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Tiivistelmä 

Ympäristösuunnittelulla ratkaisuja ympäristöahdistukseen? 
Globaali ympäristökriisi ilmenee ympäristömuutoksina, kuten  
monimuotoisuuden vähenemisenä. Mieliimme se heijastuu ympä-
ristöahdistuksena, mikä muokkaa myös tapaamme kokea ympä-
ristö. Ympäristökriisin vaikutusten korjaamiseksi pelkkä tiedon 
lisääminen ei riitä, vaan perustavanlaatuinen rooli ympäristövas-
tuullisessa toiminnassa on tunnepitoisilla omakohtaisilla koke-
muksilla. Näihin voidaan vaikuttaa myönteisiä ympäristökoke-
muksia korostavalla suunnittelulla. 

Tämän opinnäytteen tarkoituksena on kuvailla, ympäristöpsy-
kologian ja -estetiikan tutkimuskirjallisuuden avulla, millainen 
merkitys ympäristösuhteella on kokemukselliseen hyvinvointiin 
ja tätä kautta ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Toiseksi 
opinnäytteen tavoitteena on kartoittaa suunnittelijan vaikutus-
mahdollisuuksia myönteisten ympäristökokemusten lisäämiseksi 
kaupunkiympäristöissä. Aiheen taustalla on henkilökohtainen 
huoli siitä, mitä suunnittelijana voi tehdä ympäristöahdistuksen ja 
muun henkisen pahoinvoinnin helpottamiseksi: Onko maisema- 
ja kaupunkisuunnittelussa keinoja, joilla voidaan vahvistaa 
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Tekniikan kandidaatin opinnäytteen tiivistelmä

ihmisten ympäristösuhdetta ja siitä kumpuavaa hyvinvointia ja 
siten myös tukea sekä edesauttaa ystävällistä ja ympäristövas-
tuullista käyttäytymistä? 

On ajateltu, että luonto ja kaupunki ovat vastakohtia ja, ettei kaupun-
geissa synny luonnosta saatavien hyvinvointivaikutuksen kaltaisia 
vaikutuksia, joten tieteellinen tutkimus aiheesta on keskittynyt 
lähinnä luontoympäristöihin ja kaupunkiympäristön suhteen ala 
on vielä nuori. Tutkimukseni mukaan luontohyvinvointia voidaan 
kuitenkin soveltaa myös kaupunkiympäristöön suunniteltaviksi 
elementeiksi ja ympäristösuunnittelulla voidaan tukea kokemuk-
sellista hyvinvointia. Keinona on kaupunkiympäristön suunnittelu, 
sellaiseksi, että se tukee tasapainoista ja toiminnallista ympäristö-
suhdetta, luontokosketusta sekä ympäristöstä saatavia oivalluksia. 
Samat vaikutukset, jotka luovat hyvinvointia voivat lisätä ympä-
ristövastuullista käytöstä ja edistää sosiaalista kestävyyttä. Hyvin-
vointilähtöinen suunnittelu ei ole ratkaisu ympäristömuutoksiin, 
vaan rinnalla olisi hyvä pyrkiä myös monimuotoisen ympäristön 
säilyttämiseen ja luomiseen sekä kestäviin, joustaviin sekä pitkä-
näköisiin valintoihin. 
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Tausta1
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1.1 Johdanto

Kokemukset ympäristöstä vaikuttavat mieleemme ja ajatukset 
sekä tunteemme toimintaamme. Käytöksemme muokkaa ympä-
ristöä, mikä taas vaikuttaa tunteisiimme ja näin kehä mielen ja 
ympäristön välillä jatkaa vuorovaikutustaan1. Siksi esimerkiksi 
yhdysvaltalainen antropologian ja ympäristöpolitiikan tutkija 
Matthew Auer on huolissaan siitä, miten aiheuttamamme globaalit 
ympäristömuutokset, kuten lajikato ja ilmaston lämpeneminen, 
ovat turvallisen tulevaisuutemme lisäksi uhka myös mielemme 
hyvinvoinnille. Hän pelkää myös, että tulevaisuudessa miellyttävät 
esteettiset kokemukset vähenevät muun muassa ympäristöahdis-
tuksen takia, eikä kaikilla ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kokea 
niitä.2 Samoin suomalainen tohtori ja psykologi Kirsi Salonen on 
todennut ympäristöahdistuksen voivan olla pahimmillaan yhtä 
kivulias kokemus, kuin läheisen ihmisen menettäminen — siitä on 
yhtä lailla tunnistettavissa psyykkisen, mielenterveyttä uhkaavan, 
kriisin piirteet3. 

Viitteistä: 1. Kun viitenumero on pisteen sisällä, se viittaa vain kyseiseen virkkeeseen ja, kun pisteen ulkopuolella, se viittaa myös edellisiin virkkeisiin. Viite voi olla myös 
lauseen sisällä, tällöin vain osa on lähteestä. 2. Kirjoihin viitatessa on merkitty sivunumerot, mutta lyhyissä artikkeleissa ei.

1 Horelli. 1981. s.58-60  2 Auer. 2019.  3, 4, ja 5 Salonen. 2010. s.114-116  6 Esimerkiksi Browning, ym. 2014. s. 4

Vaikka kaikki eivät tunne voimakasta ympäristöahdistusta, voi 
ilmiön epämääräisemmän olomuodon nähdä ihmiskuntaamme 
yleisesti kalvavana irrallisena huonona olona, yksinäisyytenä, 
juurettomuuden kokemuksena sekä lukuisina erilaisina käytök-
sinä ja selityksinä, joilla tiedostamatonta tuskaa yritetään lievittää. 
Myös Salonen on todennut, että yhteiskunnallinen ympäristökriisi 
ilmenee yksilöiden ympäristöahdistuksena4. Hän on kartoittanut 
ympäristökokemusten ja tunteiden vaikutusta ympäristövastuulli-
seen käyttäytymiseen, ja hänen mukaansa tilanteen korjaamiseksi 
pelkkä tiedon lisääminen ei riitä, vaan suuri rooli vastuullisessa 
toiminnassa on tunnepitoisilla omakohtaisilla ympäristökokemuk-
silla.5 Näihin voidaan merkittävästi vaikuttaa myönteisiä luontoko-
kemuksia korostavalla suunnittelulla6. 



Sivu 3 / 46

Tekniikan kandidaatin opinnäyte / 12/2020
Katariina Väätänen

7 Salonen. 2010. s. 109-122   8 Salonen. 2010. s. 112-114   9 Auer. 2019 

Myönteiset tunnepitoiset ympäristökokemukset, jotka myös 
saavat aikaan psyykkisiä hyvinvointivaikutuksia, suuntaavat 
kokijan huomiota uusiin myönteisiin havaintoihin. Ne vahvistavat 
yksilön pystyvyyden, luottamuksen ja toivon kokemusta. Miellyt-
tävät ympäristökokemukset voivat synnyttää ihmisessä kaiken 
kaikkiaan myönteisen olemisen kokemuksen, joka liittyy yhteen 
elämän laadun kokemisen, kiintymyksen, myötätunnon ja ystä-
vällisyyden kanssa, jotka taas lisäävät sosiaalista hyvinvointia 
ja kestäviä toimintatapoja. Usein toivo ja myönteisyys koostuvat 
pienistä asioista, joita tulisi vahvistaa ja varjella. Tällaiset yksityis-
kohdat ja niiden huomioiminen ovat merkittäviä tarttumapintoja 
ja työkaluja merkityksellisen ympäristön suunnittelussa. Luon-
toyhteys on merkittävä hyvinvoinnin ja ympäristövastuullisen 
käytöksen osatekijä.7

