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Luontosuhde tarkoittaa yksilön ja yhteisön välistä suhdetta luonnon kanssa (Finto, 2015) ja
sitä pystytään tarkastelemaan monien eri kontekstien kautta, jotka mahdollistavat
luontosuhteen laajan ja moniulotteisen analysoinnin. Luontosuhteen eri tyylit, luonnon
hyvinvointivaikutukset ja ympäristötietoisuus muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka
avulla pystymme analysoimaan luontosuhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä.
Kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella luontosuhteen kehittymistä ja siihen
vaikuttavia tekijöitä: mitkä asiat vaikuttavat luontosuhteen kehittymiseen, miten
ympäristötietoisuus kytkeytyy siihen ja miten nämä asiat nivoutuvat koulumaailmaan.

Kandidaatintutkielma on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa.
Kirjallisuuskatsauksen aineisto on kerätty pääosin kansainvälisistä tietokannoista (EBSCO),
joistakin kotimaisista lähteistä sekä kasvatustieteellisistä lehdistä. Tutkimuksen lähtökohdat
nojaavat Kolbin kokemuksellisen oppimisen malliin, joka tukee käsitystämme luontosuhteen
kehittymisestä ja ympäröivän luonnon kokemisesta. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli
on hyvin holistinen näkemys, jossa oppiminen ja tiedon kartuttaminen tapahtuu kokemuksen
ja havainnoinnin kautta. Kolb pitää mallissaan keskeisenä sitä, että oppiminen vaatii aina
kokemuksen ja prosessin, jonka kautta kokemus muuttuu tiedoksi. On siis selvää, että myös
luontosuhteen kehittymiseen kytkeytyy paljon tietoa luonnosta ja ympäristöstä, jonka kautta
yksilön ymmärrys omasta lähiympäristöstään määrää jossain määrin luontosuhteen laatua.

Keskeisimpiä tuloksia on luontosuhteen moniulotteiset positiiviset vaikutukset yksilön
hyvinvoinnille ja terveydelle. Vaikutuksia on niin sosiaalisella, fyysisellä kuin kognitiivisella
ja psyykkiselläkin tasolla. Kouluympäristössä voidaan hyödyntää monia erilaisia pedagogisia
malleja, joissa luonto toimii oppimisympäristönä monilla eri tavoin. Myös perusopetuksen
opetussuunnitelmasta löytyy yhtymäkohtia luontosuhteen tukemiseksi osana
ympäristötietoisuutta. Ympäristötietoisuus ja luontosuhde kytkeytyvät toisiinsa, mutta
tutkimusta  näiden yhteyksistä vaadittaisiin  vielä enemmän.

Luontosuhteen kehittymisen juuret lähtevät jo varhaislapsuudesta, jolloin luontosuhde
kehittyy läpi elämän. Kolbilainen näkemys kokemuksellisesta oppimisesta selittää hyvin
luontosuhteen kehittymistä, oppimista luontoympäristöstä sekä oppimista
luontoympäristöissä. Luonnossa oleminen voi mahdollisesti olla suotuisaa lasten ja nuorten
hyvinvoinnin, oppimisen sekä kehityksen kannalta.

Avainsanat: Luonto, luontosuhde, ympäristötietoisuus
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1 Johdanto

Ihminen on osa luontoa ja luonnon olemassaolo on ihmiselle elinehto. Luonnon tärkeys

ihmiselle on merkittävä sen hyvinvointiin ja terveydellisten vaikutusten takia sekä se myös

toimii yhtenä elämän ja yhteiskunnan tukipilarina. Luonnosta saadaan erilaisia materiaaleja ja

se muun muassa tuottaa happea ja sitoo hiilidioksidia. Luonto toimii kuitenkin ennen kaikkea

kotina laajalle eliökunnallemme. Kuitenkin ajan saatossa luonnon elinympäristöjen

kapeneminen on vähentänyt eliökunnan elinolosuhteita, ja kapeneminen näyttää jatkuvat

edelleen. Luonnon tärkeyden takia luontosuhteen kehittymisen tukeminen olisi tärkeää ja se

tulisi aloittaa jo varhaisessa iässä. Hyvän luontosuhteen kehittyminen voi suojella ja auttaa

ylläpitämään ja uudelleen rakentamaan luonnon monimuotoisuutta.

Ennen yhteiskunta ja ihmiset olivat selkeämmin osana luontoa, ja luonto antoi eväät elämälle

ja selviytymiselle. Ihmisten tarvittavat elinvarat hankittiin esimerkiksi metsästämisen,

keräilemisen ja maanviljelyn avulla. Näiden elintapojen vuoksi asuinalueet olivat selkeämmin

keskittyneet metsien ja peltoalueiden lähettyville: kuten esimerkiksi vuonna 1920 Suomessa

70 prosenttia ihmisistä sai elantonsa maatalouden avulla ja vain 10 prosenttia teollisuudesta

(Tilastokeskus, 2007). Puolestaan taas 100 vuotta myöhemmin, vuonna 2020, Suomessa

työllisten elinkeinorakenne on jakautunut siten, että 74 prosenttia saa elinkeinonsa

palvelualoilta ja hallinnosta, 22 prosenttia teollisuudesta ja rakentamisesta ja vain 4 prosenttia

maa- ja metsätaloudesta (Tilastokeskus, 2020). Kaupungistumisen jälkeen pääasialliset

elinkeinot olivat keskittyneet kaupunkien läheisyyteen, ja sitä voidaan pitää mahdollisesti

yhtenä syynä sille miksi ihmiset ovat kerääntyneet kaupunkeihin ja niiden läheisyyteen

asumaan.

Nykypäivänä suurissa kaupungeissa luonnollinen luonto saattaa olla kaukana ja sinne

pääseminen haasteellisempaa. Mikäli luonto on pitkänkin matkan päässä, ja kulkuvälinettä

siirtymiseen ei ole, voi luontoon pääseminen muuttua hyvinkin haastavaksi. Tämä voi

vaikuttaa siihen, että luontoon ei jakseta enää lähteä sen vaikean saavutettavuuden myötä. On

kuitenkin hyvä ottaa huomioon myös muut mahdolliset esteet luonnon tavoitettavuudelle.
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Kuten Skarin, Woldan, Gundersenin ja O’Brienin (2016) tutkimus osoittaa, lasten

mahdollisuus päästä ja viettää aikaa luonnossa ei kuitenkaan riipu pelkästään fyysisestä

pääsystä tai ulkotilojen laadusta, vaan syyt vähäiseen luonnossa olemiseen ovat yhteydessä

myös heidän arkielämänsä muihin osa-alueisiin.

Suomen eri kaupungeissa on paljon viheralueita, puistoja ja muita pieniä luontoalueita, mutta

tässä kandidaatintutkielmassa pyrimme kuitenkin käsittelemään luonnollista luontoa.

Luonnollisella luonnolla tarkoitamme sellaista aluetta, jossa on mahdollisimman vähän

ihmisen rakentamaa sekä tekemää ympäristöä. Tällaisia ovat esimerkiksi metsät, järvet,

tunturit sekä Suomen luonnosta löytyvät kansallispuistot ja luontopolut.

Harting, Mitchell, de Vries ja Frumkin (2014) kertovat kaupungistumisen, luonnonvarojen

hyödyntämisen ja elämäntapojen muutosten vähentäneen ihmisten mahdollisuuksia päästä

kosketuksiin luonnon kanssa monissa yhteiskunnissa. Voimmekin siis ajatella, että

kaupungistuminen sekä digitalisoituminen, ja sen myötä luonnollisen luonnon vaikea

saavutettavuus, voi mahdollisesti vaikuttaa negatiivisesti luontosuhteen luonnolliseen

kehitykseen. Woodin ja Smythin (2020) tutkimuksessa lapsena vietetty aika luonnossa on

linjassa aikuisena luonnossa vietettyyn aikaan: mitä enemmän vietämme lapsena aikaa

luonnossa, sitä todennäköisemmin vietämme aikuisenakin enemmän aikaa luonnossa.

Wilsonin (1984) mukaan ihmisillä on luontainen tarve olla luonnossa ja rakentaa suhdetta

siihen. Wilson (1984) väittää ihmisten fyysisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin nojautuvan

luonnolliseen ympäristöön. Kuitenkaan kaikki lapset eivät koe luontoa välttämättä tällä

tavoin. Näin voi olla esimerkiksi, mikäli aikaa ei olla vietetty luonnossa, jolloin luonto voi

tuntua pelottavalta ja uhkaavalta paikalta (Wilson, 1984; Hand ym., 2016). Tästä huolimatta

jokaisella ihmisellä on kuitenkin jonkinlainen luontosuhde, joka on muotoutunut

vuorovaikutuksessa ympäröivän ympäristömme kanssa. Luontosuhteen kehittymistä ja

ympäröivän luonnon kokemista voidaan tarkastella David A. Kolbin (1984) kokemuksellisen

oppimisen mallin avulla. Kolbin (1984) mallissa oppiminen tapahtuu kokemuksen ja

havainnon kautta, jolloin yksilön luontosuhde kehittyy prosessissa suhteessa ympäristön

kanssa.
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Roberts, Hinds ja Camic (2020) kertovat kiinnostuksen luonnonympäristön ja hyvinvoinnin

välistä yhteyttä kohtaan kasvaneen. Näin ollen tietoisuus ympäristöstä ja siihen liittyvistä

vaikutuksista voi olla yhteydessä siihen, miten ja millainen luontosuhde ihmiselle kehittyy.

Ympäristökysymykset ovat puhuttaneet läpi 1960-luvun ympäristön saastumisen huolista,

1970-luvun luonnonvarojen riittävyydestä, 1980-luvun teollistumisen ja ydinenergian

tuottamisen ongelmista aina 1990-luvun kestävän kehityksen teemoihin (Pokka, 2011).

Harju-Autti (2011) painottaakin, että poimimme ympäristöstä todennäköisimmin signaaleja,

jotka sopivat parhaiten kokemustemme perusteella rakentamaamme todellisuuskäsitykseen.

Ympäristötietoisuuden kehittyessä ihminen oppii tiedostamaan entistä paremmin

ympäristössään olevia vahvuuksia, haasteita sekä ongelmia (Harju-Autti, 2011). Tietoisuus

ympäristöstä voikin siis olla riippuvainen siitä, millaisiin asioihin huomio kohdistetaan ja

millaisista asioista pyritään olemaan tietoisia. Ympäristötietoisuus voi kuitenkin auttaa meitä

havainnoimaan paremmin omia valintojamme, tekojamme, niiden seurauksia sekä myös

ymmärtämään ympäristön monipuolisia vaikutuksia ihmiskunnalle.

Miksi luontosuhteen kehittymisellä sitten on merkitystä? Luonnolla on paljon vahvistettuja

positiivisia vaikutuksia ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Bratmanin, Hamiltonin ja

Dailyn (2012) mukaan luonnossa oleminen lisää positiivisia ja vähentää negatiivisia

vaikutuksia, parantaa elämään tyytyväisyyttä ja kognitiivista toimintaa, vähentää stressiä sekä

parantaa fyysistä terveyttä. Myös Repken ja kollegoiden (2018) tutkimuksen tutkimustulokset

ennustivat merkittävästi vähemmän masennuksen, ahdistuksen ja stressin oireita sekä yleisen

terveyden ja hyvinvoinnin paranemista, mikäli luonto on helposti saavutettavissa kotoa käsin.

Luonnossa oleminen ja siellä liikkuminen voi myös parantaa sykevaihtelua ja laskea

verenpainetta, jotka ovat tärkeitä sydän- ja verisuoniterveyden merkkejä (Wood & Smyth,

2020; Evert & Chang, 2018).

Luonnon hyvinvointivaikutukset ulottuvat myös koulumaailmaan ja luonto toimii

monipuolisena oppimisympäristönä. Opetushallituksen laatimassa Suomen perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteissa 2014 korostetaan luonnon tärkeyttä ihmisen elämässä, ja se

myös antaa mallia kestävän elämäntavan ylläpitämisessä. Luonto toimii monessa
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oppiaineessa oppimisympäristönä sekä eheyttävän opetuksen ja monialaisen

oppimiskokonaisuuden osana. Luontosuhteen kehittyminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden

huomioiminen opetuksessa, sekä luonnon monien terveysvaikutusten tiedostaminen voi

toimia oppimisen sekä opettamisen tukena.

Kandidaatintutkielmassa käymme läpi luontosuhteen eri tyyppejä ja siihen vaikuttavia

tekijöitä, kuten luonnon tavoitettavuutta, eri näkökulmien avulla. Määrittelemme luonnon

käsitteenä ja pureudumme luonnon hyvinvointivaikutuksiin sen psyykkisten ja kognitiivisten,

fyysisten sekä sosiaalisten vaikutusten avulla. Käsittelemme ympäristötietoisuutta osana

luontosuhteen kehittymistä ja liitämme luontosuhteen kehittymiseen kasvatustieteellisen

näkökulman. Pohdimme näiden jälkeen luontoa oppimisympäristönä ja kokoamme

kirjallisuuskatsauksen johtopäätökset. Lopuksi pohdimme kirjallisuuskatsauksen tuloksia ja

tuomme mukaan kriittistä ajattelua sekä omaa pohdintaa aiheesta.
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2 Tutkimuksen lähtökohdat

Kandidaatintutkielma toteutetaan vuosina 2021-2022 kuvailevan kirjallisuuskatsauksen

muodossa. Salmisen (2011) mukaan tarvitsemme metodin sekä tutkimustekniikan, jolla

voimme tutkia tutkimuksia. Näin ollen kirjallisuuskatsaus kokoaa tutkimuksista saatuja

tuloksia ja antaa siten niitä yhdistelemällä ja soveltamalla uusia tutkimustuloksia (Salminen,

2011). Kirjallisuuskatsauksemme pyrkii etsimään vastauksia siihen, mitkä tekijät vaikuttavat

luontosuhteen kehittymiseen ja miten ympäristötietoisuus kytkeytyy siihen. Käymme läpi

kirjallisuuskatsauksessamme luontosuhteen eri tyyppejä ja liitämme luontosuhteen

kehittymiseen kasvatustieteellisen näkökulman Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallin

avulla. Nostamme esille myös Opetushallituksen laatiman Suomen perusopetuksen

opetussuunnitelman (2014) yhtymäkohtia siihen, millaisia merkityksiä luontosuhteella on

osana kasvua ja oppimista sekä miten luontoa voidaan hyödyntää oppimisympäristönä.

Kirjallisuuskatsauksen suunnittelu alkoi aiheen pohdinnasta, jossa tavoitteenamme oli

tarkastella aihetta, jolla olisi merkitystä ja hyötyä opettajan työssä. Aiheen valikoitumiseen

vaikutti tutkielman tekijöiden yhteiset intressit ja näin ollen tutkimuskysymys ja aihe

selkeytyi. Aiheen lopullinen rajaus tapahtui kuitenkin kirjallisuuskatsausta kirjoittaessa.

