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Terapeuttinen luonto
Mervi Juusola

Seikkailitko lapsena metsässä? Yksin ja yhdessä kavereiden kanssa. Muistatko, kun rakensit 
majan ja kiipesit korkealle puun latvaan? Näitkö jäiden lähtevän ja jokien tulvivan? Istuit 
auringon lämmittämällä kallioilla ja katselit kauas puiden yli.

Lapsuuden luontokokemuksilla on merkittävä vaikutus persoonallisuuden ja luovuuden 
kehitykseen. Metsäseikkailut ovat lapsen psyyken ja luonnon intensiivistä vuorovaikutusta.  

Nykyiset kolme- ja nelikymppiset ovat vielä sukupolvea, joka on viettänyt kesiä mökillä 
ja metsäleireillä, leikkinyt lähimetsissä sekä retkeillyt vanhempiensa kanssa maalla ja vesil-
lä. Vapaa luonto on ravinnut aivoja. Erityisesti luovilla aloilla työskentelevillä ihmisillä on 
useimmiten ollut lapsuudessaan vahva yhteys luontoon. 

Nyt kaikki lapset eivät enää tunnista lehmää, possua ja muita maatilan eläimiä lastenneu-
voloiden neurologisenkehityksen arviointitehtävissä. Tätä ongelmaa ei ollut 1990-luvulla. 
Terveydenhoitajat ovat havainneet sen kymmenen viime vuoden aikana. Neuvoloissa on 
otettu käyttöön vaihtoehtoinen kuvasto. jossa maatila on korvattu leikkikentällä keinuineen 
ja hiekkalaatikoineen.

Jokaisella ihmisellä on sisäsyntyinen tarve olla yhteydessä luontoon. Ihminen on pohjimmil-
taan ulkoilmaa tarvitseva eläin. Luonnossa liikkuessa ihmisen psyykkinen energia vahvistuu.  

Monet potevat epämääräistä tyytymättömyyttä tiedostamatta kuitenkaan, mitä elämästä 
puuttuu. Meillä on enemmän kaikkea kuin yhdelläkään aiemmalla sukupolvella: rahaa, viih-
dettä, teknologiaa ja vapaa-aikaa. Silti ihmiset ovat usein tympääntyneitä elämäänsä. 

Suuri osa ihmisistä on vieraantunut omasta luonnollisuudestaan: kehostaan, vaistoistaan ja 
energiaa antavasta luontoyhteydestä.

Yhteys luontoon on korvattu viihteellä, addiktioilla, maailmanlaajuisella uutisvirralla, luon-
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toympäristön ja henkisyyden vieroksunnalla. Se heijastuu ulospäin eri tyyppisenä psyykkisenä 
pahoinvointina. 

Aivan viime vuosina luontoyhteyden psyykkisistä vaikutuksista ja ekopsykologiasta on kiin-
nostuttu uudella tavalla. Kun ihmisten teknologia-addiktiot ja muut riippuvuudet sekä vie-
raantuneisuus omasta luonnollisesta hyvinvoinnista ovat lisääntyneet, on herännyt kysymys:

Mitä me oikeastaan tarvitsemme?

Ekopsykologian ja green caren eli vihreän hoivan kentällä on julkaistu viime vuosina paljon 
tutkimustuloksia, jotka osoittavat selkeästi luontoyhteyden tärkeyden ihmisten psyykkiselle 
hyvinvoinnille. Suomessa Green Care -toimintaa ovat tutkineet muun muassa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Akatemia, Tampereen yliopisto, Luontovarakeskus 
LUKE sekä Maa- ja elinkeinotalouden tutkimuskeskus MTT. 

Paljon luonnossa liikkuvilla on puolet vähemmän mielenterveydenongelmia. Jo pelkkä 
luontoon meneminen, luontokuvien näkeminen ja ikkunasta ulos katsominen ovat terapiaa 
mielelle. Kukkakimpun vieminen sairaalaan toipilaalle on kaunis ele, mutta samalla se on 
myös terapeuttista hoivaa. Kukat, kasvit, luontomaiseman katselu ikkunankin läpi tai kuvana 
seinällä rauhoittavat mieltä. Siksi ei ole aivan sama, millaisia kuvia seinille ripustetaan kotona 
ja julkisissa tiloissa.
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Mitä on green care?

