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1

Johdanto

Valtaosa suomalaisista asuu nykyisin kaupunkimaisessa ympäristössä. Vaikka suomalaisissa kaupungeissa ovat eurooppalaisen mittapuun mukaan melko runsaasti viheralueita, kohdistuu suurimpien kasvukeskusten luontoalueisiin kasvavia maankäytön muutospaineita. Kaupungin luontokohteet nähdään usein käytöltään tarkemmin määrittelemättömiksi alueiksi, jotka voidaan ottaa
esimerkiksi rakennuskäyttöön (esim. Tiitola 2000, Hentilä ja Joki-Korpela 2004). Kaupunkisuunnittelussa luonto ja sen tuottamat ympäristöhyödyt ovat usein alisteisia yhdyskuntasuunnittelun
teknis-taloudellisille tavoitteille (esim. Grahn 1991, Tyrväinen 1999, Van Herzel ja Wiedemann
2002).
Luontoalueiden suunnittelussa on pääpaino viime vuosina ollut ekologisten vaikutusten arvioinnissa. Nykyisin ollaan kuitenkin entistä kiinnostuneempia asukkaiden asumistoiveista, heidän terveydestään ja sosiaalisesta ympäristöstä (esim. Hentilä ja Joki-Korpela 2004, Sairinen ja Kohl
2004). Ympäristölaadun mittareiksi on ehdotettu esimerkiksi luontoalueiden määrää ja saavutettavuutta (Strandell ja Strandell 2002). Luontoalueiden tuottamiin hyötyihin vaikuttaa määrän ja
saavutettavuuden lisäksi myös niiden laatu. Elinympäristön laatuun perustuvaa tietoa voidaan kerätä alueen asukkailta (esim. Korpela ym. 2001b, Tyrväinen ym. 2004, Strandell 2004, Pelkonen
ja Tyrväinen 2005).
Tutkimusten mukaan ihmiset arvostavat mielipaikkoina luontoalueita enemmän kuin rakennettua
ympäristöä (esim. Kaplan 1978, Ulrich 1981, Purcell ja Lamb 1984, Herzog 1987). Kasvit, puut,
vesistöt, korkeusvaihtelut ja alueiden hyvä hoito ovat piirteitä, jotka miellyttävät ihmisiä (esim.
Kaplan 1984, Scroeder ja Anderson 1984, Anderson ja Stokes 1989, Kaplan ja Austin 2003). Metsä- ja puistoalueiden viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi erilaiset aidat, parkkialueet, roskaisuus, huono hoito, tungos ja laajat monotoniset alueet (Schroeder ja Anderson 1984).
Luonto voi olla kaupunkilaisille tärkeä paikka niin henkisesti, sosiaalisesti kuin fyysisesti (Mostyn
1979). Puistoalueet vetävät kaupunkilaisia puoleensa, koska siellä voi harrastaa liikuntaa, nauttia
luonnosta ja rentouttaa aistejaan. Viheralueet tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuden vetäytyä hetkeksi sivuun kaupungin kiivaasta rytmistä (Dick ja Hendee 1986, Harrison ym. 1987). On
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myös esitetty, että ihmiselle olisi lajinkehityksen myötä syntynyt automaattinen, myönteinen reagointivalmius luontoympäristöihin, erityisesti savannia muistuttaviin puoliavoimiin ympäristöihin (Appleton 1986, Orians 1986, Ulrich 1983). Luontoympäristön herättämien automaattisten,
tunteenomaisten arviointien on osoitettu syntyvän jopa 200 millisekunnissa (Hietanen ym. 2006).
Ehkä puistot ja puutarhat runsaine näkymineen ja suojaisine paikkoineen tuntuvat meistä miellyttäviltä, koska ne muistuttavat olemukseltaan savanniympäristöä (Fox ym. 2000).
Ihminen ei siis välttämättä ole vielä lajina sopeutunut kaupunkimaiseen ympäristöön. Kaupunkiympäristöä kohtaan ihmiselle ei ehkä ole ennättänyt vielä kehittyä ”biologisesti virittynyttä reagointimallia”, joka luontoympäristössä tuottaa elvyttäviä kokemuksia (Kaplan ja Kaplan 1989,
Ulrich ym. 1991, Aura ym. 1997). Kaupunkiympäristö voi aiheuttaa terveyshaittoja ensinnäkin
vaikuttamalla suoraan terveyteen esimerkiksi ilmansaasteiden kautta. Toiseksi kaupunkiympäristö
voi liiallisine ärsykkeineen ja uhkineen aiheuttaa stressiä, jonka seurauksena voi kehittyä erilaisia
stressiin liittyviä sairauksia (esim. Kinnunen 1993, Taylor ym. 1997). Kolmanneksi kaupunkiympäristön epämiellyttävät ja masentavat paikat, kuten teollisuus- ja liikennealueet, vaikuttavat mielenterveyteen ja voivat aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia, kuten pelkoa, ahdistusta, turhautumista,
ärsyyntymistä, levottomuutta ja masennuksen tuntua (Bechtel ym.1995, Korpela ym. 2001b).
Ihminen pyrkii hallitsemaan stressiä ympäristöään kontrolloimalla, kuten oleskelemalla luonnossa (Korpela ym. 2001b). Useat tutkimukset osoittavat puistomaisten luontoympäristöjen kohentavan mielialaa ja elvyttävän stressistä kaupunkiympäristöjä enemmän (Ulrich 1984, 2001, Hartig
1993, Herzog ym. 1997). Luontoympäristössä oleskelulla on siten mahdollisuus vaikuttaa omaan
terveydentilaan (Ulrich 1984). Etenkin luonnossa sijaitsevassa mielipaikassa ihminen pystyy säätelemään olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan (Korpela ja Ylén 2007). Mielipaikat toimivat
siis kielteisten tuntemusten ja stressaantuneisuuden säätelykeinoina (Korpela ym. 2001a, 2001b).
Asukkaat myös kokevat viheralueiden käytön vähentävän stressiä ja edistävän rauhoittumista
(Tyrväinen ym. 2004, Pelkonen ja Tyrväinen 2005). Lisäksi luontoympäristö voi tarjota elvyttäviä kokemuksia, kuten arkipäivästä irti pääsemistä sekä ykseyden ja sopusoinnun kokemista
ympäristön kanssa (Kaplan ja Kaplan 1989). Elvyttävyyden tutkimuksissa on valtaosin verrattu
puistomaisia luontoympäristöjä kaupunkimaisiin. Sen sijaan erityyppisten luontoalueiden kuten
metsien tai ranta-alueiden elvyttävyydestä tiedetään suhteellisen vähän.
Ympäristöä, kuten viheralueiden laatua ja määrää, arvioidaan omien kokemusten ja mieltymysten
perusteella. Alueilla ja kohteilla on jokaiselle oma henkilökohtainen merkityksensä (Lewin 1966,
Horelli 1982, Aura ym. 1997, Hentilä ja Wiik 2003). Toisaalta taustatekijät, kuten sukupuoli,
ikä, koulutus ja tulot sekä kulttuuriset tekijät vaikuttavat ympäristön arvostuksiin ja kokemiseen
(esim. Cooper 1976). Vaikka ympäristöön liittyvissä mieltymyksissä ja kokemuksissa onkin havaittavissa yksilöllistä vaihtelua, voidaan näitä kokemuksia käsitellä yhteisöllisesti yleistettyjen
tyypittelyjen kautta.
Kaupunkiympäristön kokemista on tutkittu verraten vähän (Hentilä ja Wiik 2003). On esitetty,
että kaupunkilaisia voitaisiin jaotella luontoon ja kaupunkiin liittyvien arvojen perusteella esimerkiksi ”luonto- ja keskustaurbaaneihin” (Soininvaara 1996). Tieto- ja taitoalan ammattilaisille
pääkaupunkiseudulla tehdyssä tutkimuksessa löydettiinkin tällaisia asukasryhmiä kaupungin ja
luonnon suhteellisen vetovoiman perusteella (Hirvonen 2000).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää viheralueiden merkitystä kaupunkilaisille, ja kuinka
hyvin nykyiset kaupunkiviheralueet vastaavat asukkaidensa luontotarpeisiin. Erityisesti tutkittiin
luonnon käytön vaikutusta koettuun terveyteen. Koetun terveyden mittareina käytettiin positii58
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visten ja negatiivisten tuntemusten ohella mielipaikan elpymiskokemuksia. Lisäksi tarkasteltiin,
voidaanko kaupunkilaiset ryhmitellä luonnon ja kaupungin suhteellisen merkityksen perusteella
asukasluokkiin. Tutkimus on osa ’Kaupunkiluonto ja ihmisten hyvinvointi’ -hanketta (SA 2005–
2007), joka on Metlan ja Tampereen yliopiston yhteistutkimus.

