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Arkimetsän hyvinvointitarjonta 
 
Maailmalla on ilmestynyt paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että Luonto –erityisesti metsä ja 
metsässä liikkuminen – parantaa monet vaivat ja lisää ihmisen hyvinvointia. Laajimmillaan voidaan 
tarkastella luonnon ja metsien tuottamien ekosysteemipalvelujen ja ihmisen hyvinvoinnin ja 
terveyden liittymistä toisiinsa (WHO 2005).  
 

  
 
Kuva: Associations between health, other aspects of human well-being and ecosystem services. In: 
WHO: Ecosystems and Human well-being. Health synthesis. A report of the Millennium Ecosystem  
 
Assessment. 2005. 
Tässä esityksessäni tarkastelen asiaa suomalaisesta näkökulmasta, jossa luonnon saasteettomuus 
ja vesien puhtaus ovat perusolettamuksia. Suomalainen arkimetsä on metsätaloustoiminnan 
piirissä, mutta se on säilyttänyt korkealla tasolla terveyttä tuottavat elementit: saasteettomuuden, 
pilaantumattomuuden, roskattomuuden, puhtaan ilman ja vedet, luonnon monimuotoisuuden, 
turvallisuuden, vapauden, rauhan ja kauneuden. Suomalaiseen arkimetsään voikin liittää kaikki 
luonnon terveyttä edistävät vaikutukset. 
 



 

 

Tutkimukset osoittavat, että säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää toimintakykyä ja 
terveyttä. Luontoliikunnalla voi ehkäistä vähäisestä liikkumisesta ja runsaasta istumista aiheutuvia 
tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä sydän- ja verisuonisairauksia. Luonto houkuttelee liikkumaan 
myös henkilöitä, joille liikunta jää muuten vähäiseksi.  Metsässä liikkuminen elvyttää, alentaa 
stressiä  ja laskee verenpainetta.  
 
Tiedetään myös, että luontokokemus palauttaa psyykkisestä ja fyysisestä kuormituksesta ja 
ennaltaehkäisee stressiä ja uupumista. Koettu psyykkinen hyvinvointi ja elämänlaatu paranevat 
luontoelämysten myötä. Metsässä kulkeminen lisää onnellisuutta ja elinvoimaisuutta.  
Luontoympäristössä suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin.  Vuorovaikutus helpottuu, 
pystyvyyden ja voimaantumisen tunne vahvistuu. Metsässä tunne ryhmään tai ympäristöön 
kuuluvuudesta vahvistuu.  
 
 Kansainvälisten tutkimusten mukaan luonto vaikuttaa lapsiin erittäin myönteisesti. Luonto 
kannustaa lapsia liikkumaan, vähentää lasten levottomuutta, parantaa lasten keskittymiskykyä ja 
oppimista. Luonnossa toimiminen rakentaa lasten yhteisöllisyyttä, auttaa lapsia tiivistämään 
perhesuhteita ja kasvattaa lasten kiinnostusta ympäristöä kohtaan. Metsäleikit vaikuttavat 
myönteisesti lasten mielikuvitukseen, luovuuteen ja oivaltamiseen.  
 
 Helposti ajattelemme, että nämä hienot vaikutukset saavutetaan vain upeimmissa 
kansallispuistomaisemissa. Mutta niin hyvää kuin loma kansallispuistossa retkeillen tekeekin, 
hyvinvoinnillemme on tärkeintä arkipäivän arkiliikunta arkimetsässä! Metsäalan toimijoilla ja 
metsänomistajilla olisi paljon nykyistä enemmän tarjottavaa tässä – mahdollisuuksia erilaiseen 
luonnossa viihtymiseen kaikille erilaisille ihmisille. Haluaisin haastaa teidät tänään pohtimaan, 
mitä me metsäalalla toimivat tai metsiä omistavat voisimme tehdä lisätäksemme 
hyvinvointitarjontaa arkimetsissä. Työpajassa pohdimme kohta erilaisia asiakkaita ja heille 
soveltuvia palveluita eli palvelumuotoilua eri asiakassegmenteille. Osa palveluista voi olla sellaisia, 
että niitä tarjotaan maksutta valtion, kuntien ja vastaavien metsissä. Mutta niihinkin liittyen voisi 
löytyä erilaisille yrittäjille liiketoimintamahdollisuuksia. Ja erityisesti yksityismetsänomistajan 
näkökulmasta kyse on uusista liiketoiminta- ja tulomahdollisuuksista.  
 