Luonnossa oleskelusta on kehittynyt hyvinvointityöskentelyn suuntaus, jota kutsutaan Suomessa 
nimellä green care, vihreä hoiva. Green Care tarkoittaa luontolähtöistä hyvinvointia vahvistavaa 
toimintaa metsässä, puutarhassa, maatiloilla sekä kaupungissa ja sisätiloissa. 

Green caren menetelmiä hyödynnetään terapiatyöskentelyssä, kuntoutuksessa, valmennuksessa 
ja kasvatustyössä. Nämä menetelmät sopivat monille ammattialoille, kuten osaksi perusopetusta, 
lastenhoitoa ja nuorisotyötä sekä vanhusten, päihdekuntoutujien, vammaisten ja maahanmuutta-
jien kanssa työskentelyyn. Green care -menetelmiä voidaan käyttää myös osana luontomatkailua, 
elämäntapavalmennusta sekä työyhteisöjen valmennusta.

Green carea hyödynnetään osana psykoterapiaa, yksilö-, pari- ja perheterapiassa, elämäntaitojen 
ja -hallinnan valmennuksessa, neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sosiaalisten taitojen valmen-
nuksessa sekä mindfulness -kursseilla.

Green caren piiriin kuuluvat muun muassa ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevos- ja 
koiratoiminta, eläinavusteinen psykoterapia ja valmennus, puutarhaterapia ja terapeuttien puutar-
hanhoito, ekoterapia, tunnetaitokasvatus, seikkailuterapia ja luovat terapiat, kuten kuvataideterapia.

Green caren työmenetelmät voidaan jakaa kahteen eri työkalupakkiin:

Vihreä hoiva on ammatillista, tavoitteellista terapia- ja kuntoutustyöskentelyä. Se edellyttää 
asianmukaista sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutusta. Kuka tahansa ei voi  ryhtyä tuottamaan 
”luontoterapiaa”. 

Green care -hoitotyön perustana pitää olla riittävä ammattitaito ja työkokemus. Myös turvalli-
suus- ja vastuukysymykset sekä retkien ammattitaitoinen organisointi ovat keskeisiä asioita, kun 
liikutaan luonnossa. Usein hoiva-alan green care -ammattilaisen työparina onkin kokenut eräopas 
tai green care -koulutuksen saanut hortonomi.

Vihreä voima soveltuu kaikille itsehoitomenetelmäksi, lasten kasvatukseen, nuorisotyöhön sekä 
itsetuntemuksen, pari- ja perhesuhteiden vahvistamiseen ja voimavarojen lisäämiseen. 

Tämä kirja tarjoaa vihreän hoivan työkalut ammattilaisten käyttöön sekä Vihreä voima -menetel-
miä kaikille oman itsetuntemuksen, voimavarojen ja luontoyhteyden syventämisestä kiinnostuneille. 
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Miksi luonto vaikuttaa niin vahvasti ihmisen psyykeen?  Terapian ja opetustyön viemi-
sessä luontoon ei ole sinänsä mitään uutta. Aikojen alusta lähtien opettajat ja parantajat ovat 
tehneet työtään luontoympäristössä. 

Puutarhanhoitoa on käytetty kautta aikojen kuntouttavana ja psyykkistä hyvinvointia 
elvyttävänä toimintana sairaaloissa, oppilaitoksissa ja luostareissa. Ei ole sattumaa, että myös 
Suomessa keuhkoparantolat rakennettiin 1900-luvun alussa mäntymetsän keskelle ja mielisai-
raalat ympäröitiin esteettisellä puutarhalla, kuten esimerkiksi Helsingin Lapinlahden sairaala.   