2

Aineisto ja menetelmät

Aineisto kerättiin postikyselyllä syksyllä 2005. Väestörekisterikeskukselta tilattiin yhteensä 3 000
henkilön satunnaisotos Tampereen ja Helsingin yhdistetyistä väestötiedoista. Otokseen poimitut
olivat iältään 15–75-vuotiaita ja äidinkielenään suomea puhuvia. Kyselyyn vastasi 1 273 asukasta
ja palautusprosentti oli 42,6.
Ensimmäiseltä kyselykierrokselta saatiin 881 vastausta. Vastaamatta jättäneille postitettiin kahden viikon päästä uusi kyselylomake. Vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumaa pyrittiin tasoittamaan
toisen kyselykierroksen avulla. Koska suurin palautusprosentti oli naisten vanhimmissa ikäluokissa, poistettiin heitä otoksen ikäjärjestyksessä niin, että uusintakyselyssä päädyttiin 2 000 henkilön otokseen.
Toiselta kierrokselta palautui 363 vastausta. Iän perusteella valikoiduille 389 henkilölle lähettiin
kysely vielä kolmannen kerran. Ikäryhmä valittiin vertaamalla otoksen ikäjakaumaa Helsingin ja
Tampereen väestön jakaumaan khiin neliön yhteensopivuustestillä ja valitsemalla ne ikäryhmät,
joissa oli selvin aliedustus. Tältä kyselykierrokselta saatiin takaisin 26 vastausta.
Kyselylomake oli seitsemänosainen ja kysymykset pääosin strukturoituja. Kysymyksen osat käsittelivät asuinympäristöä, luontoa, kaupungin viheralueita, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja terveyttä sekä terveystottumuksia. Lopussa oli laaja vastaajan taustatietoja selvittävä
kohta, johon sisältyivät myös työhön ja opiskeluun liittyvät asiat.
Kyselyn tulokset on analysoitu SPSS 13.0 tilasto-ohjelmalla. Kyselyssä olleet asteikolliset muuttujat tulkittiin välimatka-asteikollisiksi. Ryhmien välisiä eroja testattiin khiin neliön yhteensopivuustestillä, t-testillä ja varianssianalyysillä. Tuloksissa esitellään vain sellaiset ryhmäkohtaiset
erot, joiden riskitaso on 5 % tai sitä pienempi ellei toisin mainita. Mahdollisten piilevien muuttujien löytämiseksi kyselyssä olleille kysymyspattereille suoritettiin faktoriajoja (pääakselifaktori,
Promax vinorotaatio).

3

Tulokset

3.1 Viheralueiden merkitys ja tarjonta
Yli 80 prosentin mielestä viheralueilla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen. Vain vajaa viisi
prosenttia vastaajista piti merkitystä vähäisenä. Vastaajia pyydettiin nimeämään 16 ympäristötyypin listalta oma mielipaikkansa. Näille viheralueita ja kaupunkikohteita kuvanneille mielipaikkatyypeille tehtiin kohteiden arvostukseen perustuen faktorianalyysi. Analyysissa ranta-alueiden
(uimarannat, venevalkamat ja satamat) painokertoimet jakaantuivat usealle faktorille. Sen vuoksi
ranta-alueita käytettiin itsenäisenä selittäjänä, joten se poistettiin faktoriratkaisusta. Lopulliseksi tulokseksi saatiin neljän faktorin ratkaisu (taulukko 1). Ensimmäinen faktori (F1) sai korkeita
latauksia metsä- ja luontoalueisiin kohdistuvilta muuttujilta. Toisen faktorin (F2) painot muodostuivat erityyppisiä rakennettuja viheralueita kuvaavista muuttujista. Kolmas faktori (F3) ilmensi
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Taulukko 1. Viheraluetyypeistä ja kahdesta kaupunkitekijästä muodostettu varimax-rotatoitu faktorimatriisi,
kommunaliteetit, ominaisarvot, selitysasteet, keskinäiset korrelaatiot ja reliabiliteettianalyysin tulokset. Kärkimuuttujiksi hyväksytyistä väittämistä faktorilataukset tummennetulla.
Faktorit:
Muuttujat:

Laajat yhtenäiset metsäalueet
Pienet metsiköt
Maisemapellot ja -niityt
Luonnontilaiset pienalueet
Liikenneviheralueet
Kortteliviheralueet
Koristeelliset istutukset ja kukkaloisto
Rakennetut puistot
Väljät ja vihreät tontit
Kaupunkikeskustan katu- ja ulkotilat
Kaupunkikeskustan erilaiset palvelu- ja sisätilat
Leikkipuistot
Pururadat, pelikentät ja rakennetut liikuntapaikat
Siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalueet
Koirapuistot
Ominaisarvo (Extraction Sums of Squared Loadings)
Selitysaste, %
Cronbachin alpha
Faktoreiden välinen korrelaatio:
F2
F3
F4

F1
Metsät ja
muut luontoalueet

F2
Rakennetut
viheralueet

F3
Kaupunkikohteet

F4
Toiminnalliset viheralueet

Kommunaliteetit
,765
,600
,535
,461
,536
,538
,394
,447
,510
,660
,631
,400
,249
,220
,110

,986
,741
,688
,620
,060
,108
-,098
-,074
,390
,053
-,001
-,068
,001
,086
,086

-,286
,118
,030
,128
,704
,686
,666
,449
,403
,072
-,016
,009
-,092
,014
,066

,083
,046
-,006
-,018
,025
-,048
,061
,329
-,202
,808
,799
-,072
,058
-,034
,024

,028
-,053
,075
-,037
-,015
-,002
-,055
,147
,010
-,024
-,014
,657
,520
,430
,251