Arkimetsä tarjoaa villi ruokaa ja lähiruokaa. Yhdelle se on mahdollisuus kerätä luonnon antimia 
itse, toinen voi ostaa marjayrittäjän Luomu-sertifioituja marjatuotteita, jotka tuovat hyvinvointia 
myös thaimaalaiseen maalaiskylään. Maahanmuuttajien kotoutuksessa metsä saa aivan 
uudenlaisia sävyjä. Monelle hiljainen metsä voi ollakin synkkä ja pelottava paikka. Eräs Burmasta 
lähtöisin ollut nuori matkailun korkeakouluopiskelijatyttö piti outoina Lapin matkailumainoksia, 
kun ne tarjosivat vain ”koskemattomia erämaita”. Hän kertoi hämmästyneensä myönteisesti, kun 
metsissä olikin ihmisiä: marjastajia, metsästäjiä, metsureita, motokuskeja, poromiehiä..  
Metsä tarjoaa hyvinvointia kaikille. Me voisimme tarjota paljon enemmän metsien 
hyvinvointivaikutuksiin perustuvia palveluja eri kohderyhmille räätälöityinä. Arkimetsässä ei 
välttämättä ole merkittyjä ja rakennettuja reittejä eikä palvelurakenteita. Ulkomaiselle turistille on 
luontevaa tarjota opaspalveluja, mutta ehkä yhä useampi suomalainenkin tarvitsisi niitä. 
Mobiilipalvelut mahdollistavat aivan uudenlaisia ratkaisuja. 



 

 

Ajatusten herättämiseksi kerron esimerkkejä uusista palveluista, joita metsissämme jo tarjotaan. 
Ja lopuksi heittelen muutamia ideanpoikasia innoittamaan teitä keksimään lisää tai kehittämään 
niitä.  
 
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Tunturi -Lapin taival vie sinut huipuilta 
huipuille ja eläviin tunturikyliin. Patikoit, retkeilet ja hiihdät Suomen vanhimmilla 
vaellusreiteillä hyvien palvelujen ympäröimänä. Täällä hengität Euroopan puhtainta 
ilmaa huimissa tunturimaisemissa ja taigametsien keskellä.  Kylästä kylään-hankkeessa 
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ympärille luotiin helposti löydettävä ja käytettävä majoitus-, 
ravintola- ja muiden palveluiden verkosto. Kävijämäärien kasvaessa yhä suurempi osa yöpyjistä 
ohjataan kansallispuiston lähikylien palveluiden äärelle. Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon on 
tuotu kansainvälinen tapaa vaeltaa ja retkeillä kylästä kylään ja palvelusta palveluun. Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston pitkänomainen muoto sekä kylien ja matkailupalveluiden sijainti 
kansallispuiston kyljessä tekevät sen mahdolliseksi. 
 
Yrittäjien ja kansallispuiston yhteistyö helpottaa palveluiden ja mahdollisuuksien markkinointia 
asiakkaalle. Retkeilijöille palveluverkoston hyödyntäminen tuo luksusta vaeltamiseen, kun kaikkia 
tavaroita ja ruokia ei tarvitse kantaa mukana. Yrittäjät tuovat kulkijan tavarat seuraavaan 
yöpymispaikkaan. 
 
