
 

TULOKSET  

• Metsäympäristöllä todettiin olevan merkitsevä vaikutus masennus-
oireiden vähenemiseen verrattuna kaupunkiympäristöön, erityi-
sesti aikuisilla, joilla oli erilaisia terveysongelmia, kuten verenpai-
netautia, syöpää tai mielenterveysongelmia. 

• Pelkkä luonnon katsominen tai lähellä luontoa oleminen, eivät kui-
tenkaan osoittautuneet vaikuttaviksi menetelmiksi.  

• Metsäympäristöllä todettiin merkitsevä vaikutus myös systolisen ve-
renpaineen alenemiseen verrattuna kaupunkiympäristöön, huoli-
matta alkutilanteen verenpainetasosta. Vaikutus oli kuitenkin suu-
rempi, jos alkutilanteen verenpaine oli ollut yli 130 mmHg. 

• Meta-analyysissa verrattiin myös käveleviä ja ei-käveleviä ryhmiä 
keskenään. Myös näissä molemmissa metsäympäristössä olleiden 
systolinen verenpaine oli matalampi kuin kaupunkiympäristössä 
olleiden. 

• Jako tehtiin myös iän ja sukupuolen mukaan. Myös näin saatiin tu-
lokseksi metsäympäristössä matalammat systoliset verenpaineet 
verrattuna kaupunkiympäristöön. Suurempi muutos verenpai-
neessa todettiin kuitenkin ikääntyneemmillä osallistujilla. 

• Myös diastolinen verenpaine ja sydämen syke olivat metsäympäris-
tössä merkitsevästi matalammat.  

• Metsäympäristön pitkäaikaisvaikutuksia verenpaineeseen on tut-
kittu vain vähän. Yhdessä tutkimuksessa todettiin, että 8 viikkoa 
intervention jälkeen, sekä metsä- että kaupunkiympäristössä ol-
leilla oli verenpaine samalla tasolla. Metsäympäristössä tulisikin 
liikkua säännöllisesti, jos halutaan pysyvämpiä vaikutuksia veren-
paineeseen.   

• Tämän katsauksen mukaan, metsäympäristö laski systolista veren-
painetta 6,33 mmHg aiemmin korkeasta verenpaineesta kärsi-
neillä ja 4,27mmHg keski-ikäisillä ja iäkkäillä miehillä ja 7,16mmHg 
keski-ikäisillä ja iäkkäillä naisilla. Voidaan sanoa, että metsäympä-
ristön verenpainetta alentava vaikutus voi johtaa terveysvaikutuk-
siin keski-ikäisillä ja iäkkäillä henkilöillä. Katsausten tekijöiden mu-
kaan tätä tukevat myös aiemmat tutkimukset, joissa on arvioitu, 
että jo 4 mmHg muutos systolisessa verenpaineessa vähentää 
kuolleisuutta aivoverisuonisairauksiin, miehillä 8,9 %, naisilla 5,8 
% sekä kuolleisuutta iskeemisiin sydänsairauksiin, miehillä 5,4 % 
naisilla 7,2 %. 

 

TAUSTA  

Suomalaisessa väestössä on nähtä-
vissä pysyviä ja paikoin kasvavia alu-
eellisia ja sosioekonomisia eroja ter-
veydessä.  Erityisinä haasteina ovat 
mielenterveyteen ja fyysiseen liikku-
mattomuuteen liittyvät ongelmat¹,2. 
Tutkimusnäytön kertyessä³,4,5 on pe-
rusteltua huomioida luontoympäristön 
tarjoamat mahdollisuudet ihmisten hoi-
tamisessa. Luontoympäristön hyvin-
vointivaikutukset ilmenevät stressin 
lievittymisenä, mielialan kohenemi-
sena, sosiaalisen yhtenäisyyden ja 
osallisuuden tunteen vahvistumisena, 
fyysisen aktiivisuuden lisääntymisenä 
sekä immuunijärjestelmän tehostumi-
sena³,6,7,8,9. Viheralueiden runsauden 
ja läheisyyden on havaittu liittyvän pa-
rempaan henkiseen hyvinvointiin ja 
kognitiiviseen toimintakykyyn,10 mutta 
tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. 
Luontoympäristön integrointi esimer-
kiksi kaupunkisuunnitteluun onkin lu-
paava lähestymistapa mielentervey-
den parantamiseksi11. Luontoympäris-
tön positiivisia vaikutuksia voidaan hoi-
totyössä hyödyntää terveyden edistä-
misessä, kuntouttavassa toiminnassa 
ja laitoshoidossa. Laitoshoidossa olisi 
hyvä kiinnittää huomioita rakennusten 
viherympäristöön, huoneiden sijoitte-
luun ja vihersisustukseen, sekä mah-
dollisuuteen ulkoilla. Vuodepotilaille 
välillisiä luontoelämyksiä voidaan tar-
jota luontoelementeillä, ikkunanäky-
millä tai virtuaalitodellisuuden käytöllä, 
tosin niiden vaikutuksista terveyteen 
tarvitaan vielä lisää tutkimusnäyttöä. 
   

Voidaanko luontoon liittyvillä  
menetelmillä vaikuttaa mielenterveyteen 
ja verenpaineeseen? 
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YHTEENVETO  

Katsausten tulosten perusteella 
voidaan sanoa, että metsäympäris-
töllä on useita terveysvaikutuksia. 
Metsäympäristö vähentää masen-
nusoireiden esiintymistä sekä alen-
taa systolista ja diastolista veren-
painetta erityisesti ikääntyneillä ja 
verenpainetautia sairastavilla. Li-
säksi metsäympäristö alentaa sy-
dämen sykettä.  
 



 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  

Näiden katsausten tuloksia voidaan soveltaa Suomessa, esime-
riksi masennusoireista tai kohonneesta verenpaineesta kärsivien 
omahoidon ohjauksessa. Ohjaus voi sisältää sekä kuntouttavia 
että ennaltaehkäiseviä elementtejä vahvistaen potilaiden ter-
veyttä ja toimintakykyä. Tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää 
myös ryhmämuotoisessa toiminnassa, esimerkiksi lääkärin tai 
hoitajan määrääminä terveysmetsäretkinä. Vink-
kinä  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/ss-reseptina-metsa-laa-
karit-ohjaavat-terveysongelmista-karsivia-sipoolaisia-metsaret-
kille/fd7fedae-ca5f-4174-a380-0a033a444a7a  
 
 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT  

Näyttövinkki perustuu vuonna 2017 julkaistuihin kahteen järjestelmälli-
seen katsaukseen, joista toisessa tutkittiin metsäympäristön vaikutusta 
masennusoireisiin* ja toisessa verenpaineeseen**. Katsauksissa oli 
mukana yhteensä 48 tutkimusta ja 1741 osallistujaa (28 n=1009* ja 20 
n=732**). Ensimmäisessä katsauksessa* interventioiden kesto vaihteli 
12 minuutista kolmeen tuntiin, yhdestä päivästä 12 viikkoon. Useim-
missa tutkimuksissa (n=27) ”forest therapy” tarkoitti metsässä kävelyä. 
Vertailuryhmissä kävely suoritettiin kaupunkiympäristössä. Toisessa 
katsauksessa** interventioina oli kävely metsäympäristössä tai metsä-
maiseman katsominen istuen. Vertailuna oli kävely kaupunkiympäris-
tössä, istuminen huoneessa tai tavanomainen elämä. Interventioiden 
kesto oli pääosin kaksi tuntia. Katsausten menetelmälliset toteutukset 
on kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisissä julkaisuissa*,**. 
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