3,66
24,4
0,837
0,451
-0,265
0,319

2,03
13,5
0,745

0,71
4,8
0,783

0,66
4,4
0,510

0,216
0,420

0,154

selkeästi kaupunkikohteiden merkitystä. Neljännen faktorin (F4) katsottiin sisältävän viheralueiden käyttöön liittyviä toiminnallisia aspekteja. Faktoroinnin perusteella alkuperäisistä muuttujista
muodostettiin neljä uutta mielipaikka kuvannutta summamuuttujaa.
Lähes puolella vastanneista mielipaikka sijaitsi metsä- tai luontokohteella (kuva 1). Runsaalla
viidenneksellä mielipaikka oli rakennetulla viheralueella (puistot, kortteliviheralueet). Myös ranta-alueilla sijaitsi lähes joka viidennen vastaajan mielipaikka. Vähiten viheralueista mainintoja
saivat liikuntaan tai harrastamiseen liittyvät kohteet (pelikentät, leikkipuistot, rakennetut liikuntapaikat). Kaikkein harvimmin mielipaikka sijaitsi kuitenkin rakennetussa kaupunkiympäristössä.
Lähes kaikki luontoon liittyvät asiat koettiin tärkeiksi tai vähintään kohtalaisen tärkeiksi (kuva
2). Kaikkein eniten arvostettiin luonnon tarjoamia ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia sekä esteettisiä elämyksiä. Myös luonnosta löytyvä rauha ja hiljaisuus koettiin tärkeiksi tekijöiksi. Näiden
lisäksi arvostettiin luontoon liittyviä tuoksuja ja ääniä, tilan ja vapauden tunnetta sekä luonnon
tuomaa vaihtelua arkeen.
Asukkaiden mukaan oman asuinalueen viheralueet eivät vastaa riittävästi luontoon liittyviin tarpeisiin (kuva 2). Valtaosalla vastaajista onkin tarvetta lisätä asuinalueensa ulkopuolisen luonnon
käyttöä. Tarve on suurempaa kesällä kuin talvella. Kesällä asuinalueen ulkopuolista luontokäyttöään haluaisi lisätä 77 % vastaajista. Vastaava luku oli talvella 68 %.
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Metsä- ja
luontoalueella

Rakennetulla
viheralueella

Ranta-alueella

Toiminnallisella
Rakennetulla
viheralueella
kaupunkikohteella

Kuva 1. Mielipaikan sijainti eri ympäristötyypeillä.

Luontoarvon merkitys

Luontoon liittyvä yhteys ja mystiikka

Tilanne asuinalueella

Luonnontilaisuus
Luonnon hyötykäyttö
Luonnonvaraiset eläimet
Sosiaallinen yhdessäolo ja harrastaminen
Metsäntuntu
Hiljentyminen ja mietiskely
Vaihtelu arkeen
Tuoksut ja äänet
Tilan- ja vapaudentunne
Rauha ja hiljaisuus
Kauneus ja esteettisyys
Ulkoilu ja liikunta
1

2

3

Ei tärkeä
Ei tarjontaa

Kuva 2. Luontoarvojen suhteellinen merkitys ja tarjonta omalla asuinalueella.
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Erityisesti luonnon rauhaa ja hiljaisuutta oli vaikea löytää lähiviheralueilta (kuva 2). Myös luonnon hyötykäyttö, kuten sienestys ja marjastus, onnistui näillä alueilla huonosti. Tämän lisäksi
asuinalueen viher- ja luontoalueet eivät riittäneet tyydyttämään läheskään tilan ja vapauden tunteeseen, luonnontilaisuuteen, luonnonvaraisiin eläimiin, metsäntuntuun, hiljentymiseen, tuoksuihin,
ääniin ja esteettisyyteen liittyvää kysyntää. Lähiviheralueilta sen sijaan löytyi hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja liikuntaan sekä perheen ja ystävien keskinäiseen yhdessäoloon. Ainoastaan näiden
muuttujien kohdalla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa tarjonnan ja kysynnän välillä.

3.2 Luonnon käyttö ja psyykkinen hyvinvointi
Vastaajilta kysyttiin viimeisen vuoden aikana esiintyneitä sekä negatiivisia että positiivisia tuntemuksia (kuva 3). Negatiivisista tuntemuksista yleisintä oli ärtyneisyys, jota oli kokenut viikoittain
yli 40 % vastaajista. Stressin tunne oli ollut lähes yhtä yleistä. Ahdistuneisuus ja voimakas väsymys olivat sen sijaan selvästi harvinaisempia tuntemuksia. Positiiviset tuntemukset esiintyivät
negatiivisia tuntemuksia yleisemmin. Lähes 80 % vastaajista tunsi itsensä vähintään kerran viikossa innostuneeksi ja keskittyneeksi. Tämän lisäksi hieman reilu 60 % tunsi itsensä viikoittain
energiseksi.
Vastaajan vuodenaikaisia keskimääräisiä mielialatuntemuksia kuvanneille kysymyksille suoritettiin faktorointi. Tuloksena oli kahden faktorin ratkaisu (taulukko 2). Ensimmäiseen faktoriin latautuivat selkeästi negatiivisia tuntemuksia kuvaavat väittämät. Toinen faktori kuvasi puolestaan
positiivisia tuntemuksia.
Jatkotarkastelussa faktoriratkaisun kärkimuuttujista muodostettiin kaksi uutta muuttujaa summaamalla erikseen positiivisia ja negatiivisia tuntemuksia kuvanneet muuttujat yhteen. Negatiivinen summamuuttuja muodostui siten stressaantuneisuudesta, ahdistuneisuudesta, ärtyneisyydestä
ja väsyneisyydestä. Positiivisen summamuuttujan taustalla oli keskittyneisyys, innostuneisuus ja
energisyys.

Ahdistunut
Voimakaasti väsynyt
Stressaantunut
Ärtynyt

Energinen heti aamusta
Keskittynyt ja innostunut
0

1

2

3

4

5

6

Erittäin usein
(päivittäin)

Ei koskaan

Kuva 3. Positiivisten ja negatiivisten tuntemusten useus viimeisen vuoden aikana.
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Tutkimuksessa haluttiin selvittää miten vapaa-aikaan tai työhön ja opiskeluun liittyvä viheralueiden käyttö vaikuttaa negatiivisiin tai positiivisiin tuntemuksiin. Vapaa-ajan osalta huomioitiin
erikseen kaupunkialueen ja kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käyttö. Työhön ja opiskeluun liittyvässä tarkastelussa otettiin huomioon varsinaisen työ- ja opiskeluajan lisäksi myös työja opiskelumatkan ympäristön laatu.
Ensimmäiseksi selvitettiin, millainen yhteys kaupungin viheralueiden käytöllä oli tuntemuksiin.
Viheralueiden käyttö lisäsi positiivisia, mutta ei vaikuttanut negatiivisiin tuntemuksiin (taulukko
3). Positiiviset tuntemukset olivat keskimäärin sitä voimakkaammat, mitä enemmän aikaa viheralueilla vietettiin. Parivertailujen mukaan alle viisi tuntia kuukaudessa viheralueita käyttävät erosivat tilastollisesti merkitsevästi yli 10 tuntia kuukaudessa viheralueita käyttävistä.
Kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käyttö vaikutti sekä negatiivisiin että positiivisiin tuntemuksiin (taulukko 4). Runsaiten kaupungin ulkopuolisilla viheralueilla käyneet (yli 6 käyntiä kuukaudessa) tunsivat keskimäärin selvästi muita vähemmän negatiivisia tuntemuksia. Vastaavasti positiivisia tuntemuksia oli vähemmän niillä, jotka vierailivat kaupungin ulkopuolisilla
luontoalueilla harvoin (vähemmän kuin kerran kuukaudessa).

Taulukko 2. Tuntemuksista muodostettu varimax-rotatoitu faktorimatriisi, kommunaliteetit, ominaisarvot, selitysasteet, keskinäiset korrelaatiot ja reliabiliteettianalyysin tulokset. Kärkimuuttujiksi hyväksytyistä väittämistä faktorilataukset tummennetulla.

