
Suomen luonto-lehden 
valokuvauskilpailun pronssikuva: Kuka 
koputtaa ovelleni, Martti Timonen, 
Nurmes: 
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikk
elit/suomen-luonnon-muotokuvakisan-
voittivat-haahka-ja-kettu/

Miksi lähiluonto on hyvä 
juttu?

Arja Kaasinen, 
Helsingin yliopisto



Mikä on sinun mielipaikkasi?



LUONTO: mitä 
se on?

Mistä 
luontoa voi 

löytää?



Luontoa on kaikkialla!

Luonnonympäristön luonto                      Rakennetun ympäristön luonto

MTV.fi

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/jattipeitto-peitti-tuomiokirkon-portaat/1946550


• Millaista lähiluontoa sinä haluaisit ja mitä haluaisit tehdä siellä?

Millaista luonnonympäristön 
luontoa tai rakennetun 

ympäristön luontoa on sinun 
kotisi tai koulusi lähellä?



Mutta 
millainen 

luonto on ollut 
ennen 

ihmistä..?



Maapallon kehitys biologian näkökulmasta
Maapallon ikä 24 tunnin mittaisena. Yksi sekunti vastaa 53 000 vuotta.

1. (00:00:00), Maapallon syntyhetki 4 600 milj. vuotta sitten.

2. (05:44:24), Elämän synty, 3 500 milj. vuotta sitten.

3. (08:20:52), Ilmakehän synty (fotosynteesi) 3000 milj. vuotta sitten.

4. (16:10:26), Tumalliset solut syntyvät 1500 milj. vuotta sitten.

5. (21:54:47), Meriin kehittyi myös eläimiä, selkärankaiset alkeelliset kalat 400 milj. vuotta sitten.

6. (21:54:47), Ensimmäiset alkeelliset kasvit alkoivat siirtyä maalle. 400 milj. vuotta sitten.

7. (21:57:23), Ensimmäiset siemenkasvit. 200 milj. vuotta sitten, kivihiilikausi

8. (22:18:15), Sammakkoeläinten valtakausi 300-350 milj. vuotta sitten.

9. (22:41:44), Matelijoiden valtakausi 250 milj. vuotta sitten. Sukupuuttoaalto 65 milj. vuotta sitten.

10.(23:56:52), Nisäkkäiden lisääntyminen 175 milj. vuotta sitten.

11.(23:58:05), Kädellisten esi-isät 70 milj. vuotta sitten.

12.(23:58:26), Apinaihmiset 7 milj. vuotta sitten.

13.(23:59:06), Pystyihmiset 

14.(23:59:58), Neandertalinihminen

15.(24:00:00), Nykyihminen (Homo sapiens) noin 200 000 vuotta sitten.

Katso esim. http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-
aurinkokuntamme/maan-synty

Pixabay

https://pixabay.com/fi/earth-sininen-planeetta-maapallo-11009/


Ihminen verrattuna muihin eliöihin

www.bbc.co.uk
The tree of life

http://www.bbc.co.uk/nature/life


Eliöiden määrä eliökunnassa on…
• miljoonia (arviot vaihtelevat), joista luokiteltu vasta n. 15 %.
• Maapallo on todella monimuotoinen!

• Samalla elinympäristöjä tuhoutuu ja eliölajeja kuolee 
sukupuuttoon todella kovalla vauhdilla. 

• Me ihmiset olemme vähän liian ahneita…

LuontoPortti



Luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen 
on tärkeää
• sillä me ihmiset olemme täysin riippuvaisia muista eliölajeista, joita 

asuu meidän lähiympäristössämme ja muualla maapallon 
elinympäristöissä.



Missä ja miten oppisit parhaiten 
ymmärtämään maailman monimuotoisuutta?

https://www.flickr.com/photos/drachmann/327122302



Lähde luontoon!

• Luonnossa näet, kuulet, tunnet, maistat, 
haistat – koet maailman oikeasti!

Kukas minä 
olen..?

Harakalla ei harmaata, 
variksella ei valkoista!

