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Metsän terveysvaikutukset ja niiden hyödyntäminen
käytännössä

Eira-Maija Savonen

Maailma on muuttunut:
Puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa.
Teknologian kehitys ja digitalisaatio  Työelämän vaatimusten →
lisääntyminen

Yhä enemmän ollaan sisätiloissa -> kroonisia vaivoja:
likinäköisyys, D-vitamiinin puutos
liikkumattomuus - ylipaino - masennus - yksinäisyys - 
ahdistuneisuus

Psykologinen sietokyky ylittyy  →ärtyisyys, epäsosiaalisuus, narsistisuus, 
hermostuneisuus

Krooninen stressi alkaa rapauttaa terveyttä, jos ei ole mahdollisuutta 
elpyä stressistä.

Luontoympäristö vaikuttaa psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Aluksi 
tutkimukset olivat pääasiallisesti psykologisia tutkimuksia. 2000-luvulla 
alettiin tutkia myös elimistössä tapahtuvia fysiologisia muutoksia.

Psyykkiset vaikutukset:

Kyselytutkimuksia, vakiintuneita asteikkoja esim. stressin mittaamiseen

• Vihreä ympäristö herättää valmiuden havaita positiivisia tunteita
• Vihan tunteet vähenevät
• Tyytyväisyys omaan elämään paranee
• Koettu terveys paranee
• Stressi, erityisesti työperäinen stressi vähenee

Viherympäristö herättää valmiuden havaita positiivisia tunteita,  ankea kaupunkiympäristö 
puolestaan herättää valmiuden havaita negatiivisia tunteita. Parkkihallissa koehenkilöt 
havaitsivat kielteisiä tunteita, mutta luontomaiseman jälkeen he näkivät myönteisiä tunteita 
samoista ihmisten kasvokuvista

Luontoympäristö parantaa:
• mielialaa, 20 min 
• keskittymiskykyä, 30-55 min (Hartig et al. 2003) 
• suoriutumiskykyä, 30-55 min

Kaikilla omakohtaista kokemusta – mielipaikat useimmilla luonnossa
Tästä myös tutkimustuloksia (Korpela et al. 2010)



• vähentää stressiä, 4-7 min (todennettu kehossa tapahtuvina 
fysiologisina, mitattavina muutoksina) 

Fyysiset myönteiset vaikutukset:

1. Fyysinen kunto ja tasapaino paranevat metsäpoluilla

2. Stressistä palautuu luonnossa 
Autonominen hermosto on toiminnaltaan kaksijakoinen: 1) sympaattinen
puoli aktivoituu ”pakene tai taistele” tilanteessa, 2) parasympaattinen 
hermosto palauttaa elimistön takaisin normaalitilaan.
Parasympaattisen hermosto aktivoituu nopeasti metsäkävelyillä.
Autonomisen hermoston aktiivisuuden muutoksia voidaan mitata esim. 
mittaamalla

➔ verenpaine 
➔ syke, sykevälin vaihtelu
➔ ihon sähkönjohtavuus
➔ lihasjännitys
➔ kortisoli

3. Immuunipuolustuksessa muutoksia

Fysiologisista muutoksista runsaasti tutkimuksia: esim.

Effect   of forest bathing on   physiological   and psychological responses in young 
Japanese male subjects
J Lee, BJ Park, Y Tsunetsugu, T Ohira, T Kagawa… - Public health, 2011 - Elsevier

Physiological   and psychological   effects   of viewing urban forest landscapes 
assessed by multiple measurements
Y Tsunetsugu, J Lee, BJ Park, L Tyrväinen… - Landscape and Urban …, 2013 - Elsevier

Japanilaiset ja korealaiset tutkijat selvittäneet pelkän metsän katselun 
vaikutusta stressistä elpymiseen:

TULOKSET:
Kaupunkiympäristöön verrattuna metsässä

Physiological effects of nature visits
Tsunetsugu Y1), Park BJ2), Lee JY3),  Kagawa T1), Miyazaki Y3) 

