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Johdanto 

Suomalaisista hieman enemmän kuin kolme viidesosaa asuu kaupungeissa (Ranta 2011: 

263). Sanotaan, että ihmiset ovat vieraantuneet luonnosta kaupungeissa asuessaan (Sjöb-

lom 2012: 123). Kaplania ym. (1998: 1–2) lainaten huomautan kuitenkin, että ihminen ei 

ole koskaan täysin erillään luonnosta. Luonnolla voidaan urbaanin asutuksen ulkopuolella 

sijaitsevan niin sanotun luonnontilaisen ympäristön lisäksi tarkoittaa ihmisen jokapäiväi-

seen urbaaniin elämään kuuluvaa luontoa. Tutkimuksessani kutsun tätä luontoa kaupun-

kiluonnoksi. 

Onko suomalainen kaupunkilainen sitten vieraantunut luonnosta? Mielestäni ei. 

Tyrväinen ja Korpela (2009: 63–64) toteavat vuonna 2005 suorittamassaan tutkimuk-

sessa, että suomalaiset ovat vieläkin luontoihmisiä. Heidän mukaansa vain murto-osalle 

kaupunkilaisista luonnolla ei ole merkitystä. Tutkimuksessa tamperelaisilta ja helsinki-

läisiltä tiedusteltiin, pitävätkö he vetovoimaisempana ympäristönä rakennettua vai luon-

nontilaista aluetta. Vain viisi prosenttia vastaajista totesi, että luonnolla on vähäinen ve-

tovoima. Kaikki muut vastaajat totesivat luonnolla olevan kohtalainen tai suuri veto-

voima. 

Luonnolla on suuri merkitys suomalaisen ihmisen elämään ja arvomaailmaan. Ih-

miset arvostavat luontoa ja niitä elämyksiä, joita luonto tarjoaa (Karjalainen & Verhe 

1995: 17, Tyrväinen ym. 2007). Myös kaupunkiluonnolla on paljon merkitystä kaupun-

kilaisille ja heidän hyvinvoinnille, sillä kaupungeissa olevat viheralueet tarjoavat ihmi-

sille paikkoja, missä rauhoittua tai ylläpitää sosiaalisia suhteitaan. Liikkuminen kaupun-

kiluonnossa lisää myönteisten tuntemuksien määrää, elvyttää ja rentouttaa. On myös to-

dettu, että liikunnan harrastaminen metsässä rasittaa vähemmän sydänlihasta kuin liikun-

nan harrastaminen urbaaneilla alueilla, koska verenpaine on alhaisempi luonnossa liikut-

taessa (Tyrväinen ym. 2007, Berman ym. 2008, Santana & Nogueira 2008: 163, Turunen 

ym. 2010: 132, Lee ym. 2014). 

Tutkimuksissa tunnustetaan usein viheralueiden merkitys kaupunkien asukkaille. 

Niissä ei kuitenkaan yleensä kysytä kaupunkilaisilta, mitä kaupunkiluonto heidän mieles-

tään on. Monissa tutkimuksissa kylläkin tiedustellaan mielipiteitä ja näkemyksiä liittyen 

kaupungin luontoon, mutta näissä tutkimuksissa kaupunkiluonto on tutkijan ennalta mää-

rittelemä (Vilkuna 1997, Tyrväinen ym. 2007, Tyrväinen & Korpela 2009). Tulen 
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työssäni tarkastelemaan, mitä kaupunkiluonto merkitsee Oulun yliopiston opiskelijoille. 

Olen jakanut kaupunkiluonnon kolmeen kategoriaan, jotka ovat Vilkunaa (1997: 171, 

174) mukaillen omiin kokemuksiin perustuva (kokemuksellinen) sekä kaupunkisuunnit-

telussa luotu (funktionaalinen) kaupunkiluonto ja Rantaa (2011) mukaillen luonnon mo-

nimuotoisuuden kautta tarkasteltu (ekologinen) kaupunkiluonto. 

Tässä työssä on pyrkimyksenä tuoda esille kaupunkiluonnon monimerkitykselli-

syys. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on Oulun yliopiston opiskelijoiden 

mielestä kaupunkiluontoa ja, onko kaupunkiluonnolla heidän mielestään merkitystä ih-

misen hyvinvoinnille. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten Oulun yliopiston opiskelijat määrittelevät kaupunkiluonnon? 

2.  Millainen vaikutus kaupunkiluonnolla on opiskelijoiden mielestä hyvinvointiin? 

3. Mitä mieltä opiskelijat ovat Oulun kaupunkiluonnosta? 

Työni lähtee liikkeelle kaupunkiluonnon yleisestä määrittelystä, jonka jälkeen jaan 

kaupunkiluonnon ekologisen, funktionaalisen ja kokemuksellisen kaupunkiluonnon ka-

tegorioihin. Sitten avaan hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet ja tarkastelen luonnon vai-

kutusta ihmisen fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen. Tämän jälkeen määrittelen ihmi-

sen luontosuhteen, sillä ihmisen luontoon liittyviin mielipiteisiin vaikuttaa aina ihmisen 

yksilöllinen luontosuhde. Seuraavaksi ovat vuorossa tutkimusalueen ja menetelmien esit-

tely, joita seuraavat tulokset ja niiden tarkastelu sekä pohdinta. 

Kaupunkiluonnon eri määritelmät 

Kaupunkiluontoa ovat kaikki urbaanit vehreät alueet, jotka ovat jatkuvasti alttiina ihmi-

sen vaikutukselle. Ne ovat avoimia alueita, joille kasvit on joko istutettu tai ne ovat kolo-

nisoineet seudun ennen kuin alue kaupungistumista. Lisäksi kasvillisuus on joko tarkoi-

tuksella tai vahingossa jätetty kyseiselle paikalle (Jim & Chen 2006: 338). Kaupunkiluon-

noksi voidaan määritellä kaikki kaupungissa tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 

alueet, joissa on luontoa. Näitä ovat muun muassa puistot, niityt, metsät, rannat ja urbaanit 

rakentamattomat seudut (Kaplan ym. 1998: 1, Faehnle 2009: 83). 

Vilkuna (1997: 170–174) on Helsingin Vuosaarta tutkiessaan jakanut alueen luon-

non kolmeen tarkastelunäkökulmaan: objektiiviseen, representatiiviseen ja kokemuksel-

liseen. Representatiivinen luonto on kaupunkisuunnittelussa tuotettu ja nimetty tila, jolla 

on sosiaalinen merkitysulottuvuus. Objektiivinen luonto määritellään kasvullisen maa-
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alan, eläin- ja kasvilajien määrän sekä neliömäärän ja -hinnan kautta. Kokemuksellinen 

luonto puolestaan on yksilön suhde paikkaan, paikan kokeminen ja siihen liitetyt elämyk-

set. 

Tutkimuksessani tulen hyödyntämään osittain samaa jaottelua kuin Vilkuna (1997: 

170–174). Jaan kaupunkiluonnon kolmeen kategoriaan: ekologinen, funktionaalinen ja 

kokemuksellinen kaupunkiluonto. Ekologisen kaupunkiluonnon kategoriassa kaupungin 

luontoa tarkastellaan lajien ja ekosysteemien kirjona. Funktionaalisen kaupunkiluonnon 

määritän luonnon hyödyntämisen näkökulmasta. Kokemuksellinen kaupunkiluonto puo-

lestaan käsitteellistyy ihmisten paikkakokemusten kautta. 

Edellä kuvattu jaottelu on käytännöllinen. Kaupunkiluontoa ei kuitenkaan voi luo-

kitella kuuluvaksi vain yhteen kategoriaan vaan se on aina näiden kahden tai kolmen nä-

kemyksen yhdistelmä. Kokemuksellinen ja ekologinen näkemys voivat hyvinkin olla ole-

massa rinnakkain. Kummassakin näkemyksessä kaupunkiluontoa voidaan tarkastella 

eliölajien kautta. Ekologisessa kaupunkiluonnon määritelmässä eliölajit ovat osa ekosys-

teemejä ja vuorovaikutusverkostoja. Kokemuksellisessa kaupunkiluonnossa puolestaan 

eliölajit ovat esteettisesti miellyttävä osa kaupunkiluontoa (Vuorisalo 2011, Lyytimäki 

2011: 104). 

Aina nämä näkemykset eivät täysin toimi rinnakkain. Funktionaalisessa kaupunki-

luonnon määritelmässä yksi tärkeä tekijä on puiden hiilidioksidin (CO2) sitomisominai-

suus, joka on parhaimmillaan puiden ollessa suuria. Ekologisessa näkemyksessä puoles-

taan kaupunkimetsien nuorina pitäminen on yksi prioriteetti eli vanhoja puita kaadetaan 

kaupunkimetsistä, jotta niiden puusto pysyy nuorena (Nowak 1994 a, Nowak & Crane 

2002, Ranta 2011). Funktionaalinen ja ekologinen kaupunkiluonto sulkevat tässä suh-

teessa toisensa pois. Toisaalta kokemuksellinen ja funktionaalinen näkemys voivat toimia 

rinnakkain, sillä puistoja voidaan hyödyntää sadevesien sitomisessa, liikuntamahdolli-

suuksien tarjoamisessa ja puistot voivat muodostua myös yksilölle merkityksellisiksi pai-

koiksi, missä voi tavata ystäviä (Bedimo-Rung ym. 2005, Green city –ohjeisto 2012: 48–

51, Cresswell 2015). 

Ekologisen kaupunkiluonnon määritelmä 

Rannan (2011) ja Vuorisalon (2011) mukaan kaupunkiluonto ei ole kovinkaan luonnon-

tilaista, sillä ihminen muokkaa sitä koko ajan. Niiden ekosysteemit pyritään pitämään 
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nuorina jatkuvalla hoidolla, kuten raivaamalla metsiä ja leikkaamalla nurmikoita. Hans-

kin (2007: 101, 248–249) mukaan kaupunkien luonto tarjoaa hyvin monipuolisia elinym-

päristöjä (habitaatteja), mutta nämä eivät ole yleensä yhtä monimuotoisia kuin vastaavat 

luonnontilaiset. Toisaalta kaupungeissa on habitaatitteja, joita ei luonnosta löydy. Näiden 

kaupungeille ominaisten elinympäristöjen eliöstö saattaa olla erittäin monipuolinen. 

Ranta (2011) toteaa kaupunkiluonnon olevan usein rehevämpää kuin urbaania asutusta 

ympäröivän luonnon. Syynä tähän ovat kaupungin suuret typpipäästöt, jotka ovat peräisin 

muun muassa ilmakulkeumista ja maatuvista jätteistä. Happosen ym. (2005: 146) mukaan 

typpi on yksi perusravinteista, jonka määrä rajoittaa kasvien kasvua. 

Kaupunkiluonto eroaa ympäröivästä luonnosta myös lajien suhteen. Puutarhoihin 

ja puistoihin on tuotu paljon tulokaslajeja miellyttämään ihmisiä välittämättä suurestikaan 

siitä, miten ne vaikuttavat alueella luontaisesti esiintyviin kasveihin tai eläimiin. Varsin-

kin kasveja on tullut tulokaslajeina myös vahingossa laivojen ja junien mukana (Ranta 

2011). Tulokaslajeilla tarkoitetaan ihmisen alueelle tuomia lajeja, jotka eivät kuulu alku-

peräiseen lajistoon. Nämä lajit on voitu tuoda alueelle tahattomasta tai tahallaan (MOT 

2013 a). Monet kaupunkiluonnon eläimistä eivät ole Suomen kannalta tulokaslajeja vaan 

kotoperäisiä, mutta kaupungin kannalta tulokkaita, koska ne eivät luontaisesti esiinny 

kaupungeissa (Vuorisalo 2011). Kotoperäinen laji esiintyy luontaisesti vain tietyllä raja-

tulla alueella ja on kehittynyt tällä kyseisellä alueella (MOT 2013 b; Cox & Moore 2000: 

49). Suomen kotoperäisistä lajeista kaupungeissa esiintyy tulokaslajeina esimerkiksi 

peippo ja erilaiset tiaiset (Vuorisalo 2011). 

Eläimiä kaupunkeihin houkuttaa helpon elämän mahdollisuus. Kaupunkien talvet 

ovat leudompia, ruokaa on enemmän ja petoja vähemmän kuin maaseudulla. Hyvin kau-

punkiin sopeutuneista eläinlajeista voidaan esimerkkinä mainita lokit. Kaupunkien kor-

keat rakennukset muistuttavat meren luotoja ja ovat siten hyviä pesäpaikkoja. Petoja ku-

ten minkkejä ja kettuja ei juurikaan ole ja ruokaa on helposti saatavilla, joten kaupungit 

ovat lokeille erittäin hyviä elinympäristöjä (Vuorisalo 2011). 

Funktionaalisen kaupunkiluonnon määritelmä 

Funktionaalisessa kaupunkiluonnon määritelmässä painotetaan kaupunkiluonnon ihmis-

ten elämänlaatua parantavia ulottuvuuksia. Kaupunkiluontoa hyödynnetään sadevesien 
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sekä ilmansaasteiden sitomisessa, jolloin tulvariski pienenee ja ilmanlaatu paranee. Puis-

toja voidaan hyödyntää lämpösaarekeilmiön heikentämisessä, mikä vähentää ihmisillä 

mahdollisia lämpöstressistä aiheutuvia ongelmia. Samoin helposti saavutettavien virkis-

tysalueiden suuri määrä kannustaa liikunnan harrastamiseen, minkä puolestaan on todettu 

ehkäisevän muun muassa ylipainoa ja mielenterveysongelmia (Tan ym. 2010, Green city 

–ohjeisto 2012: 6, 14–15, 20–21, 28–29, 48–51). 

 Yangin ym. (2005), Nowakin (1994 a) sekä Nowakin ja Cranen (2002) suoritta-

missa tutkimuksissa tultiin siihen tulokseen, että puut toimivan hyvinä hiilidioksidin si-

tojina ja hiilen varastoina parantaen ilmanlaatua. Suurten puiden kyky varastoida ja sitoa 

hiiltä itseensä on useita kymmeniä kertoja parempi kuin pienten puiden, joten suuria puita 

suojelemalla ja nuoria puita istuttamalla luodaan kaupungeissa parhaat edellytykset ilma-

kehässä olevan hiilidioksidin sitomiselle. Yang ym. (2005) ja Nowak (1994 b) toteavat, 

että hiilidioksidin sitomisen lisäksi puut sitovat muitakin kaupunki-ilmanlaatua heikentä-

viä ilmansaasteita kuten alle 10 mikrometrin kokoisia pienhiukkasia (PM10), rikkidioksi-

dia (SO2), typpidioksidia (NO2) ja alailmakehän otsonia (O3). Parhaiten puut sitovat sa-

teen jälkeen vesiliukoisia NO2 ja SO2 molekyylejä, sillä puiden lehdet tarjoavat näille 

molekyyleille suuren reaktiopinta-alan. Pekkasen ja Nevalaisen (2007: 24, 32–36) mu-

kaan kaikki edellä mainitut kaasut ja pienhiukkaset aiheuttavat ihmisillä hengitystieinfek-

tioita ja erilaisia hengitysongelmia. Suurimmassa riskiryhmässä ovat ihmiset, joiden 

keuhkot ovat herkät kuten astmaatikot ja lapset. Tyrväisen ym. (1997) tutkimuksessa ja 

Green city –ohjeistossa (2010: 4, 6–7) todetaan, että vihreän infrastruktuurin avulla voi-

daan puhdistaa kaupunki-ilmaa ja tuoda kaupungille säästöjä terveydenhuollon kustan-

nuksissa. Vihreää infrastruktuuria ovat erilaiset puustot kuten kaupungin katuja reunus-

tavat puut, kaupunkimetsät ja puistojen puut. 

Puiden hyödyt eivät ulotu vain kaupunki-ilman puhdistamiseen vaan ne myös vii-

lentävät kaupunkia haihduttamalla itsestään vettä ilmakehään (evapotranspiraatio) sekä 

varjostamalla katuja ja heikentämällä siten lämpösaarekeilmiötä (Brack 2002, Yang ym. 

2005). Lämpösaarekeilmiöllä tarkoitetaan tilannetta, missä kaupunki-ilman lämpötila on 

ympäröivän maaseudun lämpötilaa korkeampi. Shanghaissa on todettu, että lämpösaare-

keilmiön ja lämpöaaltojen aikaan kuolleisuus lisääntyy. Tämä johtuu osittain korkeiden 

lämpötilojen aiheuttamasta lämpöstressistä ja tästä aiheutuvista kuolemista. Shanghaissa 

on kuitenkin huomattu viheralueiden heikentävän lämpösaarekeilmiötä, joten kaupungin 
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viheralueiden määrää on lisätty, jolloin myös kuolemantapaukset lämpösaarekeilmiön ja 

lämpöaaltojen aikana ovat vähentyneen (Tan ym. 2007, Tan ym. 2010). 

Kaupungeissa sadevedet ohjataan usein suoraan viemäreihin ja ojiin, jotka rankka-

sateiden aikaan saattavat täyttyä nopeastikin aiheuttaen tulvia (Strahler & Strahler 1997: 

376). Puut hidastavat valuntaa, jolloin tulvasuojelua tarvitaan vähemmän (Brack 2002). 

Ne myös tehostavat maaperän veden läpäisykykyä, jolloin vettä imeytyy itse maaperään. 

Kaupunkien puustot vähentävät tulvariskiä ja viemäreiden tulvimista rankkasateiden ai-

kaan (Green city –ohjeisto 2012: 48–51). 

Kaupunkiluonto myös nostaa alueen kiinteistöjen arvoa ja alueen arvostusta asuk-

kaiden silmissä (Tyrväinen 1997). Asuinalueen puhtaudella on suuri merkitys ihmisille 

samoin kuin luonnosta nauttimisella. Yleisesti luonnonläheisyys ja lähellä sijaitsevat 

puistot sekä ympäristön siisteys lisäävät alueen asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia 

(Turunen ym. 2010: 54–55, 60–61). 

Hyvä ja miellyttävä lähialueella sijaitseva kaupunkiluonto voi tuoda terveydenhuol-

lollisia säästöjä edistämällä ihmisten terveyttä (Tyrväinen 1997, Bedimo-Rung ym. 

2005). Sitä voidaan hyödyntää suoraan asukkaiden toiminnallisuutta edistävinä alueina. 

Tällaisia alueita ovat erilaiset urheilukentät, kävelypolut ja puistot, jotka kannustavat ak-

tiiviseen virkistäytymistoimintaan kuten pallopeleihin ja kävelyhetkiin (Green city  –oh-

jeisto 2012: 34). Kaupunkialueella lähipuistot tarjoavat ihmisille paikkoja, joissa he voi-

vat ylläpitää ja luoda sosiaalisia suhteita sekä lievittää kokemaansa stressiä. Puistot tar-

joavat myös paikkoja liikkumiseen, mikä ehkäisee ylipainoa ja sydänsairauksia. Varsin-

kin puistot, joissa on paljon palveluita innostavat harrastamaan kovatempoisia ja paljon 

energiaa kuluttavia liikuntamuotoja (Bedimo-Rung ym. 2005, Cohen ym. 2007, 

Coughnour ym. 2014). Mitä helpommin ihmiset pääsevät kävelyreiteille tai muille kau-

pungin viheralueille, sitä enemmän ja sitä useammat ihmiset kävelevät terveyden edistä-

misen kannalta riittävästi. Kaupunkisuunnittelussa tulisikin huomioida hyvien kävelyreit-

tien ja monikäyttöisten puistojen tarjoamat terveyden edistämisen mahdollisuudet (Frank 

ym. 2005, Giles-Corti ym. 2005). 

Kokemuksellisen kaupunkiluonnon määritelmä 

Kaupunkiluonnon kokeminen on yksilöllistä. Jokaisella ihmisellä on tilanteesta ja omista 

asenteistaan riippuen mielipide kaupunkiluonnosta. Katua reunustavat lehtipuut voivat 
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olla kuumana kesäpäivänä hyödyksi tarjotessaan jalankulkijalle varjoa, mutta syksyllä 

niiden tiputtamat lehdet voivat olla liukkaita ja aiheuttaa kaatumisia, mikä tekee niistä 

terveys- ja turvallisuusuhan. Toisaalta jalkakäytävää reunustava lehtipuu voi toisen mie-

lestä olla kaunis ja toisen mielestä puolestaan näköeste (Lyytimäki 2011: 104). Siitepö-

lyallergikoille kaupunkien puut saattavat aiheuttaa allergisen reaktion ja olla näin ollen 

kielteinen kokemus. Puistojen puut voivat kaupunkilaisten mielestä olla rumia, jos niillä 

on jokin kasvitauti tai, jos Tuomenkehrääjäkoi on verhonnut puut valkoiseen seittiin. Ih-

miset saattavat kokea myös kaupunkiluonnossa esiintyvät lentävät ja purevat hyönteiset 

kiusallisina (Tomalak ym. 2011). Kaupunkiluonnon kokeminen on aina ihmisen yksilöl-

linen paikkakokemus, johon liittyy ajallisia ja tilallisia elämyksiä. Puhutaan esimerkiksi 

tietystä metsiköstä, johon liittyy tunteita, muistoja, arvoja ja kehollisia kokemuksia ais-

tielämyksineen (Vilkuna 1997: 174). 

Paikat ovat fyysisiä sijainteja maapallolla, joilla on merkitys yksilölle. Ne muodos-

tuvat kolmesta aspektista: paikan sijainnista kartalla, paikan materiaalisesta ulottuvuu-

desta ja paikan herättämistä tunteista. Pelkkä spatiaalisuus ei vielä luo paikkaa vaan 

paikka muotoutuu siihen sidottujen merkitysten myötä. Nämä merkitykset puolestaan 

muodostuvat osittain siellä harjoitettujen toimintojen ja osittain taas paikkaan sidottujen 

tunnesiteiden ja liitetyn kiintymyksen kautta. Toiminnot määräytyvät paikan materiaali-

sen ulottuvuuden kautta. Tunnesiteet ja kiintymys vuorostaan muotoutuvat paikassa suo-

ritettujen toimintojen ja paikan materiaalisen ulottuvuuden yhteisvaikutuksesta. Paikat 

ovat sekä yksilöllisesti että yhdessä muiden kanssa tuotettuja, sillä siellä suoritetut toi-

minnot voivat olla yksilöllisiä tai yhdessä muiden kanssa tehtyjä (Cresswell 2009, Cress-

well 2015). 

Otetaan esimerkki lapsuudestani ja minulle merkityksellisestä paikasta, joka on ko-

titaloni viereinen metsä. Metsän spatiaalinen sijainti kartalla on Maanmittauslaitoksen 

(2014) mukaan N 7007168, E 233204 ETRS-TM35FIN –koordinaatistossa. Sen materiaa-

linen ulottuvuus koostuu lehti- ja havupuista, poluista ja kivikoista. Kivikot ja puut kan-

nustivat lapsena kiipeilyyn ja piiloleikkeihin, joten näitä toimintoja metsässä tuli tehtyä. 

Metsässä tuli leikittyä sekä yksin että yhdessä ystävien kanssa ja metsään tuli liitettyä 

tunteita kuten jännitystä, kun kiipeää ison kiven päälle ja iloa, kun onnistuu piiloleikissä 

löytämään kaikki piileskelijät. Tämä metsä on minulle sekä itse että yhdessä ystävien 

kanssa tuotettu paikka. 



12 

 

Paikkojen ja niihin liitettyjen merkitysten luominen on sosiaalista. Paikat ovat alati muut-

tuvia, sillä ne tuotetaan sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Keskus-

tellessaan muiden ihmisten kanssa tai osallistuessaan päivittäisiin toimiin ihmiset luovat 

toimintoja, joita tehdään jossakin tietyssä paikassa. Puisto paikkana saa eri merkityksiä, 

kun nuoret ja aikuiset harjoittavat siellä erilaisia toimintoja. Puisto on nuorille paikka, 

missä rullalautailla ja aikuisille paikka, missä syödä lounasta. Toisinaan paikan tuottami-

nen on säädeltyä lailla (Cresswell 2015). Suomessa julkisella paikalla kuten puistossa 

metelöiminen ja muiden ihmisten häiritseminen on lailla kielletty. Alkoholin nauttiminen 

ja siihen liittyvä yhdessä oleskelu ystävien kanssa yleisessä puistossa on sallittua, jos se 

ei häiritse muita puiston käyttäjiä (Järjestyslaki 2003: 2 § 3–4). 

Karjalaisen (2004) mukaan ympäristön kokeminen on myös kulttuurisidonnaista. 

Ihmiset sitovat kokemukset niihin kulttuurillisiin merkityssisältöihin, joita he ovat oppi-

neet elämänsä aikana. Ihmiset oppivat arvostamaan ja pitämään samoja asioita kauniina 

vuorovaikutuksessa muiden yhteisön ihmisten kanssa. Nämä kulttuurisidonnaiset arvot 

luovat perustan yhteisössä vallitseville yleisille käsityksille oikeasta ja väärästä. Kouvon 

(2014: 139) mukaan ihmiset pyrkivät yleensä yhdenmukaiseen käyttäytymiseen, sillä 

poikkeavasta käytöksestä yhteisö usein rankaisee. Karjalainen (2004) on todennut, että 

aikaisemmat kokemukset samankaltaisessa paikassa vaikuttavat siihen, miten ihminen 

kokee tämän hetkisen paikkakokemuksen. Yhdessä kokemuksessa yhdistyvät niin muis-

tot, nykyhetken paikkakokemus kuin kulttuurisidonnaiset arvotkin. 

Pääkaupunkiseudulla tehdyssä tutkimuksessa todettiin ihmisten olevan pääsääntöi-

sesti tyytyväisiä oman asuinalueensa puistoihin ja viheralueisiin. Nuorten muistellessa 

lapsuuttaan parhaiten mieleen oli jäänyt asuinalueen luonto. Nuoret muistivat muun mu-

assa kiipeilleensä kallioilla ja rakentaneensa majoja, mutta valmiiksi rakennettuja leikki-

paikkoja ei haastatteluissa mainittu. Ihmiset liittävät puistoihin ja luontoon myönteisiä 

tunteita, joita ovat rauhallisuus ja hiljaisuus. He myös kokevat puistot ja luonnon tärkeiksi 

(Turunen ym. 2010: 37, 77, 119). Ihmiset, jotka ovat tottuneita luonnossa oleilijoita suh-

tautuvat myönteisemmin luontoon kuin ihmiset, jotka eivät ole tottuneita luonnossa olei-

lijoita. Mikäli ihminen on lapsena viettänyt aikaa luonnossa, tulee hän viettämään aikaa 

luonnossa myös aikuisena (Ward Thompson & Aspinall 2011, Pasanen ym. 2014). 
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Terveyden ja hyvinvoinnin yhteys 

Terveydellä on alun perin tarkoitettu ihmistä kokonaisuutena. Se on määritetty tarkoitta-

maan toimintakykyä, voimavaroja ja kykyä selviytyä tai sopeutua (Vertio 2003: 15). 

Maailmanterveysjärjestö (WHO 1946) määrittelee terveyden olevan täydellisen psyykki-

sen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin tila. Kyseessä ei ole vain vaivan tai sairauden 

puuttuminen. Terveys on myönteinen käsite, joka on arkielämän perusta ja jokaisen ih-

misen perusoikeus. 

Allardt (1976: 13, 21, 38–39, 43, 47) on määrittänyt hyvinvoinnin tarpeiden tyy-

dyttämisen kautta. Hyvinvointi on tila, jossa ihmisen tarpeet ovat tyydytetyt. Tarpeet hän 

jakaa kolmeen osioon: elintasoon, yhteisyyssuhteisiin ja itsensä toteuttamisen muotoihin. 

Elintasolla tarkoitetaan fysiologisten tarpeiden tyydyttämistä kuten ravinnon tarpeen tyy-

dytystä. Yhteisyyssuhteilla kuvataan ihmisen perustavanlaatuista tarvetta sosiaalisiin 

suhteisiin, joilla osoitetaan kiintymystä. Itsensä toteuttamisen muodoilla viitataan yksi-

löön persoonana, jolla on oma arvo sekä kyky ja mahdollisuus toimia toivomallaan ta-

valla. 