Myös kielteisillä ympäristökokemuksilla on oma roolinsa ympäris-
tövastuullisen käyttäytymisen muodostumisessa. Kielteiset ympä-
ristökokemukset antavat tärkeää tietoa; ne kertovat asian vakavuu-
desta, merkityksellisyydestä ja siitä, mitä tulisi muuttaa. Ne voivat 
myös synnyttää motivaatiota ympäristövastuulliseen käytökseen, 
jos yksilöllä on lisäksi tukea antavia omakohtaisia myönteisiä sekä 
voimaannuttavia ympäristökokemuksia ja toivoa luovia psyykkisiä 
sekä yhteiskunnallisia keinoja käytössään.8 Kuitenkin esimerkiksi 
Auer on huolissaan tunnepitoisten ympäristökokemusten vähe-
nemisestä, sillä sopeutumisella ja tottumisella vaurioituneeseen 
ympäristöön voi olla haitallisia eettisiä vaikutuksia9.  Kuten muun 
muassa Auer ja Salonen ovat nostaneet esiin, tunnepitoisten ympä-
ristökokemusten merkitys korostuu ympäristökriisien vaikutusten 
voimistuessa.  Opinnäytteen tarkoituksena on kuvailla, ympäris-
töpsykologian ja -estetiikan tutkimustiedon valossa, millainen 
merkitys ympäristösuhteella on hyvinvointiin ja tätä kautta ympä-
ristövastuulliseen käyttäytymiseen. Toiseksi opinnäytteen tavoit-
teena on kartoittaa suunnittelijan vaikutusmahdollisuuksia myön-
teisten ympäristökokemusten lisäämiseksi kaupunkiympäristöissä. 
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Aihe on ajankohtainen ja yhteydessä laajempiin ilmiöihin monesta 
syystä. Ensinnäkin se liittyy YK:n jäsenmaiden 2015 solmimiin 
kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Kestävän kehityksen tavoi-
teohjelma Agenda 2030:een.10 Esimerkiksi aihe pyrkii löytämään 
keinoja tavoitteen 11: Kestävien kaupunkien ja yhteisöjen perus-
taksi. Liittyen tavoitteeseen 10: Tasa-arvon vahvistamiseksi, aihe 
pyrkii ennakoimaan Auerin mainitsemaa eriarvoistumista esteet-
tisten kokemusten suhteen. Myös koronavirus-pandemia korostaa 
aiheen ajankohtaisuutta. Pandemian on osoittanut kaupunkiemme 
haavoittuvuuksia ja sen aiheuttama ahdistus on korostanut 
tietynlaisten ympäristöjen tärkeyttä ihmisille: ahdistavassa tilan-
teessa helpotusta on etsitty luonnosta, puutarhasta, ulkoiluista ja 
mökeiltä, mikä on laajasti huomioitu myös mediassa. 

1.2 Opinnäytetyön rakenne

Lähteiden pääpaino on ympäristöpsykologian ja ympäristöeste-
tiikan kirjallisuudessa. Ensiksi luvussa 2 selvennän ympäristön, 
luonnon ja ympäristösuhteen käsitteitä ja suunnittelijan roolia 
suhteessa näihin. Näiden käsitteiden määritteleminen on tärkeää 
niiden monitulkintaisten ja arvolatautuneiden merkitysten vuoksi.  
Sen jälkeen luvuissa 3 tutustutaan luonnon terveysvaikutuksiin 
ja luvussa 4 tarkastellaan, millä suunnittelukeinoilla terveysvai-
kutuksia voitaisiin tuoda vahvemmin rakennettuun kaupunkiym-
päristöön. Biofi ilisen suunnittelun teoriaa käytetään luvussa 4 
esimerkkinä hyvinvointivaikutusten synnyttämisestä rakenne-
tussa ympäristössä suunnittelun keinoin. Lopuksi luvussa 5 esite-
tään johtopäätökset ja pohdintaa aiheeseen sekä opinnäytteeseen 
liittyen.

0 Suomen YK-liitto. 2017
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Luontosuhteesta ympäristösuhteeseen 
ja  luontokokemuksesta 
myönteisen olemisen kokemukseen2
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2.1 Luonto, luontosuhde ja luontokokemus   

Luonnolla tarkoitetaan usein ympäristöä, jossa ihmisen 
toiminnan jäljet ovat pienemmässä roolissa luonnonprosesseihin 
nähden. Henkilökohtaisesti ymmärrän luontosuhteen inhimil-
liseksi tavaksi olla ja ajatella sekä tavaksi, jolla ihminen kokee, 
jäsentää sekä arvottaa itseään suhteessa muuhun luontoon. Vasta-
ukset kysymyksiin, mitä luonto on, olenko osa luontoa, ja millaiset 
ovat luonnon arvot ja merkitykset, kertovat ihmisen luontosuh-
teesta. 

Luontosuhde on kuitenkin myös enemmän kuin pelkät tietoiset 
asenteet, maailmankuva ja arvot: se on tapa, jolla ihminen toimii 
ja on luonnossa, mitä hän tuntee siellä ja mitä ajatuksia siitä herää. 
Vaikka luontosuhde alkaa kehittyä heti syntyessämme maailmaan, 
luontosuhde muuttuu läpi elämän tiedon ja kokemusten kautta.11  

Usein heikolla luontosuhteella tarkoitetaan tilannetta, jossa 
ihminen kokee olevansa irrallinen luonnosta. Vahvan luonto-
suhteen omaava henkilö taas nauttii luonnosta aktiivisesti, pitää 
sitä arvokkaana ja käyttäytyy usein myös luontoystävällisesti. 
Vahvaa luontosuhdetta voidaan pitää tavoiteltavana asiana, koska 
sillä on yhteys yksilön hyvinvointiin ja ympäristövastuulliseen 
käyttäytymiseen12.

Tässä luvussa avaan luontoon ja ympäristöön liittyviä käsitteitä, niiden mahdollisia erilaisia tulkintoja ja näkökulmia,
sekä eri tulkintojen vaikutusta ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen. Käsitteiden tarkastelu pohjustaa seuraavaa lukua, 

jossa tarkastellaan luontosuhteen vaikutusta hyvinvointiin.

Viitteistä: Olen merkinnyt toisen käden lähteet, joissa en ole perehtynyt alkuperäisiin lähteisiin hakasulkuihin [ ].

11 Lapsuudesta muun muassa: Horelli. 1981. s. 198-229 sekä Salonen. 2010. s. 96-107
12 Muun muassa Salonen sekä Browning, ym. pitävät vahvaa luontosuhdetta tavoiteltava.
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Luontokokemuksen ajatellaan syntyvän luonnonmukaisissa ympä-
ristöissä, joilla tarkoitetaan ympäristöjä, esimerkiksi metsää tai 
muokkaamatonta merenrantaa, joissa ihmisen kädenjälki on taka-
alalla luonnonpiirteisiin nähden. Luontokokemus on vuorovai-
kutusta ihmisen ja muun luonnon välillä. Luontokokemukseksi 
voi kutsua luonnon synnyttämiä tunteita, mielialoja ja ajatuksia, 
kuten rentoutumista tai virkistymistä. Luontokokemus voi olla 
myös kielteinen tai ikävä, mutta kielteisiin kokemuksiin ei keski-
tytä tässä opinnäytteessä, sillä suurin osa pitää luontoa miellyttä-
vänä.13 Opinnäyte tarkastelee omaehtoista luonnossa olemista ja 
sen kokemista, ja tarkastelun ulkopuolelle jää ohjattu toiminta, 
kuten psykologivetoiset harjoitukset. 

Luonto nykyään, luonto kaupungeissa 

Luonto on näkökulmasidonnainen ja arvolatautunut käsite, kuten 
esimerkiksi ympäristötieteen tohtori Risto Willamo väitöskirjas-
saan on osoittanut14. Lisäksi sillä, mitä sisällytämme kuuluvaksi 
osaksi luontoa, on laajoja sekä syvällisiä vaikutuksia ihmisen luon-
tosuhteeseen ja sitä kautta ympäristöön ja maailmaamme. Koska 
jotkut käsittävät luonnoksi koko universumin ja toiset taas vain 

esimerkiksi luonnon elementit, käsitteen käyttöön liittyy luonnolli-
sesti haasteita. Tieteellisissäkin teksteissä luonnon käsite on usein 
ristiriitainen tai vaikeasti tulkittava. Esimerkiksi osa tutkijoista 
puhuu luonnon kanssa ristiin viherympäristöstä ja ympäristöstä. 
Lisäksi useissa tutkimuksissa luonto ja kaupunki asetetaan vastak-
kain. Se, onko kaupungeissa luontoa, riippuu siitä, miltä mittakaa-
vatasolta katsotaan ja miten luonto määritellään15. Kaupungeissa 
ihminen pyrkii asettamaan luonnolle reunaehdot eikä toisinpäin16. 
Nykyisessä maailmassa ei juuri ole täysin luonnontilaisia alueita, ja 
aihetta on ajankohtaisempaa lähestyä hybridimäisen ympäristön 
kuin pelkän luonnon käsitteen kautta, kuten myös ympäristöes-
tetiikan tutkija Besson toteaa17. Luonnon ja ihmisen rakentaman 
ympäristön suhdetta havainnollistaa kuva 1. 