Kirjoittamisprosessi lähti käyntiin siitä, että lähdimme pohtimaan luontosuhdetta ja sen

vaikutusta, sekä luontosuhteeseen ja sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kokonaisuudessaan käsittelemme kirjallisuuskatsauksessa luontosuhteen kehittymistä ja

siihen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, miten ympäristötietoisuus liittyy luontosuhteen

kehittymiseen. Kytkemme aihettamme osaksi koulumaailmaa ja kasvatustiedettä pohtimalla

tiedon soveltamista osana opetusta.

Tutkielman aiheen rajautumisen jälkeen aloitimme lähdemateriaalin etsimisen tutkielmaa

varten. Lähdemateriaalia tutkielmalle on löytynyt paljon kansainvälisistä tietokannoista sekä

myös jonkin verran kotimaisista lähteistä. Kotimaisissa lähteissä koimme haasteena kuitenkin

sen, ettei lähteet olleet välttämättä vertaisarvioituja. Lisäksi jotkin kotimaiset lähteet

vaikuttavat olevan myös melko vanhoja, jolloin niiden käyttäminen hyvänä tietolähteenä

voisi olla haastavaa. Näin ollen tulimme siihen tulokseen, että kirjallisuuskatsauksen

lähdemateriaalina toimi pääsääntöisesti kansainväliset vertaisarvioidut lähteet.
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Lähdemateriaaleja valittaessa olemme pyrkineet siis keräämään sellaisia tutkimuksia, jotka

ovat vertaisarvioituja, monipuolisia ja luotettavia. Tutkielmassa käytetyt kirjat olemme

tarkastaneet julkaisuvuoden, kirjoittajan ja kustantajan avulla. Kattavien ja monipuolisten

lähdemateriaalien löytämisen jälkeen pystyimme aloittamaan kirjoitusprosessin.

Kandidaatintutkielman tavoitteena on tarkastella luontosuhteen kehittymistä ja siihen

vaikuttavia tekijöitä: mitkä asiat vaikuttavat luontosuhteen kehittymiseen, miten

ympäristötietoisuus kytkeytyy siihen ja miten nämä asiat nivoutuvat koulumaailmaan.

Tutkimuksen tavoitteiden ja tarkoituksen pohjalta olemme laatineet tutkimuskysymyksen.

Tutkielma pitää sisällään yhden tutkimuskysymyksen:

1. Mitkä tekijät vaikuttavat luontosuhteen kehittymiseen ja miten ympäristötietoisuus

kytkeytyy siihen?

2.1 Luontosuhteen kehittyminen

Luontosuhteen kehittyminen tapahtuu yksilön ja ympäristön keskinäisessä

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Meillä jokaisella on jonkinlainen luontosuhde, joka on

kehittynyt laadullisesti vuorovaikutuksessa ympäröivän ympäristömme kanssa.

Kasvatustieteellisestä näkökulmasta David A. Kolbin (1984) malli kokemuksellisesta

oppimisesta tukee käsitystämme luontosuhteen kehittymisestä ja ympäröivän luonnon

kokemisesta. Kolbin malli perustuu lähtökohtaisesti Deweyn, Lewinin ja Piagetin teorioihin

ja ajatuksiin oppimisesta ja kokemuksellisuuden merkityksestä osana oppimisprosessia.

Kolbin (1984) malli on hyvin holistinen näkemys, jossa oppiminen tapahtuu kokemuksen ja

havainnoinnin kautta. Oppimisprosessia säätelee ihmisen kognitiiviset prosessit ja

käyttäytyminen tilanteessa (Kolb, 1984).

Tarkemmin selitettynä Kolbin näkemys kokemuksellisesta oppimisesta perustuu siihen, että

oppiminen on jatkuvaa tiedon rakentamista ja jäsentämistä vuorovaikutuksessa ympäristön

kanssa. Mallia tukee Piagetin (1970) teoria, jossa tieto rakentuu assimilaation ja

akkommodaation kautta skeemoiksi, eli mielen sisäisiksi malleiksi asioista. Skeemoja

rakennetaan havainnoimalla ympäristöstä saatavaa informaatiota. Uusi tieto rakentuu aina

aiemmin opitun tiedon päälle. Toisaalta jos uusi omaksuttu tieto kumoaa aiemman tiedon,
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skeeman voi rakentaa uudelleen kokonaan uuden tiedon pohjalta ja hylätä vanhat oletukset

kokonaan. Piagetin skeemateoria muistuttaa siis pitkälti myös tieteellisen tutkimustyön

käytänteitä.

Kolbin (1984) mukaan oppiminen vaatii aina kokemuksen ja prosessin, jonka kautta kokemus

muuttuu tiedoksi. Näin ollen luontosuhteen kehittyminen lähtee yksilön kokemuksista

ympäristöstään: millaisessa ympäristössä ollaan, mitä sieltä löytyy, millaisia merkityksiä

yksilö antaa ympäristön asioille tai miten yksilö kokee ympäristönsä? Kolb (1984)

määrittelee omassa mallissaan neljä adaptiivista vaihetta, joiden kautta oppimisprosessi

tapahtuu: 1. omakohtainen konkreettinen kokemus 2. reflektoiva havainnointi 3. ilmiön

käsitteellistäminen ja 4. aktiivinen kokeilu. Kolb pitää keskeisenä sitä, että oppiminen vaatii

aina kokemuksen ja prosessin, jonka kautta kokemus muuttuu tiedoksi. Ilman näitä

(kokemusta ja sen laukaisemaa prosessia) ei voi syntyä oppimista ja uutta tietoa (Kolb 1984).

Myös erilaisissa ympäristöissä on opittava toimimaan ympäristössä sopivalla tavalla. Tämä

vaatii kykyä tunnistaa ja eritellä erilaiset ympäristöt toisistaan: kaupungin vilisevät

jalkakäytävät autoteistä, puistoalueet puutarhoista ja upottavat suoalueet metsän kuivista

kuntta-alueista. Luontosuhteen kehittymiseen kytkeytyy siis tieto luonnosta ja ympäristöstä,

jolloin yksilön tiedot ympäristöstään määrittävät jossain määrin luontosuhteen laatua ja

tyyliä. Kolbilainen näkemys kokemuksellisesta oppimisesta jäsentää siten myös oppimista

omasta ympäröivästä luonnosta omien kokemusten kautta.

Toisaalta Kolbin (1984) mallia voi hyödyntää myös osana oppimista erilaisissa ympäristöissä

sen sijaan, että opittaisiin ympäristöstä itsestään. Oppimisen kohteena voi olla jokin, joko

ympäristöön kytkeytyvä, tai siitä irrallaan oleva ilmiö. Näin ollen Kolbin kokemuksellisen

oppimisen mallia voi hyödyntää osana kouluopetusta monissa erilaisissa konteksteissa.

2.2 Luonto käsitteenä

Ensimmäisenä täytyy määritellä luonto: mitä luonto ylipäätään on? Johnsonin ja kollegoiden

(1997) mukaan luonnollinen ympäristö ymmärretään usein paikkana, joka on suhteellisen

koskematonta ja vähäisessä määrin ihmisen muokkaamaa. He kuitenkin mainitsevat, että

tämä määrittely jää kuitenkin vajavaiseksi sen puolesta, että ihmisen toimesta lähes kaikki

maapallon luontoalueet ovat jossain määrin sellaisia, joita ihminen on jollain tasolla
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muokannut (Johnson ym., 1997). Luonto voidaan ymmärtää ihmisestä riippuen eri tavoin:

toiset pitävät luontona pelkästään metsiköitä ja muita luonnonmukaisia alueita, kun taas toiset

voivat lukea luonnoksi myös kaupungin puistoalueet ja muokatut nurmikentät. On siis selvää,

ettei luontoa voi määritellä kovinkaan tarkkarajaisesti, sillä ympäristön luonnollisuutta voi

olla vaikea arvioida tai rajata millään tarkoilla tietyillä kriteereillä.

Tässä kandidaatintutkielmassa päätimme käsitellä luontoa sellaisina viheralueina, joihin

ihminen on vaikuttanut mahdollisimman vähän. Toisaalta kirjallisuuskatsauksen joissakin

lähteissä luontoympäristönä on voitu hyödyntää myös sellaisia luontoalueita, joihin ihminen

on vaikuttanut hieman enemmänkin. Näihin luetaan esimerkiksi jo nuo aiemmin mainitut

puistot, viheralueet ja puutarhat (esim. Roberts, Hinds & Camic, 2020). Luonnollinen luonto

sisältää siis tapauksesta riippuen jossain määrin muutoksia myös ihmisen toimista johtuen.

On myös huomioitava, että luonnon tavoitettavuuteen liittyvät tekijät on riippuvaisia

esimerkiksi kunkin maan lainsäädännöstä ja toimintatavoista.

Suomessa luontoon pääseminen ja luonnossa liikkuminen on verrattain helppoa.

Jokamiehenoikeudet turvaavat lainsäädännöllisesti sen, että jokaisella Suomen kansalaisella,

ja myös Suomessa vierailevilla, on oikeus liikkua vapaasti myös toisen omistuksessa olevilla

luontoalueilla. Jokamiehen oikeuksiin liittyy myös sääntöjä ja velvollisuuksia: luontoa on

kunnioitettava eikä toisen omistuksessa olevaa omaisuutta, kuten metsää, saa tuhota tai

tuottaa sille vahinkoa.

Tilastokeskuksen tekemän Suomi lukuina (Tilastokeskus, 2021) julkaisun mukaan Suomessa

on 13 127 luonnonsuojelualuetta ja pinta-alaltaan ne ovat kaikkineen yhteensä 24 023

neliökilometriä (Suomen kokonaispinta-ala on 338 462 neliökilometriä). Pinta-alaltaan

suurimmat luonnonsuojelualueet ovat Suomen kansallispuistot, jotka kattavat jopa 10 035

neliökilometriä koko luonnonsuojelualueiden määrästä. Erämaa-alueita löytyy puolestaan

yhteensä 12 kohdetta, jotka ovat pinta-alaltaan yhteensä 14 891 neliökilometriä.

Metsätalousmaata (Tilastokeskus, 2021) vuosivälillä 2015–2019 on ollut Suomessa jopa 263

000 neliökilometriä. Voinee siis sanoa, että Suomen kokonaispinta-alasta on metsää jopa n.

75–80 prosenttia.
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3 Luontosuhde ja luonnon vaikutus hyvinvointiin sekä terveyteen

Tässä luvussa käsittelemme luontosuhteen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä luonnon

vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksien mukaan luontosuhteen

kehittymisen juuret lähtevät jo varhaislapsuudesta saakka, jolloin ihminen usein saa

ensikosketuksensa luontoympäristöihin. Luontosuhde kehittyy ja muotoutuu läpi elämän, ja

muutamissa teorioissa on esitetty mahdollisia luontosuhteen tyylejä, joita ihmiselle voi

muodostua. Luontosuhteen kehittymiseen vaikuttaa myös luonnon tavoitettavuus, eli kuinka

helposti luontoympäristöihin on mahdollista päästä omasta kotipihasta käsin.

Koulumaailmassa luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, jossa voidaan

kouluaineiden lisäksi harjoitella myös monia muita taitoja, kuten tunne- ja empatiataitoja

sekä ryhmätyöskentelyä.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet yhä enemmän selvittämään luonnonympäristöjen

vaikutuksia niin psyykkisellä, fyysisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. Vaikutuksien on todettu

olevan laajoja. Luonto tukee ihmisen fyysistä terveyttä monilla eri tavoilla. Luonnon

positiiviset vaikutukset ovat kiistattomat ihmisen mielenterveyden ja psyykkisen

hyvinvoinnin tukemisessa, mutta luonnon on todettu tehostavan myös kognitiivisia toimintoja

ja siten myös oppimista.

3.1 luontosuhteeseen vaikuttavat tekijät

Luontosuhde tarkoittaa yksilön tai yhteisön välistä suhdetta luonnon kanssa (Finto, 2015).

Pystymme analysoimaan luontosuhdetta esimerkiksi arvojen, toiminnan, tietojen,

ympäristöherkkyyden, kehon toimintojen sekä ekologian avulla (Finto, 2015).

Luontosuhdetta pystytään tarkastelemaan monien eri kontekstien kautta, mikä mahdollistaa

luontosuhteen laajan ja moniulotteisen analysoinnin. Roberts ja kollegat (2020) mainitsevat,

että viime aikoina on kertynyt paljon kirjallisuutta siitä, miten luonnonympäristöt vaikuttavat

lasten ja nuorten fyysiseen terveyteen, kognitiiviseen toimintaan, itseohjautuvuuteen,

psykologiseen hyvinvointiin sekä myös hengelliseen kehitykseen. He kuitenkin nostavat

esille, ettei viime aikoina tehdyistä tutkimuksista käy välttämättä selväksi se, mitkä
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hyvinvoinnin taustatekijät tarkalleen saavat aikaan nämä luonnon positiiviset vaikutukset.

Siksi aihealue vaatisi vielä lisää ja laajempaa tutkimusta näistä tekijöistä (Roberts ym., 2020).

Tutkimuksissa on ehdotettu, että luonnon vaikutukset hyvinvointiin johtuisivat esimerkiksi

sen positiivisista vaikutuksista ihmisen stressitasoihin sekä luonnon palauttavista

vaikutuksista tarkkaavaisuuden ylikuormittumiseen, näiden lisäksi luonnolla olisi vaikutusta

parantuneeseen kognitiiviseen suoriutumiseen ja sosiaalisten suhteiden sekä ihmisen sisäisten

merkityssuhteiden ja henkisen kasvun edistämisessä (Herzog ym., 1997; Kingsley &

Townsend, 2006; Kellert, 2005; Maller, 2009). Näin ollen luonnolla on todettu olevan

positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle (Hand ym., 2016; Ward

Thompson ym., 2004).

On tutkittu, että luontosuhteen muodostumisen juuret lähtevät jo varhaislapsuudesta saakka

(Ward Thompson ym., 2004). Monissa tutkimuksissa on todettu ja vahvistettu käsitystä siitä,

että varhaislapsuudella on meritystä aikuisena luonnossa vietettyyn aikaan. Lapsena vietetty

aika luonnossa on linjassa aikuisena luonnossa vietettyyn aikaan (Wood & Smyth, 2020;

Hand ym., 2916; Ward Thompson ym., 2004). Näin ollen mitä enemmän vietämme lapsena

aikaa luonnossa, sitä todennäköisemmin vietämme aikuisenakin enemmän aikaa luonnossa.

