kuin päätöksente-
kijöidenkin välillä. Sen tulisi olla mukana 
kaupunki- ja maakuntastrategioissa sekä 
hyvinvointityössä, jonka avuksi on esimer-
kiksi kehitetty toimialojen välistä yhteis-
työtä hyvinvoinnin suunnittelussa tukeva 
karttapohjainen StrateGIS-työkalu4. Myös 
kuntien asukkaiden osallistaminen ja heille  

4 Tiitu, M. ym. 2020. StrateGIS-menetelmän sovel- 
taminen hyvinvoinnin suunnitteluun. Suomen 
ympäristökeskus. 45 s. Saatavilla verkossa: 
https://mal-verkosto.fi/wp-content/uploads/ 
2020/03/StrateGIS_loppuraportti-1.pdf. 

tärkeiden ja merkityksellisten luontoaluei-
den tunnistaminen on tärkeää. Asukkaiden 
ja muiden toimijoiden paikallisia arvoja voi-
daan selvittää sähköisillä asukaskyselyillä 
tai erillisissä työpajoissa, jotka erityisesti 
karttapohjaisesti toteutettuna tuottavat 
tärkeää paikallistietoa alueen kehittämisen 
pohjaksi. Viherrakennetta on suunniteltava 
koko kaupunkiseudun tasolla, sillä luonto-
alueet eivät noudata kuntarajoja.

Luonnon hyvinvointihyötyjen näkökul-
masta keskeisiä valintoja on, miten raken-
taminen sijoittuu suhteessa luontoalueisiin. 
Tasapainoilua aiheuttavat alueen lisäraken-
tamisella saavutetut hyödyt kuten asuinalu-
eiden eriytymisen ehkäisy tai palveluiden 
säilyminen sekä rakentamisen haitat kuten 
luontoarvojen heikkeneminen. Suunnitte-
lualueen sijainti kaupunkirakenteessa vai-
kuttaa merkittävästi luonnon hyvinvointi-
hyötyjen suunnittelutarpeeseen. Olemassa 
olevan kasvillisuuden säästämiseen tulisi 
kiinnittää huomiota jo kaavoitusvaiheessa. 
Lähiluonnosta nauttiminen on tehtävä kai-
kille tasapuolisesti mahdolliseksi. 

Elämänmittainen lähivihreäpolku -tietopaketin kansi.
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Erilaisten käyttömuotojen ja käyttäjäryh-
mien yhteensovittaminen suosituille viher-
alueille asettaa omat haasteensa, ja kova 
käyttö voi aiheuttaa vaurioita maastoon ja 
luonnon monimuotoisuudelle. Tietoa, työ-
välineitä ja menetelmiä lähiluonnon tur-
vaamiseksi ja kehittämiseksi on jo paljon, 
mutta terveellisten ja viihtyisien viherym-
päristöjen toteuttamiseksi tarvitaan myös 
poliittista tahtoa ja yhteistyötä eri toimijoi-
den kesken.

Lisätietoa

Tietopaketti lähdeviitteineen on saatavissa 
verkkosivulta www.kestavakaupunki.fi/
lahivihrea. Sivulta löytyy myös muokat-
tava kalvosetti ja yhden sivun tiivistelmä 
(huoneentaulu). 

Tietopaketin ovat koonneet Suomen ym-
päristökeskuksen (Henna Malinen, Nufar 
Finel, Maija Tiitu ja Kati Vierikko), Luon-
nonvarakeskuksen (Eeva-Maria Tuhkanen 
ja Aki Sinkkonen) ja Tapio Oy:n (Airi Matila 
ja Essi Lahti) asiantuntijat. Ulkoasusta vas-
tasi Et May Oy (Piritta Hannonen ja An-
ni Hapuoja). Työn aikana saatiin lukuisia 
arvokkaita kommentteja laajalta joukolta 
asiantuntijoita – lämpimät kiitokset kaikille 
työhön osallistuneille. 

Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki  
-ohjelmasta löydät tietoa sivulta www.
kestavakaupunki.fi, Twitteristä @Kesta-
vaKaupunki. Ohjelman virtuaaliselle kes-
kustelualustalle Virtuaalikortteliin pääset
pyytämällä tunnukset www.kestavakau-
punki.fi > Ota yhteyttä.