Faktorit:
Muuttujat:

stressaantunut
ahdistunut
ärtynyt
väsynyt
keskittynyt ja innostunut
energinen
Ominaisarvo
Selitysaste, %
Cronbachin alpha
Faktoreiden välinen korrelaatio -0,169

F1
Negatiiviset
tuntemukset

F2
Positiiviset
tuntemukset

,836
,794
,735
,693
-,146
-,291
2,4
40,5
0,847

,168
,071
-,059
,185
,804
,615
1,0
16,8
0,643

,686
,642
,526
,541
,629
,413

Kommunaliteetti

Taulukko 3. Kaupungin viheralueiden käytön vaikutus tuntemuksiin.

Kaupunkiviheralueiden käyttö:
Positiiviset
tuntemukset

alle 5h /kk

5–10 h/kk

10–20 h/kk

yli 20 h/kk

Merkitsevyys

3,73
(N = 319)

3,90
(N = 239)

4,00
(N = 312)

4,09
(N = 346)

F = 6,81
p = 0,000
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Työ- tai opiskelumatkaan liittyvä viheralueiden käyttö vaikutti myös psyykkiseen hyvinvointiin
(taulukko 5). Positiiviset tuntemukset lisääntyivät, kun työmatka kulki viheralueiden kautta. Positiiviset tuntemukset lisääntyivät parivertailujen mukaan merkitsevästi vasta kun yli puolet työmatkasta kulki viheralueiden kautta. Negatiivisiin tuntemuksiin työmatkan laadulla ei sen sijaan
ollut vaikutusta.
Luonnossa työskentelyn tai opiskelun vaikutusta tuntemuksiin tutkittiin jakamalla vastaajat kahteen ryhmään: niihin, joilla työhön tai opiskeluun sisältyi viikoittain luonnossa oleskelua ja niihin, joilla ei tällaisia luonnossa käyntejä ollut. Tulosten mukaan työhön tai opiskeluun liittyvä,
suhteellisen usein toistuva luonnossa oleskelu vaikutti sekä negatiivisiin että positiivisiin tuntemuksiin (taulukko 6). Luonnossa säännöllisesti työskentelevillä tai opiskelevilla oli vertailuryhmää vähemmän negatiivisia tuntemuksia ja vastaavasti enemmän positiivisia tuntemuksia.

Taulukko 4. Kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käytön vaikutus tuntemuksiin.

Kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käyttö:
alle 1
käyntiä /kk

1-3
käyntiä /kk

3-6
käyntiä /kk

yli 6
käyntiä /kk

Merkitsevyys

Negatiiviset
tuntemukset

2,72
(N = 268)

2,76
(N = 363)

2,71
(N = 310)

2,36
(N = 290)

F = 6,65
p = 0,000

Positiiviset
tuntemukset

3,67
(N = 269)

4,03
(N = 368)

3,95
(N = 310)

4,02
(N = 294)

F = 7,16
p = 0,000

Taulukko 5. Työ- tai opiskelumatkaan liittyvän viheralueiden käytön vaikutus tuntemuksiin.

Työ- tai opiskelumatka kulkee viheralueiden kautta:

Positiiviset
tuntemukset

Ei lainkaan tai
hyvin vähän

Korkeintaan
puolet

Yli
puolet

Merkitsevyys

3,91
(N = 254)

3,97
(N = 283)

4,26
(N = 98)

F = 4,48
p = 0,012

Taulukko 6. Työhön tai opiskeluun liittyvän luonnossa oleskelun vaikutus tuntemuksiin.

Työhön tai opiskeluun sisältyy viikoittain
luonnossa oleskelua:
Ei

Kyllä

Merkitsevyys

Negatiiviset
tuntemukset

2,83
(N = 805)

2,53
(N = 99)

t = -2,36
p = 0,019

Positiiviset
tuntemukset

3,98
(N = 810)

4,20
(N = 99)

t = 2,01
p = 0,045
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Elpymisen kokemuksia mitattiin kuudella väittämällä, jotka muodostettiin Kaplanin ja Kaplanin
(1989) teorian perusteella edustamaan rauhoittumista ja piristymistä ja toisaalta ajatusten selkiytymistä ja keskittymiskyvyn elpymistä (kts. myös Hartig ym. 1998, Staats ym. 2003). Erilaisissa mielipaikoissa saatujen elpymiskokemusten eroja selvitettiin kovarianssianalyysilla, jossa
samanaikaisesti vakioitiin useita elpymistä ennustavia (analyysia ei ole raportoitu tässä) persoonallisuuteen, koettuun stressiin, mielipaikan käyttöön ja luontokokemuksiin liittyviä tekijöitä.
Nämä tekijät olivat tyytyväisyys elämään, luontosuuntautuneisuus, raha-asioita ja työtä koskevat huolet, ihmissuhteista saatu piristys, mielipaikassa käymisen useus ja kesto, luonnon tärkeys
lapsuudessa ja luontoharrastusten olemassaolo. Tulokset viiden mielipaikkojen päätyypin osalta
osoittivat, että elpymiseen vaikuttavien tekijöiden kontrolloimisen jälkeenkin mielipaikan tyyppi
vaikutti erittäin merkitsevästi elpymiskokemuksiin (F(4, 861) = 8.5, p = .000, partial eta2 = .038,
testin voimakkuus = 1.0). Kontrolloinnin vaikutuksen arvioimista varten kuvassa näkyy myös
ANOVAn tulos ilman kovariaatteja (kuva 4).
Voimakkaimmin elvyttäviä olivat liikuntaan ja harrastustoimintaan liittyvät viheralueet, rantaalueet sekä metsä- ja luonnontilaiset alueet. Nämä eivät tilastollisissa parivertailuissa (Bonferroni) eronneet toisistaan. Kaupunkimielipaikoissa ja rakennetuilla viheralueilla saadut elpymiskokemukset olivat em. kolmea paikkatyyppiä merkitsevästi lievempiä eivätkä eronneet keskenään.
Huomattakoon, että liikuntaympäristöistä 80 % oli pururatoja ja liikuntareittejä, jotka sijaitsivat
luontoympäristössä.