Wells ja Lekies (2006) kertovat tutkimuksessaan luonnossa oleskelun tärkeydestä ennen

ikävuotta 11. Todennäköisemmin henkilöt, jotka ovat viettäneet aikaa luonnossa ennen

ikävuotta 11, ovat jatkaneet luonnossa oleskelemista myös aikuisiässä, sekä ovat ilmeisimmin

myös ilmaisseet ympäristömyönteisiä asenteita (Welles & Lekies, 2006). Luonto voi saada

uusia ja erilaisia merkityksiä elämän eri vaiheissa, ja näin ollen luontosuhde kehittyy ja

muuttaa muotoaan ajan saatossa. Ihmisellä on kuitenkin aina jonkinlainen suhde luontoon ja

luontosuhteet voivat olla laadultaan erilaisia.

Millaisia luontosuhteen tyylejä sitten on? Martinin tutkimusten mukaan ihmisen

luontosuhteen laadusta on tunnistettavissa neljä erilaista suuntaa antavaa kategoriaa (nämä ei

ole missään ns. paremmuusjärjestyksessä): 1. Vieraantunut suhde luonnosta, jossa ihminen

välttelee luontoa tietoisesti tai pelätessään luonnon keskellä olemista 2. Ihminen näkee

luonnon osana elämäntyyliään ja paikkana, jossa viettää aikaa 3. Huolehtiva ja välittävä

suhde luontoon, jolloin pyritään muokkaamaan myös omaa elämäntyyliä luontoa

huomioonottavaksi 4. Ihminen näkee luonnon osana itseään ja itsensä osana luontoa, luonto
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nähdään pyhänä tai siinä nähdään syvällisempiä tai hengellisiä yhteyksiä (viitattu lähteestä

Sarivaara, Keskitalo & Ratinen 2021).

Puolestaan Sjöblomin ja Wolffin (2017) esittämässä mallissa ihmisen luontosuhteen tapoja

määritellään yhdeksän eri kategorian kautta. Näitä ovat 1. esteettinen luontosuhde, jossa

luonnon koetaan tarjoavan ihmiselle erilaisia esteettisiä kokemuksia 2. dominionistinen

luontosuhde, jossa luonto koetaan antavan erilaisia haasteita, jotka voittamalla ihminen voi

saada esimerkiksi lisää itsevarmuutta toiminnalleen 3. humanistinen luontosuhde, jossa

ihminen pyrkii luomaan läheisen suhteen luonnon kanssa 4. moraalinen luontosuhde, jossa

ihminen kokee luonnon tarjoavan paikan, jossa voi peilata kysymyksiä oikeasta ja väärästä 5.

luonnonmukainen luontosuhde, jolloin luonnon koetaan olevan paikka viettää vapaa-aikaa, ja

jossa voi tutkia tai seikkailla 6. negativistinen luontosuhde, jossa luonto aiheuttaa ihmisen

mielestä voimakasta inhoa tai muita epämiellyttäviä tunteita 7. ekologis-tieteellinen

luontosuhde, jossa ihminen kokee saavansa tietoa luonnosta, luonnon ilmiöistä ja siellä

elävistä eliöistä 8. symbolinen luontosuhde, jossa luonnosta koetaan löytyvän erilaisia

metaforia tai kielen ilmaisun ja kielen käyttöön liittyviä ulottuvuuksia 9. käytännöllinen

luontosuhde, jolloin luonnon koetaan olevan hyödyllinen ja tarjoavan ihmiselle tarpeellisia

hyödykkeitä (kuten ruokaa, vettä ja rakennusmateriaaleja).

Millainen luontosuhde voisi sitten tukea lasten halua suojella ympäristöä? Giustin (2019)

tutkimus käsittelee ihmisen ja luonnon välistä suhdetta tutkimuksessaan, jossa hän analysoi

sekä laadullisesti että kvalitatiivisesti kokemuksellista, psykologista sekä kontekstuaalista

ulottuvuutta ennen ja jälkeen luonnonsuojeluprojektin. Kokemuksellinen ulottuvuus kuvaa

ihmisen ja luonnon välistä suhdetta luonnossa olemisen kokemuksena, jolloin tutkijat

pystyvät tarkastelemaan ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta (Giustin, 2019).

Psykologinen ulottuvuus taas tarkastelee ihmisen ja luonnon välistä mielen ominaisuutta

(Giustin, 2019). Lopuksi kontekstuaalinen ulottuvuus tarkastelee ihmisen ja luonnon välistä

suhdetta kuulumisen tunteen avulla (Giustin, 2019).

Giustin (2019) mukaan haastattelujen tulokset osoittivat, että eläinten pelastamiseen liittyvät

kokemukselliset näkökohdat lisäävät lasten arvostusta sekä ymmärrystä eläimiä kohtaan.

Kuitenkaan toisen ulottuvuuden eli lapsen psykologisen HNC:n (Human-Nature-Connection)

tulokset eivät osoittaneet tilastollista eroa (Giusti, 2019). Kolmannen ulottuvuuden eli
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kontekstuaalisen ulottuvuuden tulokset olivat kuitenkin Giustin (2019) mukaan

mielenkiintoisia. Lasten kontekstuaaliset suhteet luontoon, kotiin ja kaupunkiin parantavat

heidän tahtoaan toimia luonnon hyväksi, mutta kontekstuaaliset suhteet tuovat myös ilmi

puuttuvan suhteen ihmisen ja luonnon välistä, mikäli lapsella on läheisempi suhde kaupunkiin

(Giusti, 2019). Näin ollen lasten luontosuhde pitää sisällään ruummiillistuneita,

kontekstuaalisia sekä systemaattisia ominaisuuksia, jotka määritellään mielen, kehon,

kulttuurin ja ympäristön välisiksi suhteiksi, jotka voivat parantaa luontosuhdetta tai heikentää

kestävää elämää (Giusti, 2019).

Kokonaisuudessaan kokemuksellisen, psykologisen sekä kontekstuaalisen ulottuvuuden

yhdistäminen antaa meille havainnollistavia esimerkkejä ihmisen ja luonnon välisen suhteen

käsittelemiseen sekä myös arviointiin (Giusti, 2019). Giustin (2019) haluaa tuoda esiin

lisätutkimusten tarpeen lyhyen aikavälin laadullisista sekä pidemmän aikavälin

kvantitatiivisista arvioinneista, jotta voitaisiin saada lisää uusia ja merkittäviä havaintoja

kestävän yhteiskunnan psykologisten sekä sosiaalisten taustatekijöiden kehittämiseen.

Luontosuhde ja luonto näkyy myös koulumaailmassa monella tapaa. Kouluympäristössä

luonto tarjoaa lapsille hyvin erilaisen oppimistilan koulun sisätiloihin verrattuna. Lapset

luonnollisesti keksivät erilaisia leikkejä ulkona ja valitsevat usein leikkinsä sijoittuen

luonnollisiin ympäristöihin tai hyödyntäen muutoin luonnon elementtejä (esim. hiekkaa,

vettä, käpyjä, keppejä tai muita vastaavia) leikeissään (Ridgers ym., 2012). Luonto tarjoaa

lapsille monipuolisen ympäristön kartuttaa erilaisia taitoja ja liikkua monipuolisesti leikkien

lomassa. Liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen jo varhain tukee lasten

fyysistä kasvua ja kehitystä: mm. motorisia taitoja kuten ketteryyttä, kestävyyttä,

koordinaatiota ja voimaa (Maynard, 2007).

Usein leikkiessään lapset oppivat aktiivisesti tekemisen, kokeilun ja toiminnan kautta

kognitiivisia ja motorisia taitoja esimerkiksi rakentaessaan majoja, tunnistaessaan kasvi- sekä

eläinlajeja ja hyödyntäen luonnonmateriaaleja erilaisissa mielikuvitusleikeissä (Ridgers ym.,

2012; Maynard, 2007). Leikit luonnossa mahdollistavat lapsille sellaisen ympäristön, jossa he

voivat harjoitella taitojaan toimia itsenäisesti. Nämä kokemukset lisäävät lapsen

itseluottamusta ja tukevat lapsen minäpystyvyyden kokemusta, kun lapsi kokee kykenevänsä

toimia ympäristössään omin neuvoin (Ridgers ym,. 2012; Maynard, 2007).
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Vaikkakin luonnolla ja luontosuhteen kehittymisellä on paljon positiivisia vaikutuksia

ihmisen hyvinvoinnin sekä kehityksen kannalta, voi luontoon pääsemiseen tulla esteitä, jotka

vaikuttavat luonnollisen luontosuhteen kehittymiseen. Seuraavassa kappaleessa käsittelemme

luonnon tavoitettavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmien avulla.

3.2 Luonnon tavoitettavuus

Luonnon tavoitettavuutta ja sinne pääsemisen esteitä voidaan tarkastella nyky-yhteiskunnassa

esimerkiksi Skarin ja kollegoiden (2016) mukaisesti luontoon pääsyn, riskien ja

turvallisuuden, aikuisen valvonnan ja ajankäytön sekä lasten vapaa-ajalle asetettujen

aikapaineiden avulla. Lasten vapaa leikkiminen läheisessä luonnossa ei Skarin ja kollegoiden

(2016) mukaan näytä olevan mahdollista tavoitteellisessa ja aikataulutetussa arjessa.

Liiallinen lasten arjen aikatauluttaminen koulunkäynnille ja erilaisille harrastuksille tai

kerhotoiminnoille voivat olla ensinnäkin lapselle melko uuvuttavaa, mutta toisekseen vie

lasten mahdollisuuden vapaaseen leikkimiseen ilman aikapaineita. Skar ja kollegat (2016)

painottavat, että heidän tutkimuksensa keskeisimpiä tuloksia oli se, että lapsiin kohdistuvat

sosiaaliset ja aikataululliset paineet olivat suurimmassa roolissa vähäisen luonnossa olemisen

syynä. Tämä tulos saatiin, kun verrattiin sosiaalisia ja aikataulullisia paineita esimerkiksi

luonnon saavutettavuuteen tai luontoalueen ominaisuuksiin (kuten polkujen tai opasteiden

puuttuminen), jotka voisivat vaikeuttaa luontoon pääsemistä. Huolimatta kuitenkin vahvoista

ulkoelämän perinteistä ja läheisen luonnon hyvästä saavutettavuudesta, sosiaaliset ja

kulttuuriset trendit näyttävät vaikuttavan lasten luontosuhteeseen samalla tavalla Norjassa

kuin myös monissa muissa Euroopan maissa (Skar ym., 2016).

Sosiaaliset ja kulttuuriset trendit vaikuttavat monella tapaa lasten toimintaan ja siihen mikä

aktiviteetti tai toiminta on suosittua sillä hetkellä lasten keskuudessa. Nykypäivänä trendit

muuttuvat internetin ja sosiaalisen median vuoksi nopeahkommin kuin ennen. Ennen

viheralueet toimivat lasten leikkien, urheilun ja ajanvieton kohtaamispaikkoina, mutta

sosiokulttuuristen muutosten myötä nykypäivänä viheralueet korvataan sukupuolen, iän ja

sosiaalisen aseman mukaan urheilulaitoksilla, rakennetuilla leikkikentillä sekä pelilaitoksilla

(Skår & Krogh, 2009). Digitalisoitumisen vuoksi älylaitteet ovat nostaneet suosiotaan lasten,

nuorten sekä myös aikuisten keskuudessa. Clements (2004) vahvistaa tutkimuksessaan
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käsitystä siitä, että nykypäivänä useat lapset ovat luonteeltaan passiivisempia ja he viihtyvät

paremmin televisioiden, pelikonsolien ja älylaitteiden ääressä. Älylaitteet ovat kuitenkin

myös vahvasti läsnä monen aikuisen elämässä ja siten vaikuttavat epäsuorasti myös lasten

omaksumiin asenteisiin niin positiivisesti kuin negatiivisestikin.

Kuitenkin luonnon saavutettavuutta voidaan pitää yhtenä mahdollisesti vaikuttavana tekijänä

luontosuhteen kehittymiselle. Monissa länsimaissa on noussut huoli lasten mahdollisuuksista

leikkiä ulkona viheralueiden katoamisen vuoksi (Clements, 2004). Florgårdin & Forsbergin

(2006) mukaan luonnon läheisyys on erityisen tärkeää etenkin lapsille. Joten keskimääräinen

ja suositeltu etäisyys virkistysmetsään on aikuisilla alle yhden kilometrin ja näin ollen lapsilla

matkan tulisi olla huomattavasti lyhyempi (Hörnsten ja Fredman 2000). Luonnon läheisyys ja

sinne pääseminen esimerkiksi kävellen mahdollistaa helpomman ja vaivattomamman

siirtymisen lähialueen luontoon. Mikäli luonnollinen luonto on kaukana ja sinne pääseminen

vaatii kotoa siirtymistä jollakin kulkuvälineellä, voi luontoon lähtemisestä tulla

haasteellisempaa.

Skar ja kollegat (2016) korostavat kuitenkin tutkimuksessaan sitä, että lasten mahdollisuus

päästä luontoon ja viettää aikaa luonnossa ei riipu pelkästään fyysisestä pääsystä tai

ulkotilojen laadusta, vaan syyt vähäiseen luonnossa olemiseen on yhteydessä heidän

arkielämän muihin osa-alueisiin. Luonnon saavuttettavuuteen ja sinne menemiseen voikin siis

vaikuttaa myös poliittiset, sosiaaliset, kulttuuriset sekä taloudelliset tekijät (Koppen, Tveit,

Sang & Dramstad, 2014; Morris, O'Brien, Ambrose-Oji, Lawrence & Carter, 2011; Sallis

ym., 2006).

Luonnon saavutettavuuteen voi mahdollisesti vaikuttaa myös hyvin paljon vanhempien

kokemukset, ajatukset, ajankäyttö sekä perheen kulttuuri. Aikuisten tapa käydä luonnossa ja

siellä vietetty aika on sidoksissa siihen, kuinka paljon aikaa on viettänyt lapsena luonnossa

(Wood & Smyth, 2020). Mikäli aikaa ei olla vietetty luonnossa, voi luonto tuntua pelottavalta

ja uhkaavalta paikalta (Wilson, 1984; Hand ym., 2016). Usein luontoympäristöjen, kuten

metsän, kokeminen pelottavana ja ahdistavana liittyy varhaislapsuuden kokemuksiin, joissa

lapsen huoltajat ovat mahdollisesti ensimmäisenä pitäneet luontoa liian vaarallisena

leikkipaikkana ilman aikuisen valvontaa (Milligan & Bingley, 2007). Tällöin lapsi on

saattanut jo varhain omaksua muiden pelon kokemukset luonnossa liikkumisesta ja oppinut
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siten välttelemään luontoalueilla oleskelua itsekin. Näin ollen kaikki lapset eivät koe yhteyttä

luonnon kanssa positiivisena, vaan voivat kokea sen jopa uhkaavana, ahdistavana ja

pelottavana paikkana (Hand ym., 2016). Clements (2004) kertookin tutkimuksessaan yhdeksi

syyksi lasten vähäiseen luonnossa vietettyyn aikaan olevan vanhempien huolenaiheet

rikollisuudesta ja turvallisuudesta.

