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Eko- ja ympäristöpsykologi

Psykologiliiton eko-
ja ymp.psyk. 

työryhmän pj, Green 
care f:n 

hallituksessa.
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Väitöskirja: luonnon 
hyvinvointivaikutukset ja 

luontointerventiot

Luonto psykologin 
työssä

Terapiaistuntoja 
luonnossa, luontoa 
myös sisätiloissa; 

luontointerventioiden 
kehittäminen ja 

käyttäminen



Havainnot luonnon vaikutuksista
psykologin työssä

Luonnon 
vaikutukset 
ryhmiin ja 
kontaktiin

• Vaikutukset mm. avautumiseen, 
ryhmäytymiseen, ilmapiiriin,

• kontaktiin

Vaikutukset 
prosessiin ja 

tervehtymiseen

• Kokeiluja sisätiloissa ja ulkona; esim. 
muutokset kriisin prosessointiin (toivo)

• n. 99% mielikuvaharjoituksissa 
mielipaikka luonnossa; mukaan prosessiin

• Menneisyyden luontomielipaikka ollut 
mielenterveyttä tukeva 



Eko-ja ympäristöpsykologia- Fyysinen

ympäristön vaikuttaa hyvin- ja pahoinvointiin; yhtäläisyyksiä
ja eroja

Ekopsykologia

• Ihminen on osa luontoa (mm.Winter & Koger
2004)

• Esim. USA:ssa yliopistollinen oppiaine

• Sisäänrakennettu arvomaailma

Ympäristöpsykologia

• Suomessa yliopistollinen oppiaine (T:reen yliopistossa 
psykologian perustutkinnossa)

• Tutkii ihmisen ja hänen fyysis-sosiaalisen ympäristönsä 
suhdetta lähtökohtana paitsi koko psykologian alan 

tietämys, myös monitieteisyys (Aura, Horelli, Korpela, 
1977).



Luontoympäristön vaikutus
tutkimuksissa

Tutkimuksissa vertaillaan luontoympäristöä rakennettuun
ympäristöön
Terveysvaikutukset vahvistuvat (verenpaine, stressihormonitaso, 
immuniteettitaso; tappajasolujen lisääntyminen,oireiden väheneminen). Yhteys 
mm. sepelvaltimotaudissa, astmassa, migreenissä, diabeteksessä. Suojaava
vaikutus aivohalvaukseen. Lisää pitkäikäisyyttä. Hyödyt sairauksien
ehkäisemisessä.
Vaikutukset mielialaan (kaikki mielialan osa-alueet), koettuun elvyttävyyden
tunteeseen (mm.kiukun, murheiden lievittyminen, itsetunto, elinvoimaisuus), 
kognitiivisia toimintoihin (mm.keskittyminen, ADHD-oireet), mielenterveyteen
(erit.depressiossa ja ahdistuneisuudessa) ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Mahdollisuus yksityisyyteen ja osallisuuteen (kontakti/vetäytyminen)
Asuinympäristön viheralueiden määrä ja koettu yksinäisyys



Luontovaikutukset

Affektiiviset tunteet herää välittömästi (200ms; 
tiedostamattomia, nopeita)
Fysiologiset vaikutukset; verenpaine, stressihormonitaso, 
sydämen syke jne.(muutama minuutti)
Mieliala, elinvoimaisuuden tunne (n. 20min, yli 15min))
Kognitiiviset (esim.tarkkaavuuden palautuminen n.40min)
Terveys, terapeuttiset vaikutukset: vähintään pari tuntia
viikoittain; muutokset solutasolla

Vaikuttaa menetelmiin; luontokokemuksen ajalla on 
merkitystä. Tärkeää tulla tietoiseksi vaikutuksista.



Luontomielipaikoista terveyttä

Elpymisen lisäksi myös terveysvaikutuksia.

Tutkimus: "Mielipaikkatutkimuksissa on todettu, että
etenkin luonnossa sijaitsevassa mielipaikassa ihminen
pystyy säätelemään olotilaansa terveyttä edistävään
suuntaan" (Korpela & Ylen, 2007). 