6,0

Kontrolloitu
Kontrolloimaton

95% CI

5,5

Elpymiskokemus

5,0

4,5

4,0

5,04

4,97
4,42

4,54

4,72

5,16

5,16

5,17

5,11

163

163

391

391

5,30

5,21

79

79

4,84

3,5

3,0
N = 875

875

Koko
aineisto

51

51

Rakennetut
kaupunkikohteet

191

191

Rakennetut
viheralueet

Ranta-alueet

Metsä- ja
luontoalueet

Liikunta- ja
harrastusalueet

Kuva 4. Elpymiskokemukset mielipaikkatyypeittäin asteikolla: 1 = ei lainkaan, …, 7 = täysin.
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3.3 Kaupunki- ja luontoympäristön suhteellinen vetovoimaisuus
Luonto- ja rakennetun ympäristön suhteellista tärkeyttä asukkaille tutkittiin asenneväittämien
avulla (taulukko 7). Asukasluokkien muodostamiseksi kaupungin ja luonnon vetovoimaisuutta
selvittäneille väittämille tehtiin faktorianalyysi. Faktoriratkaisun lähtökohtana oli kahden faktorin ratkaisu, jossa vastakkain olivat kaupungin ja luonnon vetovoimaisuus. Luokittelu toteutettiin
asenneväittämien pohjalta eikä toteutuneen käytön pohjalta, sillä eri ympäristötyyppien käyttö
heijastaa osittain asuinalueen nykyistä tarjontaa eikä suoraan ympäristöpreferenssejä. Ensimmäiseen faktoriin latautuivat kaupungin vetovoimaisuutta kuvaavat väittämät, ja se selitti muuttujien
vaihtelusta lähes kolmanneksen (taulukko 7). Toinen faktori kuvasti odotetusti luonnon vetovoimaisuutta.
Vastaajat haluttiin tyypitellä faktoriratkaisun pohjalta erilaisiin asukasluokkiin. Tyypittely tehtiin
kärkimuuttujien saamien arvojen perustella. Kärkimuuttujista muodostettiin kaksi summamuuttujaa, joista toinen sisälsi kaupunkiin ja toinen luontoon liittyviä arvoja. Kärkimuuttujiksi hyväksyttiin yli 0,5 olevat lataukset ja myös ne yli 0,3 olevat lataukset, joissa oli suhteellisen suuri
negatiivinen lataus toisella faktorilla. Faktoroinnin perusteella muodostettiin kaksi uutta summamuuttujaa summaamalla kummankin faktorin kärkimuuttujat yhteen.
Taulukko 7. Kaupunki- ja luontosuuntautuneisuutta kuvaavista väittämistä muodostettu varimax-rotatoitu
faktorimatriisi, kommunaliteetit, ominaisarvot, selitysasteet ja reliabiliteettianalyysin tulokset. Kärkimuuttujiksi hyväksytyistä väittämistä faktorilataukset tummennetulla.

Faktorit:
Muuttujat:

Nautin kaupungilla liikkumisesta tai oleskelusta
Arvostan erittäin paljon alueita, joilla on kahviloita,
liikkeitä, ravintoloita, museoita ja teattereita
Teen mielelläni ostoksia keskustan erikoisliikkeissä ja
tavarataloissa
Tunnen, että kaupunkikeskustat ovat juuri minun
paikkojani
Tunnen toisinaan pakottavaa tarvetta päästä luontoon
Kaupunkien viheralueet eivät riitä tyydyttämään
luontotarvettani
Kuntoilen mieluiten ulkona luonnossa
Saan tarvitsemani luontokokemukset asuinympäristöni tai
kaupunkini puistoista ja viheralueilta
Viihdyn paremmin viheralueilla ja puistoissa kuin
rakennetussa ympäristössä
Tunnen usein ahdistusta kaupungin tungoksessa ja
kiireessä
Kuntoilen mieluummin sisätiloissa (esim. kuntosalilla,
uimahallissa) kuin ulkona luonnossa
Ominaisarvo (Extraction Sums of Squared Loadings)
Selitysaste, %
Cronbachin alpha
Faktoreiden välinen korrelaatio -0,514
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F1
Kaupungin
vetovoimaisuus

F2
Luonnon
vetovoimaisuus

Kommunaliteetit

,909

,113

,734

,725

,024

,509

,717

,121

,439

,689

-,204

,661

,078

,719

,466

,121

,655

,363

-,042

,513

,287

-,061

-,378

,123

-,232

,372

,281

-,342

,345

,357

,127

-,342

,178

3,4
31,0
0,832

1,0
9,0
0,692
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Kaupungin ja luonnon vetovoimaisuutta kuvaavien muuttujien arvot tiivistettiin kolmeen luokkaan: arvoilla 1–2,33 vetovoiman katsottiin olevan vähäinen, arvoilla 2,34–3,66 kohtalainen ja
arvoilla 3,67–5 suuri. Ristiintaulukoimalla voitiin vastaajat jakaa kaupunki- ja luontovetovoimaisuuden mukaisiin luokkiin (taulukko 8, kuva 5). Luokittelun lopputuloksena saatiin viisi asukasluokkaa: aidot urbaanit, tavalliset urbaanit, urbaanit luontoihmiset, tavalliset luontoihmiset, aidot
luontoihmiset ja muut.
Aidot urbaanit kokivat kaupunkialueet vetovoimaisina, mutta luonto ei heitä suuremmin kiinnostanut (kuva 5). Aitoja luontoihmisiä puolestaan kiinnosti juuri luonto, eikä kaupunkiympäristö vetänyt heitä juuri puoleensa. Urbaanit luontoihmiset olivat niitä, jotka arvostivat sekä kaupunki- että luontoympäristöstä. Tavallisille urbaaneille kaupunki oli luontoa vetovoimaisempi,
mutta luonnollakin oli heille kohtalainen merkitys. Vastaavasti tavalliset luontoihmiset kokivat
luonnon kaupunkia vetovoimaisempana, mutta näkivät myös kaupungissa omat hyvät puolensa.
Ryhmä muut muodostui niistä, joille kummallakaan, luonnolla tai kaupungilla, ei ollut keskimääräistä suurempaa vetovoimaa (summamuuttujien arvot alle 3,67).
Luokittelun mukaan noin puolet vastaajista (48 %) koki luonnon hyvin vetovoimaisena. Vastaavasti noin kolmannes (35 %) piti ensisijaisesti kaupunkiympäristöä vetovoimaisena. Suurimman
yksittäisen ryhmän (25%) muodostivat ne, jotka eivät tunteneet keskimääräistä suurempaa vetovoimaa luontoon eivätkä kaupunkiin. Seuraavaksi suurimpia ryhmiä olivat tavalliset urbaanit
(22 %), tavalliset luontoihmiset (21%) ja aidot luontoihmiset (19 %). Urbaanit luontoihmiset
muodostivat toiseksi pienimmän luokan kahdeksan prosentin osuudella. Aitoja urbaaneja löytyi
helsinkiläisistä ja tamperelaisista vain viiden prosentin verran.
Erilaiset asuinympäristöt miellyttivät asukasluokkia eri tavoin. Kerrostaloalueet sopivat keskimäärin selvästi paremmin urbaaneille kuin luontoihmisille (kuva 6). Ryhmien väliset erot olivat
erityisen suuret tiiviisti rakennettujen kerrostaloalueiden kohdalla. Parivertailujen mukaan lähes
kaikkien ryhmien keskinäiset näkemykset erosivat tässä kohdin toisistaan. Poikkeuksena olivat
vain aitojen ja tavallisten luontoihmisten sekä urbaanien luontoihmisten ja ryhmään muut kuuluvien keskinäiset näkemykset. Aidot ja tavalliset luontoihmiset eivät pitäneet lainkaan tiiviisti
rakennetuista kerrostaloalueista. Sen sijaan aidot urbaanit kokivat nämä alueet selvästi vetovoimaisemmiksi kuin muut ryhmät. Väljien kerrostaloalueiden kohdalla erot ryhmien välillä olivat
selvästi pienempiä.

Taulukko 8. Vastaajien ryhmittäminen kaupunki- ja luontosuuntautuneisuuden mukaisiin luokkiin. Suluissa
vetovoiman suuruus: mitä suurempi arvo sen suurempi vetovoima.