13 [Mielipaikkatutkimus Korpela & Ylén, 2007, 2009; Korpela, yms. 2010] Salonen. 2020. esim. s. 26-27 14 ja 15  Willamo. 2005. s. 156-181
16 Kummala. 2016. s. 70  17 Besson. 2017.  
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Myös tohtori Petteri Kummala toteaa väitöskirjassaan:
”[…] kaupunkiluonto on sekä käsitteellisesti että konkreet-
tisten ilmenemismuotojensa osalta ihmisen luoman ja luon-
nollisen yhdistelmä ja jatkuvasti muuttuva sekoittuneisuuden 
tila. Siten esimerkiksi luonnollisuuden ja alkuperäisyyden 
kaltaiset käsitteet ja niihin perustuvat tarkastelutavat ovat 
harhaanjohtavia kaupunkiluonnon tarkastelussa. Hybri-
di-lähtökohta vapauttaa kaupunkiluonnon tarkastelun 
perinteisistä ja ennalta-asetetuista tulkintakehikoista, joita 
erityisesti luontokäsitysten kautta heijastuu myös kaupunki-
luonnon tarkasteluun.”18

KUVA 1: 

Luonnon ja ihmisen rakentaman ympäristön suhde.

Oma tulkintani Willamon Ihminen-luonto-käsitteistöä 

kuvaavasta mallista havainnollistaa, miten luonto, ympäristö ja ihminen 

nähdään tässä opinnäytteessä.

Willamo (2005)  kuva 14, s. 179 

LUONTO
maailmaa ja sen järjestystä 

ylläpitävänä prosessina

IHMINENMuu luonto

Inhimillinen 
ulottuvuus

Ekologinen 
ulottuvuus

Rakennetut 
ympäristöt

Ihmisen vaikutus 
kasvaa 

Ihmisen vaikutus 
pienenee

Luonto-
ympäristöt

YMPÄRISTÖ
Ekologisista ja inhimillisistä tekijöistä koostuva 

fyysinen todellisuus ja sen kulttuuriset merkitykset

18 Kummala. 2016. Lainaus tiivistelmästä
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Kuten luontosuhdetta ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta
kutsutaan ympäristösuhteeksi. Ympäristösuhde muodostuu ja 
muuttuu ihmisen toimiessa ympäristössään. Maailmaan vaikut-
taessaan ihminen muuttaa sitä ja samalla itseään, kuten kuvassa 2 
on esitetty. Ympäristösuhdetta voidaan tarkastella ulkoisen käyt-
täytymisen tai sisäisten kokemusten kautta. Ihmisen näkeminen 
aktiivisena kulttuurillisena toimijana tarkoittaa, että ympäristön 
vaikutuksen ihmiseen uskotaan olevan välillinen tai epäsuora eli 
psyykkisten prosessien läpi suodattunut: ympäristö tarjoaa valin-
nanmahdollisuuksia ja puitteita erilaisille toimintatavoille, mutta 
ei suoraan määritä, miten ihminen siinä toimii. Ihminen käsittelee 
ympäristöstään saamaansa tietoa, tulkitsee ja arvottaa ympäristöä 
suhteessa omiin tarkoituksiinsa ja tilanteeseen.20

2.2 Ihminen, ympäristö ja ympäristösuhde

Kandidaatintyö perustuu holistiseen ihmiskäsitykseen. Sen 
mukaan ihminen on aktiivinen toimija, jonka käytöstä ohjaa 
henkilön maailmankuva – uskomusten, arvojen, kokemusten ja 
käsitysten viitekehys. Vastaavasti myöskään ympäristöä kandi-
työssä ei nähdä valmiiksi tulevana tuotteena tai passiivisena objek-
tina, vaan ympäristö on muuttuva, elävä prosessi, jossa myös käyt-
täjät saavat muutoksia aikaan. Ympäristöllä on useita ulottuvuuksia, 
joista luonto-ominaisuudet ovat vain yksi, joskin hyvin tärkeä, 
puoli.19

19 Horelli. 1981. s. 30-57  20 Horelli. 1981 s. 58-97
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KUVA 2: 

Ympäristösuhteen rakenne. 

Sisempi kehä kuvaa prosessia, jossa ihminen toimii ympäristössä ja 

ulompi kehä kuvaa ympäristösuhteen ulottuvuuksia suhteessa prosessin vaiheisiin.

Kuva on tulkinta Horellin (1982) kirjan luvuista 2 ja 3, joissa kuvaillaan ympäristösuhteen rakennetta, dynamiikkaa ja ympäristön kokemista.

Fyysinen ja 
ekologinen
ympäristö

Psyykkinen 
ja henkinen
ympäristö

Käsitteellinen ja
 kulttuurillinen

ympäristö

Sosiaalinen ja 
toiminnallinen

ympäristö

Jaetut ja henkilökohtaiset 
kokemukset ja merkitykset

Maailmankuva 
ja arvot

Mielikuvat, mielipaikat,
sisäistetyt toimintavat

Tietty ratkaisu 
toimia ympäristössä

ja sen seuraukset

aiset 
itykssesetttkitykykykkkkssseseseseeseseeettttttttt
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2.3 Luontokokemuksesta tietoiseen
 läsnäoloon ja esteettisiin kokemuksiin

Syy, jonka takia otin luonnon olemuksen ja edellä mainittujen 
käsitteiden pohtimisen osaksi opinnäytettä on se, että varsinaisesti 
kaupunkiympäristön hyvinvointivaikutuksien tutkimus samalla 
tavalla kuin luontoympäristön vaikutuksien tutkimus on vielä 
nuoren ja jäsentymättömän tuntuinen aihe, johon ei ole vakiin-
tunut omia termejä, ainakaan suomeksi. Tutkimusaineistossa 
asetetaan usein vahvasti vastakkain kaupunki ja luonto, jolloin 
huomasin pohtivani, että voiko luontokokemuksista saatua teoriaa 
ollenkaan hyödyntää kaupunkiympäristöissä. Löysin kysymykseen 
kaksi lähestymistapaa. Toisaalta tutkin myönteisen olemisen koke-
muksen käsitettä ja toisaalta esteettistä kokemusta soveltamisen 
työkaluna. 

Sovellan työssäni psykologi ja tohtori Kirsi Salosen kehittämää 
teoriaa luontokokemuksen psykologiasta ja luontokokemuksen 
osatekijöistä21. Erityisen oleellinen käsite on myönteisen 
olemisen kokemus (kuva 3), jolla Salonen tarkoittaa myön-
teisten luontokokemuksien synnyttämää psyykkistä tilaa. Myön-

teisen olemisen kokemus -käsitteellä tarkoitetaan luontosuhteen 
aikaansaamaa positiivista läsnäoloa, jossa ihminen on tietoisesti 
kontaktissa nykyhetkeen. Salosen mukaan tietoinen läsnäolo on osa 
laadukasta elämän kokemusta. Hän kirjoittaa, että yksilön onnelli-
suuden ja tyytyväisyyden kokemusta voidaan kuvailla olona, jossa 
henkilö on tyytyväinen menneeseen, hänellä on toivoa tulevasta ja 
hän on lumoutunut nykyhetkestä.22

Tila voidaan ymmärtää hyvin samankaltaiseksi kuin mindfulnes-
silla tai meditaatiolla tavoiteltu mielentila. Myönteisen olemisen 
kokemusta leimaa myös myötätunto, hyväksyntä ja nykyhetkeen 
juurtumisen tunne.23 Myönteisen olemisen kokemus voi syntyä 
myös rakennetussa ympäristössä, kun oletetaan, että myös miellyt-
tävä esteettinen kokemus voi saada aikaan samankaltaisia vaiku-
tuksia.24 Tulkintani mukaan Salosen teoria myönteisen olemisen 
kokemuksesta pureutuu luontosuhteen käsitettä laajemmalle ja 
yleisemmälle tasolle ja siksi sitä voidaan heijastaa myös rakenne-
tussa ympäristössä syntyviin psyykkisiin kokemuksiin.