Tarpeiden avulla määriteltyjä hyvinvoinnin käsitteitä on muitakin kuten Maslowin 

(2007: 58–71) käsitys hyvinvoinnista. Hän on määritellyt seitsemän tarvetta: ruumiintoi-

mintojen tasapainoiseen ylläpitoon vaadittavat tarpeet kuten ravinto (fysiologiset tarpeet), 

turvallinen ja vakaa elinympäristö (turvallisuus tarpeet), yhteisöllisyyden ja rakkauden 

tarpeet, itsekunnioituksen ja -luottamuksen tarpeet, itsensä toteuttamisen tarpeet, ymmär-

tämisen ja oppimisen tarpeet (kognitiiviset tarpeet) ja kauneuden tarpeet (esteettisyyden 

tarpeet). Esteettisyyden tarve perustuu siihen, että ihmiset voivat tuntea itsensä huono-

vointisiksi ympäristössä, joka ei miellytä heitä. Tarpeiden järjestys on hierarkkinen. En-

siksi on täytettävä tyydyttävästi fysiologiset tarpeet ja vasta sen jälkeen ihminen pyrkii 

täyttämään turvallisuuden tarpeensa ja tämän jälkeen yhteisöllisyyden ja rakkauden tar-

peensa ja niin edelleen. 

Sekä Allardtin (1976: 38–39, 43, 46–47) että Maslowin (2007: 58–71) hyvinvoin-

titeorioissa on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen osatekijä. Esitän nämä tekijät taulu-

kossa 1. 
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Taulukko 1. Allardtin (1976: 38–39, 43, 46–47) ja Maslowin (2007: 58–71) hyvinvointiteorioiden osateki-

jät. 

Hyvinvoinnin osatekijä Allardt Maslow 

Fyysinen Elintaso Fysiologiset tarpeet 

Sosiaalinen Yhteisyyssuhteet Turvallisuus tarpeet, yhteisölli-

syyden ja rakkauden tarpeet 

Psyykkinen Itsensä toteuttamisen muodot Itsekunnioituksen ja – luotta-

muksen tarpeet, itsensä toteut-

tamisen tarpeet, kognitiiviset 

tarpeet ja esteettisyyden tarpeet 

 

Psyykkisten tarpeiden keskiössä on sekä Allardtilla että Maslowilla yksilön eheä minä-

käsitys (Allardt 1976: 46–47, Maslow 2007: 64). Vuorisen (1999: 14, 50–51) mukaan 

minäkäsitys eli minuus on yksilön käsitys itsestään ruumiillisena, sosiaalisena ja psyyk-

kisenä toimijana vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Minuus muodostuu yksilön 

määrittäessä ja arvioidessa asemaansa muihin ihmisiin ja ympäristöönsä nähden. 

Terveys ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa. Terveyttä voidaan pitää hyvinvoinnin 

yhtenä tekijänä eli nähdä terveys perustarpeena tai voimavarana, jonka avulla saavutetaan 

muita tarpeita (Konu 2002: 10–11). Tässä työssä pitäydyn kuitenkin määritelmässä, jossa 

terveys määritellään laajasti fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi hyvinvoinniksi 

(WHO 1946). Tulen kuitenkin käyttämään terveyttä ja hyvinvointia rinnakkaisina ter-

meinä, koska hyvinvointi on osa terveyttä ja terveys on osa hyvinvointia. 

Terveyttä määritetään usein sosiaalisilla tekijöillä, joita ovat 1) ikä ja sukupuoli, 

jotka määrittävät yksilön sosiaalisen roolin yhteiskunnassa, 2) elämäntyyli ja elintavat, 

joita muokkaavat sosiaalisen ympäristön luomat mahdollisuudet ja paineet, 3) sosiaaliset 

verkostot sekä niissä tapahtuva vuorovaikutus ja 4) yleiset sosioekonomiset, kulttuurilli-

set ja ympäristölliset olosuhteet kuten tulot, asuinympäristö ja koulutus (Lahelma 2000: 

136–137). Tässä työssä sosiaalisen terveyden tarkastelu rajoittuu kuitenkin sosiaalisissa 

verkostoissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. 

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys eivät ole toisistaan erillisiä vaan ne 

vaikuttavat koko ajan toisiinsa. Ihmisellä on tarve kuulua täysivaltaisena jäsenenä sosi-

aaliseen ryhmään. Näiden tasa-arvoista kumppanuutta ja rakkautta sisältävien vuorovai-

kutussuhteiden puuttuminen voi aiheuttaa psyykkisiä sairauksia. Nämä vuorovaikutus-

suhteet muokkaavat ihmisen minäkäsitystä ja vaikuttavat itsetuntoon. Hyvät sosiaaliset 

suhteet ehkäisevät mielenterveysongelmien muodostumista ja vaikuttavat myönteisesti 

ihmisen sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa. Yksin elävät ja syrjäytyneet ihmiset 
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menehtyvät nuorempina kuin parisuhteessa elävät. Samoin yksin elävät sairastuvat yhtä 

helposti verenkiertohäiriöihin kuin tupakoitsijat (Allardt 1976: 43–44, Pakarinen & Roti 

1996: 132–136, Hyyppä 1997: 130–131). 

Liikunnan harrastaminen ehkäisee mielenterveysongelmia kohentamalla ihmisen 

psyykkistä hyvinvointia ja parantamalla yleisesti ihmisen itsetuntoa. Läpi elämän jatkuva 

liikkuminen ehkäisee masennusoireita vanhalla iällä (Bhui & Fletcher 2000, Vuillemin 

ym. 2005, Pretty ym. 2007, Kim ym. 2012, Kornikoff ym. 2012). Liikkumisen aloittami-

nen ja ylläpitäminen vaativat sosiaalista tukea (Bird 2004). Liikunnan aikana ihminen 

tarvitsee henkistä tukea muilta ihmisiltä. Tällä saadulla tuella on vaikutusta ihmisen 

psyykkiseen hyvinvointiin lisäämällä hänen itseluottamustaan. Toisaalta liikunnan aikana 

saatu kielteinen palaute heikentää ihmisen itsetuntoa (Weinberg & Gould 1995: 171). So-

siaalisessa kanssakäymisessä saatu palaute vaikuttaa ihmisen minäkäsitykseen. Heikon 

itsetunnon omaavalla ihmisellä kielteinen palaute saattaa johtaa psyykkisiin terveyson-

gelmiin. Ihmisen minäkäsitys vaikuttaa suoraan siihen, miten ihminen käyttäytyy sosiaa-

lisissa tilanteissa. Kielteinen minäkäsitys rajoittaa kykyä ja mahdollisuuksia olla aktiivi-

nen toimija sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Pakarinen ja Roti 1996: 

132–136). Liikunnalla on siten vaikutusta ihmisen mahdollisuuteen olla sosiaalisesti ky-

keneväinen toimija elämässään (Vuillemin ym. 2005). 

Kaupunkiluonnolla on vaikutusta asukkaiden sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysi-

seen terveyteen (Tourula & Rautio 2014: 58). Seuraavaksi tulen tarkastelemaan luonnon 

vaikutusta ihmisen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen yksi terveyden osa-

alue kerrallaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki terveyden osa-alueet ovat jatku-

vassa vuorovaikutuksessa keskenään. 

Luonnon vaikutus fyysiseen terveyteen 

Liikunnan avulla voidaan ehkäistä muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien ja sepel-

valtimotaudin mahdollisuutta. Samoin sen avulla voidaan vähentää ylipainoa ja riskiä sai-

rastua kakkostyypin diabetekseen (Booth ym. 2002, Oja 2005). Liikunnalla tarkoitetaan 

laajimmillaan hermoston ohjaamaa, tahdonalaista lihasten toimintaa, josta seuraa energi-

ankulutuksen nousua, ennalta päätettyihin tavoitteisiin tähtääviä ja niiden saavuttamista 

auttavia liikesuorituksia sekä liikuntana tunnettuun toimintaan linkittyviä elämyksiä. Ar-

kikielessä liikunnalla viitataan yleensä johonkin vapaa-aikana tapahtuvaan omaehtoiseen 
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liikkumiseen tai reippailuun (Vuori 2005: 18). Tässä työssä käytetään sanoja liikunta, 

liikkuminen ja reippailu toistensa synonyymeina. 

Ihmiset kokevat terveytensä kohenevan enemmän, kun liikuntaa harrastetaan luon-

non oloissa eikä sisätiloissa (Pasanen ym. 2014). Kaupunkiluonto tarjoaa mahdollisuuk-

sia reippailuun ja hyvinvoinnin kohentamiseen (Turunen ym. 2010: 132). Ihmisten liik-

kuessa luonnossa jo vähäiselläkin reippailulla on merkittäviä terveydellisiä etuja. Kalas-

tus esimerkiksi kuluttaa kaloreita yhtä käyntikertaa kohden enemmän kuin vaativammat 

liikuntasuoritukset, sillä kalastukseen käytetään paljon enemmän aikaa (Pretty ym. 2007). 

Prettyn ym. (2005) mukaan miellyttävässä luonnonmaisemassa harrastettu liikunta laskee 

ihmisen verenpainetta enemmän kuin vastaavanlainen liikunta sisätiloissa. Urbaanissa 

ympäristössä reippailemisen todettiin puolestaan kohottavan ihmisten verenpainetta ver-

rattuna sisätiloissa harrastettuun vastaavaan liikuntaan. Lee ym. (2014) ovat tulleet sa-

manlaiseen tulokseen. He vertailivat kaupungissa ja metsässä tapahtuvan samanlaisen 

reippailun vaikutuksia verenpaineeseen ja sydämen sykkeeseen. Metsässä liikkuminen 

johti alhaisempaan sykkeeseen kuin kaupungissa liikkuminen ilman, että näiden kahden 

välillä olisi ollut eroa kalorinkulutuksessa. 

Li (2010) totesi Japanissa suorittamassaan tutkimuksessa metsässä reippailun ko-

hentavan ihmisten immuunipuolustusta lisäämällä valkosolujen määrää veressä. Sama 

määrä liikuntaa rakennetulla alueella harrastettuna ei puolestaan kohentanut ihmisten im-

muunipuolustusta. Valkosolujen kohonnut määrä veressä kesti jopa kuukauden ajan il-

man, että metsässä käyntiä uusittiin. Ihmisen valkosoluista tappajasolut tuhoavat syö-

päsoluja, joten valkosolujen määrän lisääntyminen veressä saattaa toimia syöpää eh-

käisevästi. 

Viheralueiden sijaitseminen kodin läheisyydessä lisää ihmisten yleistä fyysistä ter-

veyttä. Varsinkin alhaisesti koulutetut, kotiäidit, vanhukset sekä nuoret hyötyvät kotinsa 

lähistön viheralueista, koska heidän mahdollisuutensa päästä kauempana sijaitseville 

luontoalueille on rajoitettua. Monipuolisia liikuntapalveluita tarjoavat puistot lisäävät ih-

misillä liikunnan määrää ja vähentävät ylipainoa (de Vries. ym. 2003, Maas ym. 2006, 

Coughenour ym. 2014). Lähellä kotia sijaitsevat luontoalueet lisäävät liikkumista varsin-

kin yli 60-vuotiailla, mikä puolestaan auttaa heitä ylläpitämään yleistä toimintakykyä ja 

liikuntakykyä (Sievänen & Neuvonen 2014: 33). On myös todettu, että ihmiset, joilla on 
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puutarha, kokevat oman terveyden tilansa paremmaksi kuin ihmiset, joilla ei ole puutar-

haa (de Vries ym. 2003). Puutarhanhoitoa voidaan pitää liikuntana, joka parantaa fyysistä 

terveyttä. Puutarhanhoitoon liittyy lihaksia vahvistavia ja keuhkokapasiteettia lisääviä ak-

tiviteetteja kuten lapiolla kaivamista (Dunnett & Qasim 2000). 

Asuinalueen läheisyydessä sijaitsevat ulkoilureitit ja monikäyttöiset puistot lisäävät 

ihmisten reippailuun käyttämää aikaa ja kohentavat ihmisten terveyttä. Monikäyttöisissä 

puistoissa ihmiset voivat lenkkeilyn lisäksi esimerkiksi pelata joukkuepelejä, jolloin ky-

seiset puistot houkuttelevat enemmän ihmisiä hyödyntämään niitä ja edistävät siten use-

ampien ihmisten terveyttä (Evenson ym. 2005, Giles-Corti ym. 2005). Browsonin ym. 

(2000) suorittamassa tutkimuksessa todetaan, että yleisesti ulkoilureittejä käyttävät ihmi-

set lisäävät liikuntansa määrää aloitettuaan näiden reittien hyödyntämisen. Varsinkin nai-

set, korkeasti koulutetut, säännöllisesti kävelyllä käyvät ja hyvätuloiset ihmiset ovat 

Browsonin ym. (2000) tutkimuksessa kertoneet lisänneensä liikuntansa määrää aloitettu-

aan ulkoilureittien käytön. 

Viheralueilla kuten puistoissa tai omassa puutarhassa harrastettu kohtalainen lii-

kunta on yleensä pitkäkestoisempaa kuin salilla harrastettu liikunta. Tämä johtuu siitä, 

että pääasiallisena aktiviteettina ei ole reippailu vaan luonnosta nauttiminen, jolloin ih-

misten tulee huomaamattaan liikuttua pitkäkestoisesti. Ihmiset, jotka eivät innostu pitkä-

kestoisesta intensiivisestä liikkumisesta, käyvät puistoissa kävelyllä ja harjoittavat silloin 

kohtalaista reippailua pitkän aikaa. Luonnosta nauttimisen lisäksi puiston koko vaikuttaa 

siellä harrastetun liikunnan määrään. Isoissa puistoissa on pieniä puistoja enemmän pinta-

alaa, joten niissä kävelyreittien pituus on pidempi ja siten kävelyyn käytetty aika myös. 

Kohtalainen liikunta vähentää riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonisairauk-

siin samoin kuin intensiivisempikin liikunta (Bird 2004, Giles-Corti ym. 2005). 

Luonnon vaikutus sosiaaliseen terveyteen 

Ihmiset kuuluvat aina vähintään yhteen sosiaaliseen ryhmään. Nämä ryhmät ovat perusta 

sosiaalisille verkostoille, jotka puolestaan ovat ihmisen sosiaalisten suhteiden muodosta-

mia kokonaisuuksia. Sosiaalisille verkostoille on ominaista niissä olevien ihmisten väli-

nen keskinäinen luottamus ja vastavuoroisuus. Ihmiset pyrkivät auttamaan toisiaan esi-

merkiksi vaikeissa elämäntilanteissa ja vahvistavat siten keskinäisiä suhteitaan (Kouvo 
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2014: 137–149). Puistot ja muut viheralueet lisäävät sosiaalisten kanssakäymisten mah-

dollisuuksia ihmisten välillä, mikä vahvistaa yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta (San-

tana & Nogueira 2008: 163–164). Sosiaalisista suhteista erityisesti ystävyyssuhteet ja hy-

vät suhteet perheenjäseniin ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta (Turunen ym. 2010: 46). 

Asuinalueen lähistöllä sijaitsevat pienet luonnonpuistot mahdollistavat sosiaalista 

kanssakäymistä naapurustossa ja luottamusta naapureiden kesken. Naapurustossa sijait-

sevat viheralueet lisäävät myös ihmisten naapurustoon kuulumisen tunnetta (Baur & 

Tynon 2010). Ihmiset eivät tunne itseään yksinäisiksi ja sosiaalisesti eristäytyneiksi, jos 

heidän asuinalueensa läheisyydessä on paljon kaupunkiluontoa. Samoin nämä monien vi-

heralueiden läheisyydessä asuvat ihmiset kokevat oman hyvinvointinsa paremmaksi kuin 

ihmiset, joiden asuinalueen läheisyydessä ei ole kaupunkiluontoa. Viheralueiden lähei-

syydessä elävillä ihmisillä ei välttämättä ole sen enempää ihmissuhteita kuin muillakaan, 

mutta viheralueet lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä vähentävää yksinäisyyden 

ja sosiaalisen eristäytyneisyyden tunnetta (Maas ym. 2009). Hyvät sosiaaliset suhteet 

puolestaan auttavat ehkäisemään mielenterveysongelmia (Hyyppä 2002: 160–161). 

Italiassa on huomattu puistojen tarjoavan ihmisille paikkoja, missä he voivat ren-

toutua ja tavata perhettään ja ystäviään (Lafortezza ym. 2009). Ward Thompson ja Aspi-

nall (2011) tuovat esille tutkimuksessaan puistojen käytön kulttuurisidonnaisuuden. In-

tialaisille puistot tarjosivat mahdollisuuden perheen keskinäiseen yhdessäoloon ulkona, 

kun taas britit korostivat puistoja rentoutumisen ja rauhoittumisen tyyssijoina. Muutenkin 

Isossa-Britanniassa suoritetussa tutkimuksessa vähemmistöt korostivat kaupunkiluonnon 

merkitystä sosiaalisen toiminnan paikkana, missä voi käydä vaikka piknikillä. Armstrong 

(2000) on tutkimuksessaan huomannut myös yhteisöpuutarhojen luovan paikkoja, joissa 

ihmiset voivat tavata ja luoda sosiaalisia suhteita. Dunnett ja Qasim (2000) toteavat, että 

oman puutarhan hoitamisen lomassa voi nähdä naapureita ja luoda uusia ystävyyssuh-

teita. Paljon aikaa puutarhassa viettävät ihmiset arvostavat puutarhaa sosiaalisten suhtei-

den ylläpitämisen ja luomisen tilana. 

Järjestö- ja harrastustoiminnan kautta luonnossa liikkumisesta tulee sosiaalista toi-

mintaa, kun ihminen kuuluu johonkin sosiaaliseen ryhmään tasa-arvoisena jäsenenä. 

Luonnossa liikkuessa ihminen alkaa myös tuntea yhteenkuuluvuutta muiden luonnossa 

liikkujien kanssa, vaikka ei näitä muita luonnossa liikkujia henkilökohtaisesti tuntisikaan. 

Luonnossa kohdattaessa ihmisten on helppo luoda sosiaalisia suhteita uusien ihmisten 
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kanssa (Simula 2012: 170, 174–176). Ward Thompson ja Aspinall (2011) ovat tutkimuk-

sessaan huomanneet, että naiset tuntevat olonsa usein turvattomaksi reippaillessaan yksin 

luonnossa. Siitä syystä he liikkuvatkin luonnossa yleensä mieluiten jonkun kanssa. 

Luonnon vaikutus psyykkiseen terveyteen 

Luonnossa reippailu parantaa yksilön itsetuntoa ja psyykkistä hyvinvointia (Pretty ym. 

2007, Mitchell 2013, Pasanen ym. 2014). Sekä itsetunto että mieliala kohenee ihmisillä 

luonnossa harrastetun liikunnan aikana riippumatta liikunnan intensiteetistä, kestosta, itse 

aktiviteetista tai paikasta. Kunhan kyseinen liikkuminen on tapahtunut luonnossa. Mikäli 

reippailu tapahtuu vesistön läheisyydessä, sen myönteiset vaikutukset itsetuntoon ja mie-

lialaan voimistuvat (Pretty ym. 2007, Barton & Pretty 2010). Prettyn ym. (2007) mukaan 

yleinen mieliala kohenee etenkin naisilla heidän reippaillessaan luonnon ympäristössä. 

Bartonin ja Prettyn (2010) tekemässä tutkimuksessa puolestaan tultiin tulokseen, että su-

kupuolella ei ole merkitystä tarkasteltaessa luonnossa harrastetun liikunnan vaikutuksia 

psyykkiseen hyvinvointiin. Pasanen ym. (2014) ovat päätyneet samankaltaiseen tulok-

seen tarkastellessaan suomalaisten yleistä terveyttä. Heidän mukaansa psyykkinen hyvin-

vointi korreloi positiivisesti luonnossa harrastetun liikunnan kanssa. Mitchell (2013) to-

teaa, että säännöllinen reippailu luonnossa puolittaa ihmisillä mielenterveysongelmien 

riskin verrattuna ihmisiin, jotka eivät harrasta liikuntaa luonnonoloissa. 

Säännöllinen luonnossa oleskelu vahvistaa myös myönteisiä emootioita. Tämä 

luonnossa oleilu voi olla niin vapaa-aikana kuin työaikanakin tapahtuvaa. Kielteisten tun-

temuksien ei kuitenkaan ole huomattu samalla tavalla heikkenevän luonnossa oleilun 

myötä (Tyrväinen ym. 2007). Ihmiset tuntevat olevansa rauhassa ollessaan luonnossa. 

Kaupunkiluonnossa puistoilla on merkittävä rooli ihmisten stressin lievennys ja rentou-

tumispaikkoina (Ward Thompson & Aspinall 2011, Tyrväinen ym. 2014). Stressi kohot-

taa verenpainetta, mikä puolestaan rasittaa sydäntä ja saattaa johtaa verenpainesairauksiin 

(Mustajoki 2015). 

Suomalaiset hakevat luonnosta rauhaa ja hiljaisuutta. Kaupunkiluonnon avulla ei 

kuitenkaan kyetä täydellisesti täyttämään niitä hiljaisuuden ja rauhallisuuden tarpeita, 

joita ihmiset pyrkivät luonnossa vierailulla täyttämään. Tästä johtuen ihmiset etsivät mah-

dollisuuksia hiljentymiseen ja rauhoittumiseen kaupunkien ulkopuolisesta luonnosta 

(Karjalainen & Verhe 1995: 17, Tyrväinen ym. 2007). 
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Tarkkuutta ja huomion pitkäaikaista suuntaamista yhteen asiaan vaativat tehtävät johtavat 

uupumukseen, joka vähentää ihmisen tehokkuutta ja heikentää muun muassa keskitty-

miskykyä (Kaplan 1995). Henkinen uupumus on melko tavallista, mutta sitä voidaan vä-

hentää luonnossa oleskelulla kuten metsässä tai puistossa käymisellä. Ulkona luonnossa 

reippailu saa ihmiset tuntemaan itsensä myönteisemmiksi, tehokkaammiksi ja keskitty-

neemmiksi (Kaplan ym. 1998: 17–18, 20, Kaplan 2001). 

Luonnossa vierailemisella voi vähentää uupumusta elvyttämällä henkisiä voimava-

roja. Tämä on mahdollista neljän elementin avulla. Ensinnäkin luonnossa ihminen tuntee 

olevansa ”poissa” ikään kuin matkoilla. Arkipäivästä irtautuessa ihminen lopettaa huo-

lehtimisen ja unohtaa kiireen. Arjesta irtautumisen voi laukaista yksittäinenkin ikkunasta 

näkyvä pensas. Toiseksi luonnon elementit kuten pilvet tai lehtien liike kiehtovat ihmistä 

ja kiinnittävät huomion, mutta ne eivät vaadi keskittymistä jättäen mielen vapaaksi poh-

timaan muita asioita. Tämä lumoutumiseksi kutsuttu tila on tarkkaavuuden tahatonta kiin-

nittymistä johonkin kohteeseen. Toisaalta lumoutua voi myös havaintoja ja oivalluksia 

tekemällä. Eniten ihmisiä lumoavat vihreä kasvillisuus ja vesi, jotka myös elvyttävät par-

haiten. Kolmanneksi luonto elvyttää antamalla tunteen laajuudesta. Hyvä esimerkki on 

japanilainen puutarha, joka pienine polkuineen luo illuusion isosta mutkikkaasta puutar-

hasta, vaikka todellisuudessa puutarha on pieni. Laajuuden tuntemuksessa elävöittävänä 

lähtökohtana on antaa ajatuksille mahdollisuus vaeltaa. Neljänneksi luonto luo yhteenso-

pivuuden tunteen ihmisen ja ympäristön välille. Ihminen kokee olevansa yhtä ympäristön 

kanssa ja voivansa tehdä, mitä haluaa toisin kuin arkielämässään. Näiden neljän elemen-

tin myötä luonnossa oleilulla voidaan elvyttää henkisiä voimavaroja ja sekä ehkäistä että 

vähentää stressiä. Luontokokemus on aina ainutlaatuinen ja siten aina yleensä jokaiselle 

yksilöllisesti sopiva. Tämän yksilöllisen yhteensopivuuden voi kuitenkin rikkoa esimer-

kiksi muualta kuuluva melu (Kaplan 1995, Salonen 2005: 66–69). 

Salonen (2005: 64–65) korostaa, että ikkunasta näkyvä luonto tai lähipuistokin voi 

luoda elvyttäviä kokemuksia. Hän myös toteaa, että nämä kokemukset ovat erityisen tar-

peellisia stressaavien tilanteiden jälkeen, koska stressaavat tilanteet kuormittavat aisteja 

vaatimalla jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Berman ym. (2008, 2012) ovat tulleet samoihin tu-

loksiin. He totesivat, että rauhallisessa kaupunkiluonnossa tehty kävelyretki parantaa ih-

misten tarkkaavaisuutta, sillä sen tarjoamat lumoutumisen mahdollisuudet virkistävät ja 
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parantavat suorituskykyä tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Luonnossa liikkuminen paran-

taa ihmisen tarkkaavaisuutta ja lyhytkestoista muistia, vaikka ihmisen mieliala ei koheni-

sikaan samalla. 

Kaupunkiluontoa voidaan käyttää rauhoittumiseen ja kaupungin hälystä irtautumi-

seen (Turunen ym. 2010: 132). Kaupunkien yhteisöpuutarhoissa ihmiset voivat nauttia 

luonnosta. Näillä puutarhoilla on myös psyykkistä terveyttä edistävä vaikutus, koska ih-

miset voivat luoda ja vaalia sosiaalisia suhteitaan (Armstrong 2000). Luonnossa harras-

tettu liikunta kohentaa psyykkistä terveyttä aina enemmän kuin sisätiloissa harrastettu 

liikunta (Pasanen ym. 2014). Kävelyretket luonnossa vähentävät kielteisten tuntemuksien 

kuten jännittyneisyyden, hämmentyneisyyden ja väsymyksen määrää ja lisäävät myön-

teisten tuntemuksien kuten rentoutuneisuuden ja rauhoittuneisuuden määrää (Lee ym. 

2014). Samoin kaupunkiluonnon halki kulkeva työmatka lisää ihmisen myönteisten tun-

teiden määrää (Tyrväinen ym. 2007). 

Ihmisen luontosuhde ja siihen vaikuttavat arvot ja asenteet 

Tutkimuksessani tiedustelen korkeakouluopiskelijoilta heidän mielipiteitään kaupunki-

luontoon liittyen. Mielipiteitä tiedusteltaessa on otettava huomioon ihmisten arvot ja 

asenteet. Pietarisen (2000: 40–42) mukaan toiminnan perustana ovat arvot silloin, kun 

toiminnalla on jokin tarkoitus tai tehtävä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toiminnan 

tulisi olla tietoista, jotta arvoilla on siihen vaikutusta. Jonkin kohteen arvo perustuu aina 

sen ominaisuuksiin. Näiden ominaisuuksien perusteella kohteella on joko välillinen tai 

välitön arvo tai molemmat. Välilliset arvot lisäävät toisen kohteen arvoa. Välitön arvo 

määräytyy kohteen itsensä perusteella. Välittömiä arvoja nimitetään myös itseisarvoiksi. 

Asenteet puolestaan ohjaavat käyttäytymistä. Perinteisesti asennoitumista käsitteel-

listettäessä viitataan Allportiin (1935), joka määritteli asenteet hermostolliseksi ja men-

taaliseksi valmiuden tilaksi reagoida tilanteisiin. Tämä tila muodostuu kokemuksista, 

jotka vaikuttavat käyttäytymiseen. Allportin jälkeen vallitsevaksi käsitykseksi on noussut 

näkemys siitä, että asenteet ovat psykologinen taipumus luoda myönteisiä tai kielteisiä 

mielipiteitä jotakin asiaa kohtaan. Niihin liittyy tietoa, tunteita tai kokemuksia asiasta, 

jota kohtaan ihminen on asennoitunut. Ne ovat osittain pysyviä, mutta myös avoimia 

muuttumaan ja kehittymään. Arvot ja asenteet linkittyvät toisiinsa, sillä asenteet voivat 

luoda arvoja ja arvot voivat muokata asenteita (Reid 2011: 4–6). 
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Arvot ovat perusta ihmisten asenteille luontoa kohtaan. Kellertin mukaan on olemassa 

yhdeksän luonnolle annettua arvoa, jotka toimivat pohjana asenteille luontoa kohtaa. Ku-

ten arvot asenteetkin voidaan jakaa yhdeksään kategoriaan. Nämä kategoriat ovat perusta, 

joka muokkautuu ihmisen elämän aikana, joten ihminen ei yleensä puhtaasti ilmennä mi-

tään näistä yhdeksästä kategoriasta vaan niiden yhdistelmiä (Taulukko 2.) (Kellert 1996: 

6–10). 