 Mottimetsä on Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalue. Mottimetsä sijaitsee puolen tunnin 
ajomatkan päässä Rovaniemeltä. Alue on noin 1000 hehtaarin kokoinen Metsähallituksen 
monikäyttömetsä. Mottimetsä tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön lapsille ja nuorille, 
kouluryhmille ja erilaisille harrastusryhmille. Mottimetsässä voi geokätköillä, larpata ja opiskella 
vaikka matematiikkaa tai järjestää leirin. Mottimetsään on mahdollista saada myös niin sanotut 
laajennetut jokamiehenoikeudet, kun Pilke on mukana retkellä. Tiedekeskus Pilke tarjoaa valmiina 
useita retkikonsepteja ja kehittää mielellään uusia asiakkaille mieleisiä metsäelämyksiä. 
 
Retkikartta.fi on Metsähallituksen ylläpitämä karttapalvelu, johon on mobiilikartalle koottu 
virkistyskäytön rakenteet, metsästysalueiden rajat ja monet muut luonnossa liikkujan tarvitsemat 
tiedot. Ensi keväänä Metsähallitus julkistaa myös valtion talousmetsien luonto- ja kulttuurikohteet 
retkikartta.fin kautta, jotta luonnossa liikkuja löytää myös monikäyttömetsien hienot kohteet. 
 Digitaaliset palvelut voisivat mullistaa palvelutarjontamme. Poronhoitajat kokoavat poronsa niin, 
että osalla poroista on GPS-panta. Niiden avulla tableteilta ja kännyköistä näkyy, mistä vielä 
poroparttioita pitää hakea. Vastaavasti huippusuunnistajien GPS-seuranta on arkipäivää ja MOBO-
suunnistusrata taitaa löytyä täältäkin messualueelta. Voisihan sitä varustaa turistit GPS-
seurannalla ja ohjata heidät kännykällä turvalliselle metsäseikkailulle. Suunnistuksen harrastajana 
maksaisin mielelläni palvelusta, josta voisi ennen matkalle lähtöä tulostaa kohdealueen 
suunnistuskarttoja. 
 
Maastopyöräilyreittejä  voisi suunnitella valtavasti lisää, jos meillä olisi online- palvelu, jossa olisi 
metsäautoteitä nettikartalla ajantasaisesti niin, ettei joudu alueille yhtä aikaa puutavararekkojen 
kanssa. Tässäkin poromiehet ovat meitä edellä, kun ilmoittavat porotöistä nettikartalla, jotta 
koirien kanssa kulkevat metsästäjät osaavat väistää niitä. 



 

 

 Moni marjastaja voisi myös haluta kännykkäänsä kartan, jossa olisi kasvupaikka-, marjasato- ja 
säätietoihin perustuvaa ennustetta, mistä tänä vuonna marjoja kannattaisi etsiä. Tästä voisi 
kehittyä myös keino yhteen sovittaa marjayritysten ammattipoimintaa ja paikallisten 
virkistyskäyttöä. Korvasienikarttoja ja -retkiä jo on ollut saatavilla ainakin Rovaniemellä Marttojen 
ja Pilkkeen yhteistyönä. 
 
 Metsästäjät ovat tottuneet maksamaan harrastuksestaan. Heiltä saatujen palautteiden 
perusteella suurinta mielipahaa aiheuttaa, kun eränkävijä menee tutulle kohteelle ja se onkin juuri 
hakattu. Kyllä tähänkin varmasti jotain ennakkotietoa ja palvelua voisi kehittää! 
Uudenlaisia metsäliikuntamuotoja syntyy yhä lisää ja lajien suosio voi nopeastikin kasvaa. 
Frisbeegolf, polkujuoksu, seikkailu-urheilu, Mud run, vapaa lautailu, liveroolipelit,  geokätköily, 
läskipyöräajelu, metsiin tehdyt kiipeily- ja seikkailuradat.. Kaikkien eri lajien harrastajilla on omat 
palvelutarpeensa, joista usein vain harrastajat edes tietävät. 
 
 Mutta suomalaisen metsän suurin erikoisuus ja ihmeellisin elämys niin kansainvälisille 
matkailijoille kuin yhä useammalle kotimaiselle kaupunkilaisellekin,  on pelkkä hiljaisuus ja 
luonnonrauha.  Annosteltuna turvallisesti palvelujen äärellä. 

 