Luonnon vetovoima

Kaupungin
vetovoima

Suuri
(5,00-3,67)

Kohtalainen
(3,66-2,34)

Vähäinen
(2,33-1,00)

Suuri
(5,00-3,67)

Urbaanit
luontoihmiset

Tavalliset
urbaanit

Aidot
urbaanit

Kohtalainen
(3,66-2,34)

Tavalliset
luontoihmiset

Muut

Muut

Vähäinen
(2,33-1,00)

Aidot
luontoihmiset

Muut

Muut
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5

Aidot urbaanit (5 %)

Suuri

Tavalliset urbaanit (22 %)

Kaupungin vetovoimaisuus

Urbaanit luontoihmiset (8 %)

Tavalliset luontoihmiset (21 %)
1

5

Muut (25 %)

Aidot luontoihmiset (19 %)

Vähäinen
1

Luonnon vetovoimaisuus

Vähäinen

Suuri

Kuva 5. Asukasryhmien sijoittuminen luonnon ja kaupungin vetovoimaisuuden muodostamaan nelikenttään

4

Aidot luontoihmiset (a)
Urbaanit luontoihmiset (c)
Aidot urbaanit (e)

Tavalliset luontoihmiset (b)
Tavalliset urbaanit (d)
Muut (f)

abcdf

3

de

a

ab

d

e

e

abcef
2

abde

cdef
1

a

ade

cde

b

c

d

e

f

a

Tiiviit kerrostaloalueet

b

c

f

Väljät kerrostaloalueet

F = 57,68;
p = 0,000

F = 5,51;
p = 0,000

Kuva 6. Kerrostaloalueiden vetovoimaisuus asukasryhmittäin asteikolla: 1 = ei miellytä lainkaan, …, 5
= miellyttää erittäin paljon. Palkin päällä oleva kirjain esittää luokat, joista kyseinen ryhmä eroaa tilastollisesti 5 %:n riskitasolla.
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Tiiviisti rakennetut pientaloalueet kiinnostivat asukasryhmiä keskimäärin melko vähän. Aitoja
luontoihmisiä ne kiinnostivat vielä vähemmän kuin tavallisia luontoihmisiä, urbaaneja luontoihmisiä tai tavallisia urbaaneja (kuva 7). Kaikki luontosuuntautuneet asukasryhmät arvostivat sen
sijaan väljästi rakennettuja pientaloalueita, jotka puolestaan miellyttivät aitoja urbaaneja vain
kohtalaisesti. Aitojen urbaanien näkemys poikkesi tämän asuinalueen kohdalla myös muiden urbaaniluokkien arvostuksista. Luontoihmisten näkemykset sen sijaan olivat keskenään yhtenevät.
Kaupungin keskustat olivat ensisijainen asuinympäristö aidoille ja tavallisille urbaaneille (kuva
8). Myös urbaanit luontoihmiset pitivät keskustaa keskimääräistä parempana asuinympäristönä.
Sen sijaan tavallisia ja etenkään aitoja luontoihmisiä kaupungin keskustat eivät kiinnosta. He
asuivat mieluiten esikaupunkialueilla tai maaseutumaisessa ympäristössä. Sen sijaan tavallisia ja
etenkään aitoja urbaaneja ei maaseutu juuri kiinnostanut asuinalueena. Myöskään esikaupunkialueista eivät aidot urbaanit olleet kovin innostuneita.
Aidot luontoihmiset (a)
Urbaanit luontoihmiset (c)
Aidot urbaanit (e)

5

Tavalliset luontoihmiset (b)
Tavalliset urbaanit (d)
Muut (f)

4

e

de

de
e

bce
abcdf

3

1

a

a

bcd

2

b

a

c

a

d

e

f

b

a

Tiiviit pientaloalueet

c

d

e

f

Väljät pientaloalueet

F = 4,70;
p = 0,000

F = 14,63;
p = 0,000

Kuva 7. Pientaloalueiden vetovoimaisuus asukasryhmittäin asteikolla: 1 = ei miellytä
lainkaan, …, 5 = miellyttää erittäin paljon. Palkin päällä oleva kirjain esittää luokat,
joista kyseinen ryhmä eroaa tilastollisesti 5 %:n riskitasolla.

5

Aidot luontoihmiset (a)
Urbaanit luontoihmiset (c)
Aidot urbaanit (e)

abcdf
abcef

4
abdef

cde

cdef

cde
abe

acde

3

2

Tavalliset luontoihmiset (b)
Tavalliset urbaanit (d)
Muut (f)

abe

acde

def

e

ade
abe

abcdf

abce

bcdef

abcdf

1
a

b

c

d

e

Kaupungin keskustat
F =234,57;
p = 0,000

f

a

b

c

d

e

Esikaupunkialueet
F = 12,86;
p = 0,000

f

a

b

c

d

e

f

Maaseutu
F = 49,48;
p = 0,000

Kuva 8. Erilaisten asuinpaikkojen vetovoimaisuus asukasryhmittäin asteikolla: 1 = ei miellytä lainkaan, …, 5
= miellyttää erittäin paljon. Palkin päällä oleva kirjain esittää luokat, joista kyseinen ryhmä eroaa tilastollisesti
5 %:n riskitasolla.
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Asukasluokkien välillä ilmeni selkeitä eroja myös asuinpaikan valintaan vaikuttavien tekijöiden
merkityksissä (kuva 9). Tarkastelussa oli mukana kuusi valintaan vaikuttavaa tekijää: rauhallisuus/turvallisuus, liikenneyhteydet, palveluiden läheisyys, työpaikan sijainti, viheralueiden läheisyys ja etäisyys keskustasta. Kaikkien muiden paitsi työpaikan sijainnin osalta ryhmien välillä
havaittiin tilastollista eroavuutta.
Kaikista luontoihmisistä (aidot, tavalliset ja urbaanit luontoihmiset) yli 60 % mainitsi rauhan ja
hiljaisuuden kolmen tärkeimmän asuinpaikan valintaan vaikuttavan tekijän joukossa, kun vastaava luku oli aidoilla urbaaneilla vain 20 % (kuva 9). Myös ryhmään muut kuuluville rauha ja
turvallisuus olivat tärkeitä asuinpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Peräti 70 % aidoista urbaaneista mainitsi asuinpaikan etäisyyden keskustasta tärkeäksi tekijäksi. Vastaava luku oli aidoilla
luontoihmisillä ainoastaan 5 % ja tavallisilla luontoihmisilläkin vain 14 %. Myös viheralueiden
sijaintiin ja määrään liittyvä kohta erotteli ryhmiä voimakkaasti. Viheralueet mainitsivat tärkeäksi lähes joka toinen aito ja tavallinen luontoihminen. Sitä vastoin aidoilla urbaaneilla viheralueet
jäivät lähes ilman mainintoja. Liikenneyhteyksien ja palveluiden osalta ryhmien väliset erot eivät
enää olleet yhtä voimakkaita. Liikenneyhteyksillä oli eniten merkitystä aidoille ja tavallisille urbaaneille ja ryhmään muut kuuluville. Myös palveluita nämä ryhmät arvostivat muita enemmän.
Kaikkien tarkastelussa mukana olleen neljän viheraluetyypin kohdalla asukasryhmien arvostukset poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Luontoihmiset kokonaisuudessaan arvostivat metsä- ja luontokohteita enemmän kuin muut (kuva 10). Selvästi vähäisin merkitys näillä
alueilla oli aidoille urbaaneille. Myös tavalliset urbaanit ja ryhmään muut kuuluvat arvostivat
metsä- ja luontokohteita vain kohtalaisesti.