 

Taulukko 2. Kellertin (1996: 9–26) yhdeksän asennetta luontoa kohtaan. 

Asenteen nimi Luonnon arvo 

Utilitaristinen Luonto on ihmiselle alisteinen, hyödynnettävä resurssi, mistä saadaan mate-

riaaleja täyttämään ihmisten tarpeet ja halut. 

Naturalistinen Luonnosta saadaan miellyttäviä elämyksiä, joita ihminen voi kokea käydes-

sään muun muassa metsällä, eläintarhassa tai retkellä. Nämä elämykset voi-

vat olla luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen tai luonnossa rauhoittumi-

seen ja rentoutumiseen liittyviä. 

Ekologis-tieteellinen Luonto on yksittäisten organismien (kuten solujen), eliöiden ja elinympäris-

töjen kirjo, jota ihminen pyrkii ymmärtämään. 

Esteettinen Ihminen arvostaa luonnon kauneutta, koskemattomuutta ja harmonisuutta. 

Symbolistinen Ihminen käyttää luontoa kommunikaation ja ajatusten vertauskuvina. 

Dominoiva Ihmisen ja luonnon välillä on valtataistelu, missä luonto on aina asettanut 

mentaalisia ja fyysisiä haasteita ihmiselle. Luonto pyritään alistamaan ihmi-

sen hallintaan. 

Humanistinen Ihminen liittää luontoa kohtaan tunnesiteitä kuten rakkautta, läheisyyttä ja 

kiintymystä. Eläimiä kohtaan ihminen voi luoda erittäin voimakkaita kiinty-

myksen tunteita. 

Moralistinen Keskiössä on evoluutio ja kaikkien eliöiden yhteisen alkuperän korostami-

nen. Ihminen pyrkii kohtelemaan luontoa eettisesti oikein. 

Kielteinen Ihminen liittää luontoon pelon, vihan ja uhan tunteita. Luontoa saatetaan 

jopa välttää, koska pelätään loukkaantumista tai luontoa pidetään rumana. 

 

Ihmisten asenteet luontoa kohtaan ovat aina sekä yksilöllisiä että yhteisöllisesti ja-

ettuja (Bonnes & Secchiaroli 1995: 117). Yhteiskunnassa lait ja säädökset ilmentävät val-

litsevaa luontosuhdetta, jonka luomista ohjaa yksilöiden luontoarvot ja -suhteet (Oksanen 

2000). Samalla yhteiskunnassa vallitsevat lait ja säännökset muokkaavat ihmisten luon-

tosuhteita (Kuusiniemi 2000: 193). Lait voivat toisinaan olla ristiriidassa kulttuurillisten 

luontoarvojen kanssa ja ihmisten omien luontosuhteiden. Valaanpyynnille on olemassa 

kulttuurillisia perinteitä ja arvoja, mutta kansainvälinen lainsäädäntö tuomitsee kyseisen 

toiminnan. Yleensä yhteiskunnassa kuitenkin vallitsee moniarvoisuus, jolloin lait jättävät 

tilaa ihmisten henkilökohtaisten ja ainutlaatuisten luontosuhteiden luomiselle ja ilmaise-

miselle (Oksanen 2000). 
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Suomessa vuonna 1994 voimaan tulleessa Rion biologisen monimuotoisuuden julistuk-

sessa luonnolle annettiin itseisarvo (Asetus 1994: § 1–2). Suomen perustuslaissakin 

(1999: 2 § 20) todetaan, että jokaisella ihmisellä on vastuu luonnosta, ympäristöstä, kult-

tuurista ja luonnon monimuotoisuudesta. Samoin valtion on turvattava jokaiselle ihmi-

selle oikeus terveelliseen ympäristöön. Myös muualla lainsäädännössä huomioidaan 

luonto kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999: 1 § 5), missä painotetaan luonnonar-

vojen säilyttämistä, luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja ympäristönsuojelua. Luonnon-

suojelulain (1996: 1 § 1) tavoitteeksi on puolestaan määritetty luonnon suojelun vaalimi-

nen, luonnon tutkimisen edistäminen, luonnon kauneuden sekä maisemallisten arvojen 

suojelu, luonnonvarojen ja -ympäristöjen kestävä käyttö sekä luonnontuntemuksen ja 

luontoharrastusten määrän kasvattaminen. 

Luonnolla on huomattava vaikutus suomalaisessa elämäntavassa. Luontoon liite-

tään voimakkaita kulttuurillisia arvoja ja varsinkin metsään suomalaiset liittävät vahvat 

henkiset siteet (Karjalainen 1995 & Verhe: 17). Kodin lähistöllä sijaitseva luonto tukee 

lapsuudesta lähtien ihmisen luontosuhteen kehittymistä ja vaikuttaa ihmisen asenteisiin 

luontoa kohtaan. Luontosuhteen kehittymisen kannalta olisi hyvä, että jokaisella ihmi-

sellä olisi kotinsa läheisyydessä esimerkiksi ulkoiluun soveltuvaa luontoa (Sievänen & 

Neuvonen 2014: 33–34). 

Tutkimusalue 

Oulussa asui vuoden 2014 lopussa 196 291 henkilöä (Tilastokeskus 2015). Kaupunki si-

jaitsee Pohjanlahden rannikolla Oulunjoen suistossa (Ouka 2015 a). Oulun kaupungissa 

on hoidettuja viheralueita 2241 hehtaaria, joista puistometsiä on 1047 hehtaaria ja muita 

viheralueita 1194 hehtaaria. Muihin viheralueisiin lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi puis-

tot ja niityt. Hoidetut viheralueet muodostavat kaupungin maa-alasta vajaan prosentin 

(Oulun tekninen liikelaitos 2014 & Ouka 2015 b). Oulun yleiskaava 2020 selostuksen 

(Oulun YK selostus 2004: 26–27) mukaan kaupungin viheralueet muodostuvat tarkalleen 

ottaen virkistysalueista, vihervyöhykkeistä ja ulkoilureiteistä. Virkistysalueisiin kuuluvat 

erilaiset teema- ja leikkipuistot, lähivirkistysalueet, erityisliikuntapaikat ja urheilukes-

kukset sekä retkeily- ja ulkoilualueet. Virkistysalueet ovat yleisesti rakentamattomia alu-

eita, jotka on varattu ihmisten käyttöön. Ulkoilureiteillä ja kevyen liikenteen väylillä puo-

lestaan yhdistetään toisiinsa virkistysalueet ja ulkoilualueet. Yleiskaavassa 2020 (2004) 
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virkistysalueeksi on keskustassa merkitty Hupisaarten alue ja luonnonmukaisena säily-

tettäväksi virkistysalueeksi Hietasaaren alue (Kuva 1.). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kartassa Oulun keskusta ja keskustan pohjoispuoli. Karttaan merkitty Tuira erikseen Itä- ja Länsi-

Tuirana sekä Ainolan puisto, joka kuuluu Hupisaarina tunnettuun aluekokonaisuuteen. 

 

Lain nojalla viheralueiden hoitoon kuuluu muun muassa roskien siivoaminen vir-

kistysalueilta (Jätelaki 2011: 74 §). Oulun kaupunki on jakanut kaikki viheralueensa 

urakka-alueiksi, joiden hoidosta vastaavat toimeen valitut urakoitsijat ja Oulun tekninen 

liikelaitos (TEKLI). Suurin osa kaupungin viheralueista on TEKLI:n hoitamia (Ouka 

2015 c & 2015 d). TEKLI vastaa puistoviheralueiden, uimarantojen, kaupunkimetsien ja 

hiihtolatujen sekä kuntoratojen ylläpidosta, mihin kuuluu alueiden yleinen hoito, perus-

korjaus ja metsien kohdalla metsänhoidolliset työt (Oulun tekninen liikelaitos 2014: 9). 
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Kehittyessään Oulu pyrkii huomioimaan kaupunkiluonnon. Uudet asuinalueet ja liiken-

neväylät pyritään sijoittamaan siten, että luonnonarvoiltaan merkittävät alueet säilyvät. 

Näitä luonnoltaan merkittäviä alueita ovat muun muassa Oulujoen ympäristö ja Leton-

niemen luonnonsuojelualue (Kuva 1.). Myös keskustassa huomioidaan puistojen merki-

tys alueen viihtyisyyden kannalta (Oulun YK selostus 2004: 21–24). 

Vesialueita Oulun kaupungilla on 6500 hehtaaria, joista jokisuistoa ja merialueita 

on suurin osa. Vesialueet muodostavat 22 prosenttia Oulun pinta-alasta. Kaupungin omis-

tamia sisävesialueita ovat muun muassa Pyykösjärvi, Oulujoki ja Sanginjoki. Kaupungin 

tehtäviin kuuluu vesistöjen tilan seuranta ja tarpeellisten kunnostussuunnitelmien tilaa-

minen (Oulun tekninen liikelaitos 2014 & Ouka 2015 e). Asuinalueiden keskellä sijaitse-

vat Kuivas- ja Pyykösjärvet ovat ympärivuotisessa kalastuskäytössä ja kesäisin ihmiset 

hyödyntävät järvien uimarantoja. Rehevöitymisen seurauksena järvien rantojen virkistys-

käyttö on vähentynyt. Kunnostustoimilla pyritään parantamaan vesien tilaa ja mahdollis-

tamaan Kuivas- ja Pyykösjärven virkistyskäyttö ympärivuotisesti (Kuva 1.) (Pyykös- ja 

Kuivasjärven kunnostuksen yleissuunnitelma 2004: 1, 10–11). 

Oulussa pyritään kehittämään Oulunjoen suistoa kansallisena kaupunkipuistona, 

koska suisto muodostaa kaupungille luonteenomaisen maiseman, jota pidetään arvok-

kaana. Puisto tullaan sijoittamaan aina Hietasaaren suistoalueelta Pohjantien sillalle asti 

(Kuva 1.) (Oulun YK selostus 2004: 9, 22). Kansallinen kaupunkipuisto voidaan lain mu-

kaan perustaa säilyttämään ja hoitamaan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kau-

neutta, luonnon monimuotoisuutta, alueen historiallisia arvoja tai alueeseen muuten liit-

tyviä sosiaalisia tai virkistyksellisiä arvoja. Mikäli alueesta muodostetaan kansallinen 

kaupunkipuisto, on alueen oltava kaavoituksessa määritelty puisto, virkistysalue, suoje-

lualue tai muu kansallisen kaupunkipuiston käytön kannalta sovelias alue (Maankäyttö- 

ja rakennuslaki 1999: 9 § 68). 

Kaupunkiluontoon kuuluvat kaupungin metsät on jaettu käytön mukaan. Osa met-

sistä on selkeästi osoitettu maa- ja metsätalouden käyttöön, mutta on myös alueita, jotka 

ovat joko osittain tai kokonaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitettuja. Lähimetsät si-

jaitsevat asutusalueen välittömässä läheisyydessä ja niitä käytetään päivittäiseen ulkoi-

luun, kun taas ulkoilu- ja virkistysmetsät sijaitsevat hiukan kauempana ja niitä käytetään 



26 

 

marjastukseen, sienestykseen ja retkeilyyn. Metsiä käytetään Oulussa myös suojavyöhyk-

keenä esimerkiksi liikenne- ja asutusalueiden välissä ehkäisemään pöly- ja meluhaittoja 

(Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2011: 6-7). 

Vuonna 2010 kaupunkilaisilta tiedusteltiin heidän metsien käyttöä ja hoitoa koske-

via toiveita. Osa asukkaista oli sitä mieltä, että lähimetsiä tulisi hoitaa harventamalla niitä 

maltillisesti tai poistamalla vain vaaraa aiheuttavat puut. Osa puolestaan totesi, että metsiä 

ei tarvitsisi hoitaa lainkaan. Vastaajat totesivat käyttävänsä lähimetsiä pääasiassa ulkoi-

luun ja luonnontarkkailuun. Kaupunki on hyödyntänyt vuonna 2010 suoritetussa kyse-

lyssä saatuja vastauksia suunnitellessaan metsien hoitoa ja käyttöä (Metsien hoito- ja 

käyttösuunnitelma 2011: 5). 

Hoidollisesti Oulun kaupunki pyrkii suoja-, lähi- sekä ulkoilu- ja virkistysmetsissä 

pitämään metsät monimuotoisina ja uusiutuvina. Lähimetsät ovat kovalla kulutuksella ja 

niiden hoidossa painottuukin metsän elinvoimaisuuden lisäksi turvallisuus ja viihtyisyys. 

Lähimetsät pyritään pitämään luonnonomaisina, mutta kuitenkin hoidettuina. Ulkoilu- ja 

virkistysmetsissä painotetaan monikäyttöisyyttä. Ihmisille rakennetaan tulentekopaikkoja 

ja hoidettuja ulkoilureittejä metsään, joka on sekä luonnontilainen että hoidettu. Ulkoilu- 

ja virkistysmetsistä pyritään saamaan myös taloudellista hyötyä muun muassa puiden 

hakkuilla. Suojametsiin puolestaan ei kohdistu taloudellisia odotuksia, mutta virkistys-

käyttöodotuksia kylläkin (Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2011: 3, 6–7). 

Menetelmä ja aineisto 

Tutkimuksessa käytetään menetelmänä fokusryhmähaastettelua. Maantieteessä fokusryh-

mähaastatteluilla on tutkittu esimerkiksi alueellista identiteettiä ja yksilön identiteettiä 

suhteessa hänen kansalaisuuteensa (Secor 2004, Vainikka 2012). Menetelmän avulla on 

myös tarkasteltu, millaista vaikutusta ihmiset kokevat yhteisöpuutarhojen hoitamiselle 

olevan heidän hyvinvointiinsa (Wakefield ym. 2007).  Tässä tutkimuksessa kyseistä me-

netelmää käytetään, jotta saadaan esiin mielipiteitä ja asenteita kaupunkiluontoa koskien. 

Fokusryhmähaastetteluiden etuna on, että ryhmäkeskustelussa jokainen ihminen kertoo 

keskustelun kohteena olevasta asiasta oman mielipiteensä ja kommentoi muiden mielipi-

teitä, jolloin tutkittavasta ilmiöstä saadaan kattava kuva. 

Fokusryhmähaastattelu on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, missä pyrkimyk-

senä on tuoda näkyväksi subjektiivisia mielipiteitä tarkasteltavasta asiasta. Tavoitteena ei 
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ole saada kvantitatiivista tietämystä ilmiöstä vaan tarkastella keskustelijoiden mielipi-

teitä, tunteita, asenteita ja motivaatioita ilmiöön liittyen. Fokusryhmähaastatteluita ohjaa 

aina moderaattori, jonka tarkoituksena on ohjata ryhmää pysymään keskusteluaiheessa. 

Hyvältä moderaattorilta vaaditaan monia taitoja kuten taitoa kuunnella, mitä keskustelijat 

sanovat, taitoa johdatella takaisin aiheeseen ja joustavuutta, sillä keskustelu ei aina etene 

moderaattorin suunnittelemalla kaavalla (Edmunds 1999: 2–3, 12, 72–73). Pyrkimyksenä 

tulee aina olla miellyttävän kokemuksen luominen haastateltaville sekä sellaisen ilmapii-

rin luominen, missä haastateltavien on helppo jakaa mielipiteitään ja tunteitaan (Kvale 

1996: 125). 

Fokusryhmähaastattelu etenee kysymysten avulla. Kysymysten tulee muodostaa 

jatkumo. Ensiksi kysytään yleisiä kysymyksiä, minkä jälkeen on aiheeseen johdattelevia 

kysymyksiä, siirtymä kysymyksillä siirrytään itse aiheeseen ja pääkysymysten avulla vas-

tataan tutkimuskysymyksiin. Lopetuskysymyksillä pyritään sitomaan koko aihealue yh-

teen (Krueger & Casey 2000: 42–45). Olen noudattanut edellä esittelemääni kaavaa ky-

symysten laadinnassa. Suoritin tammikuussa yhden kolmen hengen fokusryhmähaastat-

telun, missä kokeilin kysymysteni toimivuutta. Muokkasin kysymyksiä haastattelusta 

saamani palautteen ja huomaamieni epäkohtien perusteella (Liite 1). 

Edmundsin (1999: 9) mukaan yhden fokusryhmähaastattelun tekeminen on harvi-

naista. Yleensä ryhmiä on vähintään kaksi, jolloin mahdollistetaan ryhmien välinen ver-

tailu. Kruegerin ja Caseyn (2000: 26, 71–73) mukaan ryhmiä muodostetaan yleensä kol-

mesta neljään. Tavoitteena on saavuttaa saturaatio. Saturaatiolla tarkoitetaan aineiston 

keruun pistettä, jossa aineistossa on tullut esille kaikki mahdolliset variaatiot ja uutta in-

formaatiota ei enää saada. Ryhmän koko vaihtelee kuudesta kahdeksaan henkilöön. Ed-

munds (1999: 19) esittelee myös mahdollisuuden muodostaa fokusryhmän, missä on kol-

mesta kuuteen osallistujaa. Etuna tässä on syvällisempi keskustelu aiheesta ja ryhmän 

helpompi hallinta. Kruegerin ja Caseyn (2000: 71–72) mukaan ryhmään osallistuvien 

henkilöiden tulisi olla jonkin ominaisuuden perusteella homogeenisiä. Tämä peruste voi 

olla esimerkiksi ammatti, sukupuoli tai ikä. 

Tässä tutkimuksessa muodostin neljä fokusryhmää kattaakseni mahdollisimman 

hyvin tutkimusaiheesta nousevat erilaiset näkemykset. Alun perin tarkoituksena oli, että 

ryhmän jäseniä yhdistävä tekijä olisi oppiaine. Pyrin keräämään osanottajat sähköposti-

kutsulla (Liite 2) kuudesta Oulun yliopiston ainejärjestöstä, jotka olivat konetekniikka, 
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ympäristötekniikka, biologia, maantiede, suomenkieli ja varhaiskasvatus. Menetelmä ei 

toiminut, sillä vain yksi ihminen saatiin osallistumaan tutkimukseen tällä tavalla. Ryhmät 

koottiin pitämällä mukana tämä yksi sähköpostikutsuun vastannut henkilö ja loput haas-

tateltavat saatiin kokoon käymällä henkilökohtaisesti ainejärjestöjen kiltahuoneilla esit-

telemässä tutkimusta ja pyytämässä ihmisiä haastatteluihin. 

Edellä kerrotun osanottajien keräämisongelman takia muutin ryhmien muotoa si-

ten, että yhdistävä tekijä on opiskeleminen Oulun yliopistossa. Jaottelin haastateltavat 

tiedekunnittain toisin kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, missä olin jakanut heidät op-

piaineittain. Pyrin saamaan yhteen fokusryhmään haastateltavia mahdollisimman mo-

nesta eri tiedekunnasta. Oletukseni oli, että keskustelu on monipuolisempaa kun yhdessä 

fokusryhmähaastattelussa on osallistujia eri tiedekunnista kuin tilanteessa, missä kaikki 

fokusryhmän osanottajat ovat samasta tiedekunnasta. 

Haastatteluissa oli opiskelijoita taloustieteelliseltä alalta, humanistisilta, teknilli-

siltä ja luonnontieteellisiltä aloilta. Kasvatustieteellisiltä aloilta en saanut haastateltavia. 

Ryhmien ytimen muodosti biologiaa tai maantiedettä opiskeleva henkilö, sillä heillä on 

oletettavasti koulutuksen myötä saavutettu tieteellinen näkemys ja oppiaineen kannalta 

ajateltuna omakohtaista kiinnostus kaupunkiluontoon. Oletin heidän toimivan keskuste-

lun avaajina, mikäli muilta ryhmän haastateltavilta ei nousisi mielipiteitä kysymyksiin 

liittyen. Pyrin samaan jokaiseen ryhmään noin neljä osanottajaa, mutta toteutuneissa ryh-

missä osanottajien määrä vaihteli ryhmittäin kolmesta viiteen haastateltavaan. Yhteensä 

osanottajia oli 16. Heidän ikähaarukkansa oli 8 vuotta nuorimpien haastateltavien ollessa 

21 vuotiaita ja vanhimpien 29 vuotiaita (Taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Fokusryhmien kuvailevat tiedot. 

Ryhmän 

tunniste 

Haastatelta-

vien määrä 

Sukupuoli-

jakauma 

Oppiaine Haastatte-

lun kesto 

Haastatte-

lun päivä-

määrä 

A 4 1 nainen, 

3 miestä 

Maantiede, taloustiede, his-

toria, tietotekniikka 

49,27 min. 20.2.2015 

B 3 2 naista, 

1 mies 

Maantiede, konetekniikka, 

tietojenkäsittelytiede 

35,11 min. 27.2.2015 

C 5 1 nainen, 

4 miestä 

Biologia, historia, rakennus-

tekniikka, suomen kieli, his-

toria 

53,59 min. 3.3.2015 

D 4 3 naista, 

1 mies 

Maantiede, logopedia, kone-

tekniikka, taloustiede 

42,37 min. 12.3.2015 
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Haastateltavista suurin osa oli kotoisin Oulun lähistöltä. Heistä kolme oli syntyperäisiä 

oululaisia ja kaksi oli kotoisin Kempeleestä. Loput haastateltavista olivat kaikki eri paik-

kakunnilta. Osanottajien kotipaikkakunnat on merkitty karttaan (Kuva 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Fokusryhmien osanottajien kotipaikkakunnat. 

 

Yliopisto-opiskelijoita haastateltaessa on oletettavaa, että osa samassa ryhmässä 

olevista haastateltavista saattaa entuudestaan tuntea toisensa. Krueger ja Casey (2000: 11) 

toteavat, että traditionaalisesti fokusryhmässä olevat osanottajat eivät tunne toisiaan en-

tuudestaan. Tämä periaate on kuitenkin nykyisin kyseenalaistettu ja onkin ennemmin nos-

tettu esille käytäntö, missä tulosten tulkinnassa huomioidaan mahdollisuus siitä, että 

osanottajat tuntevat toisensa. Hopkins (2007: 531) on huomannut, että toisensa entuudes-

taan tuntevien fokusryhmän osanottajien välinen keskustelu on interaktiivisempaa ja mo-

nipuolisempaa kuin ihmisten, jotka eivät tunne toisiaan. Tässä tapauksessa vain kaksi sa-

massa ryhmässä olevaa haastateltavaa tunsivat toisensa. Muuten jokaisessa ryhmässä ol-

leet osanottajat olivat toisilleen entuudestaan tuntemattomia Oulun yliopiston opiskeli-

joita. 
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Fokusryhmähaastattelut suoritettiin Oulun yliopiston kirjaston ryhmätyötiloissa, sillä 

nämä tilat ovat opiskelijoiden vapaasti varattavissa ja ne ovat rauhallisia paikkoja. Mie-

lestäni ne ovat suhteellisen neutraaleja tiloja, koska ne ovat opiskelijoiden vapaasti käy-

tettävissä ja opiskelijat viettävät yliopistolla paljon aikaa, joten kyseinen rakennus on 

heille tuttu paikka. Kruegerin ja Caseyn (2000: 87) mukaan haastattelut tulee tehdä pai-

kassa, missä haastateltavat kokevat olonsa turvalliseksi ja rentoutuneeksi. Paikan on myös 

oltava rauhallinen. Hopkinsin (2007: 531) mukaan paikan lisäksi kellonajalla on merki-

tystä haastatteluita tehdessä. 

Haastatteluiden ilmapiiri oli rentoutunut ja vapautunut. Opiskelijoiden välillä val-

litsi hyvä yhteishenki. Vastaajat kertoivat hyvin avoimesti omia mielipiteitään ja koke-

muksiaan kaupunkiluontoon liittyen. Kaikki olivat toisiaan kohtaan erittäin kohteliaita ja 

kuuntelivat kiinnostuneesti muiden mielipiteitä. He myös uskalsivat argumentoida tois-

tensa mielipiteitä vastaan tahdikkaasti ja kenenkään mielipiteitä ei loukattu. Osalle haas-

tateltavista kirjaston ryhmätyötilat olivat entuudestaan tuttuja ja osalle ei. Tilat olivat 

haastatteluiden kannalta toimivia, sillä ne olivat hiljaisia ja kaikki mahtuivat istumaan 

yhden pöydän ääreen. Kaikki fokusryhmähaastattelut suoritettiin aamupäivästä, jotta kel-

lonaika ei vaikuta osallistujien vireystilaan. 

Haastatteluita käsiteltäessä on huomioitava haastateltavien anonymiteetti. Hyvä pe-

riaate on, että haastateltavista ei anneta tutkimuksessa ilmi tietoja, joiden perusteella hei-

dät voidaan yksilöllisesti tunnistaa. Tästä voidaan poiketa haastateltavien suostumuksella 

(Kvale 1996: 114–115). Tässä tutkimuksessa haastattelut äänitettiin ja litteroitiin, jonka 

jälkeen äänitteen tuhottiin, koska haastateltavilta ei pyydetty lupaa haastatteluiden säilyt-

tämiseen. Äänitteiden tuhoamisen ansiosta haastateltavia ei voida tunnistaa äänen perus-

teella. Haastateltavista ei myöskään anneta tietoja, joiden perusteella heidät voisi tunnis-

taa. 

Litteroidut fokusryhmähaastattelut käsitellään teoriasidonnaisen sisällönanalyysin 

avulla. Tuomi ja Sarajärvi (2002: 98–99, 105–108) kertovat teoriasidonnaisen analyysin 

perustana olevan aineiston ja teorian vuoropuhelu. Aineistoa analysoidaan aineistolähtöi-

sesti eli aineistosta nostettujen tulkintojen avulla, mutta myös teoriasta esille tuotujen tee-

mojen avulla. Sisällönanalyysissä dokumenttia kuvataan sanallisesti ja siitä etsitään mer-

kityksiä. Dokumentti voi olla esimerkiksi kirje, haastattelu, keskustelu tai oikeastaan 

mikä tahansa kirjallisessa muodossa oleva materiaali. 
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Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä lähdetään liikkeelle aineistoon tutustumalla. Tä-

män jälkeen aineistosta pyritään etsimään ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimuskysymyksiin. 

Näitä ilmaisuja luokitellaan tutkimuskysymysten kannalta järkevästi, esimerkiksi tutkit-

tavaan ilmiöön liittyvien ominaisuuksien mukaisiin luokkiin. Luokittelusta muodostetaan 

sitten käsitteitä teorian avulla ja tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään sekä aineis-

tosta esille tulevien teemojen että teoriaan sidotun empirian avulla (Tuomi & Sarajärvi 

2002: 110–116). Luokittelun avulla luodaan suuresta litteroidusta aineistosta pienempi 

kokonaisuus jakamalla samat toteamukset samaan luokkaan. Samalla sälytetään kuiten-

kin tieto siitä, miten moni haastateltava on ollut kyseistä mieltä. Luokittelun avulla litte-

roidusta aineistosta saadaan helpommin hallittava pienempi kokonaisuus (Kvale 1996: 

192). Kuitenkaan haastatteluiden perusteella luotujen luokitteluiden kvantifioiminen ei 

ole tarkoitus, sillä kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus (Edmunds 1999: 94). 

Aineiston käsittelyn aloitin lukemalla litteroinnit läpi muutaman kerran. Tämän jäl-

keen luokittelin aineistoa tutkimuskysymysten mukaan. Aineistosta nousi esille kaupun-

kiluontoa määritellessä kaksi teoriasta hiukan eroavaa määrittelyä, joten muodostin näistä 

määritelmistä omat luokkansa. Itse aineistosta ei muuten tullut esille teemoja, joita teori-

assa ei ollut. Kuitenkin tutkimuskysymysten mukaan luotuihin luokkiin tuli alaluokkia, 

jotka monipuolistivat ilmiön kuvaamista. Esimerkkinä voin mainita kaupunkiluonnon 

määrittelyn, joka oli yksi luokka, missä oli lopulta seitsemän erilaista alaluokkaa. 