Green care -menetelmien historialliset juuret ovat jo ensimmäisen maailmansodan vete-
raanien kuntoutuksessa käytetyssä puutarhaterapiassa ja ekopsykologiassa. Ekopsykologia on 
1970-luvulla  alkunsa saanut, ympäristöliikkeen vanavedessä syntynyt psykologian suuntaus. 
Ekopsykologia tarkastelee ihmisen suhdetta luontoon, ympäristöön ja maailmaan. Osa eko-
psykologeista on kehittänyt 40–50 vuoden ajan ihmisten luontoyhteyttä vahvistavaa tera-
piamuotoa, jonka nimitys ei ole oikeastaan vakiintunut vielä näihin päiviin mennessä. Sitä 
on kutsuttu kansainvälisesti luontoterapiaksi, globaaliksi terapiaksi, ekoterapiaksi, vihreäksi 
terapiaksi ja luontokeskeiseksi terapiaksi.

Suomalaisilla on aina ollut vahva sisäsyntyinen tarve hakeutua luontoon hoitamaan 
omaa hyvinvointiaan ja mielenterveyttään. Tunnemme vetoa siihen, mitä mieli ja keho 
tarvitsevat. Kun olet janoinen, jääkylmä vesi vetää puoleensa. Kun tarvitset liikuntaa, solut 
huutavat pääsyä lenkille. Kun tarvitset rauhaa, askeleet suuntaavat luontoon.

Jos jokin painaa mieltä, lähdet vaistomaisesti ulos ovesta ja suuntaat askeleet metsään, 
puistoon tai veden äärelle rauhoittumaan. Työnnät sormet multaan puutarhassa, kitket 
rikkaruohot tai hakkaat motin halkoja. Kävelet ripeästi kirpeässä pakkasessa tai lapioit lunta 
hikeä otsalta pyyhkien. 

Kaikkein vahvimmin luonto hoitaa silloin, kun luovut luontoon mennessäsi suorittami-
sesta ja siirryt olemisen tilaan. Anna etuotsalohkon hiljentyä ja syvien luolamiehen ja -naisen 
aivojesi valpastua.  

Sen sijaan, että vilkuilet sykemittaria, puhut puhelimeen, kuuntelet kuulokkeet korvilla 
musiikkia tai tavoittelet täydellistä puutarhaa, voit antautua luonnon hoidettavaksi. Luonto 
hoivaa, kun heittäydyt vuorovaikutukseen sen kanssa. 

Luonto on täynnä symboleita omasta identiteetistä, elämästä ja kasvusta. Luonnon hiljai-
suus ja eläimet avaavat ja herkistävät mielen rauhoittumaan, pohtimaan ja leikkimään. 
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Metsässä oleminen helpottaa lievää ja 
keskivaikeaa masennusta.
British Medical Journal 2005

Puutarhanhoito, kävelyretket luonnossa 
ja eläinten läsnäolo lisäävät useiden 
tutkimusten mukaan vanhusten ruokahalua 
ja vähentävät lääkityksen tarvetta.

M. Selhub 2012  

Luonnossa liikkuminen vahvistaa 
tarkkaavaisuutta, lisää psyykkistä 
tyyneyttä ja laskee merkittävästi 
stressihormonien tasoa.

Korpela ym. 2014

Suomen Akatemian tutkimuksessa kartoitettiin kaupunkilaisten luontosuhdetta 
sekä viheralueiden vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen. Kyselytutkimukseen 
osallistui 1273 15-75 -vuotiasta Helsingistä ja Tampereelta. Tutkimuksen tulokset 
osoittivat, että kaupunkilaisten kokonaismieliala on myönteisempi, kun he 
oleskelevat kotinsa lähiviheraluille yli viisi tuntia kuukaudessa ja kaupungin 
ulkopuolella sijaitsevissa luontokohteissa 2-3 kertaa kuukaudessa. 
Luonto ja ihmisten hyvinvointi -tutkimus 2007

Luonnossa verenpaine 
laskee, lihasjännitys hellittää 
ja parasympaattisen hermos-
ton toiminta lisääntyy.
Parasympaattinen hermosto 
tasaa sydämen sykettä ja 
hengitystiheyttä. 
Tyrväinen 2013