Vanhempien valvonta ja huolet turvallisuudesta ovat tulleet jo monessa kohtaa esille, kun

käsittelemme luonnon tavoitettavuutta. Natural Englannin (2009) tuottama tutkimus osoittaa,

että nykypäivänä vanhemmat valvovat lapsiaan enemmän kuin esimerkiksi heitä on heidän

nuoruudessaan valvottu. 80% tutkimuksen aikuisista sanoi valvovansa lapsiaan, mikäli lapset

leikkivät luonnossa. Puolestaan taas vain 20% tutkimukseen osallistuneista samaisista

aikuisista sanoi, että heidän omat vanhempansa tai huoltajansa valvoivat heitä heidän

leikkiessään luonnossa lapsena (Natural England, 2009). Tästä voimme päätellä, että vaikka

aikuiset ovat saaneet lapsena mahdollisuuden vapaaseen leikkimiseen luonnossa, eivät he

kuitenkaan tarjoa samanlaista tilaisuutta omille lapsilleen (Natural England, 2009).

Vieraiden pelko sekä liikenneturvallisuuskysymykset nousivat tärkeimmiksi syiksi sille,

miksi nykyään vanhemmat eivät tarjoa lapsilleen samanlaista vapautta kuin he ovat kokeneet

lapsena (Natural England, 2009). Asuinalueella voi olla tällaisissa tilanteissa merkitystä

luonnon saavutettavuudelle. Asuinalueen sijainti voikin mahdollisesti vaikuttaa siihen onko

lasta turvallista päästää ulos luontoon leikkimään niin valvotusti kuin ilman valvontaa.

3.3 Luonnon vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen

Luonnolla on monia merkittäviä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Yhä

useampi tutkimus on osoittanut luonnossa ulkoilemisen hyödyt ja sen on osoitettu edistävän

hyvinvointia, kuten esimerkiksi mielialan, itsetunnon, energiatasojen sekä mielenterveyden

paranemista, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä ja

verenpaineen laskua, stressin, henkisen väsymyksen sekä jännityksen lieventymistä sekä

sekavuuden, vihantunteen ja masennuksen vähenemistä muiden hyötyjen ohella (Hansmann,

Hug & Seeland, 2007; Hug, Hartig, Hansmann, Seeland, & Hornung, 2009; Mitchell, 2013;

Pretty, Peacock, Sellens & Griffin, 2005; Thompson Coon ym., 2011).
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Myös luonnossa oleminen ja esimerkiksi auringonvalon aiheuttaman D-vitamiinipitoisuuden

nousun on yhdistetty masennusoireiden heikkenemiseen, kognitiivisten kykyjen sekä myös

unenlaadun paranemiseen (Anglin, Samaan, Walter ja McDonald, 2013; Beyer, Szabo,

Hoormann ja Stolley, 2018). Luonnon terveysvaikutuksia on aikaisempien mainittujen

hyötyjen mukaan hyvinkin laajalti ja niiden tarkasteluun olisi syytä paneutua tarkemmin.

Seuraavissa kappaleissa käsittelemme luonnon hyvinvointivaikutuksia jakamalla aiheita sen

psyykkisten- ja kognitiivisten, fyysisten- sekä sosiaalisten vaikutusten avulla. Pyrimme

tuomaan kyseisten näkökulmien avulla luonnon tärkeimpiä hyvinvointivaikutuksia esille.

3.3.1 Psyykkiset ja kognitiiviset vaikutukset

Luonnossa oleskelulla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisen psyykkiselle ja

kognitiiviselle hyvinvoinnille. Vaikutukset näyttävät tutkimusten perusteella olevan melko

kokonaisvaltaisia ja laajoja, jolloin luonnossa oleskelua voisi pitää oman psyykkisen

hyvinvoinnin kannalta terveyttä edistävänä valintana. Luonnon positiivisten

terveysvaikutusten taustasyitä ei tunneta kokonaisuudessaan vielä tarpeeksi hyvin, jolloin

tutkimusta olisi hyvä tehdä tulevina vuosikymmeninä vielä lisää. Paljon on kuitenkin saatu

myös jo selville, ja tässä seuraavaksi esittelemme löydettyjä luonnon vaikutuksia ihmisen

psyykkiselle ja kognitiiviselle hyvinvoinnille.

Esimerkiksi Repke ja kollegat (2018) ovat tutkimuksessaan tutkineet luonnon

vaikutusmekanismeja ihmisen terveyteen. He esittävät aiempien toteutettujen tutkimusten

perusteella mahdollisiksi vaikutusmekanismeiksi neljä tekijää: luonnossa olemisen

palauttavan vaikutuksen, sosiaalisen ulottuvuuden, fyysisen aktiivisuuden tuen hyvinvointiin

sekä impulsiivisten valintojen väheneminen. Omassa tutkimuksessaan Repke ja kollegat

(2018) keskittyvät toteuttamaan kaksi koetilannetta, joista ensimmäisessä tutkitaan

impulsiivisten valintojen muutosta ja siten sen vaikutuksia tutkittavien terveyteen luonnossa

oleskelun aikana. Repken ja kollegoiden (2018) pohjaoletuksena oli siis, että luonnossa

oleskeleminen vähentäisi impulsiivisten päätösten tekemistä suhteessa ihmisen omiin

terveysvalintoihin, jolloin luonnossa oleskelu lisäisi ihmisillä pyrkimystä huolehtia

terveydestään pitkäjänteisimmillä valinnoilla.
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Impulsiiviset valinnat tarkoittavat Repken ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa valintoja, joita

tehdään lyhyen hyvänolontunteen saavuttamiseksi huomioimatta sen kauaskantoisempia

seurauksia. Esimerkkinä voi pitää vaikka sitä, kun jää väsyneenä pitkän työpäivän jälkeen

mieluummin tuijottamaan televisiota sohvalle moneksi tunniksi sen sijaan, että lähtisi ulos

luontoon liikkumaan. Näin ollen Repke ja kollegat (2018) määrittelevät impulsiivisten ja

lyhytkantoisten valintojen vaikuttavan niin suoraan kuin välillisestikin ihmisen hyvinvointiin.

Suorat vaikutukset olisivat hyvin ilmeisiä: lyhytkantoiset valinnat tuottavat lyhytaikaisia

vaikutuksia hyvinvointiin, kun taas pitkäjänteisemmät valinnat tuottaisivat hyvinvointia

pitkäksi aikaa. Kuitenkin Repken ja kollegat (2018) viittaavat luonnon vaikuttavan välillisesti

impulsiiviseen käytökseen: eli luonnolla olisi positiivinen vaikutus impulsiivisuuteen, jolloin

impulsiivinen käytös vähenisi luonnossa oleilun kautta.

Koetilanteista toisessa Repke ja kollegat (2018) pyrkivät pureutumaan tarkemmin siihen,

miten luonnossa oleskelu vaikuttaa impulsiiviseen käytökseen. He esittävät kaksi tekijää,

jotka voivat olla luonnon vaikutusten taustasyynä impulsiiviselle käytöksen muutokselle:

ihmisen sisäisen aikakäsityksen (time perception) sekä avaruudellisen hahmottamisen (space

perception) muutokset luonnossa oleskelun aikana osana impulsiivisen käyttäytymisen

muutostilaa. Ihmisen sisäinen aikakäsitys ja avaruudellinen hahmottaminen ovat sellaisia

kognitiivisia kykyjä, jotka auttavat meitä käsittelemään aikaa ja tilaa suhteessa toisiinsa.

Käsitteet aika ja tila ovat melko abstrakteja ilmiöitä, joita hahmotamme aistiemme avulla, ja

pyrimme jäsentämään ajatuksissa ymmärrettävään muotoon. Kielellisesti jäsennettynä aika ja

tila sidostuu toisiinsa esimerkiksi näin: se oli lyhyt tauko (aikaa kuvataan tilaa käsittävällä

sanalla), matka oli noin 30 minuuttia pitkä (tilaa, eli matkan pituutta, kuvataan ajallisessa

muodossa) jne.

Repken ja kollegoiden (2018) mukaan aiemmat tutkimukset ovat antaneet osviittaa, että

ihmisen sisäinen käsitys ajasta on sidoksissa impulsiiviseen käytökseen ja impulsiivisiin

valintoihin: aikakäsityksen muuttuessa laajemmaksi luonnon vaikutusten ansiosta,

impulsiivinen käytös väheni. Laajentunut aikakäsitys (expanded time perception) tarkoittaa

käsitteenä siis sitä, että normaalisti kulkevan aikavälin sisällä tuntuu, kuin aika kuluisi

normaalia nopeammin. Yleensä tunne nopeasta ajan kulumisesta tapahtuu silloin, kun

keskitymme tekemään jotakin innolla tai olemme esim. flow-tilassa. Päinvastoin

tylsistyneenä ja odottavana voidaan usein havaita ajan kuluvan jostain syystä hitaammin,
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vaikka aika kulkee tunteesta huolimatta aina sitä samaa vanhaa tahtia kuin ennenkin. Niinpä

Repken ja kollegoiden (2018) tutkimuksen toisessa osiossa he lähtivät tarkastelemaan aika- ja

tilakäsityksen vaikutusta impulsiivisuuteen koetilanteessa, jossa koehenkilöt altistettiin

mittauksen aikana luonnossa oleskelulle.

Tulokset osoittavat Repken ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa, että luonnon positiiviset

terveysvaikutukset johtuisivat osittain impulsiivisten valintojen vähenemisestä. Tulokset

osoittavat myös, että impulsiivisen käytöksen väheneminen johtuisi jo aiemmin mainitusta

aika- ja tilakäsityksen laajenemisesta. Repke ja kollegat (2018) huomauttavat vahvasti

impulsiivisen käytöksen lisäävän mahdollisesti stressiä, ahdistuksen kokemusta, masennusta

ja hyvinvoinnin yleistä laskua, jolloin luonnossa vietetty aika vaikuttaisi välillisesti ihmisen

psyykkiseen hyvinvointiin.

Bratmanin, Hamiltonin ja Dailyn (2012) artikkeli kokoaa yhteen tutkimuksia ja teorioita

luonnon vaikutuksista ihmisen kognitiivisiin toimintoihin ja mielenterveyteen. Artikkeli on

hieman vanhempi, jolloin tutkimusten tulokset ovat nykypäivän valossa ainakin noin

vuosikymmenen takaa. Kuitenkin artikkelin yhteenkokoavan luonteen takia, saa artikkelista

paljon tietoa siitä, mitä on jo saatu selville luonnon vaikutuksista ihmisen psyykkiselle

osa-alueelle ja millaisia erilaisia teorioita luonnon vaikutuksille on esitetty. Bratmanin,

Hamiltonin ja Dailyn (2012) artikkelissa käsitellään varsinkin sitä, mitkä tekijät luonnossa

oleilussa tarkalleen ottaen aiheuttaisi terveysvaikutukset ja millaisia kokemuksia ihmisillä on

luonnossa olemisesta tämän näkökulman merkeissä.

Bratman, Hamilton ja Daily (2012) esittelevät artikkelissaan muun muassa teorioita luonnon

vaikutuksista tarkkaavaisuuden palautumiselle sekä stressin lievittymiselle.

Tarkkaavaisuuden palautumisen teoria (attention restoration theory) sekä stressin

lievittämisen teoria (stress reduction theory) keskittyy pohtimaan luonnon vaikutuksia

ihmisiin evoluutiokehityksen kautta (Bratman ym., 2012). Esimerkiksi stress reduction

theory, josta käytämme artikkelin mukaisesti jatkossa lyhennettä SRT, painottaa luonnon

rauhoittavien ja stressiä vähentävien vaikutusten johtuvan kehon autonomisesta ja

alitajuisesta reaktiosta viher- ja vesistöalueisiin (Bratman ym., 2012). Teorioista toinen,

attention restoration theory (ART), korostaa luonnon vaikutusten johtuvan sen kyvystä

vaikuttaa ihmisen tarkkaavaisuuteen siten, että kognitiivinen prosessointijärjestelmä saa aikaa
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palautua ympäristön aiheuttamasta ärsyketulvasta (Bratman ym., 2012). Seuraavaksi

keskitytään käsittelemään hieman syvemmin näitä kahta teoriaa.

Bratmanin ja kollegoiden (2012) mukaan teoriat muistuttavat paljon toisiaan luonnon

rauhoittavan mekanismin osalta, mutta eroavat puolestaan siinä, mitkä tekijät ihmisen

biologiassa reagoivat luonnon vaikutuksiin. Heidän mukaansa on myös tietysti mahdollista,

että teorioissa esitetyt kehon autonomiset reaktiot limittyisivät paikoin toisiinsa yhtenäiseksi

kokonaisuudeksi: esimerkiksi tarkkaavaisuuden palautuessa myös stressi vähenisi tai

toisinpäin.

Teoria stressin lievittämisestä (SRT) on perujaan Ulrichilta (1983, 1986, Ulrich ym., 1991),

joka on tehnyt tutkimustyötä psykologian alalla 1970-1980-luvulla erityisesti emootioiden ja

erilaisten mielialojen äärellä. Ulrichin (1983, 1986, Ulrich ym., 1991) mukaan ihmisen

affektiiviset reaktiot eivät vaadi välttämättä aina tietoisia ponnisteluja, vaan monet emootiot

voivat syntyä alitajuisesti, ja näin ollen vaikuttaa sitä kautta ihmisen kognitiivisiin

toimintoihin. Hänen toteuttamansa koetilanteet tukevat teoriaa, samoin kuin myöhemmin

toteutetut samankaltaiset tutkimukset: luontokuvien näyttäminen tai luonnossa oleskelu tuotti

selkeästi enemmän positiivisia affekteja (kokemuksia emootioista) ja stressitasojen

vähenemistä, kun taas kuvien näyttäminen kaupunkiympäristöstä tai kaupunkiympäristössä

oleskelu tuotti selkeästi enemmän negatiivisia affekteja koehenkilöissä (Ulrich, 1983, 1986,

Ulrich ym., 1991).

Tarkkaavaisuuden palautumisen teorian (ART) kehittelijät Kaplan & Kaplan (1989)

perustavat teoriansa siihen tietoon, että luonnolle altistuminen tuottaisi palauttavia

vaikutuksia aivojen kyvylle keskittyä ja suunnata tarkkaavaisuutta haluamiinsa kohteisiin.

Teoriaa tukevat myös monet muut tutkimukset (ks. Berman, Jonides & Kaplan, 2008;

Berman ym., 2012; Hartig ym., 2003; Hartig, Mang & Evans, 1991; Kaplan, 1995).

Tarkkaavaisuus liittyy ihmisen kognitiivisiin kykyihin, ja sen tehtävänä on suunnata aistien

huomio kiinnittymään ympäristössä oleviin ärsykkeisiin tilanteeseen sopivalla tavalla. Se

tarkoittaa sitä, että ensin tarkkaavaisuuden ohjaamiseksi on kyettävä prosessoimaan

ympäristön aistiärsykkeistä ne olennaisimmat, joihin kohdistamme lopulta huomiomme

tietoisesti niin valitsemalla, tai tiedostamattomasti kehon automaattisena reaktiona (James,

1984).