• Luonnossa täytyy…

LuontoPortti

http://lehti.luontoportti.fi/fi/artikkelit/luonnon-monimuotoisuuden-puolestapuhuja


…tehdä 
havaintoja!

Ihmetelkää! 



Havaintojen tekemistä täytyy harjoitella

• Pienistä havainnoista kasvaa pikkuhiljaa jäsentynyt 
maailmankuva.

• Havainnot ovat oppimisen perusta.

Pixabay

https://pixabay.com/fi/digitalis-violetti-sormustinkukka-354646/


Havaintojen teko kannattaa!

• Sattumalta bakteeriviljelysmaljaan oli livahtanut Penicillium notatum
–homelaji

• Fleming teki havainnon homeen vaikutuksesta

• Nobelin palkinto v.1945

• Mitä jos havaintoa ei olisi tehty?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Penicillium_notatum&action=edit&redlink=1


Tee havaintoja monilla aisteilla

• Ihmisellä on monia aisteja

• Tuoksujen voima on Suomessa lähes hyödyntämättä. 

• (Tuominen, J.2015: Molekyylitutkija haistoi bisneksen – ideoi tuoksupelejä älypuhelimiin ja brändituoksuja yrityksille:
http://www.hs.fi/ihmiset/a1420949712859)

www.viihdeposti.fi

http://www.hs.fi/ihmiset/a1420949712859
http://www.viihdeposti.fi/2013/09/26/talla-miehella-kasvaa-nena-otsassa/


Havaintoja tarvitaan maailman 
monimuotoisuuden hahmottamiseen

wiki.oulu.fi

https://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Kivi


Wikipedia

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lepp%C3%A4y%C3%B6kk%C3%B6nen


Leppäyökkönen

Pohjanlepakko: 
http://www.eluova.fi/index.php?id=1109

Täydellinen muodonvaihdos = muna, 
toukka, kotelo ja aikuinen

Tervaleppä
Harmaaleppä

toukka aikuinen

Muodonvaihdosrallatus!



Luonnossa liikkuminen on vähentynyt: 
tehdäänkö enää havaintoja luonnosta?
• Ala- ja yläkoulun oppilaat, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen

opiskelijat eivät olleet käyneet kouluaikana kovin usein luonnossa.

• Lapset eivät osaa enää liikkua metsäpoluilla – kompastelevat!

Luonnossa liikkuminen voi antaa 
iloa, mahdollisuuksia rauhoittua, 
olla vaan…

Tai luonnossa voi seikkailla, 
juosta, kiipeillä, huutaa, räyhätä…



Luonto tervehdyttää...

Mitä enemmän 
viheralueita, sitä 
terveemmäksi ihmiset 
itsensä kokevat. 



Suomalaisten mielipaikat sijaitsevat metsässä

• Useat tutkimukset osoittavat puistomaisten 
luontoympäristöjen kohentavan mielialaa ja elvyttävän 
stressistä kaupunkiympäristöjä enemmän.

• Yli 80 prosentin mielestä viheralueilla on suuri merkitys 
asumisviihtyvyyteen.

• Green Care- toimintamallia käytetään potilaiden hoidossa ja 
terapioissa: lääkäri voisi määrätä mielipaikkareseptin 
liikuntareseptin sijaan.



Metsät ja luonnonympäristö vaikuttaa 
terveyteesi
• Tunteet heräävät välittömästi (200 mikrosekuntia)

• Fysiologiset vaikutukset; verenpaine, stressihormonitaso, 
sydämensyke jne. laskevat (muutama minuutti)

• Mieliala, elinvoimaisuudentunne kohenee (n. 20 min)

• Kognitiiviset vaikutukset (esim. tarkkaavuuden palautuminen n. 
40min)

• Terveysvaikutukset: vähintään pari tuntia viikoittain; muutokset 
solutasolla



Luontoympäristön positiiviset vaikutukset

• Koehenkilöt kävelivät Helsingin keskustassa 
eduskuntatalolta lähtien. He katselivat ensin 
ympäristöä 15 minuuttia ja kävelivät sen jälkeen 
puoli tuntia. He kävelivät toisena ajankohtana 
Helsingin Alppipuistossa ja Keskuspuistossa.

