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Polku luontoon (2017−2019)
•
•
•

Toteuttaja Metsähallitus Luontopalvelut

•

Kehittämistyön kohderyhminä

Pääyhteistyökumppani Soveltavan liikunta SoveLi ry
Hanke saa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen
elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista

o

sekä apuvälineellä liikkuvat liikkujat että liikkujat, joiden
vamma tai sairaus ei näy päällepäin

o

Terveyden edistämisen ammattilaiset ja asiantuntijat,
luontokohteiden ylläpitäjät, luontoliikuntapalveluita tuottavat
yritykset, julkiset toimijat ja järjestöt.

o

perheet ja muut yhteisöt

•

Selvittää luontoliikkujien (palvelu)polkuja luontoon, viestinnän,
verkostojen ja yhteistyön kehittäminen, mielekkään
luontoliikunnan mahdollistaminen ja lisääminen.

•

Suomessa on noin miljoona liikkumisen soveltamista tarvitsevaa
liikkujaa. (www.soveli.fi)

Kuva: Metsähallitus/Ilkka Immonen

Liikunnan merkityksiä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä
•

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle sekä
istumisen vähentämiselle on suomalaisessa
yhteiskunnassa on suuri tarve.

•

Liikunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävistä
vaikutuksista on ollut jo pitkään vahvaa
tutkimusnäyttöä.

•

Liikunta on tärkeää yksilön kokonaisvaltaiselle
fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille
sekä terveelliselle ja turvalliselle kasvulle ja
kehitykselle. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta
edistää toimintakykyä ja terveyttä.

•

Liikunta ehkäisee ja hoitaa myös monia sairauksia ja
liikunnan hyödyntäminen sairauksien ehkäisyssä ja
hoidossa on perusteltua. Liikunta on nykyisin tärkeä osa
kroonisten sairauksien hoitoa.

•

Moni liikuntalaji tuo samanaikaisesti useita kunto - ja
terveysvaikutuksia.

(UKK-instituutti, OKM/STM Muutosta liikkeellä! )

Kuva: Metsähallitus/Petri Jauhiainen

Luonto liikkumisympäristönä
•

Suomalaiset valitsevat mieluiten liikuntapaikakseen
joko rakentamattoman tai rakennetun
luontoympäristön.

•

Oleskelu elvyttävässä ympäristössä vähentää stressiä,
rentouttaa ja parantaa mielialaa.

•

Luonnossa voimme liikkua huomaamattamme ripeämmin
ja liikkuminen voi tuntua kevyemmältä.

•

Liikuntasuosituksia voi totuttaa luonnossa varsin
monipuolisesti ja vaihteleva maasto haastaa meidät.
Maastossa liikkuminen tukee esim. koordinaation ja
tasapainon kehittymistä ja vahvistaa lihaksia.
Kestävyysliikuntaan luontoympäristö on oivallinen
paikka.

http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/terveyttajahyvinvointialuonnosta

Kuva: Metsähallitus/Riikka Mansikkaviita

Luonto voi olla merkittävä
tekijä pohdittaessa uusia tapoja
innostavan liikkeen lisäämiseen.

Kuva: Metsähallitus/Liisa Kajala

Luontoliikunta, virkistys, ulkoilu

•

Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset
yhdistyvät luonnossa luonnon terveys- ja
hyvinvointivaikutuksiin. Fyysistä aktiivisuutta
erilaisissa luontoympäristöissä.

•

Motiivit lähteä luontoon vaihtelevat.
Toisaalta/toisilla liikkuminen ja aktiviteetit,
toisaalta/toisilla luonto.

•
•

Virkistäytyminen, elämykset, aistimukset, liike.
Suomalaiset luonnossa hyötyliikkujia,
esteetikkoja ja harrastajia. (Simula 2012)

Kuva: Metsähallitus/Ilkka Immonen

Kuva: Eeva Mäkinen

Näkeminen ja havainnointi
(kuvat, äänet, maisemat)
•
•
•
•
•
•

Positiivinen vaikutus mielialaan

•

Keskusteluissa korostuvat aistimukset ja niiden
merkitys hyvinvoinnin lähteenä.

•

Aistimuksen mahdollistavat elämysten syntymistä.

Rauhoittava vaikutus
Lisää keskittymiskykyä
Vähentää fyysisiä oireita
Voi lisätä luovuutta ja tuottavuutta
Aistimukset tärkeitä hyvinvointivaikutusten saamisiksi

(O’Brien ym. 2007, Matsuoka 2008, Stigsdotter ym. 2010, Dillon 2011)(Ismo
Miettisen esitys 2015), Tourula & Rautio 2013)

Kuva: Metsähallitus

Kuva: Metsähallitus/Riikka Mansikkaviita

Esimerkkejä virkistysmotiiveista
luonnossa

•

Metsähallituksen kävijätutkimuksissa (vuodet
2013−2017) luontokohteilla selvitettyjä
virkistysmotiiveja ja niiden tärkeyttä.

•

Mukana tarkastelussa kansallispuistot, valtion
retkeilyalueet, historiakohteet ja muut
suojelualueet.

•

Suosituimpia virkistysmotiiveja ovat
maisemat, luonnon kokeminen,
rentoutuminen, melusta ja saasteista poissa
olo, henkinen hyvinvointi ja yhdessäolo oman
seurueen kanssa.

•

Vaikka suosituimmat aktiviteetit luonnossa
ovat varsin sporttisia, ei kuntoilu tärkeimpänä
luontoon lähdön motiivina yllä kärkipäähän
vertailussa.