21Salonen. 2010 s. 51-58 22 ja 23Salonen. 2010 s. 53 [Salonen yhdistää teoriassaan Kaplanien määritelmää (1989) ja positiivista psykologiaa]  24 Besson. 2017.  



Sivu 12 / 46

Tekniikan kandidaatin opinnäyte / 12/2020
Katariina Väätänen

Toinen väline hyvinvointivaikutusten soveltamiseksi on esteet-
tinen kokemus, jonka käsitän aistimisen kokonaisuutena. Aistit 
ovat kanavamme fyysiseen maailmaan ja niiden läpi muodostuu 
kokemuksemme maailmasta. Tohtori Petteri Kummala käsittää 
esteettisen kokemuksen moniulotteiseksi tilanteeksi, johon monet 
tekijät vaikuttavat25. Hänen mukaansa ympäristön kokemuksen 
ulottuvuudet ovat fyysinen havaitseminen, aistihavaintoihin liit-
tyvät tunteet sekä virittyneisyys. Kummala kysyy väitöskirjas-
saan ”Onko kaupunkiluonnon esteettinen kokeminen olennaisesti 
erilaista kuin luonnon esteettinen kokeminen?” Kummala viittaa 
Arnold Bearleantin pohdintoihin, jonka mukaan kaupunkiympä-
ristön olennaisin ero luontoon on se, että se on voimakkaammin 
ihmisen hallitseva ja perusteellisemmin ihminen suunnittelema26. 
Hänen mukaansa kyse on siis perusolemukseltaan samoista ominai-
suuksista. Kaupungeissa kokemusta värittää luontoa enemmän 
sosiaalisesti rankentuneet symbolit ja kulttuuristen tulkintojen 
täyteisyys. Toisin sanoen Kummalan mukaan keskeistä on, että 
kaupunkiympäristö virittää kokemustamme eri tavoin kuin luonto. 

Luonto-
ympäristössä

Luontokokemus

Ihmisen 
psyykkinen kokemus 

Myönteisen olemisen kokemuksen
“Tila, jossa ihminen on tyytyväinen menneeseen, 

hänellä on toivoa tulevaan ja on tietoisesti läsnä nykyhetkessä”

voi saada 
aikaan 

KUVA 3:

Myönteisen olemisen kokemuksen syntyminen tulkiten Kirsi 

Salosen teoriaa myönteisestä olemisen kokemuksesta.

Salonen (2010) s. 52-54.
25 Kummala. 2016. s. 83-88  
26 [Arnold Berleant. 2007.] Kummala. 2016. s. 83-88
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KUVA 4b:

Ympäristöpsykologian ja -estetiikan näkökulmien yhdistäminen 

tässä opinnäytteessä suhteessa myönteisen olemisen kokemukseen. Myönteisen 

olemisen kokemus on työssä keskiössä, koska mielestäni se heijastaa laajempaa 

ilmiötä ympäristön kokemuksellisista vaikutuksista mieleen.

KUVA 4a:

Ympäristöpsykologian ja ympäristöestetiikan 

lähestymistavat ympäristökokemuksiin.

LUONTO Psyykkiset vaikutukset 
eli luontokokemukset

erilaiset
YMPÄRISTÖT

Esteettinen kokemus eli 
psyykksiet vaikutukset

Luonto
Psyykkiset vaikutukset 

eli luontokokemukset

Esteettinen kokemus  eli 
psyykksiet vaikutukset

ERILAISET 
YMPÄRISTÖT

Myönteisen olemisen kokemuksen

psyykkiset vaikutukset 
voivat saada 

aikaan 

LUONTO

erilaiset
YMPÄRISTÖT

Psyykkiset vaikutukset 
eli luontokokemukset

Esteettinen kokemus eli 
psyykksiet vaikutukset Ympäristöpsykologian 

lähestymistapa:

Ympäristöestetiikan 
lähestymistapa:

Ympäristöpsykologian lähestymistapa:

Ympäristöstetiikan lähestymistapa: Edelliset yhdistävä lähestymistapa:
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Luontokokemusten vaikutuksista 
hyvinvointiin ja käyttäytymiseen

3
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3.1 Luontokokemusten hyvinvointivaikutukset

Luonnon terveysvaikutukset liittyvät niin fyysisiin kuin psyykki-
siin ulottuvuuksiin. Luontokokemukset voivat helpottaa psyykkistä 
kuormaa ja ennalta ehkäistä ongelmia. Luonnossa voi virkistyä, 
rauhoittua, palautua, innostua ja lumoutua. Luonto voi olla elvyt-
tävyyden lisäksi jopa terapeuttinen eli tuottaa kokemuksen siitä, 
että jokin psyykkinen ongelma tai häiriö helpottuu28. 

Hyvinvointivaikutuksia on koostanut esimerkiksi Kalevi Korpela. 
Yleisen psykologisen tutkimuksen valossa tiedetään, että tunteilla 
ja henkisellä hyvinvoinnilla sekä luonnon suoralla vaikutuksella 
on myös yhteys fyysiseen elimistöön sekä ihmisen fysiologiaan, ja 
niiden tiedetään heijastuvan esimerkiksi verenkiertoelimistöön, 
hermostoon, hengitykseen, aivoihin ja hormonitoimintaan. Luon-
toympäristö muun muassa lisää huomattavasti terveyden koke-
musta, nopeuttaa sairaudesta toipumista, parantaa toimintakykyä 
ja jopa vähentää kuolleisuutta. Psykologian kannalta arvellaan, 
että terveysvaikutukset syntyvät kolmella tavalla. Luontoympä-
ristö vaikuttaa myönteisesti mielialaan, houkuttelee liikkumaan ja 
elvyttää stressistä.29 Tämä työ keskittyy psyykkisiin vaikutuksiin, 
joten fysiologian näkökulmia ei tarkastella tämän tarkemmin.

Näyttö hyvinvointivaikutuksista on vahvaa, erityisesti vaikutukset mielenterveyteen ovat kiinnostavia. Opinnäytteessä 
hyvinvointi on rajattu henkiseen ja psyykkiseen toisin sanoen kokemukselliseen hyvinvointiin, jolla tarkoitan yksilön 

tyytyväisyyttä ja tasapainoisuuden, itsearvostuksen sekä merkityksellisyyden kokemusta. Vaikutuksia voidaan saavuttaa 
jo hyvin lyhyilläkin, alle 30 min. mittaisilla, luontokokemuksilla26. Vaikutukset voivat olla pitkä- että lyhytaikaisia ja 
lisäksi ennaltaehkäiseviä27. Koska lyhyetkin kokemukset ovat  merkityksellisiä, on kiinnostavaa pohtia, kuinka niitä 

voitaisiin edistää myös suunnittelulla. 