19



Ympäristön ärsyketulva on kuitenkin melko laaja, jolloin kognitiivisesti kaikkien ärsykkeiden

suodattaminen ja huomion kohdistaminen haluttuihin kohteisiin vaatii paljon

aivotyöskentelyä. Tarkkaavaisuutemme kohdistuu aina johonkin huolimatta siitä, teemmekö

sen tietoisesti tai tiedostamattomasti, jolloin vastaanotamme aivoissamme jatkuvasti

melkoisen ärsykemäärän päivän aikana. Aktiivinen kognitiivinen prosessoiminen vie

voimavaroja samoin tavoin, kuin esimerkiksi juokseminen kovalla vauhdilla uuvuttaa

kehoamme fyysisesti.

Kaplanin ja Kaplanin (1989) mukaan luonto vaikuttaisi ihmisen tarkkaavaisuuteen

seuraavasti:

“ART claims that interaction with natural environments employs faculties of

concentration not normally used —involuntary ones— thus allowing the neural

mechanisms underlying directed attention a chance to rest and replenish. The

experience that comes from viewing or being present within natural landscapes

allows attentional reserves to replenish, which in turn can benefit performance on

other tasks, delay of gratification, and perhaps even levels of depression and stress.”

(Viitattu lähteestä Bratman ym., 2012).

Kaplanin (1995) mukaan tarkkaavaisuuden palautumisen vaikutusten saavuttamiseksi, on

ympäristössä oltava neljä tietynlaista komponenttia: 1. kokemuksen laajuus (mahdollisuus

uppoutua kokonaisvaltaisesti ympäristössä oleiluun) 2. etäisyys arjesta (mahdollisuus siirtää

kiireet ja huolet hetkeksi pois ajatuksista) 3. ympäristön kiehtovuus (maisemaa on vaivatonta

havainnoida, se tuntuu synnynnäisesti helpolle) 4. yhteensopivuus (ympäristö sopii yhteen

yksilön aikomusten, toiveiden tai mieltymysten kanssa). Kaplanin (1995) mukaan

luontoympäristöt täyttävät useimmiten nämä kaikki neljä kriteeriä parhaiten, kun taas

kaupunkiympäristöt tyypillisesti sisältävät vain osan kriteereistä. Luontokontaktin puuttuessa

ihmiseltä puuttuu siis hyvin olennainen paikka, jossa pääsisi palautumaan ja lepäämään

(Kaplan, 1995).

Kouluympäristössä tarkkaavaisuuden palautumisen mahdollisuudet voi olla monelle lapselle

tärkeä osa oppimistilanteisiin valmistautumisessa. Esimerkiksi haasteet tarkkaavaisuuden

kohdistamisessa ja huomion ylläpitämisessä voi lisätä lapsen kognitiivista ylikuormittumista

koulupäivän aikana, ja olla siten riskitekijänä myös monelle muulle oireilulle, kuten stressin
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ja levottomuuden kokemukselle, ahdistukselle, uupumukselle sekä psyykkiselle

väsymykselle. Ennen kaikkea luonnon palauttavilla vaikutuksilla voisi olla positiivinen hyöty

muun muassa lapsille ja nuorille, joilla aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö voi lisätä

ylikuormittumista koulupäivien aikana. Tutkimuksista onkin löydetty tukea ajatukselle siitä,

että luonnossa oleskeleminen tukee aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön haasteita (ks.

Taylor & Kuo, 2009; Taylor, Kuo & Sullivan, 2001; Kuo & Taylor, 2004; van den Berg &

van den Berg, 2011), mahdollistaa jännittyneisyyden ja hermostunteisuuden lievittämistä sekä

kykyä säädellä omaa toimintaansa paremmin (Korpela & Hartig, 1996; Korpela, Hartig,

Kaiser & Fuhrer, 2001).

Towerin (2020) artikkelissa käsitellään puolestaan luontokoulun pedagogiikan vaikutuksista

osana lasten kognitiivista, sosiaalista, emotionaalista ja fyysistä kehitystä. Tower (2020)

painottaa, että lasten olisi hyvä saada hyviä kokemuksia sekä mahdollisuuksia kehittää omaa

itseluottamustaan ja uskallusta itsenäisiin valintoihin, sillä nämä kokemukset tukevat lapsen

kehitystä kohti joustavampaa ja mukautuvampaa asennnetta vastaantulevien

elämänhaasteiden kanssa. Oppimisen kannalta omatoimisuus ja kyky säädellä sekä ohjata

omaa toimintaansa on olennaisessa osassa oppimiskokemusten mahdollistajana. Näitä taitoja

harjoitellaan ja tuetaan myös opettajan toimesta kouluympäristössä. Towerin (2020) mielestä

luonto tarjoaa ympäristönä paljon mahdollisuuksia opetella näitä taitoja sen lisäksi, että

luonnolla on paljon muitakin kehitystä tukevia mahdollisuuksia tarjolla esimerkiksi

ryhmätyötaidoissa ja tunne- sekä empatiataidoissa.

Luonnolla on vaikutuksia monessa ihmisen kognitiivisessa ja psyykkisessä osa-alueessa.

Lasten ja nuorten kannalta luonnolla on tarjota välineitä oppimisen ja mielen hyvinvoinnin

tueksi (Dowdell, Gray & Malone 2011). Tutkimuksissa on havaittu, että luonnossa oleskelu

voi tukea esimerkiksi itseluottamuksen ja minäkuvan kehittymistä, tunne-elämää ja hyvää

mielenterveyttä  (Keniger ym., 2013).

3.3.2 Fyysiset vaikutukset

Luonnon fyysisiä vaikutuksia ihmisen terveydelle on monia. Luonnossa liikkumisen ja

olemisen vaikutukset voivat kohdistua niin elintoiminnoliisiin vaikutuksiin, motoriseen

toimintaan sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Luonnossa oleminen ja siellä liikkuminen voi
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esimerkiksi parantaa sykevaihtelua ja alentaa verenpainetta, joka on tärkeä sydän- ja

verisuoniterveyden merkki (Wood & Smyth, 2020; Evert & Chang, 2018). Woodin ja

Smythin (2020) tutkimuksessa osallistujat käyttivät FirstBeat Bodyguard HRV- monitoria

(FirstBeat Technologies Ltd, Jyväskylä, Suomi), joka osoittaa sydämen lyönnit reaaliajassa.

Näin ollen pystyttiin analysoimaan juuri sillä hetkellä tapahtuneita sydämenlyönnin

muutoksia ja vaikutuksia (Wood & Smyth, 2020).

Joskus voi kuitenkin olla haastavaa saada tarpeeksi tarkkoja tieteellisiä tuloksia paikan sekä

olosuhteiden haasteiden vuoksi. Evert ja Chang (2018) kertovat tutkimuksessaan siitä miten

jotkin toimenpiteet, kuten verikokeet, saattavat olla hyvinkin haastavia ja vaikeita toteuttaa

luonnollisissa olosuhteissa. Mikäli esimerkiksi verikokeiden ottamispaikkaa lähdettäisiin

siirtämään kauemmaksi se voi tehdä haastavaksi testata reaktioita luonnonympäristöön sen

todellisen altistuksen aikana (Evert & Chang, 2018).

Evertin ja Changin (2018) tutkimuksessa osallistujilta kerättiin sylkinäytteitä

stressihormonitasojen muutosten testaamiseksi sekä a-amylaasin tutkimiseksi käyttämällä

syljenkeräyspulloja. Heidän tutkimukseensa osallistujia pyydettiin toimittamaan 3–5 ml

sylkinäytteitä juuri ennen virkistyskokemuksen alkamista sekä välittömästi sen jälkeen.

Evertin ja Changin (2018) tutkimuksessa tietoja kerättiin kolmesta eri paikasta, joissa

osallistujat liikkuivat. Yhdessä paikassa oli erämaa-tyylistä luontoa, toinen paikka oli

kaupungissa oleva puisto ja kolmas kaupungin rakentama sisäliikuntatila (Evert & Chang,

2018).

Evert ja Chang (2018) kertovat ensimmäisen tässä tutkimuksessa käytetyn biomarkkerin eli

biologisen merkin olevan kortisoli, jota lisämunuainen tuottaa ja jota erittyy stressivasteen

aikana. Kortisolin ensisijainen tarkoitus on jakaa uudelleen energiaa (glukoosia) tärkeimpiin

kehon osiin, kuten sydämeen, aivoihin ja lihaksiin (Evert & Chang, 2018). Evert ja Chang

(2018) kertovat elimistössä tapahtuvista haitallisista muutoksista, mikäli kortisolitasot ovat

koholla pitkiä aikoja kerrallaan. He kertovat sen vaikuttavan negatiivisesti

immuunijärjestelmään sekä aiheuttaa lihasten surkastumista. Tällaiset negatiiviset vaikutukset

yhdistetään usein krooniseen stressiin, joka on kehon reaktio pitkään kohonneille

kortisolitasoille (Evert & Chang, 2018).
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Evertin ja Changin (2018) tutkimuksessa saadut havainnot viittaavat siihen, että luonnossa

oleminen voi olla hyödyllistä niin fyysisen kuin psyykkisen stressin vähentämisessä.

Tutkimuksessa olleet henkilöt raportoivat huomattavasti pienemmistä stressitasoista ollessaan

luonnollisessa ympäristössä kuin heidän kollegansa, jotka vierailivat kaupungistuneemmassa

ulkoilma- tai sisäliikuntatiloissa (Evert & Chang, 2018).

Luonnon fyysiset vaikutukset ulottuvat myös esimerkiksi motorisiin vaikutuksiin. Fjortoft

(2004) kertoo luonnon erilaisten elementtien tukevan motoristen taitojen kehittymistä kuten

tasapainoa sekä koordinaatiota. Näin ollen metsäalueet toimivat hyvinä leikkipaikkoina

lapsille niiden monipuolisten leikkimahdollisuuksien takia (Fjortoft, 2004). Fjortoft (2004)

korostaakin ympäristön alustavaihtelevuuden vaikuttavan fyysiseen toimintaan ja motoriikan

kehittymiseen lapsilla. Fjortoftin (2004) mukaan luonnossa lapset pystyvät esimerkiksi

juoksemaan, hyppimään, kiipeilemään, rakentelemaan erilaisilla luonnosta saaduilla välineillä

sekä leikkimään erilaisia rooli- ja draamaleikkejä. Fjortoftin (2004) tutkimuksessa

haastavassa ja monipuolisessa ympäristössä lasten motorinen kehitys kehittyi enemmän kuin

tutkimuksen vertailuryhmällä. Tutkimuksessa löydettiin merkittäviä eroja koeryhmän ja

vertaisryhmän välillä tasapainossa sekä koordinaatiokyvyissä (Fjortoftin, 2004).

3.3.3 Sosiaaliset vaikutukset

Luonnon hyvinvointivaikutukset ulottuvat myös sosiaaliseen osa-alueeseen. Luonnon on

havaittu edistävän sosiaalisia taitoja ja vaikuttavan positiivisesti omaan toimintaan. Harris

(2017) kertoo tutkimuksessaan, että lasten havaittiin metsäympäristössä kehittävän taitoja,

joita edellytetään heidän kykyynsä kommunikoida ja toimia yhteistyössä muiden kanssa.

Tällaisia taitoja oli itsesäätelyn, empatian ja tunneälyn kehittyminen sekä kyky ottaa

itsenäisesti vastuuta omasta fyysisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta hyvinvoinnista

(Harris, 2017). Lapset oppivat myös lisäksi paremmin arvioimaan ja käsittelemään erilaisia

luonnossa vastaantulevia riskejä (Harris, 2017).

Harrisin (2017) tutkimus keskittyy metsäkoulun vetäjien kokemukseen siitä mitä he uskovat

lasten oppivan metsäkoulussa. Tutkimus on toteutettu metsäkoulun pilottitutkimuksen jälkeen

ja Harrisin tutkimuksessa keskityttiin yhteen pilottitutkimuksen kysymyksistä (Harris, 2017).
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Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 20 metsäkoulun vetäjää puhelimitse, joiden

ammatillinen kokemus ylitti vähintään 40 oppituntia metsäkoulussa (Harris, 2017).

Sosiaaliset vaikutukset tulevat hyvin esille metsäkoulun kontekstissa. Harris (2017) kertookin

tärkeimmän metsäkoulun oppimisalueen olevan vetäjien mukaan juurikin sosiaalinen kehitys,

jossa ryhmätyö, ihmissuhteet, itsetuntemus sekä riskien ottaminen kehittyy. Metsäkoulun

avulla oppilaat tutustuvat ja kehittävät myös suhteen heidän ympärillänsä olevaan luontoon

(Harris, 2017). Harris (2017) kertoo metsäkoulujen vetäjien korostavan henkilökohtaista,

sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Näin ollen he havainnoivat lapsien kehittyvän

ryhmätyöskentelytaidoissa siten, että he oppivat leikkimään sekä työskentelemään yhdessä

tavoitteiden saavuttamiseksi (Harris, 2017).

Pretty ja kollegat (2009) kertovat luonnossa tapahtuvan vapaan leikin mahdollisuuden

tukevan sosiaalisten siteiden luomista kavereiden kanssa, riskinottoa, tutkimista sekä yhteyttä

luontoon. Harrisin (2017) tutkimuksessa on löydetty todisteita tukemaan ajatusta siitä, että

luonnossa oleminen lisää ympäristötietoisuutta sekä rohkaisee ympäristömyönteisten

asenteiden kehittymiseen. Harris (2017) haluaa kuitenkin muistuttaa siitä, että luonnossa

viettäminen ei yksinään ole parantava lääke, vaan se toimii osana tasapainoista lapsen

kehitystä tukevaa toimintaa.
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4 Ympäristötietoisuus ja luonto oppimisympäristönä

Seuraavissa kappaleissa käymme läpi ympäristötietoisuutta ja sitä, miten se kytkeytyy

luontosuhteeseen sekä sen kehittymiseen. Ympäristötietoisuus on aikaan ja paikkaan

sidostunut käsite, jota voidaan tutkimuksien mukaan tarkastella monesta eri näkökulmasta.

Ympäristötietoinen henkilö pyrkii huomioimaan luonnon tarpeet omassa toiminnassaan ja

siten henkilön luontosuhde nivoutuu ympäristötietoisuuteen. Luontosuhteen ja

ympäristötietoisuuden väliset yhteydet vaatisivat kuitenkin lisää tieteellistä tutkimusta, jotta

voisimme perehtyä aiheeseen tarkemmin.

Tämän jälkeen tarkastelemme luontoa oppimisympäristönä liittäen perusopetuksen

opetussuunnitelman sekä metsä- ja luontokoulut mukaan tarkasteluun. Luonto toimii hyvänä

oppimisympäristönä, joka tukee monipuolisesti lapsen kasvua. Luonnon tärkeys korostuu

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, jossa mainitaan luonnon toimivan

yhtenä oppimisympäristönä, jossa tulisi järjestää opetusta. Metsä- ja luontokoulut toimivat

hyvänä keinona tukea lasten ulkoilua ja vapaata leikkimistä.