Tutkimuksen luotettavuus 

Metsämuurosen (2003: 86) mukaan tutkimuksen luotettavuutta kuvataan perinteisesti va-

liditeetilla ja reliabiliteetilla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. 

Kvale (1996: 163) toteaa, että haastatteluissa reliabiliteetilla voidaan viitata litteroinnin 

tarkkuuteen. Eri litteroitsijat saavat samasta haastattelusta hiukan erilaisen tekstin ai-

kaiseksi, sillä he kuulevat eri asioita, arvaavat joitain mumisten lausuttuja sanoja ja pai-

nottavat eri asioita. Anttila (1997: 408) huomauttaa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

reliabiliteetilla voidaan viitata myös siihen, onko aineisto käsitelty ja analysoitu luotetta-

vasti. Aineisto on käsitelty ja analysoitu luotettavasti, mikäli lukija kykenee seuraamaan 

tutkijan päättelyketjua ja kritisoimaan sitä tarpeen vaatiessa. Tutkimus on myös esitettävä 

siten, että saadut tulokset vaikuttavat uskottavilta käytetyn tutkimusmenetelmän valossa. 
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Validiteetti puolestaan tarkoittaa käytetyn menetelmän kykyä mitata kyseistä asiaa. Vali-

diteetti voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen on sisällön eli aineiston validiteetti, 

missä tarkastellaan, kattavatko tutkimuksessa käytetyt teoriat ja käsitteet tarkasteltavan 

aiheen. Toinen on menetelmävaliditeetti, joka muistuttaa sisällön validiteettia, mutta me-

nee hiukan pidemmälle. Siinä arvioidaan, mittaako käytetty menetelmä ilmiötä, jota sillä 

pyritään mittamaan. Tämä arvioidaan siten, että mikäli tarkasteltava ilmiö noudattaa jo-

takin todistettua tieteellistä mallia ja teoriaa, niin aineiston tulisi tukea tätä teoriaa ja mal-

lia. Jos näin ei ole, ei valittu menetelmä mittaa ilmiötä ja siten se ei ole validi. Kolmantena 

on kriteerivaliditeetti. Siinä tarkastellaan tuloksia ja sitä, ovatko kyseisessä tutkimuksessa 

saadut tulokset yhteneväisiä aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tulosten ja tulevaisuu-

dessa saatavien tulosten kanssa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteetti arvottaa tut-

kimuksessa saatujen tulkintojen paikkansapitävyyttä (Anttila 1997: 402–405, 407–408, 

Metsämuuronen 2003: 87–91). 

Mitä paremmat ovat tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti, sitä luotettavampi ky-

seinen tutkimus on (Metsämuuronen 2003: 86). Tässä työssä pyrkimyksenä on luonnol-

lisesti mahdollisimman hyvä toistettavuus, mistä johtuen litterointi suoritettiin sanatar-

kasti ja erilaiset äännähdykset huomioiden. Litteroinnissa ei kuitenkaan käytetty foneet-

tisia merkkejä ja lyhyitä lauseiden välisiä taukoja ei merkitty. Validiteettiin kiinnitettiin 

huomiota koko tutkimusprosessin ajan, jotta teoria ja aineisto tukisivat toisiaan mahdol-

lisimman hyvin ja, jotta tutkimusmenetelmä tuo esille kaupunkiluontoa koskevat mieli-

piteet mahdollisimman tarkkaan. 

Tulokset 

Ensimmäisenä tuloksissa esittelen kaupunkiluonnon määritelmän sekä hyvän ja huonon 

kaupunkiluonnon piirteet. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan haastatteluissa esille tul-

leita kaupunkiluonnon ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Viimeisessä osuudessa tuon esille vas-

taajien mielipiteitä koskien Oulun kaupunkiluontoa. 

Lainauksissa on haastateltavat merkitty lyhenteitä käyttäen. Lyhenteet koostuvat 

kirjaimesta M tai N, jolla viitataan vastaajan sukupuoleen. Numeroilla on puolestaan ero-

tetulta samassa fokusryhmässä olleet samaa sukupuolta olevat vastaajat toisistaan. Kir-

jaimella T viitataan tutkimuksen tekijään.  
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Kaupunkiluonnon määrittely 

Kaikissa fokusryhmä haastatteluissa luotiin ero kaupungissa olevan luonnon ja kaupun-

kien ulkopuolella olevan luonnon välille. Kaupungeissa oleva luonto kuvailtiin keinote-

koiseksi, rakennetuksi ja hoidetuksi verrattuna muuhun luontoon ja kaupunkiluonnoksi 

miellettiinkin ensisijaisesti puistot. Kuitenkin määrittelyssä nousi selkeästi esille kaksi 

erilaista näkemystä. Ensimmäisessä korostettiin kaupunkiluonnon olevan ihmisiä varten 

suunniteltu rakennusten lomassa oleva hoidettu virkistysalue, esimerkiksi puisto. Toi-

sessa puolestaan kaupunkiluonnoksi miellettiin rakentamattomat alueet, joille on jätetty 

kasvillisuutta, esimerkiksi rakennusten lomassa olevat metsiköt. Kutsun ensimmäistä 

määritelmää suunnitelmalliseksi kaupunkiluonnoksi ja toista ei-suunnitelmalliseksi kau-

punkiluonnoksi. Kaikissa ryhmissä tuli esille molemmat määritelmät, mutta ryhmässä C 

korostui näkemys kaupunkiluonnosta virkistysalueena. 

 

M4 – Mutta mulla ensimmäisenä tuli mieleen kaupunkiluonnosta tosiaan 

semmonen niinku puistokaup-kaupungin keskellä… 

M2 – Mmm. 

M4 – …Et siinä on niinku hoidettu-hoidettu puisto. 

N1 – Joo, siis mulleki niinkö ekana tuli just mielee se, et se on niinkö taval-

laan se suunniteltu se luonto. Että-että mihin tämä ja tämä puu nyt lai-

tetaan ja niin poispäin. Että se ei oo kuitenkaa semmosta vapaata. 

M1 – Se luonnon toteutus on sillee niinku ihmislähtöistä, ihmiskeskeistä. Se 

suunnitellaan joukolle ihmisiä virkistysalueeksi. 

Ryhmä C 

 

M1 – Ja, no on sitä sitte tuossa, mikä tulee lähinnä mielee on yliopiston ta-

kana, […]. Nii siinä on semmosta rakentamatonta metsänpohjaa. Tom-

monen pikkunen metsäpläntti tuossa Saalastinsalin takana. Siinä on 

semmosta niinku koskematonta luontoa. 

N1 – Mul tuli. Mä kans asun touossa yliopiston lähellä, nii tuli toi sama mie-

leen. Et tavallaa jätetty semmone pieni metsäpläntti. Että se on tavallaa 

sitä kaupunkiluontoa. 

Ryhmä D 
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Ainoastaan ryhmässä C tuotiin esille kaupunkiluonnon merkitys ilmanlaadun parantami-

sessa ja sadevesien sitomisessa viherkattojen muodossa. Missään muussa ryhmässä ei 

mainittu kaupunkien viheralueiden sitovan sadevesiä ja hiilidioksidia sekä parantavan il-

manlaatua. Ryhmä A oli puolestaan ainoa ryhmä, jossa kaupunkiluonnoksi määriteltiin 

myös autoteiden viereiset viherkaistaleet. 

Ryhmässä D eläimiä ei mainittu lainkaan toisin kuin muissa ryhmissä, joissa ne 

miellettiin osaksi kaupunkiluontoa. Eläimistä maininnan saivat jokaisessa ryhmässä ve-

silinnut ja tämän lisäksi ryhmässä B kanit, ryhmässä C oravat ja ryhmässä A hyönteiset. 

Sekä ryhmässä A että ryhmässä C yksi haastateltavista puhui yhden kerran eläimistä kiel-

teiseen sävyyn. Ryhmässä A sääsket koettiin kiusallisina ja ryhmässä C puolestaan ras-

taat. Kuitenkin eläimet saivat vain vähäisiä mainintoja ja kaupunkiluonto kuvailtiin sekä 

määriteltiin aina kasvillisuuden kautta. 

Hyvän kaupunkiluonnon piirteet 

Hyvälle kaupunkiluonnolle ominaisiksi piirteiksi todettiin jokaisessa ryhmässä hoitami-

sen ja ylläpitämisen lisäksi esteettisyys ja luonnonomaisuus. Luonnonomaisuudella tar-

koitettiin ryhmissä lähinnä sitä, että kaupunkiluonnossa saa olla hoidetumpia ja vähem-

män hoidettuja alueita. Ryhmissä B ja D luonnonomaisuuteen viitattiin esimerkin avulla 

vertaamalla lähiöiden ja keskustan alueen kaupunkiluontoa keskenään. Keskustassa ole-

van kaupunkiluonnon tuli heidän mielestään olla tarkemmin hoidettua, ehkä jopa liiankin 

hoidettua verrattuna lähiöiden luontoon. Ryhmissä A, B ja D edellä mainitun lisäksi luon-

nonomaisuudella tarkoitettiin sitä, että kaupunkiluonnossa ei tarvitse olla liikaa ihmisen 

tekemiä rakennelmia kuten paljon patsaita tai liikuntavälineitä. Jokaisessa ryhmässä kui-

tenkin todettiin, että hyvä kaupunkiluonto on paikkaan sidottu. Riippuen siitä, mitä kau-

punkiluonnolta haetaan missäkin tilanteessa ja paikassa määrittää, millainen kaupunki-

luonto kyseisellä alueella on hyvä. Ryhmissä B ja C myös huomautettiin, että kaupunki-

suunnittelussa on tärkeä sovittaa luonto ja kaupunki yhteen. 

 

N2 – Ehkä semmone, että sinne ei niinku. Se on sen verran iso, että ku sinne 

menee nii ei niinku sillee niinku älyäis, että on kaupungissa. Et sinne-

sinne ei niinku kantautuis se melu ja sillee. 
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N1 – Joo, tuo oli kyllä mun mielestä kans aika hyvä. Ja… 

M1 – Ja. Joo, sano vaa, sano vaa. 

N1 – Nii ja nii, että tuota sinne ei tavallaan, et se ne autotiet ei näy sinne eikä 

sinne kuulu mitää ääniä. Ja sitte musta on aina kiva, jos siellä on jotain 

sorsia tai ankkoja tai jotain tämmösiä. 

M1 – Mutta sitte, et se ois kuitenki öö semmonen.  Miten mä sanoisin semmo-

nen osa kuitenki sitä kaupunkia, että se ei oo semmonen irrallinen ko-

konaisuus. […]. Mutta, että se niinku selkeesti kuuluu siihe kaupunkii 

kuitenki. 

N2 – Mmm. 

Ryhmä B 

 

Ryhmissä A, B ja D hyvän kaupunkiluonnon piirteiksi määriteltiin myös rauhalli-

suus ja hyvä saavutettavuus. Rauhallisuuteen liitettiin edellä mainituissa ryhmissä kau-

punkiluonnon koko. Mitä isompi alue on kyseessä, sitä rauhallisempi se on. Ryhmässä C 

nostettiin esille käytännöllisyys ja ihmisten tarpeiden täyttäminen sekä kiinteistön arvon 

nostaminen. Jokaisessa ryhmässä korostettiin hyvän kaupunkiluonnon tuovan vaihtele-

vuutta kaupungin rakennuskantaan. Vastaajien mukaan vaihtelevuutta tuovat muun mu-

assa keskustan pienet puistot ja lähiöiden metsiköt. 

 

M1 – No varmasti just sen, että se antaa vaihtelevuutta siihen… 

M2 – Mm-m. 

M1 – …siihen rakentamiseen ja muuhun sellaseen kylmään kaupunkikuvaan, 

että tuota. 

M2 – Joo. Kyllä se on justiinsa vaihtelua. Ja, jos pitäs jotai kämppää valita 

keskustasta nii kyllä ny mieluummi semmose, minkä ikkunat on siihe, 

vaikka siihe Franzenin puistoo ku, sitte että näkkyy vaa joku parkki-

paikka siitä ikkunasta, että. Just semmosta vähä vaihtelua siihe betoni-

viidakkoo. 

Ryhmä A 
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Huonon kaupunkiluonnon piirteet 

Jokaisessa ryhmässä huonoksi kaupunkiluonnoksi miellettiin huonosti hoidetut ja roskai-

set luontoalueet, mutta myös liian hoidetut, missä ei ollut enää mitään luonnollista ja ai-

toa. Ryhmissä A, B ja D huonoksi kaupunkiluonnoksi koettiin myös sellainen luonto, 

missä oli paljon patsaita, suihkulähteitä ja liikuntavälineitä. Huonosti suunniteltu kaupun-

kiluonto tuotiin esille ryhmissä A, B ja C. Näissä ryhmissä huonosti suunnitelluksi kau-

punkiluonnoksi miellettiin esteettisesti epämiellyttävät viheralueet. Ryhmässä A mainit-

tiin myös tilanteet, joissa ihmiset väärinkäyttävät kaupunkiluontoa, esimerkiksi roskaa-

malla. 

 

T – No, millanen olis semmone huono kaupunkiluonto sitte? 

M3 – Kaatopaikka? 

*Yleisiä naurahduksia* 

M1 – Mmm. No sillai justiinsa, että jos on se ainoa-ainoa puisto siellä kes-

kellä kaupunkia ja seki on semmone törkyne ja… 

M2 – Mm-m. 

M1 – … sillai niinku huonosti suunniteltuki, että tuota siellä saattaa olla… 

Mitäköhän sinne ny keksii esimerkiksi, mutta. Ööö…Nii. Emmä ny 

tiiä. Emmä nyt sillai ajattele, että ois niinku tosi hienoa että sanotaan, 

että tämä on puisto, mut pelkkää asvalttia ja siellä on pari-pari pusik-

koa sillai laitettu vaa näin, että. Sillai. Niih, noh. En mä nyt ossaa oi-

kee selittää sitä, mutta sillai. 

Ryhmä A 

 

N1 – Mmm. Ja sitte huono kaupunkiluontohan voi tavallaa olla myös sillee 

et, jos ihmiset tavallaa väärinkäyttää sitä. Tai sillee menee vaikka sinne 

jonneki luontoo ja roskaa sen, tai sitte vaikka, et joku puisto, mikä olis 

tarkotettu semmosee, et sinne vois ihmiset mennä virkistäytymmään, 

mut sitte vaikka ihmiset menis sinne vaa niinku bilettämään ja vaikka 

vetämään huumeita tai jotain tommosta. Et tavallaa siitäkihän syntyy 

huono kaupunkiluonto… 

M2 – Mm. 
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N1 –  … et, jos ihmiset niinkö käyttää sitä väärin jotenkin. 

M2 – Mm. Joo, kyllä se käyttäjäki, jos siellä jotaki puliukkoja penkit täynnä 

ja … 

N1 – Niih. 

M2 –  … josaki Kaukovainion keskustassa on nii ei se oikeesti oo kauhee 

miellyttävää. Et kyllä se käyttäjäkuntaki sen tekee et. 

Ryhmä A 

Kaupunkiluonnon vaikutus hyvinvointiin 

Kaupunkiluonnon vaikutukset ihmisen hyvinvointiin on esitetty kootusti taulukossa 4. 

Ryhmien B keskusteluissa tulivat esille kaikki taulukkoon kootut kaupunkiluonnon hy-

vinvointivaikutukset. Kaikki haastateltavat totesivat, että kaupunkiluonto sekä rauhoittaa 

että virkistää mieltä. Vastaajien mukaan kaupunkiluonto vaikuttaa hyvinvointi tuomalla 

vaihtelua päivään. Ryhmissä A, B ja D koettiin, että kaupunkiluonnon ansiosta ihmisellä 

säilyy yhteys luontoon. 

 

Taulukko 4. Kaupunkiluonnon vaikutus ihmisen hyvinvointiin. 

Kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutus Ryhmä, jossa tullut esille 

Virkistää mieltä A, B, C, D 

Rauhoittaa A, B, C, D 

Auttaa irtautumaan arjen hälystä B, D 

Lievittää stressiä B, D 

Kohottaa mielialaa A, B, D 

Rentouttaa A, B, C 

 

M3 – Se varmaa jotenki rentouttas. Vois kuvitella, että siinä, jos on hirviä 

hektistä elämää[ …], että sitä vähä sais nollattua sitä päätänsä, ku me-

nee sinne, missä on vähä raittiimpaa ilmaa ja vähä hiljasempaa ja jo-

taki hienoja värejä eikä vaa jotaki harmaata seinää nii kai se vähä sil-

lee saa vaihtelua se mieliki 

N1 – Mm-m. 

M2 – Jaa kyllä ite ainaki huomannu, että iha keskustan läpi, ku kävelee nii 

kyllä se jotenki kuitenki aina rauhottaa vähäse, että näkee niitä puita 

siellä. Jos on ollu vaikka päivän sisällä ja kattelee seiniä, nii kyllä se 

rauhottaa. 
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M2 – Mm. 

M1 – Mmm. Nii, no ainaha se muutenki-muutenki, jos on koko päivän sisällä 

ollu... 

M3 – No joo. 

Ryhmä A 

 

Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että kaupunkiluonnossa ei tarvitse olla pit-

kään, jotta sillä on vaikutusta ihmisen terveyteen. Haastateltavien mukaan ihmisen mie-

lialaan vaikuttaa myönteisesti, jos paikasta toiseen liikuttaessa käytetään reittejä, joiden 

varrella on kaupunkiluontoa kuten metsiköitä. Ryhmän D mukaan myös kielteisesti, jos 

on erittäin huono sää. Ryhmissä A ja C nostettiin erikseen esille keskustan pienet puistot 

toteamalla, että keskustassa kulkiessa tulee suosittua reittejä, jotka kulkevat näiden puis-

tojen läpi. 

Yksin vain yhdessä kaupunkiluonnossa? 

Jokaisessa ryhmässä todettiin myös, että kaupunkiluontoon on helppo päästä, mikä saa 

lähtemään sinne. Kaikissa ryhmissä oli vastaajia, jotka totesivat lähtevänsä kaupunki-

luontoon varta vasten reippailemaan. Toisaalta ryhmissä A ja C kerrottiin, että kaupunki-

luontoon lähtemisestä saattaa seurata liikunnallisuutta ilman suunnitelmia. Lähtemisen 

taustalla on alun perin ollut aikomus viettää aikaa yhdessä kavereiden kanssa. Esimerk-

kinä molemmissa ryhmissä mainittiin frisbeen mukaan ottaminen, kun lähtee tapaamaan 

ystäviä. Yleensä sitä frisbeetä tuli myös heiteltyä ja harrastettua liikuttua. 

Kaupunkiluonnossa oleiltiin vastaajien mukaan sekä yksin että yhdessä muiden 

kanssa riippuen siitä, millaiset ovat vastaajan sen hetkiset tarpeet ja tavoitteet. Jos tavoit-

teena on yksin oleminen ja rauhoittuminen, käydään kaupunkiluonnossa yleensä lenkillä. 

Lenkkeily tuli puheeksi jokaisessa ryhmässä. Vastaajien mukaan lenkkeily esimerkiksi 

kaupunkimetsässä on miellyttävämpää kuin kerrostalojen keskellä. Tämän lisäksi kau-

punkiluontoon koettiin olevan helppo päästä, sillä se on kodin lähellä. Vain ryhmässä C 

ei talviliikunta tullut lainkaan puheeksi. Kuitenkin kaupunkiluonnolla nähtiin jokaisessa 

ryhmässä olevan kesällä suurempi merkitys ihmisten terveyteen kuin talvella. 
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N2 – Mulle se on siinä, et ollaan kavereitten kanssa ja pääasiassa siihen pitää 

liittyä myös hyvää ruoka. […]. Nii sit se tottakai on se tärkee se yksin 

olo ja siinä se voi niinku se luonto just niinku helpottaa oloa tai niinku 

rauhottaa. 

M1 – Joo, mä ite tykkää kans käyä iteksee vaa, että saapi iha omaa-omaa 

paikkaa mennä ja tehä mitä hal-haluaa siellä. Itse-itse saa päättää asi-

oista, on hyvä olla. 

N3 – Mäki ehkä mieluiten käyn yksin niinku lenkillä, jos mä ihan tosissani 

oon lähössä lenkille. Mutta jos se on semmosta tsippailua sunnuntaikä-

velyä, nii silloo niinku kavereitte kanssa. Mutta ehkä muute yksin. Se on 

jotenki semmonen oma hetki, saa olla siinä omassa maailmassa vähä 

aikaa. 

N1 – Mä meen kyllä siihe, et se riippuu nii fiiliksestä… 

N3 – Nii. 

N1 – …, mikä itellä on. Jos on vaa, et kaikki ärsyttää ja koulu ahistaa, sit ku 

vaa painuu ulos niinku yksin… 

N3 – Mmm. 

N1 – … nii se on niinku ihan mahtavaa. Mutta sit taas on toisaalta kauhee 

kiva kavereittenki kanssa käydä tai mennä piknikille tai… 

N3 – Joo. 

N1 – …niinku sillee.  

Ryhmä D 

Edellä mainittujen yksin tehtävien aktiviteettien lisäksi jokaisessa ryhmässä oli 

kaupunkiluonnossa vietetyllä ajalla myös sosiaalinen puoli. Ryhmissä B ja D vastaajat 

kävivät mielellään piknikillä, kun taas ryhmissä A ja C kaupunkiluonnossa vietettiin ai-

kaa kavereiden kanssa esimerkiksi puistossa tai rannalla istuskellen. Ryhmässä C kau-

pungin viheralueilla oleskeluun liitettiin hyvin voimakkaasti alkoholin nauttiminen ke-

säisin yhdessä kavereiden kanssa. 

Ryhmässä D kaksi vastaajaa kertoi käyvänsä mielellään veneilemässä Oulun edus-

talla ja nousevansa Oulun edustan pienille saarille joko piknikille tai kävelemään. Ryh-

mässä A puolestaan yksi vastaajista kertoi lähtevänsä mielellään rannalle ja uimaan ystä-
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vien kanssa. Ryhmissä A ja D oli kummassakin vastaaja, jolle kaupunkiluontoon lähte-

minen tarkoitti makkaran paistoa ja pientä vaellusta ystävien kanssa. Tämä tapahtui esi-

merkiksi Koitelinkoskilla, jotka näissä ryhmissä miellettiin kuuluvaksi Oulun kaupunki-

luontoon. Ryhmässä D yksi vastaajista kertoi käyvänsä mielellään kävelyllä ystävien 

kanssa. 

Opiskelijoiden mielipiteet Oulun kaupunkiluonnosta. 

Yleisellä tasolla kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä Oulun kaupunkiluonnon kuntoon ja 

hoitoon. Kaikissa ryhmissä kehuttiin puistojen ja metsien roskattomuutta ja yleistä siis-

teyttä. Tämän lisäksi jokaisessa ryhmässä todettiin Oulussa olevan paljon kaupunkiluon-

toa ja, että kyseinen luonto on helposti saavutettavissa. Toisaalta ryhmissä B ja D huo-

mautettiin, että saavutettavuuteen vaikuttavat ihmisten yksilölliset erot. Ryhmässä B esi-

merkinä mainittiin, että vanhempien ihmisten saattaa toisinaan olla haastavaa päästä puis-

toon, koska lähinkin puisto saattaa olla vanhemmille ihmisille kaukana. 

Kaikissa ryhmissä vesistöt koettiin tärkeäksi osaksi Oulun kaupunkiluontoa. Var-

sinkin kesäisin ne ovat suosittuja virkistäytymispaikkoja uimisen tai veneilyn merkeissä. 

Vain ryhmässä C ei mainittu vesistöjen olevan talvellakin merkittävä osa Oulun kaupun-

kiluontoa, koska meren, järven tai joen jäällä voidaan käydä pilkillä tai hiihtämässä. Ryh-

missä A ja C kritisoitiin kuitenkin sitä, että Oulu ei riittävästi hyödynnä meren rantaa 

virkistäytymistarkoituksiin. Kummassakin ryhmässä toivottiin, että kaupunki panostaisi 

enemmän torinrantaan ja avaisi näkymää merelle. 

 

M3 – […]. Tosi hyvät-tosi hyvät puitteet, on tosi hyvin ranta-ranta-alueita ja 

puistoalueita, mutta ehkä se vielä, että ne pystyttäis niinku hyödyntä-

mään vielä paremmin. Paremmin se meri saatas niinku auki siitä. 

M1 – Mm. 

M3 – Kiikeli ei olis ainut spotti, mistä voi niinku nähä sen sadan metrin kais-

taleen sinne merelle. 

*M2 naurahtaa* 

M2 – Onha siinä sit tietysti tuo niinku tuo Toppilansaaren ihan se pohjoispää, 

mutta se-se on sen verran korvessa, et sinne pitää mennä pyörällä. 

M3 – Nii. 
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M1 – Mm. 

M2 – Ja site toinen teletappimaa justii, ku puhuit siitä frisbiigolfista nii justii 

siinä niinku siinä rannassa Meri-Toppilassa. 

M4 – Mjoo. 

M3 – Siellä on kyllä tosi hyvät, mut, jos aatellaa vähä tätä keskustan aluetta, 

nii. 

M2 – Niin, no joo. Sit. 

N1 – Tjoo, että siis keskustassa tietysti vois ehkä parantaaki, varsinki just toi 

meri-meriala, että. 

Ryhmä C 

 

Ryhmässä A toivottiin, että Oulussa olisi vanhaa, lähes aarniometsämäistä, vähem-

män hoidettua kasvillisuutta. Ryhmässä B puolestaan kiiteltiin, että Oulussa on pitkään 

luonnontilassa ollutta, vähemmän hoidettua kasvillisuutta. Ryhmässä C toivottiin kau-

pungin alueelle enemmän puistoja ja ryhmässä D puolestaan enemmän luontopolkuja 

sekä yksi vastaaja ryhmästä D toivoi kodin läheisyyteen paikkoja, missä voi käydä mar-

jassa. Lisäksi ryhmässä D huomautettiin, että kaupunki ei tarjoa riittävästi tietoa olemassa 

olevista luontopoluista ja muista virkistysalueista. Heidän mukaansa kaupungin Internet-

sivuilta tai muutenkaan Internetistä ei löydä oikeastaan lainkaan tietoa Oulun kaupungin 

ylläpitämistä luontoreiteistä ja reittien varrella olevista tulentekopaikoista. 

Ainoastaan ryhmässä B ei tuotu esille huolta siitä, että Oulussa rakennetaan koko 

ajan uusia taloja ja asuinalueita. Kaikissa muissa ryhmissä toivottiin, että uusien asuin-

alueiden suunnittelussa otettaisiin luonto huomioon tai jätettäisiin osa alueista rakenta-

matta kokonaan. Uusia asuinalueita pidettiin myös rumina ennen kuin luonto kolonisoi 

sieltä itselleen alueita. Toisaalta nähtiin myös, että uusille asuinalueille ei välttämättä ole 

tarvetta. 

 

M1 – […]. Mutta kyllä mua sillai hirvittää, ku Ouluki laajenee nii koko ajan 

ja sitte tuonne mettii-mettiä raivataa ja sinne rakennetaan semmosia 

omakotitalokyliä… 

M2 – Nii. 

M1 – …, että ne on vähä semmosia. 
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M2 – Nii ja keskustan rannalle, siihe Toppilan rantaan ja muualle tulee ker-

rostaloja. Että kyllä ny vähä sillee, että mieluummi pitäs luonnontilassa 

ne tai nii luonto-luonnontilassa, ku ne nyt nykyään on, että. 

Ryhmä A 

 

M1 – […]. Et, jos miettii uusia asuinalueita, mitä nyt kaavotetaan koko ajan, 

nii olis tärkeetä, että siinä otetaan kuitenki semmonen viheralueet huo-

mioon. Et ei kaikkee ympätä täytee taloja, että pitää aina huomioida 

seki et siinä on tosiaanki se viihtyisyys otettu huomioon siinä alueessa. 