26 Esimerkiksi Hartig, ym. 2003.  27 Muun muassa Salonen tiivistänyt väitöskirjassaan. 2020. esimerkiksi julkaisu 3, s.  13
28 Esimerkiksi Salonen koonnut tuloksia. 2010. s. 63-68, ks. myös väitöskirja. 2020.  29 [Korpela. 2007] Salonen. 2010. s. 23-30
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3.1.1 Elvyttävät vaikutukset

Elpymisellä tarkoitetaan palautumista tarkkaavaisuuden aiheutta-
masta henkisestä uupumuksesta tai hyvinvointia uhkaavan tilan-
teen aiheuttamasta stressistä. Elpymisen teorian mukaan luonnon 
elementit voivat synnyttää tilanteen, jossa ihminen elpyy huomion 
suuntautuessa tahattomasti pois sisäisistä huolista. Elpyminen 
liittyy ensinnäkin ihmisen kognitiivisiin toimintoihin, eli tiedon 
vastaanottamiseen, käsittelyyn ja varastointiin, joiden kautta 
esimerkiksi luonnon havaitseminen tai siihen keskittyminen 
palauttaa tarkkaavaisuutta. Toiseksi elpyminen liittyy emotionaali-
siin puoliin eli myönteisten tunteiden aiheuttamaan hyvään oloon. 
Elpymisen eri osa-alueita ja mekanismeja on tarkemmin kuvattu 
alla taulukossa 1.30

3.1.2 Syvälliset ja kokonaisvaltaiset vaikutukset

Esimerkiksi Salonen on osoittanut, että luonnon hyvinvointivai-
kutukset ovat syvällisiä ja kokonaisvaltaisia - ne ovat osa ihmisten 
ympäristöllistä itsesäätelyä, joka vaikuttaa yksilön minäkoke-
mukseen31. Siten ihmiset myös pystyvät vaikuttamaan ja sääte-
lemään olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan ympäristön 
avulla esimerkiksi hyödyntämällä itselleen merkityksellisiä mieli-
paikkoja32. Luonnossa käynnistyvät syvät itserefl ektiot tarjoavat 
mahdollisuuksia suurempien kokonaisuuksien ymmärtämiseen, 
mikä edistää esimerkiksi itsensä tiedostamista, hyväksymistä ja 
juurtumisen kokemusta. Kokonaisvaltaisia hyvinvointivaikutuksia 
on koostettu kuvassa 5.

Tarkennus: Tarkoitan elpymisellä, palautumisella ja toipumisella samaa ilmiötä, jossa mieli palautuu kuormittavasta tilanteesta tasapainoiseen tilaan.

30 Salonen. 2020. s. 18-19   31 Salonen. 2020. s. 19-23   32 [Korpela ja Ylen. 2007] Salonen. 2010s. 25-27
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TAULUKKO 1: Luontokokemusten aiheuttaman elpymisen eri osa-alueet ja niiden vaikutusmekanismit tiivistettynä. 
Salonen (2020) s.18-19.

Elpymisen osa-alueet Vaikutusmekanismit

Tarkkaavaisuuden 
toipuminen

[mm. Attention 
restoration theory: 

Kaplan & Kaplan, 1989]

Stressistä 
toipuminen

[psykofyysinen, aff ektiivinen 
stressiteoria: 

Ulrich, 1983 ja 1991]

Emotionaalinen 
toipuminen

[mm. Ulrich, 1983 
ja 1991]

1.     Lumoutuminen:
Tarkkaavaisuus kiinnittyy tahattomasti johonkin ympäristön kiinnostavaan kohteeseen

2.     Arjesta irtautuminen:
Huomion irtaantuessa kuormittavista asioista.

3.     Johdonmukaisuuden kokemus:
Henkilö kokee pääsevänsä irti arjen haasteista, kiireistä ja vaatimuksista. 

4.     Sopivuus itselle:
Henkilö kokee, että ympäristö on yhteensopiva omien toiveiden ja tavoitteiden ja tunteiden kanssa, tapahtuu 
elpyminen ja rauhoittuminen. 

Ympäristön elvyttävyyden eri puolia voidaan mitata Hartig, Korpela, Evans, & Gärling (1997) 
kehittämällä Perceived Restorativeness Scale eli PRS-mittarilla. 

Henkilön kielteiset tunteet muuttuvat myönteisiksi, hän kokee saavansa etäisyyttä stressaaviin asioihin 

ja kykenee suhteuttamaan asioita sekä näkemään niistä positiivisia puolia. 

Henkilö saa edellä mainittujen prosessien kautta etäisyyttä tunteisiinsa, mikä voi vaihtua rauhoittumisen 
tunteeksi. Myönteisiä tunteita syntyy luonnossa, vaikka henkilö ei olisi stressaantunut, 
ne voivat myös vaikuttaa ennaltaehkäisevästi.
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Kuva 5.  Esimerkkejä luontokokemusten kokonaisvaltaisista hyvinvointivaikutuksista.

Salonen. 2020. s. 19-23. Erityisesti kuvio 1 s. 23

ITSESÄÄTELY
Ihminen voi vaikuttaa oloonsa 

ympäristön avulla
Vuorinen. 1990 ja Korpela. 1989

LUOVUUS
herää ja vahvistuu luonnossa

Tyrväinen. 2014

SYVÄ TIETOISUUS 
JA YHTEYDEN KOKEMUS

Sahlin, yms. 2012

HYVÄKSYTYKSI TULEMISEN KOKEMUS 
Ja itsearvostuksen lisääntyminen

Sahlin, yms. 2012 
ja Horelli & Haverinen. 2008

BIOLOGINEN YHTEYS
BiofiIlia-hypoteesi

Kellert. 2008

EKOSYSTEEMIPALVELUT
Jäppinen, yms. 2014

MERKITYKSELLISYYDEN
löytäminen 

Cervinka, yms. 2012 ja
Howell, yms. 2012

MINDFULLNESS 
ja mielenterveys
Howell, yms. 2011 

KOKONAISVALTAISIA
HYVINOINTIVAIKUTUKSIA
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3.2 Sosiaaliset vaikutukset 
 – ympäristövastuullinen käytös ja suunnittelu

Ympäristön vaikutusta käytökseen on opinnäytteessä käytetyssä 
lähdeaineistossa tarkasteltu kahdesta näkökulmasta; kirjallisuu-
dessa on tarkasteltu sekä ympäristön aikaan saamien hyvinvoin-
tivaikutusten yhteyttä ympäristövastuulliseen käytökseen, että 
ympäristön merkitystä toiminnan näyttämönä.  Kuten jo aiemmin 
olen viitannut, emotionaalisia ja erityisesti myönteisiä ympäristö-
kokemuksia voidaan pitää erittäin tärkeinä ympäristövastuullisen 
käytöksen kannalta33.  Siksi ympäristösuunnittelua voidaan siis 
pitää yhtenä keinona, jolla vaikuttaa ihmisen ympäristösuhtee-
seen ja sitä kautta myös käytökseen, ympäristövastuullisuuteen 
ja tätä kautta myös ympäristön tilaan ja yhteiskunnan arvoihin. 
Ympäristön, suunnittelijan ja yksilön vuorovaikutuksia sekä niiden 
suhdetta opinnäytetyöhön on kuvattu kuvassa 6. 

Tarjoamalla mahdollisuuksia elää ympäristöissä, jotka herät-
tävät meissä myönteisen olemisen kokemuksen ja muita luonnon 
hyvinvointivaikutuksia, voidaan tukea mielenterveyttä sekä myös 
myötätuntoista, ystävällistä34 ja yhteisöllistä35 toimintaa. Ylipää-

tään ympäristön herättämät tunnereaktiot ovat tärkeitä, kuten 
alussa kuvailin. Horellin mukaan ihmisen psyykkinen kehitys 
onkin ”yksilön ja hänen ympäristönsä välisen suhteen säätelyn 
kehittymistä”34. Tällainen vaikutuksia tukeva suunnittelu, joka 
tuottaa mielenterveyttä, edellyttää suunnittelijoilta ympäristösuh-
teen ulottuvuuksien ja mekanismien tuntemista.