4.1 Ympäristötietoisuus

Ympäristötietoisuus on ympäristön huomioimista omien valintojen ja omaa toimintaa

koskevien päätösten avulla (Finto, 2015). Ympäristötietoinen ihminen huomioi valinnoissaan

ja päätöksissään myös ympäristönäkökohdat ja toimii niitä kohden parhaaksi näkemällään

tavalla. Tietoisuus ympäristöstä on kuitenkin riippuvainen siitä, millaisiin asioihin huomio

kohdistetaan ja millaisista asioista pyritään olemaan tietoisia. Siksi käsitteen määrittely on

ollut sen käytön yleistymisestä lähtien historiallisen aikakauden vallitseviin arvoihin ja

asenteisiin sidostunut (Järvikoski, 2001, s. 7-9). Ympäristökysymykset ovat puhuttaneet läpi

1960-luvun ympäristön saastumisen huolista, 1970-luvun luonnonvarojen riittävyydestä,

1980-luvun teollistumisen ja ydinenergian tuottamisen ongelmista aina 1990-luvun kestävän

kehityksen teemoihin (Pokka, 2011). Nykypäivänä olemme puolestaan varsin tietoisia muun

muassa ilmastonmuutokseen ja “ekokriisin aikakauteen” liittyvistä asioista.
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Harju-Autin (2011) mukaan nykypäivänä vallitseva ympäristötietoisuus koostuu kolmesta

osa-alueesta: 1. arvoista, asenteesta ja motivaatiosta (tietoisuus ympäristöongelmista ja halu

toimia sekä ottaa vastuu niistä) 2. tiedosta (tieto ympäristöongelmien syy-seuraussuhteista) 3.

taidosta ja kyvystä toimintaan (tavat ja tietoinen toiminta eri elämänpiirin osissa). Hänen

mukaansa ympäristötietoisuudella tarkoitetaan nykyään siis pyrkimystä toimia ympäristön

kannalta myönteisesti oman motivoituneisuuden ja tiedon sekä taidon avulla.

Ympäristötietoisuus mahdollistaa siten ympäristölle hyödyllisiä tietoisia valintoja ja tekoja

(Harju-Autti, 2011). Tietoisuus ympäristöstä ei kuitenkaan jäsenny kuin itsestään

jonkinlaiseksi, ikään kuin valmiina annettuna. Ympäristötietoinen voi ajatella ja tiedostaa

ympäristönsä myös jollain toisella tavalla, kuin edellä annetulla tavalla.

Harju-Autti (2011) painottaakin, että poimimme ympäristöstä todennäköisimmin signaaleja,

jotka sopivat parhaiten kokemustemme perusteella rakentamaamme todellisuuskäsitykseen.

Hänen mukaansa ihmisen lähtökohdat määrittävät sen, millaisen todellisuuden ihminen

rakentaa havainnoistaan. Ympäristötietoisuuden kehittyessä ihminen oppii tiedostamaan

entistä paremmin ympäristössään olevia vahvuuksia, haasteita sekä ongelmia (Harju-Autti,

2011). Tähän vaikuttaa siten yhtäläisesti elämisen historiallinen ajankohta, asuinsijainti,

lähiympäristö, yhteiskunnan arvot ja asenteet, poliittinen kenttä sekä muut

yhteiskunnalliseen, ajalliseen kontekstiin ja ympäristön tilaan sekä sijaintiin liittyvät laajat

tekijät.

4.2 Ympäristötietoisuuden ja luontosuhteen kytkeytyminen

Mainitsimme aikaisemmin Harrisin (2017) tekemän tutkimuksen tukevan ajatusta siitä, että

luonnossa oleminen lisää ympäristötietoisuutta sekä rohkaisee ympäristömyönteisten

asenteiden kehittymistä. Näin ollen tietoisuus omasta ympäristöstä ja omien tekojen

vaikutuksesta on linjassa luontosuhteeseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että

ympäristötietoisuus on aikaan ja paikkaan sidonnaista (Järvikoski, 2001, s. 7–9).

Nykypäivänä kuitenkin tietoisuus omasta ympäristöstämme on kasvanut ja olemme hyvinkin

tietoisia esimerkiksi ilmastonmuutoksesta.

Luontosuhteen tyyli voi kuitenkin olla ratkaisevassa asemassa siinä miten tietoinen on omasta

ympäristöstään sekä omien tekojen vaikutuksesta siihen. Viittaamme aikaisemmin
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mainittuihin luontosuhteen eri tyyppeihin ja siihen, millaisena henkilö kokee oman

luontosuhteensa. Luontosuhde ja sen laatu voi vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, miten

esimerkiksi toimii erilaisissa tilanteissa, joilla on vaikutusta luonnon hyvinvointiin. Martinin

mukaan huolehtivan ja välittävän luontosuhteen omaava henkilö pyrkii muokkaamaan omaa

toimintaansa siten, että se tukee myös luonnon hyvinvointia (viitattu lähteestä Sarivaara,

Keskitalo & Ratinen 2021). Tästä voimme mahdollisesti ajatella, että henkilö, jolla on

kyseisen luontosuhteen tyyli, on ympäristötietoisempi kuin esimerkiksi henkilö, jolla on

vieraantunut luontosuhde. Henkilö, jolla on vieraantunut luontosuhde välttelee Martinin

mukaan tietoisesti luontoa ja voi jopa pelätä siellä olemista (viitattu lähteestä Sarivaara,

Keskitalo & Ratinen 2021). Mayerin ja Frantzin (2004) tutkimus tukee väitettä siitä, että

luontoyhteys ennakoi merkittävästi ekologista käyttäytymistä ja subjektiivista hyvinvointia.

Luontosuhteen laatuja ja tyylejä on erilaisia ja ne mahdollisesti korreloivat

ympäristötietoisuuden kanssa eri tavalla. On kutienkin otettava huomioon, että

ympäristötietoisuuden ja luontosuhteen kytkeytymisestä toisiinsa on verrattaen hyvin vähän

tutkimustietoa. Näin ollen aihe vaatisi lisää tieteellistä tutkimista, jotta voimme lähteä

päättelemään sekä yleistämään niiden vaikutuksia toisiinsa.

4.3 Luonto oppimisympäristönä

Opetushallituksen laatimassa Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

kerrotaan ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Opetushallituksen (2014) mukaan luonto on

elinehto elämälle ja näin ollen ihminen on osa kokonaisuutta. Luonnon tärkeyden

ymmärtäminen on suuressa osassa ihmisen kasvua ja kestävän kehityksen sekä ekologisen

sivistyksen edellytys (Opetushallitus, 2014). Opetushallituksen laatimassa Suomen

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 kerrotaan luontosuhteen olevan

merkityksellisessä osassa halussamme suojella ympäristöämme. Näin ollen koulujen tulisi

näyttää mallia kestävän elämäntavan ylläpitämisessä ja korostaa ryhmätyöskentelytaitoja,

kiinnittää huomiota kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä oman luontosuhteen

syventämiseen ja luonnossa olemiseen (Opetushallitus, 2014).

Opetushallituksen tekemässä Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

puhutaan opetuksen eheyttämisestä sekä monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Oppimisen
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eheyttämisen tarkoituksena on luoda opittujen asioiden välille laajoja yhteyksiä siten, että

opitut tiedot muodostavat merkityksellisiä kokonaisuuksia (Opetushallitus, 2014). Eri

aiheiden ja oppiaineiden yhdistäminen kokonaisuudeksi luo monialaisen

oppimiskokonaisuuden, joka tulee järjestää vähintään kerran yhden lukuvuoden aikana

(Opetushallitus, 2014).

Opetuksen eheyttämistä voidaan järjestää esimerkiksi yhden teeman läpikäyntiä monessa eri

aineessan samanaikaisesti, suunnitella erilaisia toiminnallisia tapahtumia kuten kampanjoita,

teemapäiviä sekä leirejä (Opetushallitus, 2014). Opetushallituksen (2014) mukaan eheyttävän

oppimisen ja monialaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteena on saada oppilaat

havainnoimaan koulussa opittujen tietojen tärkeydestä oman elämän ja toiminnan kannalta.

Monialaisen opetuskokonaisuuden keston, laajuuden, tavoitteet sekä sisällöt päätetään

paikallisessa opetussuunnitelmassa sekä niiden tarkemmat tiedot sisällytetään koulun

lukuvuosisuunnitelmaan (Opetushallitus, 2014).

Kuten perusopetuksen opetussuunnitelmassa on tullut ilmi, luonto ja sen mahdollisuudet

voivat toimia hyvänä oppimisympäristönä, joka tukee monipuolisesti lapsen kehitystä.

Koulussa ja osana opetusta voidaan käyttää monia erilaisia opetuskäytänteitä, jotka

pohjautuvat fyysiseen luonnossa oleskeluun ja opetukseen, hyödyntäen luontoa

oppimisympäristönä. Monia oppiaineita voidaan opettaa monipuolisesti erilaisissa

ulkoympäristöissä, ja osa oppiaineiden aiheista jopa tukevat sitä ideaa, että ainetta opetetaan

luonnossa. Esimerkiksi elämänkatsomustiedossa yksi keskeisimmistä sisältöalueista on

luonto ja kestävä kehitys, jossa tarkastellaan oman toiminnan ja valintojen merkitystä omaan

lähiympäristöön (Opetushallitus, 2014). Luonto toimii myös liikunnassa yhtenä opetuksen

tilana ja esimerkiksi ympäristöopin aiheita tukee konkreettinen ja fyysinen luonnon tarkastelu

(Opetushallitus, 2014).

Myös monissa muissa oppiaineissa luontoa voidaan käyttää hyväksi opetuksessa. Esimerkiksi

kuvataiteessa voidaan etsiä luonnosta erilaisia materiaaleja, musiikissa voidaan soveltaa

luonnon äänimaisemaa sekä matematiikassa voidaan hyödyntää luonnon erilaisia elementtejä

laskutoimituksissa. Luonnolla on myös keskittymiseen ja rauhoittumiseen vaikuttavia

tekijöitä, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää koulumaailmassa.

28



Hansen, Jones ja Tocchini (2017) ketovat Shinrin Yokun olevan yksi tapa hyödyntää luontoa

ja sen ympäristöä stressin vähentämiseen sekä rauhoittumiseen. Shinrin Yoku eli suomeksi

metsäkylpy on perinteinen japanilainen tapa syventyä luontoon käyttämällä tietoisesti kaikkia

ihmisen aisteja (Hansen, Jones & Tocchini, 2017). Hansenin, Jonesin ja Tocchinin (2017)

mukaan Shinrin Yokun tarkoitus 1980-luvulla on ollut toimia osana ennaltaehkäisevää

terveydenhuoltoa ja parantamista japanilaisessa lääketieteessä. Shinrin Yokun harjoittaminen

tapahtuu metsässä tietoisesti käyttäen aistejamme kuunnellen, haistellen, koskettaen sekä

katsellen (Hansen, Jones & Tocchini, 2017).

Shinrin Yokun raportoituihin hyvinvointivaikutuksiin lukeutuu muun muassa stressin ja

ahdistuksen väheneminen sekä rentoutuminen (Hansen, Jones & Tocchini, 2017). Hansenin,

Jonesin ja Toccihin yhteenvetokatsaus Shinrin Yokun fysiologisista ja psykologisista

vaikutuksista Japanissa ja Kiinassa antaa hyvää tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Yhteenvetokatsaus keskittyy Shinrin Yokun lyhytaikaisiin vaikutuksiin ja Hansen, Jones ja

Toccihini (2017) pyrkivät rohkaisemaan yhteenvetokautsauksellaan terveydenhuollon

ammattilaisia toteuttamaan pitkittäistutkimuksia länsimaisissa kulttuureissa Shirin Yokun

hyvinvointivaikutuksista.

4.4 Metsä- ja luontokoulut

Metsä- ja luontokoulut ovat Towerin (2020) mukaan nouseva ilmiö, jonka avulla pystymme

tukemaan lasten ulkoilemista sekä vapaata leikkimistä. Tower (2020) kertookin

kirjallisuuskatsauksessaan metsä- ja luontokoulujen tärkeydestä lapsen kehityksen kannalta.

Metsä- ja luontokoulut antavat lapsille mahdollisuuksia tiedostaa ja ymmärtää luontoa

paremmin sekä löytää erilaisia työkaluja päätösten, valintojen sekä toiminnan kehittymiseen

(Tower, 2020).

Tower (2020) selittää metsä- ja luontokouluissa tehtyjen laadullisten tutkimusten olevan

rinnastettavissa seikkailuterapiaan, joka edistää positiivisesti lasten sosiaalista, fyysistä,

kognitiivista sekä emotionaalista kehitystä. Groff kertoo seikkailuterapian olevan osallistuja-

ja toimintakeskeinen lähestymistapa, jossa käytetään seikkailupohjaista toimintaa kuten

köysireittejä, erämaaretkeilyä, koskenlaskua tai jotakin muuta jännitystä aiheuttavia

aktiviteetteja (viitattu lähteessä Tower, 2020). Seikkailuterapia on Groffin mukaan nuoriso-ja
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aikuisväestölle suunnattu toimintatapa, mutta sitä voidaan silti liittää metsä- ja

luontokoulujen toimintaan (viitattu lähteessä Tower, 2020).

Groffin mukaan seikkailuterapia edistää riskien havainnointia, niihin suhtautumista sekä

niissä toimimista (viitattu lähteessä Tower, 2020). Seikkailuterapiassa on havaittu Groffin

mukaan toimintaan ja ongelmanratkaisuun liittyviä vaikutuksia: ryhmän yksilöt oppivat

tietoisemmiksi siitä, kuinka omalla toiminnalla ja työpanoksella voi saavuttaa onnistumisen

kokemuksia, jotka taas puolestaan parantavat yksilön itsetuntoa ja käsitystä omasta itsestä.

Tällaisia kokemuksia opitaan Groffin mukaan siirtämään myös vastaaviin tilanteisiin omassa

elämässä (viitattu lähteessä Tower, 2020). Metsä- ja luontokoulujen sekä seikkailuterapian

yhtäläisyydet erilaisille riskeille altistumisessa voivat antaa mahdollisuuksia positiiviselle

kasvulle sitä mukaa, kun lapsi oppii hallitsemaan riskejä ja ratkaisemaan näitä omin neuvoin.

Olisi tärkeää pohtia näiden mahdollisuuksien roolia lapsen terveyden sekä hyvinvoinnin

tukena (Tower, 2020).