N2 – Mutta tosiaanki tuli mielee vaa, että neki muuttuu ehkä viihtysem. Ne on 

tosi rum. Kauheita uuet asuntoalueet monesti alussa, mutta sitte ku niihi 

tulee sitä viher-vehreyttä ja semmosta. Kymmenen vuoden päästä ne on 

paljo hienompia jo, ku niissä on niinku puskaa vähä taloje välissä… 

M1 – Mm-m. 

N2 – … ja tämmöstä. Tuli vaa mielee. Mun mielestä ne on aika ankeita niinku 

monesti alkuvaiheessa. 

Ryhmä D 

Erityisesti Oulun kaupunkiluonnosta mainittiin Tuiran ranta-alueet, keskustan pie-

net puistot ja Ainolan puisto (Kuva 1.). Jokaisessa ryhmässä Ainolan puistoa kuvailtiin 

hyväksi ja onnistuneeksi kaupunkiluonnoksi. Keskustan pieniä puistoja kritisoitiin osit-

tain huonoksi kaupunkiluonnoksi, koska ne ovat rauhattomia ja roskaisia. Toisaalta nii-

den todettiin tuovan tärkeää vaihtelevuutta ja viihtyisyyttä keskustan rakennuskantaan. 

Vain ryhmässä D ei mainittu Tuiran ranta-alueita. Muissa ryhmissä niitä kehuttiin esteet-

tisesti miellyttäviksi ja viihtyisiksi. Kaikissa ryhmissä oltiin myös yhtä mieltä siitä, että 

kaupunkiluonnon määrä Oulussa kasvaa keskustasta poispäin mentäessä. 

Tulosten tarkastelu 

Aluksi tarkastelen kahta haastatteluissa muodostunutta kaupunkiluonnon määritelmää. 

Näiden lisäksi tarkastelen erillisessä osiossa kaupunkiluontoa ilmanlaatua parantavana 

tekijänä sekä eläimiä kaupunkiluonnon osana. Tämän teen siitä syystä, että niitä ei suo-
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raan liitetty kaupunkiluonnon määritelmiin missään fokusryhmähaastattelussa. Kaupun-

kiluonnon määrittelyn jälkeen esittelen hyvän ja huonon kaupunkiluonnon piirteet ja lo-

puksi tarkastelen kokemuksellista kaupunkiluontoa. 

Tämän jälkeen siirryn kaupunkiluonnon terveysvaikutuksiin. Aluksi tarkastelen 

yleisemmällä tasolla, millaisia terveydellisiä vaikutuksia vastaajat kertoivat kaupunki-

luonnolla olevan. Tämän jälkeen siirryn niihin konkreettisiin toimintoihin, joita vastaajat 

tekevät kaupunkiluonnossa ja millaisia terveydellisiä vaikutuksia näillä on. 

Tulosten tarkastelun viimeinen osio koostuu Oulun kaupunkiluonnosta. Tiedustelin 

vastaajilta heidän mielipiteitään Oulun kaupunkiluonnosta ja nyt tarkastelen näitä vas-

tauksia syvällisemmin kuin tulokset osiossa. Aloitan tarkastelun yleiseltä tasolta ja siirryn 

sen jälkeen haastatteluissa esille tulleiden oululaisten kaupunkiluonto paikkojen tarkaste-

luun. Viimeisenä tuon esille vastaajien toiveita kaupunkiluontoa koskien. 

Taustatietoina vastaajilta kysyttiin, viettivätkö he lapsena aikaa luonnossa, milloin 

he muuttivat Ouluun ja, mistä he ovat kotoisin. Mitään eroavaisuutta vastauksissa ei ollut 

riippuen siitä, olivatko vastaajat kotoisin pieneltä vai suurelta paikkakunnalta tai, miten 

pitkään he olivat asuneet Oulussa. Sen vuoksi en käsittele vastauksia yrittäen erotella niitä 

näiden taustamuuttujien suhteen. Kaikki vastaajat olivat viettäneet lapsuudessa paljon ai-

kaa luonnossa leikkien tai marjassa, sienessä tai mökillä käyden, joten tämä taustamuut-

tuja oli kaikkien vastaajien kohdalla hyvin samankaltainen ja se muodostui vastaajia yh-

distäväksi tekijäksi. Turusen ym. (2010: 77) suorittamassa tutkimuksessa todettiin, että 

nuoret muistavat lapsuudestaan parhaiten kaupunkiluonnossa olleet leikkipaikat kuten 

metsät ja rakennetut leikkipaikat unohtuvat. Tämä näkyi vastauksissa, sillä monet haas-

tateltavista totesivat, että eivät muista koskaan leikkineensä muualla kuin lähiluonnossa. 

Oletettavasti he ovat leikkineet myös rakennetuilla leikkipaikoilla, mutta eivät muista 

näitä paikkoja yhtä hyvin kuin lähiluonnossa olleet leikkipaikat. 

Kaupunkiluonnon kaksi määritelmää; suunnitelmallinen ja ei-suunni-

telmallinen kaupunkiluonto 

Jokaisessa ryhmässä mainittiin ensimmäisenä kaupunkiluonnon piirteenä, että kyseessä 

on ihmisen muokkaama ympäristö. Niin sanotun villin luonnon ja kaupungissa olevan 

luonnon välille luotu erottelu perustui kaikissa ryhmissä näkemykseen siitä, että kaupun-
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gissa oleva luonto on ihmisen voimakkaasti muokkaamaa ja hallitsemaa toisin kuin kau-

punkien ulkopuolinen luonto. Ryhmässä A todettiin tämän jaottelun olevan ihmiselle 

luontainen tapa käsitellä kaupunkiluontoa. 

 

M1 – Se on sitte helppo vaa jakkaa sitte kahteen eri kategoriaan. Että, tämä 

on luontoa ja tämä on kaupunkia. 

*Yleistä hyväksyvää muminaa* 

M3 – Tai ehkä mielekkäämpää… 

M2 – Mmmm. 

M3 – …ajatella, että luon-luonto on on vesistöö ja metsikköö ja. 

N1 – Nii varmaa se, et miten on tottunu kokemaan se luonnon. 

Ryhmä A 

 

Suunnitelmallisessa kaupunkiluonnossa kaupungin luontoalueet määriteltiin ihmi-

sille suunnitelluiksi ja rakennetuiksi virkistysalueiksi. Näitä alueita ovat ennen kaikkea 

puistot ja pururadat. Varsinkin ryhmissä B ja C tähän määritelmään liitettiin kaupunki-

luonnon tiukka suunnitelmallisuus, kun kyseessä on kasvillisuus. Kasvillisuus on tarkoin 

rajattu tietylle alueelle ja alueen kasvilajit on tarkoin päätetty. 

 

T – No, miten se kaupunki-kaupungissa oleva luonto eroaa muusta luonnosta 

vai eroaako se? 

N2 – No, jos nyt ihan keskustassa on nii sehän on just semmosta rakennettua 

tai sillee ei siellä hirveesti semmosta oo, että sille ei oo tehty mitään. 

M1 – Nii. Vähin-vähintää ylläpidetää. 

N2 – Nii. 

[…] 

M1 – No niinku sanoitki (Viittaa vastaajaan N2) nii onhan se. Nii se on, niin 

minustaki, että se on silleen, miten-miten sen sanois kliinisempää, ehkä 

kliinisempää luontoa. 

N1 – Ja onhan se niinkö tai ite niinkö miettii, että jos on kaupungissa, ja siellä 

on se rakennettu puisto, jota hoietaan, mihin joku on valinnu, mitkä ku-

kat siellä saa kukkia ja mitkä kukat sieltä otetaan pois ja. Ja sit jotenki, 
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et se loppuu se luonto siihe asvaltii mun mielestä. Mutta sitte, jos on 

niinkö vaikka, no vaikka kotona tai josain nii tuota ei taajama-alueella 

tai no semmoses, missä on luontoo tosi paljo, nii se luonto vaa tavallaa 

jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. […]. 

M1 – Raja on häilyväisempi sitte, ku se loppuu. 

N1 – Nii ja sit tosiaan se on nii hoiettu siellä kaupungeissa. Ja tarkoin mää-

ritelty, mitä siellä saa olla ja mitä siellä ei saa olla. 

Ryhmä B 

 

Suunnitelmallisessa kaupunkiluonnossa on osittain samoja piirteitä kuin Jimin ja Chenin 

(2006: 338) kaupunkiluonnon määritelmässä, missä kaupunkiluontoa ovat kaikki urbaanit 

ihmisen vaikutuksen alaiset vehreät alueet, joille kasvillisuus on tarkoituksellisesti tuotu. 

Samoin on piirteitä sekä ekologisesta että funktionaalisesta näkemyksestä. Tässä määri-

telmässä korostuu suunnitelmallisuus kasvilajien valinnassa, mikä on yksi ekologisen 

kaupunkiluonnon piirteistä. Vuorisalo (2011) ja Ranta (2011) ovat todenneet, että ihmi-

nen pyrkii muokkaamaan kaupunkiluonnon haluamansalaiseksi, jolloin se ei enää ole 

luonnontilaista. Kaupunkiin tuodaan myös tiettyjä kasvilajeja miellyttämään ihmisiä.  

Funktionaaliselle kaupunkiluonnolle tyypillinen luonnon muokkaaminen ihmisen 

tarpeita tyydyttäväksi on suunnitelmallisen kaupunkiluonnon määritelmän ydin. Kaupun-

gin luonto on rakennettu ihmisille virkistysalueeksi, missä virkistäytyminen voi tapahtua 

esimerkiksi lenkkeilemällä tai tapaamalla ystäviä. Funktionaalisessa kaupunkiluonnon 

määrittelyssä todetaan viheralueiden olevan paikkoja, joissa ihmiset voivat tavata muita 

ihmisiä ja ylläpitää näin sosiaalisia suhteitaan tai käydä harrastamassa liikuntaa (Bedimo-

Rung ym. 2005, Cohen ym. 2007, Coughnour ym. 2014). Toisaalta missään ryhmässä ei 

liikunnan harrastamisen tai sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen lisäksi liitetty muita 

funktionaalisen kaupunkiluonnon piirteitä suunnitelmallisen kaupunkiluonnon määritel-

mään, kun vastaajat pohtivat, mitä on kaupunkiluonto. Näitä piirteitä ovat muun muassa 

kiinteistön arvon nostaminen ja kaupunki-ilman laadun parantaminen sekä hulevesien si-

tominen (Tyrväinen 1997, Nowak 1994 a , Nowak & Crane 2002, Yang ym. 2005, Green 

city –ohjeisto 2012: 48–51). 
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Kaupunkiluonnon suunnitelmalliseksi virkistysalueeksi määrittelyn taustalla vaikuttaa 

dominoiva luontosuhde, jossa luonto alistetaan ihmisen määräysvaltaan. Voimakkaam-

min on kuitenkin esillä naturalistinen luontosuhde, sillä kaupunkiluontoa pidetään paik-

kana, missä ihmiset virkistäytyvät ja kokevat miellyttäviä luontoelämyksiä (Kellert 1996: 

11–13, 20–21). Kuten kaupunkiluonnon suunnitelmalliseksi virkistysalueeksi määritte-

lystä huomaa, eivät erilaiset luontosuhteet ole toisensa poissulkevia. 

Ei-suunnitelmallisen kaupunkiluonnon määritelmän mukaan kaupunkiluontoa ovat 

kaikki rakentamattomat alueet, joilla on kasvillisuutta. Tässäkin näkemyksessä on samoja 

piirteitä kuin Jimin ja Chenin (2006: 338) määritelmässä, jossa kaupunkiluontoa ovat ih-

misen vaikutuksen alaiset alueet, joille kasvit on jätetty kaupungin muodostuessa alueen 

ympärille. Ei-suunnitelmallisessa ja ekologisessa kaupunkiluonnon määritelmissä on sa-

moja piirteitä. Kummassakin kaupunkien luonto on erilaisia kasvillisuuden peittämiä saa-

rekkeita, joiden ekosysteemit pyritään pitämään nuorina hoitamalla niitä koko ajan (Ranta 

2011, Vuorisalo 2011). 

 

N1 – Ja sitä ei niinku hoideta. 

N3 – Totta. 

N2 – Mmm. 

N1 – […]. Tai voidaan sitä vähä, mutta niinku aattelee tässä noita pieniä 

metsäplänttejä, nii onhan sinne tehty just ne pururadat ja, jos siellä puu 

kaatuu nii se käydää heti korjaamassa pois ja niinku. 

*Hyväksyvää muminaa.* 

[…] 

M1 – […] nii siinä on semmosta rakentamatonta metsänpohjaa. Tommonen 

pikkunen metsäpläntti tuossa Saalastinsalin takana. Siinä on semmosta 

niinkun koskematonta luontoa. 

N1 – […]. Et tavallaa jätetty semmone pieni metsäpläntti. Että se on tavallaa 

sitä kaupunkiluontoa. 

Ryhmä D 

Ei-suunnitelmallinen kaupunkiluonto on yhä ihmisen vaikutuksen alainen ja ihmi-

sen hallinnoima, mikä on ominaista dominoivalle luontosuhteelle. Ihmisen hallinta kau-
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pungin viheralueista on kuitenkin vähäisempää, sillä luontoalueet eivät ole yhtä suunni-

telmallisia ja tiukkaan rajattuja kuin suunnitelmallisen kaupunkiluonnon määritelmässä. 

Samoin kuin suunnitelmallisen kaupunkiluonnon kohdalla myös ei-suunnitelmallisesta 

kaupunkiluonnosta haetaan naturalistiselle luontosuhteelle tyypillisiä elämyksiä. Erittäin 

selkeästi näkyy kuitenkin myös ekologis-tieteellinen luontosuhde, jossa luontoa tarkas-

tellaan elinympäristöjen ja eliöiden diversiteettinä. Moralistiselle luontosuhteelle ominai-

nen luonnon itseisarvon kunnioittaminen on myös esillä ei-suunnitelmallisessa kaupun-

kiluonnossa, koska kaupungin viheralueet ovat tässä määritelmässä luonnonomaisempia 

kuin suunnitelmallisen kaupunkiluonnon kohdalla, sillä luonnon kuvataan jääneen alu-

eelle kaupungin kasvaessa sen ympärille (Kellert 1996: 10–11, 13–14, 22–24). 

Edellä on suunnitelmallinen ja ei-suunnitelmallinen kaupunkiluonnon määritelmä 

sidottu teoriassa esitettyihin ekologiseen ja funktionaaliseen näkemykseen kaupunkiluon-

nosta. Suunnitelmallisessa ja ei-suunnitelmallisessa määritelmässä on sekä eroavaisuuk-

sia että samankaltaisuuksia. Esitän nämä erot ja samankaltaisuudet vielä kokoavasti tau-

lukossa (Taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Esitetty kokoavasti suunnitelmallisen ja ei-suunnitelmallisen kaupunkiluonnon ominaisuudet. 

 Suunnitelmallinen 

kaupunkiluonto 

Ei-suunnitelmallinen 

kaupunkiluonto 

Määritelmän ydin Ihmisten tarpeisiin 

suunniteltu virkistys-

alue. 

Kasvillisuus jätetty alu-

eelle kaupungin muo-

dostuessa alueen ympä-

rille. 

Teoriassa esitellyt kaupunkiluonnon määritel-

mät, joista omaa piirteitä. 

Ekologisesta ja funk-

tionaalisesta määritel-

mästä. 

Ekologisesta määritel-

mästä. 

Taustalla vaikuttavat luontosuhteet. Dominoiva ja nauralis-

tinen. 

Dominoiva, naturalisti-

nen, ekologis-tieteelli-

nen ja moralistinen. 

 

Ryhmässä A autoteiden laitojen viherkaistaleet laskettiin kuuluvaksi kaupunkiluontoon. 

Ne kuuluvat oikeastaan suunnitelmallisen kaupunkiluonnon määritelmän sisälle, mutta 

virkistysalueiksi niitä ei ole suunniteltu. Niillä pyritään osittain sitomaan sadevesiä ja var-

sinkin parantamaan ilmanlaatua, mikä liittyy funktionaalisen kaupunkiluonnon määritel-

mään. Viherkaistaleet kuitenkin tuotiin esille, kun ryhmässä A pohdittiin kaupunkiluon-

non määritelmää (Nowak & Crane 2002, Yang ym. 2005, Green city –ohjeisto 2012: 48–

51). 
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Kummallekin kaupunkiluonnon määritelmälle on yhteistä, että kaupunkiluonto on jollain 

tasolla keinotekoista ja hoidettua. Nämä ovat ekologiselle kaupunkiluonnolle ominaisia 

piirteitä. Näistä kyseiselle määritelmälle ominaisista piirteistä mainittiin ensinnäkin 

ekosysteemien nuorina pitäminen nurmikoita leikkaamalla ja metsiä raivaamalla. 

Toiseksi todettiin, että kaupunkien kasvilajit on usein valittu tarkasti kyseiselle alueelle, 

mutta ne eivät välttämättä kuulu luontaisesti kyseiselle alueelle (Ranta 2011, Vuorisalo 

2011). Keinotekoisuudella viitattiin yleensä edellä mainitun ekologisen kaupunkiluonnon 

määritelmässä olevien piirteiden lisäksi funktionaalisen kaupunkiluonnon määritelmän 

sisältämään virkistäytymisnäkökulmaan. Kaupunkiluonnon avulla pyritään tarjoamaan 

ihmisille mahdollisuuksia virkistäytymiseen muun muassa tarjoamalla liikuntapaikkoja 

(Green city –ohjeisto 2012: 34). 

Muut kuin kaupunkiluonnon määrittelyssä esille tulleet tekijät 

Seuraavat fokusryhmähaastatteluissa esille tulleet kaupunkiluonnon piirteet liittyvät kä-

sitteen määrittelyyn kiinteästi. Näitä ei kuitenkaan tuotu esille kaupunkiluontoa määritel-

täessä vaan muissa yhteyksissä. Siten näillä tekijöillä ei suoranaisesti kaupunkiluontoa 

määriteltäessä kuvailtu suunnitelmallista tai ei-suunnitelmallista kaupunkiluontoa ja sen 

takia käsittelen nämä tekijät erillisenä kokonaisuutena tässä työssä. 

Funktionaalisen kaupunkiluonnon määritelmässä todetaan, että luonnon avulla voi-

daan sitoa kaupunki-ilmassa olevia hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä, jolloin ilmanlaatu 

paranee. Samoin sadevesien pidättäminen ja maaperän imukyvyn parantaminen ovat kei-

noja, joiden avulla kaupunkiluonnolla voidaan ehkäistä kaupungin tulvimista (Nowak 

1994 b, Yang ym. 2005, Green city –ohjeisto 2012: 48–51). Ryhmässä C huomautettiin 

aivan haastattelun lopussa kaupunkiluonnon olevan tärkeä ilmanlaatua parantava ja sade-

vesiä sitova elementti. Tämä huomautus on yhteneväinen funktionaalisen kaupunkiluon-

non määritelmän kanssa. Nämä kyseiset asiat tuotiin kuitenkin ilmi vasta haastattelun vii-

meisillä minuuteilla, eikä silloin, kun kaupunkiluontoa määriteltiin. Näitä ei suoraan yh-

distetty kaupunkiluontoa määrittäviksi tekijöiksi. Asian esille tuonut haastateltava opis-

kelee rakennustekniikkaa ja on opintojensa puolesta perehtynyt viherkattoihin ja niiden 

ominaisuuksiin. Missään muussa ryhmässä ei näitä kaupunkiluonnon ominaisuuksia 

tuotu esille. 
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Vain ryhmässä C tuotiin suoraan esille, että eläimet kuuluvat kaupunkiluontoon. Tässäkin 

ryhmässä eläimet vain mainittiin kaupunkiluonnon osana, ja kaupunkiluonto määriteltiin 

kuitenkin ensisijaisesti kasvillisuuden kautta suunnitelmallisena kaupunkiluontona, johon 

eläimet parhaansa mukaan pyrkivät sopeutumaan. Ryhmissä A ja B eläimet lisättiin kau-

punkiluonnon määrittelyyn vasta myöhemmin, kun ne olivat tulleet haastattelussa muussa 

yhteydessä esille ja haastattelija nimenomaisesti tiedusteli, kuuluvatko eläimet kaupunki-

luontoon. Eläimet ovat tärkeä osa ekologisen kaupunkiluonnon määritelmää. Eläimiä 

kaupunkeihin houkuttaa helppo elämä. Ruokaa ja suojaa on tarjolla paljon eikä petoja ole 

yhtä paljon kuin muualla luonnossa (Vuorisalo 2011). 

Ryhmässä D eläimet eivät koko haastattelun aikana tulleet esille pilkkimistä ja koi-

ran ulkoiluttamista lukuun ottamatta. Muissa ryhmissä keskusteltiin kaupungissa elävistä 

oravista, vesilinnuista, kaneista ja sääskistä. Varsinkin ryhmässä C yksi vastaaja toi usein 

esille ekologisen näkemyksen kaupunkiluonnosta, sillä kyseinen biologian opiskelija tar-

kasteli kaupunkiluontoa ekosysteemien ja lajien kirjona. Hänen mielipiteissään näkyi sel-

keästi ekologis-tieteellinen luontosuhde ja ekologisen kaupunkiluonnon määritelmässä 

oleva elinympäristöjen monipuolisuus ja eläinten kyky sopeutua uusiin elinympäristöihin 

(Kellert 1996: 13 – 14, Hanski 2007: 101, 248–249, Vuorisalo 2011). Samaa näkemystä 

oli myös muilla ryhmän jäsenillä ja he toivat sen useaan kertaan esille. Ryhmissä A ja B 

ei eläimistä keskusteltaessa noussut esille yhtä voimakkaasti ekologisen kaupunkiluon-

non määritelmä kuin ryhmässä C. Näissä ryhmissä eläinten todettiin oikeastaan vain kuu-

luvan kaupunkikuvaan. Ryhmässä A tuotiinkin esille näkemys siitä, että luontoa ajatelta-

essa ihmiselle tulee ensiksi mieleen kasvillisuus. Kaikissa ryhmissä kaupunkiluonto mää-

riteltiinkin ensisijaisesti kasvillisuuden kautta eikä eläinten. 

 

M2 – […] nii ihmisten muokkaama luonto, johon eläimet on kuitenki sopeu-

tunu.[…], ku nii-nii jokku eläimet sopeutuu kaupunkii paremmin, ku toi-

set nii sitte ne menestyy täysin.[…]. 

N1 – Joo siis mulleki tuli ekana niinkö just mielee, et se on niinkö tavallaan, 

se on suunniteltu se luonto. Että-että mihin tämä ja tämä puu nyt laite-

taan ja niin poispäin. Että se ei oo kuitenkaa semmosta vapaata. 

M1 – Se luonnon toteutus on sillee niinku ihmislähtöistä, ihmiskeskeistä. Se 

suunnitellaan joukolle ihmisiä virkistysalueeksi. Se poikkeaa, juuri 
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niinku täs on tullu, nii vapaasta kasvusta ja tälläsestä. Mutta se tuo 

myös mielenkiintoisia elinympäristöjä sitte vanhoille lajeille. […], et se 

mahollistaa erilaista selviytymistä myös sitte. 

M3 – Siinä se on Tuirassa kyllä sama, et siinä on paljon lintuja siinä. Siinä 

on itse asiassa joutseniaki ollu tosi paljo nytte siinä ihan siinä uima-

rannan lähistössä. Se on kyllä mukava siinä, ku käy illalla lenkillä tai 

päivälläki valosalla juoksentelemassa, nii siellä ne vaa liplattaa mene-

mään. 

Ryhmä C  

Missään vaiheessa ei ensimmäisessäkään ryhmässä mainittu kaupunkiluonnon viilentä-

vää vaikutusta. Kaupunkiluonto heikentää lämpösaarekeilmiötä evapotranspiraation 

avulla ja varjostamalla alueita, mikä vähentää lämpösaarekeilmiöstä johtuvan lämpöstres-

sin mahdollisuutta ja lämpöstressistä aiheutuvia kuolemantapauksia (Brack 2002, Tan 

ym. 2007, Tan ym. 2010). 

Hyvä ja huono kaupunkiluonto tarkastelussa 

Jokaisessa ryhmässä kuvailtiin hyvää kaupunkiluontoa ekologiselle kaupunkiluonnon 

määritelmälle ominaisella piirteellä, joka on ekosysteemien siisteinä ja nuorina pitäminen 

(Ranta 2011). Tähän viitattiin yleensä suoraan toteamalla, että viheralueiden tulee olla 

hoidettuja. Keskustassa kaupunkiluonnon sallittiin olevan hoidetumpaa ja vähemmän 

luonnonomaista kuin keskustan ulkopuolella. Keskustassa oleva hyvä kaupunkiluonto 

täytti yleensä suunnitelmallisen kaupunkiluonnon määritelmän, kun taas keskustan ulko-

puolisen kuvailtiin olevan ei-suunnitelmallista kaupunkiluontoa. 

 

M1 – No, mutta saako se olla sitte liian hoidettu, että tuntuuko se enää sitte 

luonnolta ollekkaa? 

N2 – No on seki parempi. 

N1 – On se parempi, mutta joo ei se liian hoidettukkaa saa olla, ku sit ei tiiä, 

miten päin ite on. 

M1 – Mjoo. 

N1 – Ei tiiä. 
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N2 – Nii. Se on mun mielestä ainaki ihan kivannäkönen kaupungissa sem-

mone-semmone hyvin hoidettu tai liianki hoidettu. 

N1 – No on se sillai virkistävä. 

N2 – On se keskustassa ihan jees, mut jos jossain täällä olis nii ei se sit. Sitte 

se ois vähä semmone… 

N1 – Tärkeilevä. 

N2 – Nii. 

Ryhmä B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Vasemmassa kuvassa Ainolan puiston vähemmän hoidettua ja oikeassa kuvassa Ainolan puiston 

hoidettumpaa aluetta. Kuvat: Katariina Joutsen, 2015. 

 

Sama suunnitelmallisen ja ei-suunnitelmallisen kaupunkiluonnon ero on olemassa myös 

pienemmässä mittakaavassa. Tästä käytettiin useaan otteeseen esimerkkinä Ainolan puis-

toa (Kuva 3.). 

Huono kaupunkiluonto puolestaan oli jokaisen vastaajan mukaan sellainen, joka on 

huonosti hoidettu ja roskainen. Suomen laissa (Jätelaki 2011: § 74) on kiellettyä roskata 

ympäristöä ja vähentää tällä tavalla ympäristön viihtyisyyttä. Roskaisuuden lisäksi huo-

nolla hoidolla viitattiin vastauksissa myös siihen, että kyseistä aluetta ei siistitä lainkaan, 

esimerkiksi nurmikkoa ei leikata tai kuolleita kasveja poisteta. Toisaalta jokaisessa ryh-

mässä todettiin, että huono kaupunkiluonto on myös sellainen, missä ei ole enää mitään 



52 

 

luonnollista. Vaikka kaupunkiluontoon myönnettiin liittyvän aina tietty keinotekoisuus, 

ei liiallista keinotekoisuutta arvostettu lainkaan. Kaupunkiluontoonkin kuuluu vaihtele-

vuus ja luonnonomaisuus. Jokaisen puun ei tarvitse vastaajien mielestä olla täsmälleen 

samankokoinen ja -näköinen kuin vierustoverinsa. 

 

M2 – No, mun mielestä siellä ei tarvi olla mittää ylimääräisiä härpäkkeitä, 

että sitä tuntuu, että nykyää niihi pittää olla kaiken maailman aktivi-

teettia ja kuntoiluvälineitä ja leikkikenttä ja vaikka mitä ylimää-

räistä.[…]. 

M1 – Hmm. Nii-nii on se sillai tietysti, että pittää olla myös tottakai vaihto-

ehtoja ja se on hyvä […]. Nii, jos aattelee ihan luonnon puolesta sitä 

kaupunkiluontoa, nii ei munkaa mielestä sinne tarvi olla mittää ylimää-

rästä härpäkettä ja välinettä ja telinettä, että tuota. 

*M2 naurahtaa* 

N1 – Hmm. Ja sitte muutenki ehkä semmone liiallinen kuitenki semmonen, et 

siellä pitäs aina olla tip top kaikki tai just semmone niinkö, että ruoho 

leikattais iha aina ja puut ois tasa- tai sillai niinkö... 