Toiseksi ympäristö voidaan nähdä toiminnan näyttämönä: ympä-
ristö tarjoaa valinnanmahdollisuuksia ja puitteita erilaisille toimin-
tatavoille, vaikkakaan ei suoraan määritä, miten ihminen siinä 
toimii. Ihmisen käytöstä tutkimalla on kuitenkin huomattu, että 
tietyissä ympäristöissä tietynlainen käytös on todennäköisempää 
kuin toisissa. Siten suunnittelun keinoin on mahdollista ehkäistä 
tai edistää haluttua toimintaa ympäristössä. Ympäristön ohjaavaa 
vaikutusta on helppo havaita esimerkiksi vertaamalla, kuinka eri 
lailla ihminen käyttäytyy hautausmaalla tai leikkipuistossa.35

33 ja 34  Salonen. 2010. s. 109-119 33 Salonen. 2010. s. 109-119  33 Horelli. 1981. s. 177-180 34 Horelli. 1981. s. 27 35 Horelli. 1981. s. 26-29 ja s. 30-41
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KUVA 6: 

Ympäristön ja käytöksen suhde sekä suunnittelijan rooli.  

Ympäristösuunnittelua voidaan pitää sekä ympäristön, ympäristösuhteen ja, siten käytöksen suunnitteluna 

tai ainakin erilaisten säätelyntapojen mahdollistajana.

YKSILÖN 
arvot, asenteet

ja maailmankuva

toiminta-
mahdollisuudet 

ja vastuut
RYHMÄSSÄ 

vallitsevat arvot, 
asenteet ja normit

(Sisäiset 
prosessit)

(Ulkoinen käytös)

Suunnittelun toimintakenttä

YHTEISKUNNASSA
vallitsevat arvot, 

asenteet ja normit
Muutos 

ympäristössä

uorovaikutus

Vuorovaikutus

Muutos 
ympäristössä

YMPÄRISTÖ

N 
teeeeee
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Suunnittelun toimintakenttä
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ympärisöstä

YMPÄRISTÖ



Sivu 21 / 46

Tekniikan kandidaatin opinnäyte / 12/2020
Katariina Väätänen

”Myönteisten luontokokemuksen myötä voimme kokea
yhteenkuuluvuutta luontoon. Myötätunnon piiri laajenee, 

minä tuntuu kuuluvan ympäristöön.

Luonto tuntuu silloin omalta kodilta,
ja kukapa kotiaan haluaisi tuhota?

Syntyy tarve vaalia ja hoitaa luontoa, 
aivan kuin omaa kotiamme.”

Kirsi Salonen teoksessa Mielen luonto eko- ja ympäristöpsykologian näkökulmia, 2010. s. 116-117
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Hyvinvointivaikutusten suunnitteleminen 
kaupunkiympäristössä

4
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Edellisessä luvussa osoitin, että luontokokemusten hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä yksilön hyvinvoinnille. Hyvinvointivaikutukset 
heijastuvat myös toimintaan ja sitä kautta ympäristöön sekä yhteiskuntaan.36 Tässä luvussa vertailen lyhyesti kaupunki- ja luontoympäristön 

piirteitä sekä pohdin hyvinvointivaikutusten aikaansaamisen mahdollisuuksia rakennetussa kaupunkiympäristössä. Käyn läpi esimerkin 
suunnitteluideologiasta, jossa luonnon hyvinvointivaikutukset ovat keskeisessä roolissa. Lopuksi käsittelen Kirsi Salosen luontosuhteen 

elementtien teorian37 näkökulmasta, mitkä tekijät kaupungeissa voivat estää tai mahdollistaa myönteisen olemisen kokemuksen ja sitä kautta 
muiden hyvinvointivaikutusten syntymistä.

4.1 Nykykaupungit hyvinvointiympäristönä

On todettu, että voimakkaimmat elvyttävät vaikutukset ovat 
luonnon elementeillä, kuten kasveilla, veden läheisyydellä ja 
viherympäristöillä38. Biofi ilisen teorian mukaan ihmisellä on myös 
biologinen ja evolutiivinen tarve olla kontaktissa luonnon kanssa39. 
Luonnon elementtejä maisemasuunnittelun näkökulmasta ovat 
kallio, maaperä, vesi, ilma ja kasvillisuus40. Lisäksi niihin kuuluvat 
myös valo ja biofi ilisen teorian mukaan muu biologinen elämä ja 
havaittavat luonnonprosessit, kuten vuodenaikojen vaihtelu41. 

Kasvillisuudella on erityisen suuri merkitys hyvinvointivaikutusten 
kannalta. Kasvillisuus voi synnyttää ihmisessä automaattisia posi-
tiivisia tunteita. On esimerkiksi todettu, että luontoympäristössä 
ihminen havaitsee positiiviset tunteet nopeammin ja muun muassa 
inhon havaitseminen hidastuu. Positiiviset mielialat myös tart-
tuvat ihmisestä toiseen luonnossa nopeammin kuin ympäristössä, 
jossa ei ole luonnon elementtejä läsnä.42 Browning yms. kuitenkin 
korostaa myös, että suunnittelussa tulisi huomioida paikalliset 
olosuhteet, eli jos alue sijaitsee aavikon laidalla, ei rehevä kasvil-
lisuuden suunnittelu siellä ole luontevaa, vaan muut elementit 
voivat olla suuremmassa roolissa43. 

Tarkennus: Kaupunkiympäristöön sisällytän opinnäytteessä kaupungit kokonaisuutena: mm. säilytetty kaupunkiluonto sekä rakennetut julkiset ja yksityiset ulkotilat. 

36 Salonen. 2010. s. 109-119  37 Salonen. 2010 ja 2020  38 [Ulrich. 1991] Salonen. 2020. s. 22 39 ja 41 Browning yms. 2014. s. 4-12
40 Rautamäki. 1989. s. 9  42 [Surakka. 1999.] Salonen. 2010. s. 28-29     43 Browning yms., 2014. s. 15
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Edellä mainitusta voidaan päätellä, että luontoympäristöjen hupe-
neminen ja pirstaloituminen kaupunkiympäristöissä voivat estää 
hyvinvointivaikutusten syntymistä. Esimerkiksi iäkkäiden puiden 
hävittäminen, luonnon maamerkkien, muotojen ja paljaiden 
kallioiden sekä orgaanisen maaperän vaihtuminen tasaiseen asfalt-
tiin ja betoniin, vähentävät mahdollisuuksia hyvinvointivaiku-
tusten kokemiseen kaupunkiympäristöissä. Vaikka kaupunkiym-
päristössä olisi läsnä luontoelementtejä, ärsykkeiden ja häiriöiden 
määrä voi vallata huomion ja estää hyvinvointivaikutusten synty-
mistä44. Melu, vilkkuvat valomainokset sekä valosaaste, informaa-
tion tulva, saasteet ja muut uhat, ahtaus ja epäviihtyisyys eivät luo 
ilmapiiriä, jossa positiivisia vaikutuksia voisi syntyä45. Kummalan 
mukaan nämä häiriöt eivät ole ainoastaan epämukavia, vaan 
voivat ”heikentää aisti- ja tunneherkkyyttämme, kaventaa koke-
mustamme ja havaintoamme maailmasta ja köyhdyttää meitä 
ihmisinä.”45 Tällä Kummala viittaa sensorisen deprivaation ilmiöön, 
jolla tarkoitetaan aistien turtumista liiallisen ärsykemäärän takia. 
Ehkä juuri siksi useiden ihmisten mielipaikat löytyvät useimmiten 
juuri luontoympäristöistä, jotka ovat tunnelmaltaan rauhallisia ja 
turvallisia, mutta kuitenkin jännittäviä ja kokemuksellisia46. 