1. Forestry and Forest Products Research Institute, Japan
2. Chungnam National University, Korea

3. Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University Japan

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350610003203
https://scholar.google.fi/citations?user=h8wDSnEAAAAJ&hl=fi&oi=sra
https://scholar.google.fi/citations?user=Yo3ndxQAAAAJ&hl=fi&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204613000212%23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204613000212%23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204613000212%23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204613000212%23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204613000212%23
https://scholar.google.fi/citations?user=Yo3ndxQAAAAJ&hl=fi&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350610003203
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350610003203
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350610003203
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350610003203


Metsässä 
• parasympaattisen hermoston vaikutus lisääntyy ja sympaattisen 

vähenee
• syljen kortisoli-pitoisuus laskee
• verenpaine ja syke laskee

Sekä pelkällä metsän katselemisella että metsässä kävelyllä fysiologisia 
stressistä elpymisvaikutuksia.
 

• Stressi nostaa kortisoli-tasoja, stressistä elpyminen (eli 
parasympaattisen hermoston aktivoituminen) laskee kortisolin 
määrää. Huom! Päivänmittaisen metsäretken vaikutus kestää 
useita päiviä.



Suomessa tehdyssä tutkimuksessa tulokset eivät olleet yhtä selkeitä kuin
Japanissa.

Kaikissa koeympäristöissä (metsässä, kaupungin keskustassa ja 
puistossa) syljen kortisoli-tasot laskivat.
Tilastollisesti merkitseviä eroja ei kuitenkaan löytynyt.

Kokeessa käytettyjen muiden mittaustapojen perusteella kirjoittajat 
toteavat, että jopa lyhytkestoinen luontokäynti elvyttää stressistä.

 



Nuorten aikuisten immuunisolujen hyperaktiivisuus väheni kahden tunnin
metsäkävelyn vaikutuksesta.



Useiden tutkimusten yhteenvetona (meta-analyysi, 732 koehenkilöä) voidaan 
sanoa, että verenpaine (systolinen ja diastolinen) ovat metsäympäristössä 
alhaisemmat kuin ei-metsäisessä ympäristössä.

Lisäksi:



Luontonäkymät helpottavat akuutista henkisestä stressitilanteesta toipumista.

Yhteenveto vuoteen 2016 mennessä tehdyistä tutkimuksista: Metsäterapialla 
(metsäkylvyillä, metsäkävelyillä, metsässä oleilulla) voi olla tärkeä rooli terveyden 
edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä:



Erittäin tärkeä!

MITÄ USKALTAA SANOA?

Metsässä elpyy stressistä
Muutoksia immuunipuolustuksessa
Verenpaine laskee
Kekittymiskyky paranee





Ikaalisten Voimametsä (Voimapolku)



Vattulainen,K., Sarjala,T., Savonen, E-M., & Korpela, K. (2011). Elpymiskokemuksia
metsästä, Voimapolun käyttäjäkysely. Metlan työraportteja 204



Kyselytutkimuksen mukaan kaikissa maissa polkujen kiertäjät elpyivät yhtä hyvin 
stressistä ja mieliala koheni.



 Linkki nettisivulle: infom.org/  . Täältä löytyy mm.uusia tutkimustuloksia



Metsän terveysvaikutusten suomalaisia sovelluksia 

• Ikaalisten kylpylän Voimametsä 2010
• Suomen metsäkeskuksen ja Tapio oy:n kehittelemät hyvinvointipolut 
• Sirpa Arvosen Metsämieli-menetelmä 2014 
• maatilamajoitusyritysten omat polut 
• Ikäinstituutin Luontoelämyspolku -menetelmä  
• Suomen mielenterveysseuran Hyvän mielen metsäkävely -menetelmä 

Miten suunnitella terveyttä ja hyvinvointia parantava metsäpolku?
Ohjeita esim. täältä: 

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-366-6 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-366-6
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