Metsäkoulun pedagogiikka perustuu usein Vygotskyn sosiokulttuuriseen oppimisteoriaan,

jonka mukaan sosiaalisella kanssakäymisellä on merkittävä rooli kognitiiviselle kehitykselle

(O’Brien & Murray, 2007). Teorian mukaan oppiminen on prosessi, jossa uuden oppiminen

tapahtuu siis ensin sosiaalisella tasolla ja vasta sen jälkeen uusi tieto omaksutaan

yksilöllisellä tasolla (Tieteen termipankki, 2022). Harrisin (2017) mukaan

metsäkoulukäytänteet auttavat siihen osallistuvia kehittämään suhteitaan muihin ihmisiin

sekä ympäröivään luontoon. Tämä tarkoittaa sellaisten taitojen omaksumista, jotka auttavat

lasta kommunikoimaan ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa, mutta myös itsesäätelyn

taitoja, kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä, itsestä huolehtimisen taitoja, empatiataitoja ja

sosiaalista älykkyyttä. Metsäkoulussa opitaan myös vastuunottoa sekä kykyä arvioida

elämässä vastaan tulevia riskejä (Harris, 2017).

Ridgersin ja kollegoiden (2012) tutkimuksessa haastatelluista lapsista etenkin pojat ovat

maininneet metsäkouluun osallistumisen positiiviseksi puoleksi entistä

mielikuvituksellisempien leikkien mahdollisuuden, kun taas tyttölapset painottivat

positiivisena metsäkoulun tuoman mahdollisuuden sosiaaliselle kanssakäymiselle leikkien ja

pelien lomassa. Haastatteluissa ilmeni myös, että lapset saivat metsäkouluopetuksen aikana

uudenlaisia mahdollisuuksia harjoitella erilaisia rooleja osana ryhmää ja kokivat näiden
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kokemusten vahvistavan heidän itseluottamustaan (Ridgers ym., 2012). Samoin myös

oppilaiden mielenkiinto kiinnittyi enemmän ympäröivän luonnon ymmärtämiseen ja luontoa

kunnioittavien toimintamallien luomiseen (Ridgers ym., 2012).
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5 Johtopäätökset

Kirjallisuuskatsauksemme tarkasteli luontosuhdetta ja sen kehittymistä, siihen vaikuttavia

tekijöitä sekä sitä, miten ympäristötietoisuus kytkeytyy siihen. Kirjallisuuskatsauksessamme

kävimme läpi luonnon hyvinvointivaikutuksia ja liitimme luontosuhteen kehittymiseen

kasvatustieteellisen näkökulman. Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen malli sekä

Opetushallituksen laatima Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)

toimivat lähtökohtana luontosuhteen ja luonto oppimisympäristönä-käsitteen käsittelyyn

koulumaailmassa. Tutkimuskysymyksenä kirjallisuuskatsauksessamme toimi kysymys: Mitkä

tekijät vaikuttavat luontosuhteen kehittymiseen ja miten ympäristötietoisuus kytkeytyy

siihen?

Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että luontosuhde on moniulotteisesti osana jokaisen

ihmisen elämää. Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen luontosuhde ja sen kehittymiseen on

monia erilaisia tekijöitä, jotka muovaavat luontosuhteen laatua. On todettu, että

luontosuhteen kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa, jolloin lapsena vietetty aika

luonnossa on linjassa aikuisena luonnossa vietettyyn aikaan (Wood & Smyth, 2020; Hand

ym., 2916; Ward Thompson ym., 2004). Luonnon tavoitettavuutta ja sinne pääsemistä

voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että luonnon

tavoitettavuuteen vaikuttaa fyysinen luontoon pääsy, riskit ja turvallisuus, aikuisen valvonta

ja ajankäyttö sekä sosiaaliset ja kulttuuriset ominaisuuden.

Lapsiin kohdistuvat sosiaaliset ja aikataululliset paineet nousivat yhdeksi syyksi sille, miksi

vapaa leikki luonnossa ei soveltunut lasten tavoitteelliseen ja aikataulutettuun arkeen (Skar

ym., 2016). Näin ollen myös sosiaaliset ja kulttuuriset trendit tulevat esiin tarkasteltaessa

luonnon tavoitettavuutta. Skår ja Krogh (2009) kertovat lasten ja nuorten ajanviettopaikkojen

siirtyneen viheralueilta sosiokulttuuristen muutosten myötä rakennettuihin urheilu- sekä

pelilaitoksiin. Digitalisoituminen ja sen myötä nousseet haasteet lasten aktiivisuudessa on

myös otettava huomioon tarkasteltaessa luontosuhteen kehitystä ja luonnon tavoitettavuutta.

Clemets (2004) kertookin tutkimuksessaan, että nykypäivänä monet lapset ovat luonteeltaan
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pasiivisempia ja he viihtyvät enemmän televisioiden, pelikonsoleiden ja muiden älylaitteiden

parissa.

Luonnon saavutettavuus ja siihen liittyvät seikat ovat myös syitä sille, miksi luonnossa

vietetään nykyään vähemmän aikaa. Viheralueiden katoaminen (Clements, 2004) sekä

luonnon läheisyys nousevat merkityksellisiksi aiheiksi. Matka läheiseen luontoon tulisi

aikuisille olla alle yhden kilometrin ja siten lapsilla matkan tulisi olla huomattavasti lyhyempi

(Hörnsten ja Fredman 2000). Vanhempien valvonta ja turvallisuuskysymykset nousevat myös

kirjallisuuskatsauksessa esiin kun puhumme luonnon tavoitettavuudesta. Natural Englannin

(2009) tutkimus osoittaa, että liikenneturvallisuuskysymyset sekä vieraiden pelko nousivat

päällimmäisiksi syiksi sille, miksi vanhemmat eivät anna lapsien leikkiä vapaasti luonnossa

ilman valvontaa. Näin ollen vanhempien kokemukset luonnon turvallisuudesta voivat olla

esteenä Handin ja kollegoiden (2016) mukaan sille, miksi jotkut lapset kokevat positiivisen

paikan sijaan luonnon jopa uhkaavana, ahdistavana ja pelottavana paikkana.

Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös luonnon hyvinvointivaikutuksia sen psyykkisten ja

kognitiivisten, fyysisten sekä sosiaalisten vaikutusten avulla. Luonnon

hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä ihmisen hyvinvoinnille sekä terveydelle.

Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että psyykkiset ja kognitiiviset vaikutukset ihmisen

hyvinvoinnille ja terveydelle ovat mittavia. Luonnon vaikutusmekanismeja on ehdotettu

olevan neljä, joita ovat luonnon palauttava vaikutus, sosiaalinen ulottuvuus, fyysisen

aktiivisuuden tukeminen sekä impulsiivisten valintojen väheneminen (Repke ym., 2018).

Repke ja kollegat (2018) totesivat tutkimuksessaan enne kaikkea impulsiivisten valintojen

vähenevän. Näiden impulsiivisten valintojen väheneminen vaikuttaa suoraan ja välillisesti

ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin (Repke ym., 2018). Näitä tekijöitä oli Repken ja

kollegoiden (2018) mukaan muun muassa stressin, ahdistuksen ja masennuksen

väheneminen.

Myös Bratmanin, Hamiltonin ja Dailyn (2012) artikkeli viittaa luonnon positiivisiin

vaikutuksiin ihmisen kognitiivisiin toimintoihin ja mielenterveyteen. Artikkelissa esiteltiin

kaksi teoriaa, tarkkaavaisuuden palautumisen teoria sekä stressin lievittämisen teoria

(Bratman, Hamilton & Daily, 2012). Stressin lievittämisen teoria korostaa luonnon

rauhoittavan sekä vähentävän stressiä, johtuen kehon autonomisista ja alitajuisista reaktioista
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(Bratman, Hamilton & Daily, 2012). Tarkkaavaisuuden palautumisen teoria korostaa luonnon

palauttavia vaikutuksia ihmisen tarkkaavaisuudelle (Bratman, Hamilton & Daily, 2012).

Varsinkin tarkkaavaisuuden palautumisella on tärkeä merkitys osana oppimista.

Tutkimuksista on löydetty tukea, että luonnossa oleskelu tukee aktiivisuuden ja

tarkkaavuuden häiriön haasteita (Taylor & Kuo, 2009; Taylor, Kuo & Sullivan, 2001; Kuo &

Taylor, 2004; van den Berg & van den Berg, 2011).

Luonnossa oleskelu lievittää myös jännittyneisyyttä sekä hermostuneisuutta ja auttaa

kehittämään oman toiminnan säätelyä (Korpela & Hartig, 1996; Korpela, Hartig, Kaiser &

Fuhrer, 2001). Muita psyykkisiä ja kognitiivisia vaikutuksia on myös oppimiselle, mielen

hyvinvoinnille, minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymiselle, tunne-elämän kehittymiselle

sekä omatoimisille ja itsenäisille valinnoille elämässä (Tower, 2020; Dowdell, Gray &

Malone 2011; Keniger ym., 2013).

Luonnon tärkeimpiä fyysisiä vaikutuksia ihmisen terveydelle oli sykevaihtelun parantuminen

sekä verenpaineen aleneminen, joka on tärkeä sydän- ja verisuoniterveyden merkki (Wood &

Smyth, 2020; Evert & Chang, 2018), sekä luonnon vaikutus fyysisen ja psyykkisen stressin

vähenemiseen kortisolitasojen laskun myötä (Evert & Chang, 2018). Luonnon

hyvinvointivaikutukset ulottuvat myös motorisiin vaikutuksiin, jossa luonnon monipuolinen

ympäristö tukee motoristen taitojen kehittymistä (Fjortoft, 2004). Fjortoftin (2004)

tutkimuksessa tuli ilmi merkittäviä eroja lasten tasapainossa sekä koordinaatiokyvyissä,

mikäli lapsi kuului koeryhmään. Kirjallisuuskatsauksessa tuli myös ilmi, että

metsäympäristön on havaittu kehittävän taitoja, joita edellytetään lapsen kykyyn työskennellä

ryhmässä muiden kanssa (Harris, 2017). Empatian, itsesäätelyn ja tunneälyn kehittyminen

sekä kyky ottaa vastuuta omasta toiminnasta niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin

emotionaalisesti kehittyivät metsäkontekstissa muiden lasten kanssa (Harris, 2017).

Laajojen luonnon hyvinvointivaikutusten myötä luonto toimii myös hyvänä

oppimisympäristönä koulumaailmassa. Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että

Opetushallituksen laatima Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)

tukevat luonnon ja ihmisen välistä suhdetta sanoen luonnon olevan elinehto elämälle ja

ihmisen oleva osa kokonaisuutta. Näin ollen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin

on kirjattu luonnon toimivan yhtenä oppimisympäristönä, jossa opetusta tulisi järjestää
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(Opetushallitus, 2014). Lasten keksiessä erilaisia leikkejä ulkona, he käyttävät leikkiessään

luonnon erilaisia ympäristöjä ja materiaaleja (Ridgers ym., 2012). Näin ollen luonto antaa

mahdollisuuksia kehittää erilaisia taitoja ja luonnossa liikkuminen tukee lapsen fyysistä

kehitystä kuten ketteryyttä, kestävyyttä, koordinaatiota ja voimaa (Maynard, 2007). Vapaa

leikkiminen luonnossa tukee myös lapsen itseluottamusta ja minäpystyvyyden kokemusta,

kun lapsi saa itsenäisesti toimia ympäristössään (Ridgers ym,. 2012; Maynard, 2007).

Kirjallisuuskatsaus tarkasteli myös metsä- ja luontokoulujen kontekstia luontosuhteen

kehittymisen kannalta. Metsä- ja luontokoulut tarjoavat lapsille tilaisuuksia tiedostaa sekä

ymmärtää luontoa paremmin sekä saavuttaa työkaluja päätösten, valintojen sekä toiminnan

kehittymiseen sekä vapautta vapaaseen leikkiin luonnossa (Tower, 2020).

Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että metsä- ja luontokouluhuin rinnastettava Groffin

seikkailuterapia edistävät positiivisesti lapsen sosiaalista, fyysistä, kognitiivista sekä

emotionaalista kehitystä (viitattu lähteessä Tower, 2020). Groffin seikkailuterapia kehittää

riskien havainnointia, niihin suhtautumista sekä niissä toimimista (viitattu lähteessä Tower,

2020). Luontoa oppimisympäristönä, metsää- ja luontokoulua sekä seikkailuterapiaa yhdistää

kokemuksellisuus, joka on David A. Kolbin (1984) mukaan perusta oppimiselle.

Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että oppiminen rakentuu Kolbin (1984) mukaan

kokemuksesta, jonka jälkeen kokemus prosessoidaan ja sen kautta kokemus muuttuu tiedoksi.

Näin ollen Kolbin käsitys tukee luontosuhteen kehittymistä ja ympäröivän luonnon kokemista

(Kolb, 1984).

Miten ympäristötietoisuus vaikuttaa luontosuhteen kehittymiseen? Kirjallisuuskatsauksessa

tuli ilmi, että luonnossa oleminen lisää ympäristötietoisuutta sekä rohkaisee

ympäristömyönteisten astenteiden kehittymistä (Harris, 2017). Ympäristötietoisuus ja sen

määrittely on Järvikosken (2001) mukaan historiallisen aikakauden, siellä vallitsevien

arvoihin sekä asenteisiin sidostautunutta. Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan pyrkimystä

toimia ympäristön kannalta myönteisesti oman motivoituneisuuden sekä tietotaidon avulla

(Harju-Autti, 2011). Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että luontoyhteys voi ennustaa

merkittävästi ekologista käyttäytymistä sekä subjektiivista hyvinvointia (Mayer & Frantz,

2004). Ympäristötietoisuuden ja luontosuhteen kytkeytymisestä tarvittaisiin lisää tieteellisiä

tutkimuksia, jotta voisimme tarkastella aihetta monipuolisemmin.
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Luontosuhteen eri tyylit muotoutuvat erilaisten vaikuttavien tekijöiden mukaan. Monien

listattujen vaikuttavien tekijöiden pohjalta luontosuhteen tyylejä on erilaisia. Martinin

mukaan luontosuhteen tyylejä on neljää erilaista, jotka ovat suuntaa antavia (viitattu lähteestä

Sarivaara, Keskitalo & Ratinen 2021). Kun taas Sjöblomin ja Wolffin (2017) mallissa

ihmisen luontosuhteen tyylejä määritellään yhdeksän eri kategorian kautta.

Kirjallisuuskatsauksessa tuli esille, että lasten luontosuhde kattaa ruumiillistuneita,

kontekstuaalisia sekä systemaattisia ominaisuuksia, jotka voidaan määritellä mielen, kehon,

kulttuurin ja ympäristön keskinäisiksi suhteiksi, ja jotka voivat parantaa luontosuhdetta tai

heikentää kestävää elämää (Giusti, 2019).
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6 Pohdinta

Kirjallisuuskatsaus pyrki tarkastelemaan luontosuhdetta, sen kehittymistä ja siihen

vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, miten ympäristötietoisuus kytkeytyy siihen.