Kokonaisvaltai-
set näkemykset; 

mm. psyykkinen 
itsesäätely (mm. 

Korpela), ihminen on 
osa luontoa 

(ekopsykologia, 
Winter & Koger, 2004)

Stressin 
säätely, 
mm. R. 

Ulrich, 1983)
Tarkkaavuuden 

säätely (Kaplan & 
Kaplan, 1989)



Koettu vaikutus (väitöskirja, n=534)

ELPYMINEN (52,4%)
Rentoutuminen, rauhoittuminen, virkistyminen, mielialan kohoaminen…Emotionaaliset 
(41,6%), emot+kognit (8,1%) +kognit (0,6%). Yksin tai yhdessä luonnossa.

TERVEHTYMINEN(35%)
Luonnolla merkittävä osa omaa hyvinvointia ja terveyttä, luonnossa säällä kuin säällä.
Erityistä vahva luontoyhteys ja hyväksyvä läsnäolo (turvallisuus/itsensä hyväksyminen).
Yksinoleminen saattaa tukea läsnäoloa. Luonnolla myönteinen vaikutus sosiaaliseen 
ilmapiiriin.

RISTIRIITAINEN VAIKUTUS (7,3%)
Sekä kielteisiä ja myönteisiä, mm. lieviä ja voimakkaita pelkoja (myös traumoja ja 
fobioita). 



Mittarin kehittäminen (väitöskirja, n=534 ja

validointi n=346)

”Arvioi seuraavia tuntemuksiasi luontoympäristössä”, mittari sisältää 25 väittämää. Kaikkia 
väittämiä arvioidaan asteikolla 0 (ei yhtään) – 5 (paljon)

* Turvallisuutta arvioidaan yhdellä väittämällä: ”Mielipaikassani luonnossa koen olevani turvassa”. 

* Hyväksyttynä olemisen kokemusta arvioidaan 5:llä väittämällä (esim.”Luonnossa ei tarvitse 
ajatella, mitä muut minusta odottavat”). 

* Kokonaisvaltaista kokemuksellisuutta kuvaa 7 väittämää (esim. ”Luonnon äänimaisema 
rauhoittaa minua”).

* Jatkuvuutta arvioidaan viidellä väittämällä (esim: ”Tunnen olevani yhtä luonnon kanssa”). * * * 
Luontoympäristön fyysisiä elementtejä kuvaa 2 väittämää (esim. ”Puut ja vihreä kasvillisuus 
ovat minulle tärkeitä”).

Etäisyyttä kuvaa 2 väittämää (esim. ”Pidän siitä, että näen luonnossa kauas”). 

Suojaavuutta ja tilantuntua kartoitetaan 3:lla väittämällä (esim. ”Mielipaikkani on kuin 
piilopaikka”).



Luonnollinen oleminen luonnossa, LULU 
Hyväksyvä läsnäolo, luontoyhteys, tilantuntu, umpikuja
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Tervehtyjien luontokokemus
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Mielipaikkaharjoitus (Kirsi Salonen)

Tunnistaa ravitseva ympäristö, tulla siitä tietoisemmaksi, säilyttää
yhteys itseen/maisemaan myös vuorovaikutuksessa ihmisten
kanssa.
1. Vaihe (yksilö). Tietoinen läsnäolo luonnossa (kehomielen yhteys): Anna 
aistihavaintojen ohjata tässä maisemassa itselle sopivaan kohtaan.
2. Vaihe (parityöskentely). Jakaminen (kontakti itseen, paikkaan, toiseen): 
kylään kutsu. Kokemus jaetaan toisen kanssa, myös fyysisen ympäristön
tuki.
3. Pienryhmä. Osallisuuden kokemus, kontakti itseen,, maisemaan ja
ryhmään:  ryhmiin jakautuminen mielipaikkaelementtien mukaan. 
Keskustelu, tietoisuuden lisääntyminen.