M2 – Saksalaistyylinen. 

N1 – Niih, et se niinko tavallaa et se ois kuitenki semmone niinku luonnonti-

lane, et se ei oo kuitenkaa liian semmone. Vaikka tottakai sen täytyy 

olla siisti, mutta et ei se oo liian semmonen tip top. Ja nii semmonen 

kuitenki aito. 

Ryhmä A 

 

Ryhmissä A, B ja D luonnonomaisuudella viitattiin edellä mainitun lisäksi siihen, 

että kaupunkiluonnossa ei tarvitse olla liikaa ihmisen paikalle tuomia esineitä. Hyvä kau-

punkiluonto muuttuu huonoksi, jos paikalle tuodaan paljon liikuntavälineitä tai patsaita. 

Näissä ryhmissä korostettiin, että luonnossa voi reippailla ilman erilaisia liikuntavälineitä 

ja nauttia itse luonnosta. Ryhmässä D jopa todettiin, että luontokokemus kärsii, jos kau-

punkiluonnossa on paljon ihmisen tekemiä rakennelmia. Luonnosta nauttimisen taustalla 

vaikuttaa lumoutumiseksi kutsuttu prosessi, missä ihmisen huomio kiinnittyy esimerkiksi 
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lehtien liikkeeseen ilman, että ihmiseltä vaaditaan tarkkaavaisuutta tai suurta henkistä toi-

mintaa. Lumoutuminen on hiljainen, rauhoittava ja virkistävä prosessi (Kaplan 1995). 

Tyrväinen ym. (2007) ovat tutkimuksessaan tiedustelleet, missä kaupunkilaisten 

mielipaikka on kaupungissa tai kaupungin välittömässä läheisyydessä. Lähes puolet vas-

taajista kertoi mielipaikkansa sijaitsevan metsässä tai muulla luontoalueella. Vajaa nel-

jännes kertoi sen olevan rakennetulla viheralueella kuten puistossa ja alle kymmenyksellä 

vastaajista mielipaikka sijaitsi toiminnallisella viheralueella kuten rakennetulla liikunta-

paikalla. Ihmiset eivät tässä kyselyssä arvostaneet toiminnallisia viheralueita. Sama ilmiö 

tulee esille ryhmien A, B ja D vastauksista, joissa kaupunkien ulkopuolista luontoa ar-

vostettiin eniten ja kaikkein vähiten arvostettiin esimerkiksi puistoihin rakennettuja lii-

kuntapaikkoja. Toisaalta Giles-Corti ym. (2005) ovat todenneet, että monipuoliset puis-

tot, jotka tarjoavat sekä pelikenttiä että lenkkeily mahdollisuuksia, houkuttelevat useam-

pia ihmisiä liikkumaan ja siten edistävät useampien ihmisten terveyttä kuin vähemmän 

monipuoliset puistot. 

Hyvälle kaupunkiluonnolle ominainen esteettisyys nousi puheeksi jokaisessa ryh-

mässä, joten kaikilla haastateltavilla on esteettisyyttä korostava luontosuhde, missä luon-

non kauneus on itseisarvo. Kaikki vastaajat totesivat hyvän kaupunkiluonnon olevan sel-

lainen, jota on mukava katsoa. He korostivat myös, että miellyttävän näköinen kaupunki-

luonto houkuttelee viettämään aikaa siellä. Tämä puolestaan viittaa siihen, että kaikilla 

vastaajilla on myös naturalistinen luontosuhde. Luontoa arvostetaan siellä vietetyn ajan 

ja saatujen elämysten kautta (Kellert 1996: 11–17). Kaikki vastaajat ovat viettäneet lap-

suudessaan paljon aikaa kodin läheisyydessä sijaitsevassa luonnossa ja, siksi heille on 

kehittynyt myönteinen luontosuhde (Sievänen & Neuvonen 2014: 33). 

 

M3 – […], jos näitä Oulun Letkun puistoja kattelessa tota. Niin no siinä on 

itse asiassa hirveän hyvä esimerkki, et minkälainen on huono luonto-

luontokaupunki se. Se on. Yleensä se on todella epäsiisti ja epäkaytän-

nöllinen ja se on vielä semmonen paikka, että sitä ei nää ollenkaan, eikä 

suurin osa välttämättä ees tiiä, missä se on varsinki, jos ei oo paikalli-

sia. Nii, ehkä siinä on se esteettisyys on taas aika-aika korkeessa ase-

massa. Tässäkin asiassa, että tuota. Jos se ei näytä hyvältä nii silloin 

se ei ole hyvä, koska ei siellä viihy kukkaa siinä vaiheessa. 
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M1 – Nii, nyt ku Letkun puistosta vietii vielä Pikkolo grilli, jäi paikalliset 

nähtävyydetki siinä. 

*Yleistä naurahtelua* 

M3 – Joo. On se ihan mukava se uus… 

M1 – Joo. 

M3 – … uus ravintola verraten siihen vanhaan. 

M1 – Hmm. Ei se on tosiaan se Letkun puistossa se hirveen ongelmallinen, 

että ensinnäki se talvella näyttää aivan roskakasalta suoraan sanottuna 

koko paikka ja kesällä niin, emmä tiiä huonosti hoidettu. […]. 

[…] 

M2 – Mmm. 

M1 – Käytännöllinen ja esteettinen. 

N1 – Mmm. 

M1 – Siinähän se on se, missä tarkotuksessa ny onkaa. Sen pitää palvella sitä 

ympäröivää ihmismassaa siinä ja samalla näyttää hyvältä. Et siinä mie-

lessä voidaan argumentoida, että kaupunkiluonto ei oo itse asias luon-

too ollenkaan vaan se on näyttelyesine, mutta. 

M2 – Hmmmm.  

Ryhmä C 

 

Hyvään kaupunkiluontoon liitettiin ryhmissä A, B ja D rauhallisuus. Ryhmissä A, 

B ja D rauhaa pidettiin yhtenä luonnon erityispiirteenä, johon hyvän kaupunkiluonnon 

tulisi pyrkiä. Rauha on asia, jota suomalaiset hakevat luonnolta (Karjalainen & Verhe 

1995: 17). Ryhmässä D yksi haastateltavista kertoi melun pilaavan häneltä luontokoke-

muksen. Salosen (2005: 68–69) mukaan luontokokemus ei tunnu ihmisestä virkistävältä, 

jos muualta kuuluva melu häiritsee tätä kokemusta. Ainolan puisto mainittiin ryhmissä A 

ja D esimerkkinä hyvästä ja rauhallisesta kaupunkiluonnosta. Ryhmissä A, B ja D rauhal-

lisuuteen liitettiin kaupunkiluonnon koko. Mitä isompi kaupunkiluonto alue on kyseessä, 

sitä rauhallisempi se on. 
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N3 – Ainolan puisto esimerkiks. Jos pitää joku esimerkki niinku heittää, että 

siellä on sitte sitä vähä kaupunkimaista, mutta justiinsa, ku lähet vael-

tamaan sinne syvemmälle nii siellä tulee sitte ihan rauhallistakki. 

N2 – Joo. 

N3 – Se on onnistunu. 

N2 – Se on tarpeeks iso mennäksee piiloo. 

N3 – Joo. 

N2 – Että joku pikkunen Franzenin puisto kirkko-kir-sen Tuomiokirkon eessä, 

nii se on niinku hi. Se on hieno vaikka, mutta siinä ei tuu semmosta 

rauhottavaa fiilistä. 

N3 – Ei tuukkaa. 

N1 – Ei nii. 

Ryhmä D 

 

Ryhmä C poikkesi muista ryhmistä siinä, että hyvään kaupunkiluontoon ei liitetty 

suoranaisesti rauhallisuutta vaan siihen liitettiin käytännöllisyys ja ihmisten tarpeiden 

tyydyttäminen. Mikäli kaupunkiluonto on rauhallinen käytännöllisyyden lisäksi, on tämä 

myönteinen asia, mutta itse rauhallisuutta ei välttämättä kaivattu. Ryhmässä C kaupunki-

luonto nähtiin ensisijaisesti funktionaalisena kaupunkiluontona, missä kaupungin luonto 

on luotu puistoineen ja kävelypolkuineen palvelemaan ihmisiä. He myös totesivat, että 

hyvä kaupunkiluonto nostaa lähistöllä sijaitsevien kiinteistöjen arvoa. Läheisyydessä si-

jaitsevien kiinteistöjen arvon nostaminen on ominaista funktionaaliselle kaupunkiluon-

non määritelmälle (Tyrväinen 1997, Green city –ohjeisto 2012: 34). Samaisessa ryhmässä 

kuitenkin huomautettiin, että kaupunkiluonto ei saa olla sellaisella alueella, josta luonto 

halutaan kaavoittaa esimerkiksi asuinalueeksi. Hyvän kaupunkiluonnon tulisi olla tontti-

maalla, johon ei kohdistu suurta rakennuspainetta ja sen tulisi olla itsessään arvostettu 

luontoalue, jota ei haluta kaavoittaa muuhun käyttötarkoitukseen. Tässä on taustalla mo-

ralistinen luontosuhde, jonka mukaan jokainen luontoalue on itsessään arvokas ja suoje-

lunarvoinen (Kellert 1996: 22–24). 

Ryhmissä A, B ja D sanottiin, että hyvän kaupunkiluonnon tulisi olla kodin lähellä 

tai lyhyen matkan päässä, jotta sinne pääsee halutessaan helposti. Lähellä sijaitseva hyvä 

kaupunkiluonto edistävää ihmisten liikunnallisuutta ja auttaa ylläpitämään sosiaalisia 
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suhteita, jolloin puolestaan ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveyden tila 

paranee (Bedimo-Rung ym. 2005, Vuillemin ym. 2005, Cohen ym. 2007, Pretty ym. 

2007). Rakennusten lomassa sijaitseva luonto tuo kaikkien ryhmien mielestä vaihtele-

vuutta kaupunkirakenteeseen, mikä lisää viihtyisyyttä. Hyvä kaupunkiluonto lisää asuin-

alueiden arvoa niin rahallisesti kuin esteettisesti (Tyrväinen 1997, Turunen ym. 2010: 60–

61). 

Kaikissa ryhmissä huomautettiin, että hyvä kaupunkiluonto riippuu tilanteesta. 

Hyvä kaupunkiluonto keskustassa on tarkasti hoidetut ja suunnitellut puistot, kun taas 

lähiöissä pienet lähes luonnontilaiset metsät. Hyvälle kaupunkiluonnolle on ominaista 

kaupunkisuunnittelu, joka sovittaa luonnon ja kaupungin yhteen. Kaupungin ja luonnon 

suunnitelmallinen yhteen sovittaminen nousi erityisesti esille ryhmissä B ja C. Huonosti 

suunniteltu kaupunkiluonto on ryhmien A, B ja C mukaan myös esteettisesti epämiellyt-

täväksi. Ryhmässä C huonoon kaupunkiluonnon suunnitteluun liitettiin esteettisen epä-

miellyttävyyden lisäksi epäkäytännöllisyys. Kaupunkiluonto on huonosti suunniteltu, mi-

käli se ei täytä sitä tarkoitusta, mihin se on luotu. 

 

M1 – No vois väit-sellane tietty käsinkosketeltavuus siinä, että se on tämmö-

nen ääähhh... Semmonen, et siellä on tosiaanki kaikki nämä luonnon 

elementit. Siellä on vaikka sammalta löytyy ja on vaikka ihan koskema-

tonta tämmöstä maata, et siin on jäkälää, sammalta. Ja siis kaikki täm-

möset niinku elementit löytyy sieltä, nii se on minusta semmonen hyvä. 

N3 – Viihtyisä, kiva olla.  Se varmasti just riippuu niin paljon, että mihin 

sitten mennee ja mitkä siinä paikassa sitte on niinku sitte se hyvä. Hyvä, 

et kuinka paljo siellä on sitä ihmisen tekemää ja käyttämää ja tom-

mosta. 

N1 – Nii riippuu, ehkä joku puisto, nii siellä on eri asiat niinku hyviä ku sitte, 

jos sä haluut lähtee vaikka pien. Niinku lenkillä mennä jonku niinku 

met-metän läpi. Nii se on tietysti sitte eri asia, mitä siltä haetaan.  

N3 – Mmm. 

Ryhmä D 
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Ryhmä A oli ainoa, jossa huonon kaupunkiluonnon todettiin muodostuvan tilanteista, 

joissa sitä väärinkäytetään. Kaikissa ryhmissä tultiin tulokseen, että ihmiset luovat huo-

non kaupunkiluonnon roskaamalla. Mutta missään muussa ryhmässä kuin ryhmässä A ei 

todettu kertaakaan ihmisten voivan omalla käyttäytymisellään luoda huonoa kaupunki-

luontoa. Esimerkkinä ryhmässä A mainittiin huumeiden ja alkoholin käyttö julkisella pai-

kalla. Tämä on järjestyslaissa (2003: 2 § 4) kielletty teko Suomessa. Alkoholin käyttö on 

kuitenkin sallittua, mikäli se ei haittaa muita kaupunkiluonnon käyttäjiä. Ryhmässä A 

tarkoitettiinkin juuri tilanteita, joissa alkoholia nauttineet ihmiset estävät muita nautti-

masta kaupunkiluonnosta. 

Kaikki ryhmät kuvailivat hyvän ja huonon kaupunkiluonnon toistensa vastakohtina. 

Hyvä kaupunkiluonto on hoidettua, luonnonomaista, esteettisesti miellyttävän näköistä ja 

tuo vaihtelua kaupunkirakenteeseen. Huono kaupunkiluonto on puolestaan hoitamatonta, 

keinotekoista ja huonosti suunniteltua. Ryhmien välillä oli myös eroavaisuuksia. Ryh-

mässä C hyvän kaupunkiluonnon ei vaadittu olevan rauhallista toisin kuin muissa ryh-

missä. Toisaalta ryhmässä C arvostettiin rauhallisuutta, mutta se ei ollut tekijä, joka mää-

rittää kaupunkiluonnon olevan hyvä. Vastaajat kuvailivat hyvää kaupunkiluontoa moni-

sanaisemmin kuin huonoa. 

Kokemuksellinen kaupunkiluonto 

Jokaisen haastatellun vastaukset kaupunkiluontoa koskien perustuvat heidän omiin paik-

kakokemuksiinsa kaupunkiluonnosta (Vilkuna 1997: 174, Lyytimäki 2011: 104). Näin 

ollen kaupunkiluonnon kuvauksia on olemassa yhtä monta kuin on kokijoitakin, joita 

tässä työssä on 16 haastateltua Oulun yliopiston opiskelijaa. Kuvaukset olivat kuitenkin 

hyvin yhteneväisiä ja tuon tässä kohtaa esille niitä eroavaisuuksia, joita fokusryhmähaas-

tatteluissa tuli esille. 

Ryhmässä A yksi vastaajista kertoi nauttivansa kaupunkiluonnosta enemmän olles-

saan alueilla, joilla tuulee eikä ole sääskiä. Ryhmässä C yksi vastaajista koki rastaat är-

syttävinä lintuina. Näissä vastauksissa näkyy Tomalakin ym. (2011) kuvailema kaupun-

kiluonnon omakohtainen kokeminen. Kuten Tomalak ym. (2011) totesivat saattavat jot-

kut ihmiset kokea kaupunkiluonnossa olevat purevat hyönteiset ikävinä. Toisaalta muut 

haastateltavat eivät maininneet kaupunkiluonnossa esiintyviä hyönteisiä tai eläimiä kiu-

sallisina. Eläimiin suhteuduttiin joko neutraalisti tai myönteisesti. Sekä ryhmässä B että 
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ryhmässä C kuvailtiin, miten mukavaa on nähdä vesilintuja kaupunkiluonnossa. Ryh-

mässä B yksi vastaajista ilmaisi kuitenkin huolensa eläinten turvallisuudesta keskustassa. 

Hänestä eläimet kyllä kuuluvat kaupunkiluontoon, mutta keskustaan hän ei niitä haluaisi, 

koska pelkäisi eläinten saattavan jäädä auton alle. 

Vain kahden vastaajan kohdalla oppiaine vaikutti vastauksiin. Toinen oli ryhmän C 

biologian opiskelija, joka tarkasteli kaupunkiluontoa erittäin voimakkaasti ekologisena 

kaupunkiluontona. Toinen oli saman ryhmän rakennustekniikan opiskelija, joka haastat-

telun lopussa painotti kaupunkiluonnon olevan suunniteltu myös sitomaan hulevesiä ja 

parantamaan ilmanlaatua. 

Talvinen kaupunkiluonto jakoi vastaajia. Ryhmässä C talvisesta kaupunkiluonnosta 

ei keskusteltu lainkaan. Muissa ryhmissä keskusteltiin talviaktiviteeteista, joita voidaan 

harrastaa kaupunkiluonnossa. Näitä ovat pilkkiminen meren, joen tai järven jäällä ja 

hiihto niin jäälle kuin metsään tehdyillä laduilla. Ryhmissä A, B ja D vastaajat kävivät 

itse joko hiihtämässä tai pilkkimässä. Heillä talvisen kaupunkiluonnon merkitys muodos-

tui omista paikkakokemuksista ja niistä toiminnoista, joita talvisessa kaupunkiluonnossa 

tuli tehtyä (Cresswell 2015). 

Ryhmissä A ja B kummassakin yksi haastateltava totesi talvisen kaupunkiluonnon 

olevan kaunista. Vastaavasti ryhmissä A, B ja D todettiin myös, että talvisin kaupunki-

luonto on enemmänkin läpikulkupaikka. Luonnon kauneudesta ei pysähdytä nauttimaan 

samalla tavalla kuin kesäisin. Kaupunkiluonto koettiinkin enemmän paikaksi, jossa vie-

tetään kesäisin paljon aikaa ja, jolla on kesäisin suurempi esteettinen merkitys kuin talvi-

sin. Tässä näkyy hyvin paikkakokemusten yksilöllisyys ja yhteisöllisyys (Cresswell 

2015). Kesäistä kaupunkiluontoa arvostettiin esteettisesti miellyttävänä ja siellä vietettiin 

paljon myönteisiä hetkiä, jolloin siihen liitettiin myönteisiä paikkakokemuksia. Kesäinen 

kaupunkiluonto on yhteisesti ja kulttuurillisesti arvostettu, kun taas talvinen on yksilölli-

sesti arvostettu. Talvisen kaupunkiluonnon esteettinen arvostus perustuu vastaajan omiin 

näkemyksiin siitä, mikä on kaunista. 

Vastauksissa oli myös paljon samankaltaisuutta. Kaikki vastaajat kuvailivat kau-

punkiluontoa ei-suunnitelmallisen kaupunkiluonnon määritelmän kautta jossain vai-

heessa haastattelua. He myös korostivat kaupunkiluonnon esteettisyyttä ja kauneutta. 

Syynä tähän ovat vastaajien lapsuuden paikkakokemukset luonnosta ja heidän oppimansa 

kulttuurisidonnaiset kauneusihanteet ja arvot. Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan 
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luontoa ja suomalaisia kuvataan luontoihmisiksi. Suomalaiset oppivat jo lapsina arvosta-

maan luontoa ja tämä arvostus näkyy myöhemmässä elämässä. Aikuisen koettuihin paik-

kakokemuksiin vaikuttaa lapsena opitut kauneusihanteet ja arvot. Kaikki olivat leikkineet 

paljon luonnossa lapsina ja moni vastaajista oli käynyt sukulaistensa kanssa luonnossa 

esimerkiksi marjassa. Heillä oli myönteisiä lapsuusmuistoja luontoa koskien, joten heidän 

kokemuksensa kaupunkiluonnosta olivat lähes aina myönteisiä. Kielteiset kokemukset 

liittyivät yleensä kaupunkiluonnon vähyyteen. He myös kertoivat nykyisin viettävänsä 

paljon aikaa kaupunkien ulkopuolisessa luonnossa ja kaupunkiluonnossa. Lapsuuden 

luontokokemukset ja lapsena luonnossa vietetty aika vaikuttavat siihen, miten paljon ai-

kaa ihminen viettää luonnossa aikuisena ja miten myönteisesti hän suhtautuu luontoon 

(Karjalainen & Verhe 1995: 17, Karjalainen 2004, Turunen ym. 2010: 37, 77, 119, Ward 

Thompson & Aspinall 2011, Pasanen ym. 2014). Saman huomion toi esille yksi ryhmän 

A haastateltavista. 

 

M1 – […]. Ja kyllä sitä miel-mieluiten on ulkona, ku on hyvä keli ja kaikkee 

tällästä nii. Ja se justiinsa se saavutettavuus, että mieluummi lähtee 

sinne muutama kilometrin päähä siihe Värtö rantaan, ku siihe, että läh-

tee jonneki Sanginjoelle kymmenen kilometrin… 

*Yleistä naurahtelua* 

M1 – … päähä rentoutumaan, että mieluummi sitä yleensä mennee sinne. 

M2 – Se on niinku spontaanimpaa silloo… 

M1 – Mmm. 

M2 – …,  ku alakaa mittää järjestelyjä tekkee. 

M1 – Niinpä. Se vaa, että ottaa vaa vaikka pyyhkee mukkaa ja frisbii mukkaa. 

Nii sillä jo saaki jo monta tuntia kulutettua siitä päivästä. 

M3 – En tiiä, onko sitte yhteyessä siihe, että lapsena on viettäny luonnossa 

suhteellisen paljon aikaa, mutta itsellä ainaki tullee se mielikuva, että 

ku mennee ulos, nii se tulee väistämättä, että pitää mennä just luontoon. 

N1 – Mmm. 

M3 – Siinä on itellä ainaki suora mieliyhteys siihe. 

Ryhmä A 
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Kaupunkiluonnon vaikutus ihmisten terveyteen 

Vastaajien mukaan kaupunkiluonnolla on selkeästi vaikutusta ihmisen psyykkiseen hy-

vinvointiin. Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että kaupunkiluontoon tarvitsee vain 

mennä, jotta sillä on vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. He kertoivat kaupunkiluonnon vir-

kistävän mieltä, koska se tuo vaihtelua päivään. Bermanin ym. (2008, 2012) mukaan vi-

heralueilla reippailu virkistää mieltä ja parantaa tarkkaavaisuutta, koska luonto lumoaa 

ihmisen. Kaplanin (1995) mukaan luonto elvyttää mieltä juurikin lumoamalla ihmisen. 

Ihmisen huomio kiinnittyy luonnon elementtiin kuten kasvillisuuteen, mikä ei kuitenkaan 

vaadi ihmisen mieleltä jatkuvaa tarkkavaisuutta vaan jättää mielen vapaaksi pohtimaan 

muita asioita. Tällöin henkiset voimavarat uudistuvat ja ihmisen mieli elpyy lumoutu-

miseksi kutsutun rauhallisen ja hiljaisen prosessin aikana. 

Kaikissa ryhmissä todettiin, että kaupunkiluonnossa oleminen rauhoittaa. Haasta-

teltavat kertoivat hakevansa luonnosta rauhaa ja paikkaa, missä voi rauhoittua. Tyrväinen 

ym. (2010) ovat todenneet rauhan olevan asia, jota suomalaiset yleensäkin hakevat luon-

nosta. Toisaalta ryhmässä A keskusteltiin myös siitä, että heidän mielestään kaupunki-

luonto ei kykene tarjoamaan samanlaista luontokokemusta kuin kaupungin ulkopuolinen 

luonto. Samaan tulokseen ovat Tyrväinen ym. (2007) tulleet tutkimuksessaan. He totesi-

vat, että ihmiset hakeutuvat kaupunkien ulkopuoliseen luontoon, koska kaupunkiluonto 

ei kykene täyttämään ihmisen hiljaisuuden ja rauhallisuuden tarpeita. Kuitenkin ryhmissä 

A, B ja D korostettiin kaupunkiluonnon tärkeyttä, koska se auttaa säilyttämään yhteyden 

luontoon. Vastaajat myönsivät, että kaupunkiluonto ei korvaa kaupunkien ulkopuolista 

luontoa, mutta esimerkiksi kaupunkimetsissä reippailemalla ihminen voi helpottaa kai-

puutaan päästä kaupunkien ulkopuoliseen luontoon. 

Turusen ym. (2010: 132) sekä Ward Thompsonin ja Aspinalin (2011) mukaan kau-

punkiluonto voi olla paikka, missä ihmiset voivat irtautua arjen hälystä, lievittää stressiä 

ja rentoutua. Sama huomio tuotiin esiin ryhmissä B ja D, missä mainittiin, että kaupun-

gissa oleva luonto auttaa irtautumaan sekä arjen hälystä että kiireestä ja lievittävää stres-

siä. Mustajoki (2015) on todennut, että stressi puolestaan nostaa verenpainetta, jolloin 

sydänlihas rasittuu ja verenpainesairauksien riski kasvaa. Ryhmissä B ja D vastaajat ker-

toivat reippailevansa kaupunkiluonnossa irtautuakseen arjesta. Liikkuminen luonnossa 

laskee sekä verenpainetta että sykettä ja vaikuttaa myönteisesti sydänlihaksen toimintaan. 
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Ihmisen kiire ja arjen huolet unohtuvat luonnossa liikkuessa ja mieliala kohenee. Luon-

nossa liikkuminen parantaa ihmisen psyykkistä terveyttä enemmän kuin vastaava sisäti-

loissa harrastettu liikunta (Kaplan 1995, Pretty ym. 2005, Pretty ym. 2007, Lee ym. 2014, 

Pasanen ym. 2014). 

 

N1 – No siinä saa semmosen tuntee, jos se on niinkö puisto, et sinne ei kuulu 

niitä ääniä. Nii kyllähä.. 

N2 – Nii pääsee pois siitä kaupungin hälystä… 

N1 – Nii. 

N2 – …vähäksi aikaa. 

M1 – Nii. 

N1 – Nii kyllähä se niinkö rauhottaa… 

N2 – Mm. 

N1 – …ja on semmone niinkö tavallaa virkist- tai sillä on virkistäviä vaiku-

tuksia. Että se ei oo semmone ihan tiiäks semmone pikkune, että: ’Joo 

nyt mä oon puistossa ja nään ihan kaikkialle, minne tää puisto loppuu. 

Ja sitte mä nään, että tuolla mennee bussi, johon mun pitää ehtiä.’ Nii, 

et ei se virkistä sillei samalla tavalla. 

N2 – Joo. 

M1 – Joo. 

Ryhmä B 

 

Kaupunkiluonnossa olemisen on todettu myös vahvistavan myönteisiä emootioita. 

Ihmiset tunsivat olevansa energisiä, keskittyneitä ja innostuneita vierailtuaan kaupunki-

luonnossa (Tyrväinen ym. 2007). Kävelyretki luonnossa rentouttaa ja rauhoittaa samalla, 

kun se vähentää väsymystä ja kielteisiä tuntemuksia kuten jännittyneisyyttä ja hämmen-

tyneisyyttä (Lee ym. 2014). Saman asian toivat esille vastaajat ryhmissä A, B ja D totea-

malla, että kaupunkiluonto kohentaa ihmisen mielialaa ja ryhmissä A, B ja C sanottiin 

kaupunkiluonnon myös rentouttavan. Erikseen ryhmissä A ja D kerrottiin, että ikkunas-

takin näkyvä kaupunkiluonto piristää ihmisen mieltä. Esimerkkinä mainittiin ryhmässä 

D, että työpöydän laittaminen ikkunan eteen, mistä näkyy luontoa, parantaa mielialaa ja 
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töiden teko on mielekkäämpää. Salonen (2005: 64–69) on todennut saman. Ikkunasta nä-

kyvä lähiluonto elvyttää, mikä on erittäin tärkeää tarkkuutta vaativien työtehtävien jäl-

keen. Tarkkuutta vaativat työtehtävät uuvuttavat laskien työtehoa. Samalla tavalla stres-

saavat tilanteet kuormittavat, sillä myös ne vaativat jatkuvaa tarkkaavaisuutta. 

 

N3 – Oon, jos täällä ei olis vihreetä ollenkaa nii, ei. Se ois aiva hirveetä. Ei 

varmasti ois jotenki nii ilone tai jotenki se ois masentavan harmaata 

niinku koko ajan. […]. Et, jos vaikka työpöytä ois sillä tavalla ikkunan 

ääressä, että näkee puiston kuin, että mä nään betonibunkkerit, nii ai-

van eri fiilis tehä vaikka kouluhommia. 