Mitä vähemmän viheralueita on kilometrin 
säteellä kodista, sitä suurempaa on ihmisten 
yksinäisyys ja vähäisempää on sosiaalinen tuki, 
kertoo hollantilainen tutkimus.
Maas ym. 2009

Kodin lähettyvillä sijaitsevat esteettiset viheralueet vähentävät myös psyykkiseen ja fyysiseen 
terveyteen liittyvää epätasa-arvoa. Luontoympäristöt ovat ilmaiseksi kaikkien saatavilla ja 
käytettävissä. Jokainen voi halutessaan hoitaa psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan luonnossa.
Mitchell ym. 2015

12
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Mitä enemmän luonnossa ulkoilee, sitä 
enemmän saa mielen ja kehon elpymis-
kokemuksia ja sitä parempi on ihmisten 
emotionaalinen hyvinvointi.
Korpela & Paronen, 2011

Syljestä mitattu kortisolin eli stressihormonin 
määrä vähenee luonnossa oleskellessa 
Park ym. 2007, Tsunnetsugu ym. 2007

Luontoympäristö kehittää lasten 
keskittymistä, motorisia taitoja sekä 
sosiaalista ja kognitiivista kehitystä.
Laaksoharju ym. 2012

Mitä enemmän viheralueita lähistössä on, sitä 
enemmän ihmiset tuntevat kokevansa yhteisölli-
syyttä, kerrotaan japanilaisessa tutkimuksessa. 

Sugiyama ym. 2008

ADHD-piirteiset lapset keskittyvät 
paremmin tehtyään kävelylenkin puistossa. 

Taylor A. & Kuo F.E. 2009 

Pienetkin kaupunkimetsät ja -puistot auttavat stressistä palautumiseen. 
Jo lyhytaikainen vierailu viheralueella riittää stressihormonitason tasaami-
seen. Luonnon metsien positiiviset psyykkiset ja fysiologiset vaikutukset 
ovat vain hieman korkeammat kuin kaupunkipuistoissa ja -metsissä. 
Stressihormoni kortisolin taso laskee kaikilla esteettisillä viheraluilla.

Ojala 2015   

13
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Psyykkinen hyvinvointi muodostuu 
luonnollisista, ei-materiaalisista asioista: 

Perhe 
Hyvät ihmissuhteet 

Kohtuus 
Lepo

Luonto 
Merkitsevä työ ja aikaansaamisen kokemus

15
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Green care -työskentelyn vaikutuksia:

• Itsetuntemus syvenee.
• Tunteet avautuvat.
• Oman elämän pohtiminen selkeytyy. 
• Empatia, vastuuntunto ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.
• Keskittyminen, havainnointi ja läsnäolo vahvistuvat.
• Luovuus ja leikkimiskyky kehittyvät.
• Kauneudentaju kehittyy.
• Luontosuhde herkistyy ja syvenee. Luonnosta tulee voiman ja ilon lähde. 
• Maailmakuva avartuu. 
• Keho ja mieli rauhoittuvat, aivot ja hermosto saavat luonnollista hoitoa. 

1616
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Kiitokset tämän teoksen työstämiseen osallistuneille green care -asiantuntijoille ja 
ammattilaisille:

Puutarhuri Veera Friis
Green care -yrittäjä, eläinavusteinen valmentaja Katriina Mähönen
Psykoterapeutti, eläinavusteisen valmennuksen kouluttaja Jari Salmela
Green care Finlad ry:n puheenjohtaja Tuomo Salovuori
COP, MBA, Business Coach, LJK-konsultti, puutarhaterapeutti, 
Green Coach Riitta Suonpää
Sosionomi Tarja Karjalainen
Seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, EMDR-terapeutti Erja-Riitta Niskanen
Erityislastentarhanopettaja, työnohjaaja Tuija Väisänen
Psykologi, kasvatustieteiden lisensiaatti Riitta Wahlström

Kirjoittajat

Asta Suomi on yhteiskuntatieteiden tohtori, vaativan erityistason psykoterapeutti ja ammat-
tikorkeakoulun opettaja sekä sertifioitu johdon coach ja työnohjaaja. Asta Suomi kouluttaa 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, työnohjaajia ja terapeutteja Jyväskylän ammattikorkea-
koulussa sekä puutarhaterapeutteja mm. Jyväskylän kesäyliopistossa. Asta Suomi toimii yksi-
tyisenä psykoterapeuttina ja työnohjaajana käyttäen luontoavusteisia työtapoja asiakastyössä 
ja valmennuksissa.