• Mitattiin verenpaine, syke, sykkeen vaihtelu, 
syljen kortisoli.

• Mitä pitempään kävely luontoympäristössä 
jatkui, sitä voimakkaampia olivat positiiviset 
vaikutukset.

• Luontoympäristö elvyttää- tutkimus 2014 



Monimuotoinen luonto suojaa lasta atopialta ja 
allergioilta

• Betoniviidakossa lasten alttius sairastua on huomattavasti suurempi.

• Lapsen immuunipuolustus kehittyy paremmaksi ollessaan kosketuksissa 
monimuotoisen luonnon kanssa. 

• http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/tutkimus-luonto-suojaa-lasta-ihottumalta/

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/tutkimus-luonto-suojaa-lasta-ihottumalta/


Mitä lapsi saa luonnosta?

Kuuloaisti: luonnolliset äänet, 
tilakuuleminen, hiljaisuus, luonnolliset 
varoitusäänet tehokkaampia kuin esim. 
palohälytin

Näköaisti: kauas näkeminen, nähdyn ja 
kuullun luonnollinen yhdistäminen, 
näkökentän laidat (ylös, alas, sivulle), laaja-
alainen näkeminen



Mitä lapsi saa luonnosta?

Tuntoaisti: luonnolliset pinnat ja objektit, 
muovattavat materiaalit

Hajuaisti: luonto täynnä erilaisia 
tuoksuja, jotka voivat houkutella tai 
varoittaa, hajujäljet voivat olla 
voimakkaita

Tasapainoaisti: kaatuminen tärkeää!, 
tasapainoaistia pitää harjoitella 
erityisesti 2-3-vuotiaana, muuten jää 
kehityksessä 1-vuotiaan tasolle, ”hidas” 
väsyminen



Mitä lapsi saa luonnosta?

• Aivot kehittyvät – esim. tietokonepeleissä eriaikaisuutta, joka 
häiritsee aivoja…

• Lapsilla pitäisi olla oikeus päästä nauttimaan luonnollisista 
havainnoista. 

Wikipedia

http://fi.wikipedia.org/wiki/Valkolehdokki


Mitä muuta saadaan? Ruokaa! Villiyrtit 
hyötykäyttöön…
• Luonto tarjoaa myös ilmaista ruokaa ja terveellistä sellaista!

• http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/kuusenkerkat-ovat-parhaimmillaan/

• http://lehti.luontoportti.fi/fi/uutiset/villiyrttien-suosio-jatkaa-kasvuaan

koemaistaja.fi

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/kuusenkerkat-ovat-parhaimmillaan/
http://lehti.luontoportti.fi/fi/uutiset/villiyrttien-suosio-jatkaa-kasvuaan
http://koemaistaja.fi/2012/08/02/juhannustunnelmia-villiyrtti-vuohenjuustopiiras/


Marjat

• Suomalaiset marjat ovat todella terveellisiä

Lisätietoja:
http://lehti.luontoportti.fi/fi/artikkelit/suomalaiset-marjat-marjojen-eliittia
http://lehti.luontoportti.fi/fi/uutiset/suomen-metsissa-kasvaa-laakevarasto
http://lehti.luontoportti.fi/fi/uutiset/lisaa-tutkimustuloksia-marjojen-
terveysvaikutuksista

Huom! Olen 
ilmainen!

http://lehti.luontoportti.fi/fi/artikkelit/suomalaiset-marjat-marjojen-eliittia
http://lehti.luontoportti.fi/fi/uutiset/suomen-metsissa-kasvaa-laakevarasto
http://lehti.luontoportti.fi/fi/uutiset/lisaa-tutkimustuloksia-marjojen-terveysvaikutuksista


Luonto lääketieteen apuna

• Ihmiset ovat aikojen alusta lähtien käyttäneet luontoa lääkinnässä

• Viimeisen 20 vuoden ajalta 58 % lääkekeksinnöistä on peräisin 
luonnosta

• Suomessakin on valtavasti kasveja, joista ei vielä tiedetä, mitä ne 
sisältävät ja ne voivat olla hyviäkin lääkkeiden lähteitä. 