N2 – Kyllä. 

N1 – On se aina piristävää, ku vaikka käy kävelemässä tai pyöräilet jonneki, 

jos tulee yhtää sellanen pätkä, missä on pikkasenkaa metsää, nii-nii on 

se jotenki… 

N2 – Joo. 

N1 – …ihanaa. 

Ryhmä D 

 

Kaikissa ryhmissä haastateltavat kertoivat suosivansa paikasta toiseen kulkiessaan 

reittejä, joiden varrella on kaupunkiluontoa. He korostivat kyseisten reittien olevan miel-

lyttävämpiä ja huolettomampia kulkea kuin sellaisten, joiden varrella ei ole luontoa. Tä-

mäkin viittaa siihen, että vastaajien luontosuhteissa on naturalistisen näkemyksen piir-

teitä, sillä he arvostivat kaupunkiluonnosta saatavia miellyttäviä elämyksiä (Kellert 1996: 

11–13). Ryhmien A ja C vastaajat kertoivat suosivansa keskustassa kulkiessaan reittejä, 

joita käytettäessä tulee kuljettua puistojen läpi. 

Tyrväinen ym. (2007) ovat omassa tutkimuksessaan todenneet myönteisten emoo-

tioiden lisääntyvän, mikäli työmatkan varrella on kaupunkiluontoa yli puolet matkasta. 

Kielteisiin emootioihin ei todettu työmatkan laadulla olevan vaikutusta. Tässä tutkimuk-

sessa kaikissa ryhmissä todettiin, että koulu- tai työmatkan varrella olevaa kaupunkiluon-

toa on mukava katsella ja kyseinen luonto piristää mieltä. Ryhmässä D kuitenkin huo-

mautettiin, että sään ollessa huono voi kaupunkiluonto vaikuttaa myös masentavasti. 

Tämä johtui kuitenkin enemmän säästä kuin itse kaupunkiluonnosta. 
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M1 – No, onhan sillä tietysti se vähä virkistävempi vaikutus, että. Kuljet sen 

puiston läpi ja niitte puitte ali, ku harmaitte betonimöhkäleitte, että 

tuota. En mää tiiä. Kyllähän se tietysti on. Kyllä se ainaki itteä virkistää 

mieluummi mennä semmosen luonnonmukasemman ympäristön läpi, ku 

niinku tuota jonku kovasti rakennetun sillai. 

N1 – On se. Mun mielestä siit on niinkö, ylipäätänsä niinkö kivempi pyöräillä. 

Ja, no ehkä sit niinkö just keväällä ja kesällä sen niinkö vaikutuksen 

huomaa enemmä. Ku tällee talvella tuntuu, että ku on muutenki kylmä 

ja tiet on ihan hullu liukkaita ja hiekotetaan ja loskaa, et se ei ehkä sillä 

lailla oo nii virkistävää, ku sitä ei välttämättä pysty ees kattomaan sitä 

ympäristöä niin paljo sittekö puissa ei oo lehtiä ja muuta. Mut ehkä 

niinkö kesällä sen kyllä huomaa, et siitä on niinkö paljo vaa miellyttä-

vämpi ajaa. Siitä niinkö metsikön tai semmosen niinku läpi. 

M3 – Joo, kyllä siinä tulee ihan hyvä mieli, että näkkee vähä muutaki, ku 

muistaa, että on muutaki ku harmaata betoniseinää. Ja talvella myös 

lumiset puut on hienonnäkösiä. 

Ryhmä A 

Sekä yhdessä että yksin kaupunkiluonnossa 

Haastateltavien mukaan kaupunkiluontoon tulee lähdettyä, koska sinne on helppo päästä. 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että juuri saavutettavuuden ansiosta kaupunkiluonto 

edistää liikunnan harrastamista. On todettu, että kodin läheisyydessä sijaitsevat viheralu-

eet lisäävät muun muassa nuorten, kotiäitien ja vanhusten liikunnallisuutta ja heidän 

yleistä terveyttä (de Vries ym. 2003, Maas ym. 2006, Coughenour ym. 2014). Ryhmän D 

vastaajat totesivat, että kauemmas kaupungin ulkopuoliseen luontoon on toisinaan haas-

tavaa päästä ilman autoa. Lähistön kaupunkiluontoa suositaankin saavutettavuuden takia, 

sillä kuten Maas ym. (2006) ovat todenneet, esimerkiksi nuorten mahdollisuudet päästä 

kaukana sijaitseville luontoalueille ovat rajoitettuja. 

Vastaajien esille tuoma hyvä saavutettavuus mahdollistaa terveyden edistämisen 

kodin läheisyydessä. Lähistön puistoissa kävelyllä käyminen vähentää sydän- ja veri-
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suonisairauksiin sairastumisen riskiä ja kohentaa psyykkistä terveyttä muun muassa pa-

rantamalla itsetuntoa ja rentouttamalla (Bird 2004, Lee ym. 2014). Asuinalueella olevat 

viheralueet mahdollistavat sosiaalista kanssakäymistä alueen muiden asukkaiden kanssa 

lisäten heidän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ihmiset, joiden asuinalueen läheisyydessä on 

paljon viheralueita kokevat oman hyvinvointinsa hyväksi ja he eivät koe itseään yhtä eris-

täytyneiksi tai yksinäisiksi kuin ihmiset, joiden asuinalueen läheisyydessä on vain vähän 

viheralueita (Santana & Nogueira 2008: 163–164, Maas ym. 2009, Baur & Tynon 2010). 

Ihmiset käyvät puistoissa luonnossa oleskelun vuoksi eivätkä välttämättä reippail-

lakseen. Puistossa käyminen saattaa johtaa liikkumiseen ihmisillä, jotka eivät muuten 

harrasta liikuntaa (Bird 2004). Saman huomion toivat esille ryhmien A ja C vastaajat. He 

kertoivat, että kaupunkiluontoon lähdetään viettämään aikaa kavereiden kanssa ilman 

suunnitelmaa liikunnan harrastamisesta. Liikuntaa tulee kuitenkin harrastettua spontaa-

nisti kavereiden kanssa kaupunkiluonnossa muun muassa frisbeetä heittelemällä. 

Toisaalta jokaisessa ryhmässä oli myös vastaajia, jotka kertoivat lähtevänsä kau-

punkiluontoon liikkumaan. Varsinkin lenkille lähdettiin mielellään kaupunkiluontoon, 

koska sinne on helppo päästä ja se on miellyttävämpi lenkkeily-ympäristö kuin kerrosta-

lojen keskellä kulkeva reitti. On todettu, että asuinalueen lähistöllä sijaitsevat ulkoilureitit 

lisäävät ihmisten reippailuun käyttämää aikaa (Browson ym. 2000, Evenson ym. 2005). 

Luonnossa harrastettu liikunta kohentaa itsetuntoa, parantaa mielialaa ja kuluttavat te-

hokkaasti kaloreita ilman, että sydämen syke ja verenpaine kohoavat yhtä paljon kuin 

sisätiloissa tai rakennetussa ympäristössä suoritetun liikunnan aikana (Pretty ym. 2005, 

Pretty ym. 2007, Lee ym. 2014). Korkea verenpaine puolestaan altistaa verenpainesai-

rauksille (Mustajoki 2015). 

Jokaisessa ryhmässä kerrottiin, että kaupunkiluontoon mentiin lenkille liikkumisen 

harrastamisen lisäksi rauhoittumaan ja olemaan yksin. Vastaajat korostivat, että menevät 

lenkille ensisijaisesti rauhoittumaan ja vasta toissijaisesti reippailemaan. Luonnossa ole-

minen rauhoittaa ja rentouttaa viemällä pois arjen hektisyydestä ja stressistä. Rauhalli-

sessa kaupunkiluonnossa kävelyllä käyminen virkistää ihmisen mieltä ja parantaa tark-

kaavaisuutta (Kaplan 1995, Berman ym. 2008, Turunen ym. 2010: 132, Ward Thompson 

& Aspinall 2011, Berman ym.  2012). 
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N2 – Mmm. Siellä (viittaa Tuiran rantaan) on jotenki mukavampi mennä, ku 

saa. Ei tarvi katella niitä betonilaatikoita siellä keskustassa. 

M1 – Ja, no sitte, että ohan siellä paljo vähemmän niitä ihmisiäki… 

N2 – Nii. 

M1 – …nii ehkä se on sillee, että. 

N2 – Ja liikennevaloja. 

M1 – Nii. 

N2 – Ei tarvi pysähtyä. 

M1 – Sillee, että saa niinkö kokee olevansa ihan rauhassa ja yksin ja tällee. 

N2 – Mmm. Se on paljo rauhottavampaa käyä niinkö… 

M1 – Joo. 

N2 – …just jossain puistossa, ku sitte siellä keskustassa. 

N1 – Nii ei siinä oo, jos niinkö on vaikka lenkillä jossain tuolla Kuivasjärven 

rannalla nii ei siellä niinkö mikään muistuta siitä, et sula on hirveesti 

tekemistä ja kiirettä. Mitä sitte niinkö, et jos sä oot kaupungissa ja kat-

telet, ku ihmiset menee hirveetä vauhtia paikasta toiseen.  Nii kyllä se 

muistuttaa sitte sillai, että pitäskö iteki tehä jotain tärkiää. 

Ryhmä B 

 

Jokaisessa ryhmässä talvisella kaupunkiluonnolla nähtiin olevan terveyden kan-

nalta pienempi merkitys kuin kesäisellä kaupunkiluonnolla. Syyksi vastaajat sanoivat, 

että talvisessa kaupunkiluonnossa suoritettavat aktiviteetit ovat rajoitetumpia, esimer-

kiksi talvella ei puistoon mennä vain viettämään aikaa. Vain ryhmässä C ei juteltu hiih-

tämisestä ja pilkkimisestä. Muissa ryhmissä todettiin, että kaupunkiluonnosta tulee talvi-

sin nautittua juurikin pilkkimisen tai hiihtämisen yhteydessä. Pretty ym. (2007) ovat tut-

kimuksessaan huomanneet, että kalastaminen kuluttaa kaloreita siinä missä lenkillä käy-

minenkin, koska kalastukseen käytetään enemmän aikaa. Tutkimus suoritettiin tosin ke-

sällä, joten tulokset eivät ole suoraan verrattavissa pilkkimiseen, jonka vastaajat mainit-

sivat ryhmissä A, B ja D. 

Kaupunkiluonnossa vietetään paljon aikaa myös yhdessä kavereiden kanssa. Ryh-

mien kesken kaupunkiluonnon sosiaalisessa puolessa oli pieni kahtiajakoisuus. Piknikillä 

käyminen tuotiin esille ryhmissä B ja D. Ryhmissä A ja C kaupunkiluonnossa vietettiin 
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aikaa kavereiden kanssa spontaanisti ilman mitään lukkoon lyötyä suunnitelmaa. Ryh-

mässä A yksi vastaajista totesi menevänsä rannalle ja uimaan ystävien kanssa. 

 

M2 – Mja, kyllä sitä kavereitte kanssa voi vaikka, no just et: ”Mitä tehtäis?” 

”No lähetää paistaa makkaraa jonneki.” Se niinku taas semmone hyvä, 

mitä nyt voi yhessä tehä, et mennää jonneki Koitelii paistaa makkaraa 

tai laavulle tai johonki tällee, että. Semmone vähä vaihteluaktiviteettii, 

että ei aina semmone aina sisätiloissa ollaa jossaki tai… Ja onhan se 

ny erilaista paistaa makkaraa siellä Koitelissa, ku jossaki taloyhtiön 

grillikatoksessa, et on se ny aiva eri semmonen fiilis siellä, että. 

N1 – Mmm. Siinä on semmosta omaa rauhaa ja tilaa tavallaa paljo enemmä, 

ku sitte jossaki niinkö… 

M2 – Enemmä sitä intiimii… 

N1 – Nii. 

M2 – …tunnelmaa. 

M1 – Hmm. Ja kyllä ny kesälläki, mitä soit- kaverit kavereille soittaa tai ne 

soittaa, että mitä tehhään nii yleensä se on sillai, että ”No, eipä tässä 

ny oikee muuta keksi, mutta lähetäänkö vaikka jonneki Värtön rannal- 

Värtön rannallele ja keksitään sitte siellä mitä tehhää.” Että monesti se 

sillai mennee, että ku on kesä. Ja kyllä sitä miel-mieluiten on ulkona, 

ku on hyvä keli ja kaikkee tällästä nii. Ja se justiinsa se saavutettavuus, 

että mieluummi lähtee sinne muutaman kilometrin päähä siihe Värtö 

rantaan, ku siihe, että lähtee jonneki Sangijoelle kymmenen kilomet-

rin… 

*Yleistä naurahtelua* 

M1 – …päähä rentoutumaa, että mieluummi sitä yleensä mennee sinne. 

M2 – Mm. Se on niinku spontaanimpaa silloo… 

M1 – Mmm. 

M2 – …, ku alakaa mittää järjestelyjä tekkee. 

M1 – Niinpä. Se vaa, että ottaa vaa vaikka pyyhkee mukkaa ja frisbii mukkaa 

nii sillä jo saaki jo monta tuntia kulutettua siitä päivästä. 

Ryhmä A 
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Ystävyyssuhteet ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnin kannalta, koska syrjäytyneet ihmiset 

menehtyvät nuorempina kuin ihmiset, joilla on hyviä sosiaalisia suhteita. Hyvät sosiaali-

set suhteet edistävät verenkiertoelimistön toimintaa ja ehkäisevät mielenterveysongelmia. 

Puistojen ja muiden viheralueiden ansiosta ihmisillä on paikkoja, missä viettää aikaa ka-

vereiden kanssa ja edistää sosiaalista hyvinvointiaan (Hyyppä 1997: 130–131, Santana & 

Nogueira 2008: 163–164, Lafortezza ym. 2009, Turunen ym. 2010: 4). Kaikki haastatel-

tavat totesivat kaupunkiluonnon sosiaalisen puolen olevan piknikillä käymistä tai kave-

reiden tapaamista. Varsinkin ryhmässä C korostettiin kaupunkiluonnon olevan sosiaali-

suutta vaativa paikka. 

 

M1 – Ja tota muutenki siinä, ku sä oot porukalla sä pääset pelailemaan. Sitä 

nauttii ihan eri tavalla siitä kaupunkiluonnosta… 

M2 – Mm. 

M1 – …, esimerkiks heittelet vähä frisbiitä tai teillä on joku pallo mukana, te 

potkiskelette sitä ja tällee. Nii se yhdistää sen rentoutumisen sen-sen 

sosiaalisen tapahtuman sen kaupunkiluonnosta nauttimisen sitte niinku 

kokonaisuutena, että. 

M2 – No just semmonen se on niinku, että otat kaljaa reppuu ja niinku menet 

sitä kittaamaan sitä porukana kanssa ja samalla niinku huonoja vitsejä, 

nii kyllähän se niinku rentouttaa eri tavalla, ku yksinää-yksin oleminen. 

N1 – Mjoo, siis on siinä tavallaa se kaupunki on tavallaa kuitenki koko ajan 

läsnä. Et se on ihan eri asia, et jos sä meet johonki täällä nii puistoo 

istuskelemaa tai kattelemaan merta, ku että olisit jossain omalla mö-

killä ihan täydessä hiljasuudessa istuskelemassa, että. Tavallaa se kau-

punki niinkö tekkee sinne sen, että siinä sitte monesti tulee oltua kave-

reitten kanssa sitte. Että se-se ei jotenki ei ehkä osaa olla yksin. 

M4 – Mjoo. 

Ryhmä C 

 

Ryhmässä C kaupunkiluonnon sosiaaliseen puoleen liitettiin erittäin voimakkaasti alko-

holin nauttiminen. He korostivat, että kesällä kaupunkiluonnossa oleskeluun kavereiden 
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kanssa liittyy yleensä aina myös alkoholin käyttö. Ryhmässä A alkoholin käyttö rinnas-

tettiin huonoon kaupunkiluontoon, missä käyttäjäkunta pilaa kaupunkiluonnon nautti-

malla siellä alkoholia tai käyttämällä huumausaineita ja häiritsemällä muita ihmisiä. Al-

koholia saa Suomessa nauttia esimerkiksi puistossa, jos tämä ei häiritse puiston muita 

käyttäjiä (Järjestyslaki 2003: 2 § 4). Ryhmissä B ja D eivät edellä mainitut ilmiöt tulleet 

esille lainkaan. 

Ryhmässä D veneily Oulun edustalla ja rantautuminen Oulun edustalla sijaitseville 

saarille nauttimaan lounasta tai kävelemään ystävien kanssa oli kahdelle vastaajalle tär-

keä luonnossa liikkumisen tapa. Ryhmissä A ja D oli kummassakin myös yksi vastaaja, 

joka kertoi käyvänsä kaupunkiluonnossa vaeltamassa ja makkaraa paistamassa ystäviensä 

kanssa. Näissä ryhmissä tämä vaeltelu tapahtui Koitelinkoskien maastossa, minkä lasket-

tiin kuuluvan Oulun kaupunkiluontoon. Ryhmässä D puolestaan yksi haastatelluista ker-

toi käyvänsä kaupunkiluonnossa yhdessä ystävien kanssa kävelyllä. Liikkuminen yhdessä 

muiden kanssa kohentaa ihmisen itsetuntoa ja psyykkistä hyvinvointia. Ylläpitääkseen 

liikunnallisuuttaan ihminen tarvitsee sosiaalista tukea. Hyvät sosiaaliset suhteet puoles-

taan tukevat tasapainoisen minäkäsityksen muodostumista. Tasapainoisen ja myönteisen 

minäkäsityksen omaava ihminen on aktiivinen sosiaalinen toimija erilaisissa sosiaalisissa 

verkostoissa (Weinberg & Gould 1995: 171, Pakarinen ja Roti 1995: 132–136, Bird 2004, 

Kouvo 2014: 137–149). 

Ward Thompson ja Aspinall (2011) kertovat naisten vierailevan luonnossa mie-

luummin yhdessä jonkun kanssa kuin yksin. Tässä aineistossa kyseistä ilmiötä ei kuiten-

kaan ollut nähtävissä. Sekä naiset että miehet vierailivat yhtä mielellään luonnossa yksin 

kuin yhdessä kavereiden kanssa. Kaikki vastaajat olivat viettäneet lapsina paljon aikaa 

luonnossa, joten he suhteutuivat erittäin myönteisesti kaupunkiluonnossa vietettyyn ai-

kaan ja totesivat sillä olevan terveyttä parantavia vaikutuksia. 

Oulun kaupunkiluonto opiskelijan silmin 

Vastaajat kehuivat Oulun kaupunkiluonnon roskattomuutta ja yleistä siisteyttä. Suomen 

laissa on kunnat velvoitettu pitämään huolta yleisistä alueistaan. Virkistysalueiden siis-

teydestä huolehtii ensisijaisesti niiden haltija, joka Oulussa on kaupunki (Oulun YK se-

lostus 2004: 26–27, Yleiskaava 2020 2004, Jätelaki 2011: § 74). Haastateltavat kiittelivät 
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useaan otteeseen kaupunkia viheralueiden hyvästä hoidosta. He kertoivat olevansa tyyty-

väisiä Oulun kaupunkiluonnon yleiseen tilanteeseen. Oulussa viheralueiden hoidosta vas-

taa useimmissa tapauksissa Oulun tekninen liikelaitos (Ouka 2015 c & d). 

Kaikki vastaajat pitivät Oulun kaupunkiluontoa helposti saavutettavana. Kuitenkin 

ryhmissä B ja D todettiin, että kaikille ihmisille kaupunkiluonto ei ole välttämättä helposti 

saavutettavissa. Ryhmässä B esimerkkinä vaikeasta pääsystä kaupunkiluontoon esitettiin 

pyörätuolilla liikkuvat ihmiset ja vanhukset, jotka liikkuvat huonosti ja asuvat suhteelli-

sen kaukana lähimmästä puistosta. Kodin lähellä sijaitsevat viheralueet lisäävät liikku-

mista varsinkin ryhmillä, joiden olisi muuten haastavaa päästä luontoon. Yksi tällainen 

ryhmä ovat yli 60-vuotiaat, joilla yleisen toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämisessä kodin 

läheisyydessä olevilla viheralueilla on merkittävä rooli (Sievänen & Neuvonen 2014: 33, 

de Vries ym. 2003). 

 

M1 – Kyllä mä uskoisin, että on silleen helpon pääsyn takana, että tai jotain 

sinne päin. 

N2 – Ainaki kesällä. Talvella en tiiä. Ehkä sinne silloinki voi mennä. 

N1 – Joo. Kyllä se kesällä on munki mielestä parempi ja kyllä. En sitte tiiä, 

onko se kaikille niin tavallaan helppo mennä, että jos oot vaikka pyö-

rätuolissa nii miettii, et miten noita aurataan noita teitä. Nii, et siinä on 

välillä semmosia tosi isoja kumpareita… 

N2 – Mmm. 

N1 – …niinkö pyörätien ja autotien välissä, et jos pitää ylitellä teitä. Nii ei se 

kaikille oo välttämättä niin helppo mennä. Ja sitte, jos miettii niinkö 

vanhuksia ja sitte, jos asuu vaikka niinkö tuolla mun mielestä tuolla 

niinkö tuolla Limingantullissa päin, ku mun mielestä siellä se on aika 

semmosta betonista. 

N2 – Mmm. 

N1 – Nii mä en tiiä, et onko sieltä sit nii helppo tavallaa lähtee, koska kyllä-

hän se matkaki määrittää, et jos sieltä tulee Ainolan puistoo, nii se on 

tosi pitkä matka. 

 Ryhmä B 
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Kaikissa ryhmissä oltiin yhtä mieltä siitä, että Oulussa on paljon kaupunkiluontoa. Tämä 

teki heidän mukaansa Oulusta esteettisesti miellyttävän kaupungin. Ryhmässä C yksi vas-

taajista totesi, että kaupunkiluonnon ansiosta Oulu tuntuu pienemmältä kuin oikeasti on-

kaan. Saman totesi myös yksi ryhmän A vastaajista. Kaikissa ryhmissä huomautettiin, 

että kaupunkiluonnon määrä kasvaa keskustasta kauemmaksi mentäessä. Oulun kaupunki 

pyrkii myös säilyttämään viheralueiden määrän kaupunkia kehitettäessä. Keskustan alu-

eella rakennuskanta on tiiviimpää kuin sen ulkopuolella, jolloin viheralueiden määrä kas-

vaa kaupungin laitoja kohden (Oulun YK selostus 2004, Yleiskaava 2020 2004).  

 

M3 – […]. Tosi hyvät-tosi hyvät puitteet, on tosi hyvin ranta-ranta-alueita ja 

puistoalueita, mutta ehkä se vielä, että ne pystyttäis niinku hyödyntä-

mään vielä paremmin. Paremmin se meri saatas niinku auki siitä. 

M1 – Mm. 

M3 – Kiikeli ei olis ainut spotti, mistä voi niinku nähä sen sadan metrin ka-

sitaleen sinne merelle. 

[…] 

M1 – […]. Että tota Oulussa kuitenkin välittyy se samanlainen fiilis, että se 

osaa hyvin peittaa keskustaa lukuun ottamatta sen, että tämä on kah-

den- eiku mitä 150 000 ihmisen kaupunki. se onnistuu siinä sillä kau-

punkiluonn-luenol-luonnolla mun mielestä. Että sillon siinä mielessä 

Oulun viihtyvyyteen merkittävä-merkittävä juttu, jos vertaa johonkin 

Helsingin Kallioon tai. 

M2 – No Helsinki nyt on. 

M1 – Helsinki-Helsninki. Nii. Mutta tota se onnistuu sillä kätkemään paljon 

sitä omaa kokoaan ja tällästä. 

Ryhmä C 

 

Kaikissa ryhmissä arvostettiin myös kodin läheisyydessä sijaitsevia metsiköitä. Ou-

lun kaupunki onkin kaavoittanut asutusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat met-

sät ulkoilukäyttöön. Hiukan kauempana sijaitsevat metsät puolestaan on osoitettu virkis-

tyskäyttöön ja niitä käytetäänkin retkeilyyn ja marjastukseen (Metsien hoito ja käyttö-

suunnitelma 2011: 6–7). Yksi ryhmän D vastaajista toivoi, että myös asutusalueella olisi 
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metsiä, missä voisi käydä marjassa. Asuinalueilla sijaitsevia metsiä ei Oulussa ole kaa-

voitettu tähän tarkoitukseen vaan marjastukselle on varattu hiukan kauempana sijaitsevia 

metsiä (Metsien hoito ja käyttösuunnitelma 2011: 6–7). 

Jokaisessa ryhmässä tärkeäksi osaksi Oulun kaupunkiluontoa luettiin vesistöt, joi-

den merkitys virkistyspaikkoina kesäisin on vastaajien mielestä suuri. Haastateltavat ker-

toivat käyvänsä melomassa, rannalla uimassa tai vain katselemassa merta ja viettämässä 

aikaa. Vaikka vesistöt koettiin ensisijaisesti kesäajan virkistyspaikkoina, kaikissa muissa 

ryhmissä paitsi ryhmässä C todettiin niillä olevan merkittävä osa talviaktiviteettien kan-

nalta. Vesistöistä ei mainittu missään vaiheessa, että ne olisi huonosti hoidettuja, joten 

Oulun kaupungin (Ouka 2015 e) suorittamaan vesistöjen kunnossa pitämiseen ollaan tyy-

tyväisiä. 

Pyykös- ja Kuivasjärviä kehuttiin kaikissa ryhmissä miellyttäviksi alueiksi käydä 

lenkillä. Ryhmissä B ja D niiden todettiin olevan myös talvisin mukavia paikkoja, koska 

niiden jäällä voi hiihtää ja käydä pilkillä. Uimaan tai kalaan eivät vastaajat kertoneet 

näille järville kesäisin menevänsä vaan ennemmin Oulujoelle. Tällä hetkellä Oulun kau-

punki kuitenkin pyrkii kunnostamaan Pyykös- ja Kuivasjärveä, jotta niitä voidaan kesäi-

sin käyttää uimiseen ja veneilyyn (Pyykös- ja Kuivasjärven kunnostuksen yleissuunni-

telma 2004: 1, 10–11). 

Muutamat alueet Oulun kaupunkiluonnosta saivat erityismainintoja. Näitä alueita 

olivat Tuiran ranta-alueet, Ainolan puisto ja keskustan pienet puistot. Tuiran ranta-aluei-

den viihtyisyyttä ja esteettistä miellyttävyyttä kehuttiin kaikissa muissa ryhmissä paitsi 

ryhmässä D, missä kyseinen alue ei tullut puheeksi lainkaan. Oulun yleiskaavassa 2020 

Tuiran ranta-alueet on kaavoitettu kuuluvaksi kansalliseen kaupunkipuistoon. Samoin 

kuin Ainolan puisto, jota kehuttiin kaikissa ryhmissä hyväksi kaupunkiluonnoksi (Yleis-

kaava 2020 2004). Näiden alueiden maisemallisten arvojen säilyttäminen on yksi kau-

punkipuiston tavoitteista (Oulun YK selostus 2004). Keskustan pienet puistot koettiin jo-

kaisessa ryhmässä tärkeiksi vaihtelevuuden tuojiksi rakennuskannassa. Saman on toden-

nut myös Oulun kaupunki yleiskaava 2020 selostuksessa (2004), missä puistojen todettiin 

lisäävän keskustan viihtyisyyttä. 
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Kuva 4. Ylemmässä kuvassa näkymä Oulun torinrannasta merelle. Vasemmalla kuvassa kaupunginteatteri 

ja oikealla kaupungin kirjasto. Alemmassa kuvassa lähikuva, missä teatterin ja kirjaston välistä näkyy meri. 

Kuvat: Katariina Joutsen, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kuvissa näkymä merelle Oulun kaupunginteatterin takaa. Kuvat : Katariina Joutsen, 2015. 

