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• Tarjoamme metsäammattilaisille, 
metsänomistajille ja luonnosta 
kiinnostuneille asiantuntijapalveluita ja 
tuotteita yhdessä kumppaniemme kanssa. 

• Olemme valtion 100% omistama 
asiantuntijayritys. 
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Menestystä ja hyvinvointia 
metsästä ja luonnosta



Esityksen sisältö

• Kuka olen?

• metsä ihmisen hyvinvoinnin lähteenä

• metsäluonnon hyvinvointivaikutukset osaksi jokapäiväistä 
toimintaa 
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Metsissä on valinnanvaraa

A. Kuntien virkistykseen varatut alueet ja 
valtion retkeilyalueet

B. Kuntien metsäiset puistot ja kansalliset 
kaupunkipuistot 

C. Valtion kansallispuistot ja muut 
luonnonsuojelualueet

D. Kuntien omistamat talousmetsät

E. Muiden omistamat talousmetsät
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Luonnon vaikutus fyysiseen terveyteen

• alentaa verenpainetta ja pulssia

• vähentää stressihormoneja veressä

• fyysinen kunto paranee

• lihastasapaino ja motoriset taidot 
vahvistuvat

• aistit herkistyvät 

• vahvistaa 
puolustus/immuunijärjestelmää
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Luonnon vaikutus psyykkiseen terveyteen
• kohottaa mielialaa

• lievittää henkistä uupumusta

• voi lievittää psyykkistä jännittyneisyyttä, 
masennusta, suuttumusta, väsymystä ja 
sekavuutta

• antaa psyykkistä elinvoimaisuutta
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Luonnon vaikutus sosiaaliseen terveyteen 

• saa omaa rauhaa

• Saa olla yhdessä läheisten kanssa

• yhdistää vieraita ihmisiä

• vähentää yksinäisyyden tunnetta

• voi toteuttaa itseään harrastusten 
parissa
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Luonnon terveysvaikutusten mahdollisuudet 
SOTE-HYTE-ssa

• Terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen

• Sairauksien ennaltaehkäisy

• Kuntoutus

• Sairauksien hoito



Mitä tarvitaan hyvinvointipolulle? 1/2

• Metsän lähi- ja kaukomaiseman kauneus -> 
Vähän tai ei lainkaan liikkuva henkilö 
innostuu kauniissa metsässä liikkumaan 
enemmän kuin oli aikomus. Metsässä liikunta 
ei tunnu suorittamiselta. Kauniilla maisemalla 
on elvyttävä ja stressiä vähentävä vaikutus.

• Metsän polut, kulku-urat, esteettömät reitit, 
laavut, nuotiopaikat ja muut rakenteet -> 
Hyvä polkuverkosto rohkaisee lähtemään 
luontoon liikkumaan. Laavut, nuotiopaikat ja 
muut rakenteet antavat vaihtelua ja 
tekemistä sekä pidentävät metsässä 
liikkumisen ja oleilun aikaa.  
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Mitä tarvitaan hyvinvointipolulle? 2/2

• Monimuotoinen luonto -> Yhteys luontoon 
hengittämällä ja  koskettamalla vahvistaa ihmisen 
puolustusjärjestelmää. Luonnon tarkkailu aktivoi 
aisteja. 

• Riittävän laaja-alainen metsä -> Metsä tarjoaa 
rauhaa ja yksityisyyttä esimerkiksi 
mielenterveystyöhön. 

• Sopimus maanomistajan kanssa -> Maanomistajan 
lupa tarvitaan polkujen rakentamiseen, elävien 
oksien ja havujen ottamiseen, parkkipaikan 
rakentamiseen, jne
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Kiitos

Menestystä ja hyvinvointia
metsästä ja luonnosta

Tapio Oy, Maistraatinportti 4, 00240 Helsinki, tapio.fi