• Esimerkiksi pihalla kasvava koristeellinen sormustinkukka (Digitalis 
purpurea) on todella myrkyllinen. Siitä on tehty jo vuosikymmeniä ja 
edelleen tehdään sydänlääkettä, digoksiinia.

• Kasveista saatavat yhdisteet ovat kaikkein myrkyllisimpiä mitä voidaan 
tehdä. 

• Omaehtoisessa kasvilääkinnässä on suuria riskejä, joten kannattaa 
ostaa rohdosvalmisteet apteekista. 

Pixabay

https://pixabay.com/fi/digitalis-violetti-sormustinkukka-354646/


Kasveista saat myös esimerkiksi…

Rakennusmateriaaleja

Happea

Vaatteita

Ravintoa, 
sokereita , 

Kauneutta

SuojaaOvat myös muille 
eliöille 

elintärkeitä!



Mitä tapahtuisi, jos maapallolta kuolisivat 
kasvit?

commons.wikimedia.org

Lähiluonnon kasvit ja muut 
eliöt ovat tärkeitä!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dead-plants-20050828-027.jpg


pixabay.com

On tärkeää, että 
jokaiselle syntyy oma 

luontosuhde 

https://pixabay.com/en/personal-human-children-nature-hug-799521/


Omaa luontosuhdetta voi lähteä rakentamaan vaikka 
heti ja … 



…monipuolisesti!

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/upeat-kuvat--talvinen-
luonto-yllattaa-ja-ihastuttaa/2780184

http://yhteiso.luontoon.fi/gallery/show/asset-2710

oppiminen.yle.fi

http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/muita-luontoharrastuksia/tarkkaile-kevaista-luontoa


Talvi on ihmeellistä aikaa

• ja mahdollisuuksia täynnä!

• Ensinnäkin on ihmeellistä miten luonto selviytyy talvesta…

• Erikoisuutena esimerkiksi lumi, jää, pakkanen, lämpötilan vaihtelut, 
pimeys, kuivuus, tuuli, eläinten ravinnon saaminen jne.

http://www.viraalisesti.fi/venalainen-valokuvaaja-ottaa-hammastyttavia-lahikuvia-
lumihiutaleista/



Lähiluontoon voi tutustua monin tavoin…

Pia Viljanen, Facebook- Alakoulun aarreaitta: Mukavasti 

tuli opittua Suomen pinnanmuodot, suurimmat järvet ja 

kaupungit!

http://www.pinterest.com/pakkanem/1lk-muotoilu-rakentelu/

Seikkaile, 
ihmettele, 

hämmästele, 
havainnoi!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204970280232033&set=pcb.764138777011779&type=1&relevant_count=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204970280232033&set=pcb.764138777011779&type=1&relevant_count=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204970280552041&set=pcb.764138777011779&type=1&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204970280552041&set=pcb.764138777011779&type=1&relevant_count=2
https://www.facebook.com/pia.viljanen.9?fref=nf


Suomen lasten metsäretkipäivä

*https://www.facebook.com/suom
enlastenmetsaretkipaiva/
*https://www.facebook.com/group
s/suomenlastenmetsaretkipaiva/
*http://blogs.helsinki.fi/metsaretki
paiva/

17.5.2017

https://www.facebook.com/suomenlastenmetsaretkipaiva/
https://www.facebook.com/groups/suomenlastenmetsaretkipaiva/
http://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/


Lähiluonto tulisi ottaa huomioon kaupunkien 
suunnittelussa
• Pitäisikö kaupungeissa olla enemmän viheralueita?

• Millaiset viheralueet ovat sinusta parhaita, millaisia viheralueita 
haluaisit?



Miten sinä voit vaikuttaa lähiympäristöösi?