Kun tarkastellaan kaupunkia hyvinvointia luovana ympäristönä, 
omien pohdintojeni perusteella huomasin, että luontoelement-
tien ja häiriöiden lisäksi keskeiseksi aiheeksi nousi se tapa, jolla 
suhtaudutaan luonnon prosesseihin. Esimerkiksi sää voidaan 
kokea kaupungeissa epäviihtyisänä ja luonnon prosessit nega-
tiivisimpina kuin maaseudulla ja luonnossa. Tulkintani mukaan 
tämä voisi olla esimerkki Kummalan mainitsemasta kaupungeissa 
vallitsevasta erilaisesta vireestä47. Kaupungeissa luonnonproses-
seja yritetään hallita ja tehostaa rakennettujen alueiden ja arjen 
toimivuuden kannalta, mikä kuitenkin voi aiheuttaa viihtyvyyden 
kannalta haitallisia olosuhteita ja vieraantumista luonnosta. 
Esimerkiksi kaduille kertyvät sadevedet tai tuuli nähdään ongel-
mina ja epämiellyttävinä haittoina, vaikka rakentamattomissa 
oloissa vesi kiertää kiehtovana toimivana prosessina, jossa tulvat 
ovat osa kiertokulkua, ja raikas tuuli voidaan kokea hyvin miellyt-
tävänä. Asenne luontoympäristöissä on eri: laitetaan vaan vähän 
enemmän vaatetta ylle ja vedenpitävät kengät, mutta kaupungeissa 
pieni tihku voi tuntua riesalta.  

Tarkennus: Puhun ympäristösuunnittelusta, sillä tarkoituksena on yhdistää sekä kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin yleisemmän sekä tarkemman tason 
suunnittelukeinoja. 

44 Horelli. 1981. s. 164-168  45 Esim. [Korpela. 2007] Salonen. 2010. s. 23-30 46 Tyrväinen yms. 2007.   47 Kummala. 2016. s. 115-118
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4.1.1 Kaupunkiympäristöjen suunnittelu hyvivointia   
 lisääviksi – esimerkkinä biofi ilinen suunnittelu

Biofi ilinen suunnittelu yhdistää tieteellistä tietoa ihmiselle hyvin-
vointia tuottavista ympäristötekijöistä suunnitteluteorioihin. 
Biofi ilisessä ajattelutavassa korostetaan ihmistä biologisena olen-
tona, joka on kehittynyt evoluution tuloksena vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa. Näkemys tarkastelee ihmisympäristöjen 
muutosta luontosuhdetta kuvaavana peilinä ja kunnioittaa ihmisen 
historiaa sekä olemusta luontokappaleena.48

Biofi ilisen suunnittelun tavoitteena on tarjota ihmisille mahdol-
lisuuksia elää ja toimia terveellisessä rakennetussa ympäristössä. 
Keinona on ympäristön suunnittelu sellaiseksi, että se yhdistää 
ihmisiä luontoon ja maksimoi luonnosta saatuja myönteisiä vaiku-
tuksia sekä lievittää rakennetussa ympäristössä syntyvää stressiä. 
Se pyrkii luomaan inspiroivia, elvyttäviä, terveellisiä ja esteettisiä 
tiloja myös käytännöllisyyden ja urbaanit ekosysteemit huomioon 
ottaen. Ajattelutavan mukaan suunnittelun onnistuminen mita-
taan sillä, miten hyvin se on onnistunut kohentamaan ihmisten 
hyvinvointia psykologisesti ja fyysisesti mitattavin keinoin.48

Browning ym. ovat jäsennelleet biofi ilisen suunnittelun periaat-
teet (engl. Design Patterns) kolmeen osa-alueeseen, nämä työkalut 
avaan taulukossa 2. Ulottuvuudet on jäsennelty ja ryhmitelty 
”työkalupakiksi”, jotta monimutkaisten ilmiöiden hahmottaminen 
ja niistä puhuminen helpottuisi ja palvelisi käytännön suunnit-
telua. Luonto tilassa -ulottuvuus (eng. Nature in Space) on kaikista 
voimakkain vaikutuksiltaan. Se koostuu fyysisistä luonnonelemen-
teistä, jotka tarjoavat suoria moniaistillisia kokemuksia monimuo-
toisissa ja toiminnallisissa kohtaamisissa ihmisen ja ympäristön 
välillä. Tämä perustelee sitä, että kaupunkisuunnitteluperiaatteena 
merkittävä periaatteena tulisi olla luonnon säilyttäminen ja suoje-
leminen uusissa rakenteissa sekä myös luontoelementtien lisää-
minen kaupungeissa. Luontoanalogiat (eng. Natural analogues) 
taas kuvaavat epäsuoria viittauksia luontoon. Näitä voivat esimer-
kiksi olla materiaalit, värit, muodot, järjestys/seuraukset ja muut 
epäsuorat rinnastukset. Tässä ulottuvuudessa oleellista on moni-
muotoisuus ja luontoa jäljittelevä, sekä sen muodoista ja tavoista 
inspiroitunut tapa organisoitua. Kolmas tekijä, Tilan luonto (eng. 
Nature of the Space), liittyy muita osioita enemmän ihmisen koke-
misen tapaan ja kykyyn nähdä ympäristössä monikerroksellisia 
merkityksiä. Näkökulmassa on huomioitu käyttäytymismalleja, 
joita ihmiselle on muotoutunut evoluution saatossa.49  

48 Browning ym., 2014. s. 4-12  49 Browning ym., 2014. s. 21-51
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(Nature in the Space)
= Suora yhteys luontoelementteihin

Biomorfi set muodot ja kuviot
(Biomorphic Forms & Patterns) 

> Luonnosta ammentavat muodot, 
kuviot, muotoilu ja tekstuurit 

tai tapa organisoitua ja liikkua.

Luonnon materiaalit
(Material Connection with 

Nature)
> Luonnon paikalliset materiaalit 

luovat paikan tuntua.

Kompleksisuus ja järjestys
(Complexity & Order)

> Rikas, monimuotoinen aistien 
informaatio ja hierarkia, joka muis-

tuttaa luonnon hierarkkisuutta ja 
tapaa jäsentyä.

Näkeminen tai näkymä
(Prospect) 
> Ihmisen tarve esteettömälle näkymälle, josta voi 
tarkkailla ympäristöä ja muita ihmisiä.

Turvallisuus / suoja
(Refuge) 
> Suojan tuntu ylhäältä ja takaa.

Salaperäisyys 
(Mystery) 
> Lupaus jostain uudesta ja jännittävästä esimer-
kiksi maisema, jossa ei näe heti kaikkea, vaan osa on 
peitossa ja sieltä pilkottaa jotain, joka houkuttelee 
tutkimaan lisää.

Riskit ja vaarat
(Risk/Peril)
> Riskien hallinta ja hallinnan tunne.

Visuaalinen yhteys luontoon
(Visual Connection with Nature) 

> Näkymä luontoon ja luonnon prosesseihin.

Muiden aistien kautta saatava yhteys luontoon
(Non-Visual Connection with Nature)

> Muunlaiset aistimukset, esimerkiksi äänet.

Epäsäännölliset aistiärsykkeet
(Non-Rhythmic Sensory Stimuli) 

> Sattumanvaraiset, lyhyet yhteydet, 
esim. tuulen väreet vedessä.

Lämpötilan ja ilman vaihtelu 
(Thermal & Airfl ow Variability)

> Ilmassa tuntuvat muutokset, kuten lämpötila.

Veden läsnäolo
(Presence of Water)

> Veteen liittyvät tekijät.

Valon ja varjon vaihtelu
(Dynamic & Diff use Light)

> Valo, varjo ja heijastukset.

Yhteys luonnon systeemien muutoksiin
(Connection with Natural Systems)

> Prosesseissa aistittavat muutokset, esim. vuodenaika.

Luontoanalogiat
(Natural Ana-logues)
= epäsuorat rinnastukset 
luonnon elementteihin

Tilan luonto 
(Nature of the Space)
= Ihmisen kokemus tilasta

TAULUKKO 2:  
Biofi ilisen suunnittelun elementit (eng. Design Patterns) 

ja niiden osa-alueet vapaasti suomennettuna.

Browing yms. 2014 s. 23
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Kuva 7:
Esimerkki biofi ilisesta suun-

nittelusta. Esimerkki on englanti-
laisen syöpäsairaalaan sisäpihalta. 

Rakennetun lomassa on vaihtelevaa 
kasvillisuutta, maasto kumpui-

levaa ja jännittäviä pienipiirteisiä 
näkymiä. Keskellä oleva puu on 

saatettu säästää ajalta 
ennen terassikantta.