Kirjallisuuskatsauksessa kävimme läpi luonnon hyvinvointivaikutuksia sen psyykkisten ja

kognitiivisten, fyysisten sekä sosiaalisten vaikutusten avulla ja yhdistimme luontosuhteen

kehittymiseen kasvatustieteellisen näkökulman. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli

sekä Opetushallituksen laatima Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

toimivat pohjana luontosuhteen ja luonto oppimisympäristönä käsitteen tarkastelussa

koulumaailmassa.

Pyrimme soveltamaan luontosuhteesta saatua tietoa osaksi Kolbin kokemuksellisen

oppimisen mallia, joka teoreettiselta viitekehykseltään toimi hyvänä pohjana aiheen

tarkastelussa. Kolbilainen näkemys selittää mielestämme hyvin niin luontosuhteen

kehittymistä kuin muutenkin oppimista luontoympäristöistä ja oppimista myös

luontoympäristöissä. Oppimisen tapahtuminen kokemuksen kautta yhdistävät metsä- ja

luontokouluja sekä seikkailuterapiaa. Kokemus, prosessi ja sen jälkeen uuden tiedon

saaminen ja oppiminen korostuu monipuolisissa ympäristöissä, joissa lapsille on riittävästi

oppimiselle tarvittavia ärsykkeitä. Luonto toimii hyvänä ja monipuolisena

toimintaympäristönä, jossa riittää tutkittavaa.

Tutkielman alustavat suunnitelmat ja alussa löydetyt lähteet antoivat meille mahdollisuuden

lähteä tutkimaan aihetta perusteellisemmin ja rajaamaan sitä kautta tutkimuskysymystä oman

mielenkiinnon mukaiseksi ja eheäksi kokonaisuudeksi. Tutkielmassa käytetyt lähteet ovat

löytyneet muun muassa Oulun yliopiston kirjaston tarjoamista tietokannoista (EBSCO) ja

kasvatustieteellisistä lehdistä. Valtaosa tutkimusartikkeleista ja hyödyntämistämme

kirjallisuuskatsauksista ovat vertaisarvioituja ja näin ollen suhteellisen luotettavia lähteitä.

Lähdekirjallisuutta löytyi kattavasti pääosin englannin kielellä, kun taas suomenkielisiä

artikkeleita ja lähdemateriaalia löytyi verrattain vähän. Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt

lähteet ovat monipuolisia ja monesta eri näkökulmista tehtyjä. Kirjallisuuskatsausta tehdessä

pyrimme valitsemaan sellaisia lähteitä, jotka kiinnittävät huomiota eettisiin periaatteisiin.
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Kirjallisuuskatsauksemme löydökset kertovat luontosuhteen tärkeydestä ja merkittävyydestä

osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mielestämme tutkimusta on tehty tähän

mennessä jo suhteellisen paljon, mutta paljon asioita on myös vielä tutkimatta. Aihe vaatisi

selkeästi lisää kattavaa tutkimusta, jotta pääsisimme aiempaa tarkemmin ymmärtämään

luontosuhteen merkitystä osana elämää. Varsinkin ekokriisin aikakaudella voisi olla tärkeää

ymmärtää, kuinka tärkeästä voimavarasta on kyse, ja kuinka tärkeää sitä olisi pyrkiä

suojelemaan ja elvyttämään myös tämän kirjallisuuskatsauksen löydöksistä todettujen

hyötyjen myötä. Tästä syystä pyrimme kirjallisuuskatsauksessamme tutkimaan

luontosuhdetta juurikin ympäristötietoisuuden osalta: miten tietoisuus ympäristöstämme

mahdollisesti vaikuttaa luontosuhteeseen? Täydellistä vastausta emme löytäneet, mutta

selvästi ne ovat sidoksissa toisiinsa. Olisikin mielenkiintoista saada tutkimustuloksia näiden

kahden tekijän vaikutuksista toisiinsa, jotta voisimme ymmärtää paremmin

ympäristötietoisuuden ja luontosuhteen yhteyksien vahvuutta. On kuitenkin selvää, että

tietoisuus ympäristöstä moniulotteisena kokonaisuutena vaikuttaa myös yksilön

luontosuhteen laatuun joillakin tavoin.

Meistä jokaisella on jonkinlainen luontosuhde, jonka kehittymiseen vaikuttaa monenlaiset

tekijät yksilön elämässä. Muutamat listaamamme luontosuhteen tyypit antavat pientä

osviittaa siitä, millaisia luontosuhteen tyylejä voi olla olemassa. Voi kuitenkin tosiasiassa olla

melko vaikea luokitella kenenkään luontosuhdetta vain tietynlaiseksi “tyypiksi”. Monesti

luontokäsityksemme voi olla melko monikerroksinen ja monimutkainen kokonaisuus, jolloin

voi olla vaikeaa kategorisoida luontosuhdetta vain yhdenlaiseksi. Toisaalta nykyiset

luontosuhteita kuvaavat tyyppiteoriat antavat hyvän taustaymmärryksen, jonka kautta omaa

luontosuhdetta voi olla helpompi peilata ja ymmärtää.

Luontosuhteen kehittyminen lähtee jo varhaislapsuudesta, jolloin luontosuhde kehittyy koko

elämän ajan. Tutkimuksissa on osoitettu, että luonnossa viettämisen tärkeys on korostunut

ennen 11. ikävuotta. Varhaiset luontokokemukset osoittavat, että luonnossa oleminen jatkuu

myös sen jälkeen pitkälle aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. On kuitenkin otettava huomioon,

että vaikka lapsuudessa luonnossa tulisi oltua vähemmän ei se kuitenkaan tarkoita sitä,

etteikö luontoa voisi niin sanotusti löytää uudelleen ja nauttia siitä. Luontosuhde on kehittyvä
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ja muotoutuva käsite, joka on monien asioiden summa. Näin ollen myös aikuisiässä voi olla

mahdollista kehittyä ympäristötietoisemmaksi ihmiseksi ja parantaa omaa luontosuhdettaan.

Kirjallisuuskatsauksessa varsinkin psyykkiset, kognitiiviset sekä fyysiset vaikutukset

terveyteen olivat merkittäviä. Oppimisen kannalta luonnolla todettiin olevan myös positiivisia

vaikutuksia varsinkin välillisesti erilaisten muiden positiivisten vaikutusten kautta (mm.

hermostuneisuuden, ahdistuksen ja stressin väheneminen, tarkkaavuuden palautuminen ja

keskittymiskyvyn parantuminen). On siis mahdollista, että luonnossa oleskelu koulupäivien

aikana olisi lasten ja nuorten hyvinvoinnin, oppimisen ja kehityksen kannalta suotuisaa. Tätä

seikkaa voisi huomioida etenkin kouluympäristön suunnittelussa sellaiseksi, jossa luonto olisi

helposti tavoitettavissa niin välituntien kuin oppituntienkin aikana. Pieniä luontoympäristöjä

voisi suunnitella osaksi koulun piha-alueita, mikäli luontoalueita ei ole muulla tavoin

lähistöllä helposti  saavutettavissa.

Metsä- ja luontokoulut ovat olleet pohjoismaissa nouseva ilmiö viime vuosina, varsinkin kun

niiden toteuttaminen on pohjoismaissa suhteellisen helppoa jokamiehenoikeuksien ja laajojen

metsäalueiden helpon tavoitettavuuden myötä. Suomessakin metsäalueita on koko maan

pinta-alaan suhteutettuna melkein 80%. Jäimme pohtimaan erityisesti sitä, miten metsä- ja

luontokoulut mahdollisesti vaikuttavat luontosuhteen kehittymiseen lapsuusiässä, ja lisääkö

metsäkouluun osallistuminen lasten ympäristötietoisuutta? Tästäkin voisi saada lisää tietoa

tutkimusten kautta.

Luonnon tavoitettavuuteen ja sinne pääsyyn on monia vaikuttavia tekijöitä ja vaikka olemme

tietoisia luonnon hyvinvointivaikutuksista ja sen tärkeydestä, voi luontoon pääsemiseen

kuitenkin tulla esteitä. Tarkastelimme luonnon tavoitettavuutta muun muassa sinne pääsyn,

riskien ja turvallisuuden, aikuisen valvonnan ja ajankäytön sekä sosiaalisten ja kulttuuristen

tekijöiden avulla. Pelkkä luonnon fyysinen läheisyys ei välttämättä kuitenkaan auta luonnon

tavoitettavuuden kanssa. Luontoon pääsemisen esteiksi nousi aikataululliset syyt, jossa jo

valmiiksi tavoitteelliseen ja aikataulutettuun lapsen arkeen ei mahdu enää vapaa leikkiminen

luonnossa. Voimme pohtia miksi näin on: Miksi koemme, että vapaa ja niin sanotusti

tavoitteeton toimiminen ei olisi hyväksi lapselle? Miksi toiminnan tulisi olla aina

tavoitteellista ja strukturoitua?
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Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että liikenneturvallisuuskysymykset sekä vieraiden pelko

nousivat vanhempien huoleksi luonnossa leikkimisen esteiksi. On ymmärrettävää, että

vanhemmat ovat huolissaan lasten turvallisuudesta, mikäli läheiseen luontoon on vaikkapa

pitkä matka ja sinne pääseminen vaatii esimerkiksi vilkkaiden teiden ylityksiä. Emme

kuitenkaan löytäneet toista tieteellisesti tutkittua näkökulmaa turvallisuuskysymyksille. Miten

esimerkiksi maalla asuvat vanhemmat kokevat luonnon turvallisuuskysymykset? Nouseeko

maalla asuville samat huolet kuten liikenneturvallisuus tai vieraiden pelko? Maalla ei

välttämättä ole samanlaista liikennettä kuin esimerkiksi kaupungeissa sekä vieraita henkilöitä

on verrattaen vähemmän.

Maalla riskejä voisi esimerkiksi olla maaston turvallisuudessa sekä vaara suurpedoista.

Maalla luonnossa voi olla esimerkiksi jyrkänteitä, solia, kuoppia sekä onkaloita, jotka voivat

tehdä luonnossa liikkumisesta haasteellisempaa. Suurpedoista aiheutuvalla vaaralla

tarkoitamme sitä, että joskus suurpedoista ja muista villieläimistä voi olla vaaraa ihmisille.

Maalla luonto on lähempänä ja näin ollen myös luonnon eläimet. Toisaalta on hyvä miettiä,

onko villieläimien pelko aina täysin aiheellista, vai onko pelontunteet joissakin tapauksissa

perusteettomia.

Lähdemateriaaleista käy ilmi, että maailmalla on käytössä monia erilaisia menetelmiä, joita

voidaan soveltaa osana pedagogiikkaa tai muulla tavalla opetuksen ohessa (esim. metsä- ja

luontokoulut jne.). Monet menetelmistä sopisivat lisäksi koulumaailman ulkopuolelle

esimerkiksi harrastustoimintaan tai moniammatillisesti muille ammattiryhmille, kuten

psykologeille. Luontosuhteen kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät ovat antaneet paljon

merkittävää ja hyvää tietoa tulevaisuutta ajatellen. Jatkotutkimuksen mahdollisuuksia

esimerkiksi gradua ajatellen on monia ja voisisimme lähteä esimerkiksi tutkimaan

konkreettisesti luontosuhteen kehittymistä pedagogisin menetelmin koulumaailmassa.

Kaiken kaikkiaan aiheemme lähti kiinnostuksesta luontoa ja luontosuhdetta kohtaan.

Halusimme tarkastella tutkielmassamme luontosuhteen kehittymiseen liittyviä tekijöitä ja

pyrkiä ymmärtämään luontosuhteen kehittymistä kasvatustieteen kontekstissa. Koimme

tutkielmaa aloittaessa aiheen ajankohtaisena sekä tärkeänä ulottuvuutena ihmisen elämässä.

Tätä mieltä olemme myös edelleen, näin tutkielman lopputulemana. Kirjallisuuskatsausta

tehdessämme opimme paljon uutta aiheesta, ja opimme ymmärtämään aiempaa
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syvällisemmin luontosuhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä käsittelevää tutkimuksen

kenttää.

Tietoa löytyi hyvin myös luontosuhteeseen ja luontoon liittyvistä pedagogisista aihealueista,

joka on merkittävää ennen kaikkea, jos oppimaamme halutaan soveltaa osana omaa

ammattia. Pedagogisia malleja on kehitetty tähän mennessä jo jonkin verran, ja niitä on myös

tutkittu melkoisen paljon viime vuosikymmeninä. Näitä pedagogisia menetelmiä voisi olla

mielenkiintoinen hyödyntää osana omaa opettajuutta, mutta kaipaisimme lisäksi vielä lisää

tietoa aiheesta erilaisten tutkimusten ja analyysien merkeissä.

Yhteisen kandidaatintutkielman kirjoittaminen juontaa juurensa luokanopettajakoulutuksen

alkuvaiheisiin. Tutustuttuamme toisiimme huomasimme samankaltaisuuden ajattelussamme

ja monien ryhmätöiden tekeminen sujui vaivatta. Näin ollen yhteisen kandidaatintutkielman

kirjoittaminen tuntui luontevalta sekä antoisalta. Kirjoittaessamme olemme pohtineet pitkien

keskusteluiden avulla erilaisia näkökulmia ja löytäneet uusia keinoja tarkastella aihettamme.

Parityöskentely on antanut meille monia hyviä mahdollisuuksia tarkastella aihetta, kirjoittaa

sekä luoda hyvää tekstiä. Olemme peilanneet ajatuksiamme tämän tästä toistemme ajatuksiin

ja prosessoineet kandidaatintutkielman jokaisen aihealueen yhdessä sellaiseksi, jossa tulee

ilmi kummankin ajatuksia. Tekstimme limittyvät siis osaltaan toisiinsa keskusteluidemme

pohjalta, mutta osan aihealueista olemme sopineet myös tekevämme vain omana

vastuualueena. Pääosin olemme kirjoittaneet tutkielmaa yhdessä etäyhteyksien kautta

samanaikaisesti, jolloin pystymme myös kirjoitusprosessin aikana keskustelemaan ja

kysymään toistemme mielipiteitä.

Toisaalta aikataulullisten kysymysten vuoksi olemme tehneet tutkielmaa toisinaan myös

oma-aloitteisesti, mikäli toinen meistä ei ole muiden menojen myötä ehtinyt osallistua

kirjoittamiseen juuri samaan aikaan. Tässä olemme kummatkin olleet joustavia, ja yhteistyön

kannalta olemme onnistuneet asettamaan sellaisia tavoitteita, jotka tuntuvat kummankin

elämäntilanteessa realistisilta ja saavutettavilta. Yhteistyömme vahvuus on yhteisymmärrys ja

kyky pitäytyä aikatauluissamme ja suunnitelmissamme, mutta myös aiemmin mainittu

vastavuoroinen joustavuus kiireisinä ajankohtina. Tulevaisuuden kannalta on hyvinkin
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mahdollista, että jatkamme aiheen parissa vielä gradututkimuksen kautta, jolloin pääsemme

syventämään tietoa entistä paremmin.
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