Mieluisimpia aktiviteetteja luonnossa
•

•

Metsähallituksen kävijätutkimusten (2013−2017)
vastanneiden tärkeimpiä aktiviteetteja luontokohteella
olivat:

•
•
•
•
•
•

Retkeily

•
•

Melonta, vesiretkeily

Maastohiihto huolletuilla laduilla
Kävely
Luonnon tarkkailu
Eväsretkeily
Vaellus

Pyöräily

Mukana tarkastelussa kansallispuistot, valtion
retkeilyalueet, historiakohteet ja muut suojelualueet.

Kuva: Metsähallitus/Saara Olkkonen

Olosuhteet, kohteet ja rakenteet

Olosuhteet, kohteet, rakenteet
•

Helposti saavutettavia arkiliikunnan kohteita ja
lähiliikuntakohteita kaupunkiluonnossa ja taajamissa
sekä kodin lähellä.

•

Toisaalta erämaisempia, rauhallisia, maisemiltaan ja
tunnelmaltaan erityisiä luontoliikuntakohteita, joissa
voi järjestää esimerkiksi retki- ja teemapäiviä,
liikuntaleirejä, kuntoutus- ja vertaistukitoimintaa
yms. Monipuoliset retkeilypalvelut ja reitit.

•
•

Yritysten palvelut.
ns. viherjatkumo ”kaupunkiluonnosta
kansallispuistoihin”

Esimerkki Oulun seudun viherjatkumon kuvaamisesta.
Kuva: Metsähallitus

Olosuhteet, kohteet, rakenteet
•

Esteettömyys ja helppokulkuisuus korostuvat
olosuhdetyössä.

•

Asiakas ja liikkuja arvioi itse kohteen soveltuvuuden ja
palvelun sopivuuden itselleen. Kohdetiedolla
merkittävä rooli luontoon lähdössä.

•

Esteettömyys luontoliikuntakohteilla ja palveluissa on
monille tärkeää. Esteettömyyden määrittely ja
toteuttaminen luonnossa voi olla haastavaa.

•

Olosuhdesuunnittelua ja arviointia kannattaa tehdä
yhdessä!

Kuva: Metsähallitus/Elias Lahtinen

Olosuhteet, kohteet, rakenteet

•

Ideaalitilanne olisi, että luontokohteilla eri
tasoiset/pituiset reitit yhdistyisivät saman
nuotion äärelle. Tällöin yhteisö tai seurue
voisi toimintakyvystä ja kiertämästään
reitistä huolimatta kokoontua nauttimaan
luonnosta ja retkieväistä yhdessä.

Aistimuksia, elämyksiä, hyvinvointia
•
•

Teknisyys voi korostua olosuhdetyössä.

Tärkeitä huomioitavia näkökulmia ovat esim.

•
•
•
•
•

liikkeelle luontoon motivoiva ympäristö
harrastusmahdollisuudet
aistimukset, äänet, värit, tunnelmat
mahdollisuudet yhdessäoloon oman seurueen kanssa
mutta myös rauhoittumiseen.

•

Psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset fyysisen
ympäristön lisäksi.

•

Luonnon hyvinvointivaikutusten, virkistysmotiivien,
aktiviteettien ja hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen
reittien ja olosuhteiden suunnittelussa entistä
monipuolisemmin.

Kuva: Metsähallitus/Laura Riihelä

Kohdetieto on tärkeää
•

Luontoliikuntapalveluista kertovan ennakkotiedon ja
kohdetiedon merkitys nettisivuilla (ja maastossa)
korostuu.

•

Haasteena on, että palveluita ei välttämättä tunneta,
eikä niistä löydy helposti ja tarpeeksi tietoa.

•

Esteettömyystietoa ei ole vielä erityisen hyvin
saatavilla luontoliikuntakohteista. Yhtenä haasteena
on esteettömyyden määrittely luontokohteella .

•

Toimivien kohde- ja reittikuvausten avulla liikkuja (tai
liikuttaja) voi mm.

•
•
•

•

arvioida luontokohteen soveltuvuutta itselle
innostua ja uskaltautua liikkeelle luontoon
jakaa ja linkata tietoa

Jos kohteesta tai palvelusta ei ole tietoa, sitä ei
käytännössä ole monelle liikkujalle olemassa. Tämä
voi vaikuttaa olennaisesti mm. kohteiden
käyntimääriin.

Kuva: Metsähallitus/Riikka Mansikkaviita

Polku luontoon

ennen

Kontaktipisteitä:
• Luontohetken suunnittelutyö,
innostuminen ja vinkit
• Ennakkotieto luontokohteista ja palveluista
• Nettisivut, esitteet, kartat
• Varusteet ja välineet
• Muita?

aikana

Kontaktipisteitä:
• Kohteelle saapuminen
• Reitit ja rakenteet, opasteet
• Aktiviteetit ja liikunta, ohjelma
• Palvelut (majoitus, ruokailu, ohjelma
yms.)
• Muita?

Jälkeen

Kontaktipisteitä:
• Palaute
• Kokemusten jakaminen (SOME
yms.)
• Muita?

Kuva: Metsähallitus/Sasa Dolinsek

Kiitos!
•

www.metsa.fi/polkuluontoon

•

Viestinnän ja kohdekuvausten arviointi ja
kehittäminen

o
o
o

•

www.luontoon.fi
www.luontoon.fi/esteeton
www.luontoon.fi/syote,
www.luontoon.fi/hossa,
www.luontoon.fi/leivonmaki

https://julkaisut.metsa.fi/
→ haku: Rohkeasti luontoon