%

Aidot luontoihmiset
Urbaanit luontoihmiset
Aidot urbaanit

80
70

Tavalliset luontoihmiset
Tavalliset urbaanit
Muut

60
50
40
30
20
10
0

Rauhallisuus ja
turvallisuus
Ȥ2 = 74,45;
p = 0,000

Liikenneyhteydet
Ȥ2 = 19,39;
p = 0,002

Palveluiden
läheisyys

Viheralueiden
läheisyys ja määrä

Ȥ2 = 22,89;
p = 0,000

Ȥ2 = 83,10;
p = 0,000

Etäisyys
keskustasta
Ȥ2 = 185,88;
p = 0,000

Kuva 9. Asuinpaikan valintaan vaikuttavat tekijät. Prosenttiosuus ilmoittaa sen, kuinka moni vastaaja mainitsi tekijän kolmen tärkeimmän joukossa.
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Rakennettuja viheralueita arvostivat muita enemmän urbaanit luontoihmiset (kuva 10). Muita
vähemmän rakennettuja viheralueita arvostivat aidot urbaanit ja ryhmään muut kuuluvat. Aidot
ja tavalliset luontoihmiset sekä tavalliset urbaanit arvostivat rakennettuja viheralueita hieman vähemmän kuin urbaanit luontoihmiset, mutta selvästi aitoja urbaaneja ja ryhmään muut kuuluvia
enemmän
Toiminnallisten viheralueiden kohdalla ryhmien väliset erot olivat suhteellisesti pienimmät (kuva
10). Mikään ryhmä ei arvostanut näitä alueita kovin paljon. Tavalliset ja urbaanit luontoihmiset
arvostivat kuitenkin toiminnallisia viheralueita enemmän kuin aidot urbaanit ja ryhmään muut
kuuluvat.
Vaikka urbaanit luontoihmiset arvostivatkin ranta-alueita eniten, eivät heidän näkemyksensä
eronneet tilastollisesti tavallisista luontoihmisistä eikä tavallisista urbaaneista (kuva 10). Aidoille
luontoihmisille, aidoille urbaaneille ja ryhmään muut kuuluville ranta-alueilla sen sijaan oli pienempi merkitys kuin urbaaneille luontoihmisille. Kaikkiaan eri ryhmät arvostivat ranta-alueita
suhteellisen paljon. Suhtautuminen ranta-alueisiin oli ryhmien kesken hyvin samansuuntaista
kuin suhtautuminen rakennettuihin viheralueisiin.
Eri ympäristötyypeistä rakennettuja kaupunkikohteita arvostivat urbaanit asukasryhmät suuresti
(kuva 11). Aidot urbaanit arvostivat näitä ympäristöjä tilastollisesti urbaaneja luontoihmisiäkin
enemmän. Tavallisia luontoihmisiä ja ryhmään muut kuuluvia asukkaita rakennetut kaupunkikohteet kiinnostivat vain kohtalaisesti. Vähiten tällaisille alueille antoivat arvoa aidot luontoihmiset.
Kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään ympäristötyyppi, jolla hänen mielipaikkansa sijaitsi. Mielipaikat ryhmiteltiin aiemmin esitetyn mukaisesti neljään eri viheraluetyyppiin (metsä- ja
luontoalueet, rakennetut viheralueet, toiminnalliset viheralueet ja ranta-alueet) ja yhteen kaupunkikohteeseen. Mielipaikan sijainnissa oli ryhmien välillä eroja metsä- ja luontoalueiden, rakennetun viheralueiden ja rakennetun kaupunkikohteen osalta (kuva 12).
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Kuva 10. Kaupungin viherkohteiden merkitys asteikolla: 1 = ei lainkaan tärkeä, …, 5 = erittäin tärkeä. Palkin
päällä oleva kirjain esittää luokat, joista kyseinen ryhmä eroaa tilastollisesti 5 %:n riskitasolla.
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Kuva 11. Rakennetun kaupunkikohteen merkitys asteikolla: 1 = ei lainkaan tärkeä, …, 5 = erittäin tärkeä. Palkin päällä oleva kirjain esittää
luokat, joista kyseinen ryhmä eroaa tilastollisesti 5 %:n riskitasolla.
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Kuva 12. Mielipaikan sijaintiin liittyvät erot asukasluokkien välillä.

Luontoihmisten mielipaikat sijaitsivat muita useammin metsä- tai luontokohteilla (kuva 12).
Kaikkein todennäköisimmin tällaiselta alueelta löytyi aitojen luontoihmisten mielipaikka. Aitojen urbaanien mielipaikka löytyi sen sijaan todennäköisimmin rakennetulta kaupunkikohteelta. Luontoihmisiä ja ryhmään muut kuuluvia tällaiset kaupunkikohteet eivät mielipaikkana juuri
kiinnostaneet. Rakennetuilta viheralueilta mielipaikka löytyi muita useammin tavallisilta urbaaneilta ja ryhmään muut kuuluvilta.
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4