 

Ryhmissä A ja C annettiin kaupungille kritiikkiä riittämättömästä merenrantojen 

virkistyskäyttö mahdollisuudesta. Ryhmissä koettiin, että kaupunki ei tarjoa riittävästi 
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mahdollisuuksia nauttia merinäköalasta (Kuva 4. ja Kuva 5.). Molemmissa ryhmissä eh-

dotettiin torinrannan avaamista siten, että siitä näkyisi meri. Oulun yleiskaava 2020 se-

lostuksessa (2004: 9) todetaan, että torinranta-aluetta tullaan kehittämään kaupunkipuis-

tona, jossa sallitaan ranta-alueen luonnollisen oloinen muuttuminen, mutta muun muassa 

veneväylät säilytetään suunnitelmallisin toimenpitein. Maankäyttö- ja rakennuslain 

(1999: 9 § 68) mukaan kansallisen kaupunkipuiston yhtenä pyrkimyksenä on säilyttää 

alueen maisemallinen kauneus sekä toimia mahdollisena virkistysalueena. Myös yleis-

kaavassa 2020 (2004) näkyy, että torin edustan merialueet kuuluvat suunnitellun kaupun-

kipuiston piiriin, eikä niiden ranta-alueille ole suunniteltu lisää rakennuksia. Nykyisten 

rakennusten purkaminen ja merinäköalan avaaminen sitä kautta ei ole kuitenkaan toden-

näköistä. 

Kaikissa muissa ryhmissä paitsi ryhmässä B tuotiin esille huoli siitä, että Oulussa 

rakennetaan uusia asuinalueita nopeaa tahtia. Luonnon huomioon ottaminen uusien asuin-

alueiden rakentamisessa koettiin tärkeäksi. Varsinkin ryhmissä A ja C haastateltavat oli-

vat huolissaan rantojen umpeen rakentamisesta. Samalla kyseenalaistettiin uusien asuin-

alueiden tarpeellisuus. Oulun yleiskaava 2020 selostuksessa (2004) kaupungin asukas-

määrän ennustetaan kasvavan, mikä johtaa uusien asuntojen sekä palveluiden tarpeeseen. 

Oulun kaupunki tulee kehittämään keskustan aluetta lähialueiden lisärakentamisella, 

mutta alueen viihtyisyys huomioidaan rakentamalla uusia ja hoitamalla olemassa olevia 

puisto- ja jalankulkualueita. 

Vuonna 2010 oululaisille tehdyssä metsien hoitoon ja käyttöön liittyvässä kyselyssä 

tuli esille, että Ouluun toivottiin vähemmän hoidettuja luonnontilaisia kasvillisuusalueita 

(Metsien hoito ja käyttösuunnitelma 2011: 5). Sama toive esitettiin ryhmässä A, missä 

toivottiin, että kaupunki antaisi jonkin metsäalueen kasvaa luonnontilaiseksi vanhaksi 

metsäksi. Toisaalta ryhmässä B todettiin, että Oulussa on vanhoja luonnontilaisia metsiä, 

missä puut saavat lahota. Tästä päätellen Oulussa on vanhoja luonnontilaisia metsiköitä, 

mutta ei kovin paljon. Ryhmässä C puolestaan toivottiin Ouluun enemmän puistoja. Ou-

lun kaupunki on päättänyt muun muassa Hietasaaren eteläosan varata luonnonmukaisena 

säilytettäväksi virkistysalueeksi. Alueesta ei tehdä puistoa vaan se säilytetään maanko-

hoamisrannikkona. Olemassa olevat puistot ja muut viheralueet turvataan ja pyritään säi-

lyttämään, mutta kaupunkipuistoa lukuun ottamatta ei Ouluun ole suunniteltu uusia puis-

toalueita (Oulun YK selostus 2004). 
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Ryhmän D toivomus luontopolkujen lisäämisestä ei ole esillä Oulun yleiskaava 2020 se-

lostuksessa (2004), mutta kyseisessä selostuksessa tuodaan esille olemassa olevien ulkoi-

lureittien ylläpitäminen. Ryhmässä D myös kritisoitiin sitä, että Oulun kaupungin Inter-

net-sivuilta ei löydä helposti tietoa luontoreiteistä tai nuotiopaikoista. He totesivat tietä-

vänsä Oulunsalosta yhden luontopolun ja Letonniemen alueen, mutta muita luontopol-

kuja ja ulkoilureittejä he eivät ryhmänä kyenneet muistamaan. Nykyisin Oulun kaupungin 

Internet-sivuilla on kattavasti tietoa alueen luontoreiteistä. Jokaisesta reitistä ei kuiten-

kaan löydy karttaa. Hiukan heikommin on saatavilla tietoa nuotiopaikoista ja niiden si-

jainneista. Sivuilla mainitaan usein, että reitin varrella on nuotiopaikka, mutta sitä ei ole 

merkitty karttaan. Internetistä löytyvät kartat ovat peruskarttoja, joissa näytetään luonto-

reitin sijainti Oulussa, mutta ei aina itse reittiä (Ouka f 2015). 

Pohdinta 

Kaupunkiluonnon määritelmät olivat vastaajilla hyvin samanlaisia, mikä johtuu vastaa-

jien samankaltaisista luontokokemuksista lapsuudessa. Samankaltaiset lapsuuden luonto-

kokemukset olivat myös syynä siihen, että vastaajien kotipaikkakunnalla ei ollut vaiku-

tusta vastauksiin. Kaikki haastateltavat olivat lapsena käyneet marjassa, sienessä tai mök-

keilemässä, mistä johtuen kaupunkiluonto ja muu luonto eroteltiin toisistaan kaikissa fo-

kusryhmähaastatteluissa. Kaupunkiluontoa kuvailtiin aina jollain tasolla keinotekoisena 

ja hoidettuna. 

Kaupunkiluonnon määrittelyssä vesistöjä ei suoraan mainittu. Vesistöt kuitenkin 

kuuluvat määritelmään, sillä kaupunkiluonto määriteltiin hoidetuksi alueeksi, joka on 

joko suunnitelmallista tai ei-suunnitelmallista kaupunkiluontoa. Missään vaiheessa mää-

rittelyissä ei rajattu ranta-alueita tai vesistöjä pois, mutta niitä ei erikseen mainittukaan. 

Vastaajat automaattisesti olettivat myös näiden alueiden sisältyvän kertomiinsa ja kuvai-

lemiinsa kaupunkiluonnon määritelmiin. 

Haastateltavien näkemys kaupunkien luonnosta on monimuotoinen, mikä tuli esille 

määrittelyissä. Kaupunkiluonto kuvailtiin kahden toisistaan hiukan eroavan määrittelyn 

avulla eli suunnitelmallisen ja ei-suunnitelmallisen kaupunkiluonnon. Kaikissa fokusryh-

missä tuli selkeästi esille, että nämä erilaiset määritelmät tukevat toisiaan ja ovat yhtä 

tärkeitä kaupungin viihtyvyyden kannalta. Haastateltavat korostivat, että paikka määrittää 
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kaupunkiluonnon. Keskustassa on yleensä enemmän suunnitelmallista kaupunkiluontoa 

ja keskustan ulkopuolella puolestaan ei-suunnitelmallista. 

Kaupunkien luonnon kuvaaminen kasvillisuuden avulla oli vastaajille luontainen 

tapa määrittää kaupunkiluonto. Yksi ryhmän A vastaajista totesikin, että luontoa tulee 

aina ajateltua kasvillisuuden kautta, ei eläinten. Koska kaikki vastaajat määrittelivät kau-

punkiluonnon kasvillisuuden kautta, vaikuttaisi tämä olevan kulttuurillisesti tai koulussa 

opittu tapa käsittää luonto. Karjalainen (2004) toteaa, että ympäristö koetaan aina sidok-

sissa kulttuuriin. Suomalaiselle kulttuurille vaikuttaisi tämän tutkimuksen perusteella ole-

van ominaista, että luonto määritellään kasvillisuuden avulla. 

Vastaajien kuvailemat hyvän kaupunkiluonnon piirteet olivat hyvin samanlaisia. 

Samoin olivat huonon kaupunkiluonnon piirteet. Tämä johtuu siitä, että ihmiset oppivat 

pitämään määrättyjä asioita esteettisesti miellyttävinä tai epämiellyttävinä kanssakäymi-

sessä muiden ihmisten kanssa. Luontoon liitetyt kauneusihanteet ovat sidottuja kulttuu-

riin (Karjalainen & Verhe 1995: 17, Karjalainen 2004). Haastateltavat myös kuvailivat 

monisanaisemmin hyvää kuin huono kaupunkiluontoa, koska se oli helpompaa. Vastaa-

jien oli paljon vaikeampi keksiä, miten kuvailla huonoa kuin hyvää kaupunkiluontoa. 

Taustalla vaikuttaa vastaajien esteettisyyttä korostava luontosuhde. Yhdelläkään vastaa-

jista ei ollut kielteistä luontosuhdetta, missä luontoa pidetään rumana (Kellert 1996: 14–

17, 24–26). 

Oletin, että funktionaalisen kaupunkiluonnon määritelmään olisi vastauksissa vii-

tattu enemmän. Oletin, että haastatteluissa olisi noussut esille kaupunkiluonnon merkitys 

lämpösaarekeilmiötä heikentävänä tekijänä, mutta näin ei tapahtunut kertaakaan. Ilmei-

sesti kesäpäivät eivät ole Suomessa niin kuumia, että vastaajat huomioisivat puiden vii-

lentävän vaikutuksen. Saattaa myös olla, että lämpösaarekeilmiön huomaaminen on vai-

keaa ja asiasta ei tästä syystä keskusteltu fokusryhmissä. Tieteellisissä tutkimuksissa on 

kuitenkin näytetty toteen, että kaupungin viheralueet heikentävät lämpösaarekeilmiötä ja 

vähentävät kyseisestä ilmiöstä aiheutuvia haittavaikutuksia kuten lämpöstressiä (Tan ym. 

2010, Tan ym. 2007). 

Vastauksissa kaupunkiluonnon vaikutuksista ihmisten terveyteen korostuivat 

psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset. Tämän aineiston perusteella voidaan todeta, että 

psyykkiset vaikutukset on helppo huomata. Sosiaaliset vaikutukset puolestaan korostui-
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vat, koska kaupunkiluontoon meneminen koettiin usein sosiaaliseksi tapahtumaksi. Kau-

punkiluontoon mentiin joko rauhoittumaan ja virkistymään tai ylläpitämään sosiaalisia 

suhteita. Ryhmissä A ja C oli kummassakin yksi vastaaja, joka oli lapsena käynyt parti-

ossa. Muuten vastaajat eivät viitanneet missään vaiheessa järjestö- tai harrastustoimin-

taan, jota voi harjoittaa luonnossa. He eivät myöskään kertoneet esimerkiksi juttelevansa 

muiden luonnossa liikkujien kanssa ja tuntevansa heihin yhteenkuuluvuutta (Simula 

2012: 174–176). Puutarhanhoito ja siihen liittyvät sosiaaliset ja fyysiset elementit eivät 

myöskään tulleet esille fokusryhmähaastatteluissa (Dunnett & Qasim 2000). Tämä johtuu 

haastateltavien asuinalueista. Vain yksi haastateltavista asui omakotitaloalueella ja muut 

kerrostaloalueilla, joten suurimmalla osalla vastaajista ei ole omaa puutarhaa, jota hoitaa. 

Kaupunkiluonnon vaikutuksia fyysiseen terveyteen mainittiin vain puhuttaessa len-

killä käymisestä. Silloinkin korostettiin kaupunkiluonnossa lenkillä käymisen psyykkisiä 

terveysvaikutuksia. Tietenkin jotkin fyysiset vaikutukset kuten verenpaineen alhaisena 

pysyminen ja veren valkosolujen määrän kasvaminen luonnossa liikuttaessa (Li 2010, 

Lee ym. 2014) ovat asioita, joita ihminen ei itse havaitse. Näitä vaikutuksia en olettanut 

vastaajien huomaavan, mutta oletin heidän kertovan käyvänsä kaupunkiluonnossa len-

killä muun muassa ylläpitämässä omaa kuntoaan. Haastateltavat eivät kuitenkaan viitan-

neet käyvänsä mielellään pitkillä lenkeillä kaupunkiluonnossa kohottaakseen kuntoaan ja 

ehkäistäkseen painonnousua. Nämä fyysiset tekijät ovat sellaisia, että ihminen huomaa 

ne. Näiden haastatteluiden perusteella kuitenkin ihmiset näyttävät vierailevan kaupunki-

luonnossa ensisijaisesti ylläpitääkseen ja edistääkseen psyykkistä ja sosiaalista terveyt-

tään. Liikkuminen ja fyysisen terveyden edistäminen ovat toissijaisia toimintoja kaupun-

kiluonnossa. 

Haastattelut suoritettiin kevättalvella, mutta siitä huolimatta vastaajat korostivat 

kaupunkiluonnossa harrastettavien kesäaktiviteettien merkitystä. Ryhmissä A, B ja D 

mainittiin hiihto ja pilkkiminen talviaktiviteetteina. Ryhmissä A ja B oli kummassakin 

myös yksi vastaaja, joka totesi talvisen kaupunkiluonnon olevan kaunista. Tästä huoli-

matta vastauksissa korostui kesä. Kaupunkiluonnossa oleillaan enemmän kesäisin ja kau-

punkiluonnon merkitys ihmisille on vastaajien mukaan kesäisin suurempi kuin talvisin. 

Tämä johtuu siitä, että kaupunkien luontoa kyetään hyödyntämään monipuolisemmin ke-

sällä kuin talvella. 
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Oulun kaupunkiluonnosta sekä maalla sijaitseva kaupunkiluonto että vesistöt olivat vas-

taajille yhtä tärkeitä. He viettivät aikaa molemmissa ja totesivat, että kaupunkiluontoa 

hoidetaan hyvin. Oulun väestön kasvaessa asuinpinta-alaa tarvitaan lisää (Oulun YK se-

lostus 2004: 6, 10). Tässä tutkimuksessa kuitenkin kritisoitiin Oulun kaupunkia uusien 

asuinalueiden rakentamisesta. Ryhmien A, C ja D haastateltavat ilmaisivat olevansa huo-

lissaan luonnon huomioimisesta kaupunkisuunnittelussa. He kertoivat, että metsiköitä on 

raivattu uusien asuinalueiden tieltä ja myös ranta-alueille on rakennettu uusia asuinalu-

eita. Vastaajat haluavat säilyttää ranta-alueita ja metsiä luonnontilaisina, koska he kaikki 

kokivat sekä maalla sijaitsevan kaupunkiluonnon että vesistöt tärkeiksi. 

Haastateltavat eivät maininneet mitään kielteistä Pyykös- ja Kuivasjärvestä, mutta 

he eivät myöskään kertoneet hyödyntävänsä näitä järviä kesällä virkistyskäytössä. He 

hyödynsivät mieluummin Oulujokea kalastus- ja uimispaikkana. Pyykös- ja Kuivasjär-

vien kunnostaminen mahdollistaa monipuoliset virkistyskäyttömahdollisuudet ja vähen-

tää näiden järvien rehevöitymistä (Pyykös- ja Kuivasjärven kunnostuksen yleissuunni-

telma 2004: 10–11), jolloin mahdollisesti opiskelijat hyödyntävät näiden järvien tarjo-

amia virkistysmahdollisuuksia enemmän myös kesäaikaan. 

Ainolan puisto, Tuiran ranta-alueet ja keskustan pienet puistot saivat erityismainin-

toja haastatteluissa. Vastaajista alle puolet asui keskustassa tai keskustan välittömässä lä-

heisyydessä, mutta kuitenkin keskustan alueella sijaitsevat viheralueet saivat erillismai-

nintoja. On mielenkiintoista, että yliopiston läheisyydessä sijaitsevista viheralueista ei 

yksikään saanut yhtä paljon mainintoja kuin edellä mainitut viheralueet. Ehkä keskustassa 

viheralueiden ja rakennettujen alueiden välinen kontrasti mielletään suuremmaksi kuin 

yliopiston ympäristössä ja tästä johtuen keskustassa olevien hyvien viheralueiden ole-

massa oloa halutaan korostaa. 

Haastatteluissa Oulun yliopiston opiskelijoiden näkemykset kaupunkiluonnosta oli-

vat erittäin samankaltaisia. He arvostivat samoja asioita Oulun kaupungin luonnossa. 

Eroavaisuuksiakin oli ryhmien ja vastaajien kesken, esimerkiksi talvisesta kaupunkiluon-

nosta keskusteltaessa. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja -käyttöisyys tulivat erittäin 

näkyvästi ilmi tässä tutkimuksessa. Kaupunkiluonto on yhtä aikaa suunnitelmallista, ei-

suunnitelmallista sekä yksilöllisiin paikkakokemusiin ja luontosuhteisiin sidottua. Kau-
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pungin viheralueita voidaan hyödyntää niin rauhoittumiseen ja yksi olemiseen kuin sosi-

aalisten suhteiden ylläpitämiseenkin. Haastateltavat arvostavat Oulun kaupunkiluontoa 

kokonaisuudessaan, mutta toivovat paikka paikoin pieniä muutoksia. 

Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimukset 

Oulun kaupunki voi hyödyntää tässä tutkimuksessa esille tuotuja mielipiteitä ja johtopää-

töksiä, koska tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä. Hyvän reliabiliteetin takaa tarkasti litte-

roidut haastattelut. Jokainen sana, naurahdus ja hymähdys on litteroitu. Tarkkoja sääntöjä 

litteroimiseen ei ole ja kuten Kvale (1996: 163) toteaakin, jokainen ihminen litteroi hiu-

kan eri tavoin. Tässä työssä olen kuitenkin tehnyt litteroinnin mahdollisimman tarkasti, 

mutta ilman foneettisia merkintöjä. Samoin hyvä reliabiliteetti johtuu siitä, että lukijan on 

mahdollista tuloksia lukiessaan huomata, mistä kaikki tutkimuksessa tehdyt johtopäätök-

set on johdettu. Tutkimuksen aineiston tarkastelu on tehty avoimesti ja lukijalle helposti 

seurattavalla tavalla (Anttila 1997: 408). 

Tutkimuksen validiteetti on hyvä, koska teoreettinen viitekehys ja tulokset keskus-

televat luontevasti keskenään ja tukevat toisiaan samalla. Tutkimuksessa käytetyt käsit-

teet ja teoriat antavat kattavan kuvan käsiteltävästä aiheesta, joten sisällön validiteetti on 

myös hyvä (Anttila 1997: 402–405). Kaikki teoriassa esille tuodut näkökulmat kaupun-

kiluonnosta ja sen terveydellisistä vaikutuksista eivät tulleet esille fokusryhmähaastatte-

luissa. Tämä johtuu siitä, että haastateltavat eivät ole kaupunkiluonnon asiantuntijoita 

vaan tavallisia opiskelijoita. Heidän näkemyksensä kaupunkiluonnosta ovat suppeampia 

kuin teoriassa esitetyt näkemykset. Toisaalta useamman fokusryhmähaastattelun tekemi-

nen ei olisi ollut järkevää, koska vastaukset olivat neljännen haastattelun jälkeen erittäin 

samankaltaisia. Tämä viittaa siihen, että tutkimuksessa on saavutettu saturaatio (Krueger 

& Casey 2000: 26). 

Menetelmänä fokusryhmähaastattelu on sovelias tutkittaessa ihmisten näkemyksiä 

ja mielipiteitä kaupunkiluonnosta. Syvähaastatteluilla olisi saatu mahdollisesti syvälli-

sempiä vastauksia, mutta fokusryhmähaastattelun etuna on, että pienemmällä työmäärällä 

voidaan tarkastella useamman ihmisen mielipiteitä ja saada aikaan ihmisten välistä poh-

dintaa (Krueger & Casey 2000: 11). Ihmisten välinen pohdinta puolestaan voi johtaa sel-

laisiin oivalluksiin kaupunkiluonnosta, joita syvähaastattelussa ei välttämättä olisi tuotu 

esille. Fokusryhmähaastatteluiden ongelmana on yleensä ryhmädynamiikka, jossa ujot 
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ihmiset eivät välttämättä saa puheenvuoroa (Krueger & Casey 2000: 73). Tämä ongelma 

ei kuitenkaan esiintynyt tässä tutkimuksessa vaan kaikki vastaajat saivat sanoa mielipi-

teensä. Tunnelma jokaisessa haastattelu tilanteessa oli kannustava, rauhallinen ja jokaisen 

mielipidettä arvostava. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tarkastella, miten kaupunkiluonnon mää-

rittely vaihtelee esimerkiksi ikäryhmittäin. Tässä tutkimuksessa vastaajat olivat iältään 21 

– 29 -vuotiaita yliopisto-opiskelijoita ja he kuvailivat kaupunkiluontoa sekä suunnitel-

mallisen että ei-suunnitelmallisen määrittelyn kautta. Mahdollisesti eläkeiässä olevien ih-

misten näkemys kaupunkiluonnosta poikkeaisi opiskelijoiden näkemyksestä. Tekemällä 

fokusryhmähaastattelut eläkeiässä oleville voisi tässä tutkimuksessa ja uusissa haastatte-

luissa saatuja näkemyksiä verrata keskenään ja saada selville, onko sukupolvien välillä 

eroja. Tiedostamalla, miten kaupunkien eri-ikäiset asukkaat määrittävät kaupunkiluon-

non, voidaan paremmin luoda kaupunkiluontoa kohtaamaan ihmisten tarpeet. 

Kaupunkiluonnolla on terveyttä edistäviä vaikutuksia niin tutkijoiden (Maas ym. 

2009, Pasanen ym. 2014, Tyrväinen ym. 2014) kuin tutkimuksessa haastateltujen opiske-

lijoidenkin mielestä. Tiedustelemalla useilta ihmisryhmiltä, millaisia terveydellisiä vai-

kutuksia he kokevat kaupunkiluonnolla olevan, voidaan näistä saaduilla tuloksilla muo-

kata kaupunkiluontoa, sen ylläpitoa ja hoitoa. Ottamalla huomioon ihmisten toiveet, mie-

lipiteet ja tarpeet ja muokkaamalla kaupunkiluonnon näiden perusteella voidaan saada 

useampia ihmisiä hyödyntämään kaupunkiluontoa terveyttänsä edistävästi. Tämä tutki-

mus toimii hyvänä pohjana tarkasteltaessa kaupunkiluontoa terveyden edistämisen näkö-

kulmasta joko Oulussa tai jossakin muussa kaupungissa. Tässä tutkimuksessa esitetyt 

mielipiteet ja tuntemukset Oulun kaupunkiluonnosta terveyden edistämisen paikkana aut-

tavat kaupunkia kehittämään viheralueitaan ja vesistöjään siten, että ihmiset hyötykäyttä-

vät näitä alueita enemmän terveytensä edistämiseen. 

Kaupunkiluonnon vaikutus ihmisten elämään kokonaisvaltaisesti on tärkeä tarkastelun 

kohde, koska suomalaisista yli 3/5 asuu kaupungeissa (Ranta 2011: 263). Kaupunkiluonto 

on nykyisin merkittävä osa yhä useamman ihmisen elinympäristöä, joten ei ole saman 

tekevää, millainen kaupunkiluonto ihmistä ympäröi. Parantamalla elinympäristön laatua 

voidaan parantaa kokonaisuudessaan ihmisten elämänlaatua. Parhaiten tämä tapahtuu tie-

dustelemalla ihmisten toiveita ja tarpeita ja muokkaamalla ympäristöä vastaamaan nämä 

tarpeet.  
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Haastattelurunko 

 

Ryhmähaastattelussa on tarkoituksena, että te keskustelette yhdessä mun esittämistä ky-

symyksistä. Ihan vapaata keskustelua ja mitään puheenvuoroja ei tartte pyytää. Mielellään 

ei puhuta sitte muitten päälle, koska mun litterointi vaikeutuu huomattavasti. Kaikki mie-

lipiteet on sallittuja ja yhtä oikein. Sanokaa rohkeasti, jos ootte muitten kanssa samaa tai 

eri mieltä. Kysyä saa aina, jos tulee kysyttävää. 

 

Aloitetaan tää haastattelu muutamalla taustakysymyksellä, joihin vastaatte vuorotellen. 

 

Haastattelun runko 

 

1)  Nimi ja syntymävuosi. 

2) Mitä opiskelet? 

3) Kauanko olet asunut Oulussa? 

4) Mistä olet kotoisin? 

5) Harrastatko jotakin luontoon liittyvää? 

6) Ovatko vanhempasi vieneet sinua luontoon lapsena? Metsälle, marjaan, sieneen? 

7) Oletko lapsena leikkinyt paljon luonnossa? Millaisissa paikoissa? Tehnyt puuma-

joja, kiipeillyt kivillä, puissa? 

8) Onko kaupungissa luontoa? Millaista se on? 

9) Miten se eroaa muusta luonnosta? Vai eroaako? 

10) Kun teille sanoo sanan kaupunkiluonto, mitä teille tulee mieleen? 

11) Mitä on kaupunkiluonto? 

12) Millainen on hyvä kaupunkiluonto? Miksi? 

13) Millainen on huono kaupunkiluonto? Miksi? 

14) Mitkä asiat ovat kaupunkiluonnossa tärkeitä? Ja mitkä vähemmän tärkeitä? 

15) Tuleeko teidän tehtyä jotakin luontoon liittyvää kaupungissa? Lenkkeily, Koiran 

ulkoilutus, lintujen tarkkailu, marjastus, valokuvaus jne. 

16) Missä ja miksi juuri siellä? 

17) Miksi tulee tehtyä juuri näitä asioita? 
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18) Ihan yleisesti, onko teistä kaupunkiluonnolla vaikutusta hyvinvointiin? 

19) Tuntuuko teistä, että kaupunkiluonnossa oleilulla on vaikutusta hyvinvointiinne? 

Millaista vaikutusta? SPESIFIOI MYÖS RYHMITTÄIN Kysymyksen 15 mu-

kaan. 

20) Millaisella oleskelulla? Tarvitseeko kaupunkiluonnossa oleskella pitkään, jotta 

sillä on vaikutusta? 

21) Teettekö kaupunkiluontoon liittyviä asioita ennemmin yksin vai jonkun kanssa? 

Miksi? 

22) Haluaisitteko tehdä enemmänkin luontoon liittyviä asioita kaupungissa? Miksi? 

23) Onko asuinalueellanne kaupunkiluontoa? Millaista se on? Metsää, puistoa? 

24) Mitä mieltä olette asuinalueenne kaupunkiluonnon kunnosta ja hoidosta? 

25) Onko koulu- tai työmatkanne varrella kaupunkiluontoa? Onko sillä vaikutusta 

päiväänne vai onko se ihan sama millainen se työmatkan ympäristö on? 

26) Mitä mieltä olette Oulun kaupungin kaupunkiluonnon kunnosta yleisesti? Pitäi-

sikö sille tehdä jotakin? 

27) Onko Oulussa riittävästi kaupunkiluontoa ja mahdollisuuksia päästä sinne? Miksi 

on, miksi ei? 

28) Tuleeko teille vielä mieleen jotakin kaupunkiluontoon liittyvää, jonka haluatte 

tuoda esille? 
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Hei opiskelija.  

 

Olen maantieteen opiskelija ja teen pro graduni liittyen korkeakouluopiskelijoiden 

luontonäkemyksiin ja kaupunkisuunnitteluun. Toivoisin saavani killastanne noin kuusi 

opiskelijaa ryhmähaastatteluun, jossa keskusteltaisiin luontoon ja 

kaupunkisuunnitteluun liittyvistä näkemyksistä ja mielipiteistä. Mitään ennakkotietoja 

tai tieteellistä näkemystä aiheesta ei tarvitse olla. Ryhmähaastattelut suoritetaan 

mielellään helmikuun aikana Linnanmaan yliopistolla haastateltaville sopivana 

ajankohtana. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Litteroinnin jälkeen äänitteet 

tuhotaan ja litteroitua aineistoa käsitellään anonyymisti. 

 

Ilmoittaudu ryhmähaastatteluun sähköpostitse osoitteeseen 

katariina.joutsen@student.oulu.fi. Ilmoita sähköpostissa ajat, jotka sinulle joko sopivat 

parhaiten tai eivät missään tapauksessa sovi sekä kilta, josta olet. 

 

Kiitos haastatteluun osallistumisesta. 

Terveisin: Katariina Joutsen, Oulun maantieteen laitos 

Puhelin 050 5004228 
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