Mervi Juusola on tietokirjailija, kuvataideterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, joka 
on keskittynyt työssään lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen ohjaukseen. Mervi Juusolalla 
on luontoyhteys -ohjaajan koulutus ja hän käyttää luontoavusteisia menetelmiä sosiaalisten 
taitojen kursseilla sekä yhtenä kuvataideterapian menetelmänä.  
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Luonto ja aivotutkimus
Mervi Juusola

Lukuisat 1970-luvulta lähtien tehdyt tutkimukset osoittavat, että luonto vaikuttaa vahvasti 
kaiken ikäisten ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Miten ja miksi? Mitä aivoissa ja 
hermostossa tapahtuu, kun ihminen menee metsään?

Luontomaisema vahvistaa alpha-aaltoja aivoissa. Aivojen EEG-mittauksissa on todettu, 
että luontomaiseman katselu vahvistaa alpha-aaltoja (Ulrich 1979, Selhub 2012). Aivojen 
alpha-aallot lisäävät serotoniini-välittäjäaineen tuotantoa keskushermostossa ja lisäävät siten 
mielihyvän tunnetta. Ahdistus on yhteydessä mataliin alpha-aaltoihin.

Alpha-aaltojen vahvistuminen luontoympäristössä selittää, miksi luonnossa paljon liikku-
villa on vähemmän masennusoireita. 

Luonto vaikuttaa aivojen opioidireseptoreihin samalla tavalla kuin pieni määrä mor-
fiinia. Luonto toimii luonnollisena kipulääkkeenä, sillä luonnossa oleskelu vaikuttaa aivojen 
opioidireseptoreihin. 

Tutkija Roger S. Ulrich tutki vuosina 1972–1981 leikkauspotilaita teksasilaisessa sairaa-
lassa. Tutkimuksessa verrattiin sairaalan huoneita, joiden ikkunasta avautui luontomaisema, 
huoneisiin, joiden ikkunasta näkyi tiiliseinä. Luontomaisemaa ikkunasta katselevat leikkaus-
potilaat käyttivät vähemmän särkylääkkeitä ja valittivat vähemmän kipujaan hoitajille. 

Huonekasvit, luontokuvat ja jopa television luontodokumentit laskevat tutkitusti kehon 
stressihormonitasoa ja verenpainetta. Jo Florence Nightingale ymmärsi ikkunoiden merki-
tyksen ihmisten hyvinvoinnille. Hän kehotti sijoittamaan korkeintaan kaksi potilasvuodetta 
yhtä ikkunaa kohden, jotta potilailla olisi rauha nauttia maisemasta. 



20

Tarkkaavaisuus ja kognitiiviset suoritukset paranevat luonnossa oleskelun jälkeen. 
Luonto ei pelkästään vahvista serotoniinin tuotantoa kehossa. Se vaikuttaa merkittävästi 
myös tarkkaavaisuutta, harkintaa ja muita kognitiivisia prosesseja säätelevän dopamiini-välit-
täjäaineen tuotantoon. Tämä selittää, miksi ADHD-piirteisen lasten keskittyminen ja kogni-
tiiviset suoritukset paranevat puistossa tehdyn 20 minuutin kävelyretken jälkeen. 