Tulosten tarkastelu

Tutkimuksen mukaan luonto on keskeinen kaupunkiympäristön laatutekijä, jonka merkitys kaupunkilaisille on tullut esille myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Lankinen ja Sairinen 2000, Tyrväinen ym. 2004, Pelkonen ja Tyrväinen 2005). Helsinkiläisten ja tamperelaisten mielipaikat löytyvät useimmiten metsä- ja luontokohteilta, harvoin rakennetusta ympäristöstä. Mieluisilla, usein
metsässä kulkevilla liikuntareiteillä ja laajemmilla ulkoliikunta-alueilla myös koetaan vahvempaa
elpymistä kuin mielipaikaksi mainituissa puistoissa ja kaupunkikeskustan katu- ja ulkotiloissa.
Kaupunkiviheralueiden laatu ei kuitenkaan vastaa kaikilta osin kysyntää ja kaikkien asukasryhmien tarpeita. Tämä vaikuttaa osittain kaupungin ulkopuolelle suuntautuvaan luontomatkailuun.
Tyytymättömyys arkiympäristöön aiheuttaakin tarpeen paikan vaihdokseen eli matkailuilmiön
(esim. Krippendorf 1987). Mitä heikommin lähiviheralueet tyydyttävät luontoon liittyviä tarpeita, sitä enemmän halutaan käyttää kaupungin ulkopuolisia luontokohteita. Tutkimuksen mukaan
kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käyttö voi kasvaa nykyisestään, koska asukkailla on suuria tarpeita lisätä tällaisten luontoalueiden käyttöä.
On selvää, että kaupungin viheralueet eivät voi vastata kaikkiin luontoon liittyviin tarpeisiin.
Esimerkiksi luonnon rauhaan ja hiljaisuuteen liittyviä toiveita on luonnollisesti vaikea tyydyttää
kaupunkiympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä. Taajama-alueet eivät myöskään sovellu parhaiten luonnon hyötykäyttöön ja alkuperäisen luonnon kokemiseen. Tällaisia luontoarvoja
joudutaan etsimään jatkossakin kaupungin ulkopuolisilta luontokohteilta.
Kaupunkilaisten saamalla ”viheraltistuksella” on selvä yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. Luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti kokonaismielialaan lisäämällä positiivisia ja vähentämällä
negatiivisia tuntemuksia. Positiiviset tuntemukset lisääntyvät niin vapaa-aikaan kuin opiskeluun
ja työhön liittyvän viherkäytön myötä. Tulosten mukaan sekä kaupungin että kaupungin ulkopuolisten alueiden viherkäyttö lisää positiivisia tuntemuksia. Myönteiset tuntemukset lisääntyvät jo
verraten vähäisestä vapaa aikaan liittyvästä viheralueiden käytöstä. Selvä vaikutus on havaittavissa, kun lähiviheralueita käytetään vuositasolla yli viisi tuntia kuukaudessa tai kun kaupungin
ulkopuolisilla luontokohteilla vieraillaan 2–3 kertaa kuukaudessa. Myös Ruotsissa ja Tanskassa
tehtyjen tutkimusten mukaan viher- ja luontoalueiden käyttö vaikuttaa myönteisesti ihmisten mielialaan ja hyvinvointiin (Grahn ja Stigsdotter 2003, Hansen ja Nielsen 2005).
Negatiivisten tuntemusten ja viheralueiden käytön välinen yhteys ei ole yhtä suoraviivainen. Kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käyttö vähensi negatiivisia tuntemuksia, mutta kaupungin
viheralueiden käytöstä ei vastaavia vaikutuksia löytynyt. Lisäksi viheralueita tulee käyttää melko
runsaasti, ennen kuin negatiiviset tuntemukset vähenevät. Vasta yli kuusi käyntiä kuukaudessa
kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla vähentää negatiivisia tuntemuksia. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on viheralueiden negatiivisia tuntemuksia ja stressiä vähentävä vaikutus tullut
esille (esim. Grahn ja Stigsdotter 2003, Hansen ja Nielsen 2005).
Tutkimuksessa kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käyttöä kuvasi käyntiuseutta mittaava
lukuarvo. Siten kaupungin viheralueilla ja kaupungin ulkopuolisilla luontoalueilla todellisuudessa vietetty aika on voinut olla hyvinkin erilainen. Kaupungin ulkopuolisten luontoalueiden käyntimäärän kasvaminen vaikutti kuitenkin selkeästi vastaajien psyykkisiin tuntemuksiin. Tulosten
laskennassa ei mielipaikan elvyttävyyteen liittyviä kokemuksia lukuun ottamatta huomioitu muita mahdollisia mielialaan vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi ikää, terveydentilaa tai perhe
tilannetta.
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Tutkimuksessa havaittiin työhön ja opiskeluun liittyvällä viherkokemuksella olevan vaikutusta
psyykkiseen hyvinvointiin. Positiiviset tuntemukset lisääntyivät, kun työ- tai opiskelumatkasta
yli puolet kulki puistojen, taajamametsien tai muiden viheralueiden kautta. Vastaavasti viikoittainen työhön tai opiskeluun liittyvä viheralueiden käyttö lisäsi positiivisia ja vähensi negatiivisia
tuntemuksia.
Kaupunkilaisia on mahdollista ryhmitellä heidän luonto- ja rakennettuun ympäristöön tuntemansa
vetovoiman mukaisiin luokkiin. Tutkimuksessa käytetty kuusiportainen asukasluokittelu – aidot
urbaanit, tavalliset urbaanit, urbaanit luontoihmiset, tavalliset luontoihmiset, aidot luontoihmiset
ja muut – tuntui loogiselta ja osoittautui luokkien välisissä arvotarkasteluissa toimivaksi. Asukkaiden luokitteluun käytettiin vain kahta muuttujaa, joten summamuuttujien ristiintaulukointiin
perustuva luokittelu toimi hyvin. Ristiintaulukointi toimi myös siksi, että tutkimuksessa ei tehty
varsinaista uutta kartoittavaa luokitusta, vaan luokittelevat muuttujat – kaupungin ja luonnon vetovoimaisuus – olivat tiedossa jo ennakkoon. Tosin asia vahvistui vasta väittämille tehdyn faktorianalyysin jälkeen.
Asukasluokittelun mukaan Helsingissä ja Tampereella on urbanisoituneita kaupunkilaisia, joille
luonnolla ei ole enää paljon merkitystä, vielä sangen vähän, vain 5 % asukkaista. Kaikille muille asukkaille luonnolla on vähintään kohtalainen merkitys. Tulos vahvistaa aiempia tutkimuksia, joiden mukaan luonnonläheisyys on keskeinen asuinpaikan valintaan vaikuttava tekijä (esim.
Pelkonen ja Tyrväinen 2005, Tyrväinen ym. 2007). Kyselyssä kartoittettiin erityisesti kaupungin
viheralueiden merkitystä ja vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin, mikä ei aiheena ole välttämättä kiinnostanut kaikkein eniten urbaaneja. Hankkeen rahoituksen ja aikataulun puitteissa ei
kuitenkaan voitu tehdä katokyselyä, miten edustava aineisto oli eri asukasryhmien kesken. Toisaalta sekä Tampereen että Helsingin otos oli tilastollisesti varsin edustava, mikä puoltaa saatujen
tulosten yleistettävyyttä.

5

Johtopäätökset

Kaupungistumisesta huolimatta luonnolla on edelleen keskeinen merkitys asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä toiveissa ja tarpeissa. Kaupunkirakenteen tiivistäminen supistaa usein viheraluekokonaisuuksia ja samalla hävittää asukkaiden arvostamia luonto-ominaisuuksia. On huomattava, että viheralueiden eri koettuihin laatuihin rakentamisella on hyvin erilainen vaikutus. Alueen
luonne ja mahdollisuudet virkistyskokemuksiin voivat muuttua olennaisesti alueiden pirstoutuessa ja pienentyessä. Esimerkiksi asukkaiden toivomaa rauhaa ja hiljaisuutta sekä metsäntuntua voi
löytyä vasta suhteellisen laaja-alaisilta viheralueilta, etenkin jos käyttäjiä on paljon (Pelkonen ja
Tyrväinen 2005, Tyrväinen ym. 2007).
Palveluita, työpaikkoja, hyviä liikenneyhteyksiä ja luontoa ei toki kaikkea voida tarjota yltäkyllin samalla alueella. Alkuperäistä ja aitoa luontoa hiljentymiseen ja rauhoittumiseen joudutaan
hakemaan jatkossa yhä useammin kasvukeskusten ulkopuolelta. Kaupunkirakenne itsessään ja
kaupungin viheralueiden väheneminen aiheuttavat ainakin osaltaan sen, että, kaupunkilaiset hakeutuvat kaupungin ulkopuolisille luontokohteille. Ilmiö pitää siten osittain yllä muun muassa
suomalaisille tyypillistä lomamökkikulttuuria.
Kaupungin viheralueiden monipuolinen tarjonta on tärkeätä jo siksi, että alueiden käytöllä on
myönteisiä vaikutuksia asukkaiden psyykkiseen hyvinvointiin. Ulkoiluun soveltuvien viheralueiden tulee kuitenkin sijaita riittävän lähellä, jotta niitä käytetään aktiivisesti. Tärkeätä on myös
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viheralueiden passiivinen käyttö ja esteettiset elämykset. Esimerkiksi asunnon ikkunasta avautuvasta vihreästä maisemasta ollaan valmiita maksamaan asuntohinnoissa (Tyrväinen ym. 2006).
Viheralueiden käyttö ja luonnossa liikkuminen vaikuttavat epäsuorasti työn tuottavuuteen ja laatuun lisäämällä psyykkistä hyvinvointia ja ylläpitämällä työkykyä. Maankäyttösuunnittelun ja
asukkaiden koetun terveyden välisistä yhteyksistä tiedetään kuitenkin melko vähän (esim. Korpela ym. 2001b). Erityisesti kaupunkisuunnittelun ja –rakentamisen vaikutuksia asukkaiden kokemaan ympäristön laatuun tulisi tutkia perusteellisemmin.
Tutkimuksen mukaan asukkaat ovat sopeutuneet kaupunkiympäristöön eri tavoin. Osa kaupunkilaisista on sopeutunut rakennettuun ympäristöön hyvin, ja nykyinen viheraluetarjonta näyttäisi
tyydyttävän heidän luontotarpeensa. Tällaisia urbanisoituneita kaupunkilaisia on kuitenkin vielä vähän, ja vastaavasti urbaaniin asuinympäristöön ainakin jossain mielessä sopeutumattomia
luontoa asuinympäristössä arvostavia asukkaita puolestaan selvästi enemmän. Tutkimuksessa
löytyneet ”urbaanit luontoihmiset” ovat asukasryhmä, joka käyttää kaupungin nykyistä viheraluetarjontaa monipuolisesti ja tehokkaasti. He ovat esimerkki luontoa arvostavien ihmisten sopeutumisesta kaupunkiympäristöön.
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