Illinoisin yliopistossa tehtiin vuonna 2009 julkaistu tutkimus, jossa ADHD-piirteiset 
7–12 -vuotiaat lapset tekivät 20 minuutin kävelylenkin ulkoilmassa. Yksi ryhmä teki lenk-
kinsä puistossa, toinen ryhmä naapurustossa ja kolmas ryhmä kadulla. Sääolosuhteet olivat 
kaikille samat, samoin graffitien ja roskien määrä reitin varrella. Kävelylenkin jälkeen tehtiin 
keskittymistä mittaava testi. Puistossa kävelleiden tulokset olivat parhaita. 

Illinoisin yliopistossa tehtiin myös toinen ADHD-piirteisten lasten kognitiivista suori-
tuskykyä mittaava tutkimus vuonna 2004. Tutkimukseen osallistui 452 perhettä. Tutkijat 
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selvittivät, miten 50 eri aktiviteettia vaikuttavat ADHD-lasten kognitiivisiin suorituksiin. 
Tulokset osoittivat selkeästi, että viherympäristössä tapahtuvat aktiviteetit vahvistivat eniten 
lasten suorituskykyä. 

Jopa kasvit luokkahuoneessa voivat edistää oppimista ja hyvää käyttäytymistä. Australialai-
seen tutkimukseen osallistui 350 oppilasta. Jokaiseen luokkahuoneeseen tuotiin kolme viher-
kasvia. Oppilaat testattiin tutkimuksen alussa ja kuusi viikkoa kasvien tuomisen jälkeen. Mate-
matiikan ja lukemisen testitulokset olivat parantuneet merkittävästi kasvien tuomisen jälkeen. 

Vastaavia tuloksia on saatu myös työikäisten ja vanhusten parissa tehdyissä tutkimuksissa. 
Vuonna 2011 Etelä-Koreassa tehtiin tutkimus, jossa verrattiin mäntymetsässä kävelyn ja ka-
dulla kävelyn vaikutuksia aikuisten kognitiiviseen suorituskykyyn. Vain mäntymetsäkävelyn 
jälkeen kognitiivisten testien tulokset olivat parempia. 

Metsässä oleskelu nostaa myös DHEA-hormonin tasoa elimistössä. DHEA vaikuttaa 
ikääntymiseen ja suorituskykyyn. Korkean stressihormonitason on todettu laskevan kehon 
DHEA-tasoa. Ikääntyvillä ihmisillä, jotka kävelevät noin kolme kilometriä päivässä, on 
todettu olevan korkeampi DHEA-taso, hyvä kognitiivinen suorituskyky ja pienempi riski 
sairastua dementiaan. 

Heikko luontoyhteys vaikuttaa jokaisen ihmisen hyvinvointiin ja aivoihin. Ihminen on osa 
luontoa, ja luonto on koodattuna ihmisen dna:ssa. Jos luonnossa oleskelu korvataan lähes 
täysin teknologialla, ihminen alkaa väistämättä voida huonosti. 

Luonto hoitaa kognitiivista uupumusta

Ihmiset käyvät yhden päivän aikana kymmenillä nettisivustoilla, lukevat kymmeniä, jopa satoja 
sähköpostiviestejä ja seuraavat sosiaalisessa mediassa lukemattomien puolituttujen elämää. 
Kaikki tämä on likaa ihmisaivoille. Yhä useammat ihmiset potevat tekniikan aiheuttamaa kogni-
tiivista uupumusta. Aivot ylikuormittuvat virikkeiden, kontaktien ja tiedon runsaudesta. 

Luonto on tehokas lääke kognitiiviseen uupumukseen. Se rauhoittaa mieltä ja kehoa koko-
naisvaltaisesti, kun laitat metsään lähtiessäsi puhelimen äänettömälle ja jätät korvakuulokkeet 
sekä sykemittarin kotiin. 

Japanilaiset ovat kehittäneet stressin ja kognitiivisen uupumuksen hoitoon Shinrin-yoku –
metsäkylvyn. Metsäkylpy auttaa laskemaan verenpainetta ja stressihormonitasoa. Se rauhoittaa 
hermostoa ja virkistää kaikkia aisteja. Shinrin-yoku -metsäkylpyä käsittelemme sivulla 40. 