Kuva: Tony Barwellin kuva Rowan Mooren artikkelissa Maggie’s cancer centre in Oldham: a balm for the senses, The Guardian, 2017.
[https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/jun/18/maggies-cancer-centre-oldham-balm-for-the-senses ]
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4.2 Kaupunkiympäristöjen suunnittelu   
 hyvinvointia lisääviksi myönteisen olemisen  
 kokemuksen näkökulmasta

Edellisessä luvussa käsittelin kaupunkien piirteitä hyvinvoinnin 
näkökulmasta. Nostin esiin erityisesti luontoelementit ja biofi ilisen 
suunnittelun esimerkkinä hyvinvointikeskeisestä suunnitteluta-
vasta. Toisena esimerkkinä käsittelen soveltavaa lähestymistapaa, 
jossa suunnittelua tarkastellaan ympäristösuhteen psykologisten 
vaikutusten, joita ympäristö voi aikaansaada, näkökulmasta. 
Tarkennan siis Kirsi Salosen teoriaan luontokokemuksen elemen-
teistä, jotka voivat luoda myönteisen olemisen kokemuksen. Luon-
tokokemuksen elementit voidaan purkaa neljään osatekijään: 1. 
turvallisuuteen, 2. hyväksyntään, 3. kokemuksellisuuteen sekä 
4. jatkuvuuteen50. Niistä turvallisuus on perustavanlaatuinen 
vaatimus ja muut syventävät kokemusta. 

4.2.1 Turvallisuus 
 – myönteisen olemisen kokemuksen perusedellytys

Stressi – turvattomuuden ilmenemismuoto nykypäivänä

Positiivisen ympäristökokemusten, yleensäkin psyykkisen tasa-
painon perustana, on psyykkisen ja fyysisen turvallisuuden 
kokemus. Turvattomassa ympäristössä ihminen keskittyy ulkoi-
sista tekijöistä selviämiseen, eikä energiaa jää omien tunteiden 
tunnistamiseen tai analysointiin.51 Uhkaavat tekijät voivat liittyä 
muihin ihmisiin tai ympäristön piirteisiin ja olla todellisia tai koet-
tuja. Esimerkiksi uhka voi olla esteellinen reitti tai arvaamattomasti 
käyttäytyvä ihmisryhmä. Kokemukseni mukaan nykyisiä pohjois-
maisia kaupunkeja voidaan pitää turvallisina, mutta turvattomuus 
kuitenkin ilmenee nykyisissä yhteiskunnissa valitettavan arkipäi-
väisenä ilmiönä – stressinä. Myös yhteiskunnan tehokkuutta tavoit-
televat arvot ja ilmapiiri, toimintanormit. kaupallisuus, globaali 
viestien tulva, valvonta, vaaroista ja riskeistä veistivät symbolit, 
heijastuvat kaupunkiympäristöihin stressiä synnyttävinä tekijöinä. 
Stressin kokeminen on subjektiivista, mutta yleensä luonnonele-
menttejä ei koeta uhkaaviksi tai tuomitseviksi.52

50 Salonen. 2010. s. 54-60   51 Turvattomuudesta: Salonen. 2007. s. 87-88 ja Horelli. 1981. s. 134-168 ja s. 193-194
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Stressi on fyysinen, psyykkinen ja usein käyttäytymisessäkin 
näkyvä reaktio hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin. Stressaantu-
neena ihminen kokee esimerkiksi ahdistusta sekä pelkoa - psyyk-
kiset selviytymiskeinot aktivoituvat ja näkyvät erilaisina tapoina 
selviytyä stressaavista tilanteista. Stressi on myös elimistölle hyvin 
kuormittava tila.53 Nykykaupungeissa stressiä aiheuttavat usein 
liiallinen määrä ärsykkeitä, kuten melu, liikenne, valoisuus, ympä-
ristön epäloogisuus, ahtaus, luonnonympäristöjen vähyys ja esteet-
tiset tekijät, joita ei voi itse säädellä. Juuri nämä vaikutusmahdol-
lisuudet tai niiden puute, esimerkiksi mahdollisuus säädellä omaa 
näkyvillä oloaan muilta ihmisiltä tai mahdollisuus vaikuttaa ärsy-
ketasoon, oman kokemukseni mukaan ovat keskeisiä. 

Kaupunkien tiivistäminen – yksityisyys ja 
orientoituminen turvallisuuden luomisen välineinä
Yksi kaupunkisuunnitteluun tällä hetkellä vaikuttavista trendeistä 
on tiivistäminen. Liiallinen tiivistäminen voi kuitenkin olla merkit-
tävä stressin lähde sekä lisäksi kaventaa luontoelementtien määrää 
ja laatua kaupungeissa. Liiallinen ahtaus voi lisätä kilpailua ja jopa 
aggressiivista käytöstä54. Henkilökohtaisella tilalla pyritään kont-
rolloimaan yksityisyyttä, joka on ihmisen perustarve ja oikeus. 
Yksityisyys tarkoittaa itsen valikoivaa näkyvyyttä ja ilmenee kaik-
kien aistien osalta, usein visuaalisena ja auditiivisena, tilanne-
sidonnaisena tarpeena. Jos ihmiselle ei anneta mahdollisuutta 
säädellä yksityisyyttään, voi se viestittää, ettei ihmisen toiminnalla 
ole merkitystä. Tämä vaikuttaa motivaatioon, rooleihin ja luo alis-
tumista ja muuta merkityksettömyyden kokemista sekä oma-aloit-
teisuuden puutetta, eikä huomioi kaupunkilaista aktiivisena 
toimijana. Oman näkyvilläolon säätely on myös tärkeä vapauden 
kokemukseen liittyvä asia.55

52 ja 53 Stressistä muun muassa näissä kohdissa: Horelli. 1981. s. 134-181, Salonen. 2020. s. 17-28  54 Horelli. 1981. s. 40-43
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Tilojen avulla voidaan tukea luontevaa tutustumista, turvalli-
suutta sekä yhteisöllisyyttä rakentavien kohtaamisten syntymistä. 
Suunnittelemalla esimerkiksi monipuolisesti yhteen kokoavia ja 
yksityisyyttä mahdollistavia tiloja ja niiden selkeällä merkitsemi-
sellä on myönteisiä vaikutuksia turvallisuuteen ja merkitykselli-
syyden kokemiseen.56 Toimintaa yhteisissä paikoissa sujuvoittaa 
ympäristön jäsentyneisyys, selkeät hierarkiat ja loogisuus, niiden 
luettavuus, ja maamerkit56.  Luontoympäristöissäkin on suojaisia 
sopukoita, joihin mennä piiloon, avoimia aukeita, joilta tarkkailla 
ympäristöä ja tallattuja polkuja, joita pitkin on helppo kulkea. 
Salosen mukaan myös luontoympäristöistä tutut pyöreät muodot, 
maaseutumaiset piirteet ja rauhallisuus helpottavat orientoitu-
mista eli paikantuntua ja suunnistamista.57 Tuttu ja liian ohjai-
leva, selkeä, ympäristö on helpommin ennakoitavissa, mutta voi 
kuitenkin tuntua tylsältä. Suunnittelijan on näin tasapainoiltava 
tuttujen järjestystä luovien järjestelmien rakentamisen ja yllätyk-
sellisyyden välillä.

4.2.2 Hyväksyntä 
 – minän yhteensopivuus ympäristön kanssa

Ympäristössä koettu itsensä hyväksyminen

Kyky myötätunnon tuntemiseen itseään ja muita kohtaan on yksi 
mielenterveyden ja hyvinvoinnin mittari. Tehokkuutta arvosta-
vassa maailmassa armollisuus kuitenkin unohtuu helposti. Tilan-
teet, joissa henkilö tuntee riittävänsä itsenään, eivätkä niinkään 
ne tilanteet, joissa on onnistunut täyttämään muiden odotukset, 
ovat erityisen olennaisia myötätunnon kannalta. Luonnossa voi 
kokea vapautuvansa sosiaalisista paineista, odotuksista ja velvol-
lisuuksista.58 Ympäristön hyväksyvyyden kokemuksessa on mieles-
täni kyse siitä, millaisia viestejä henkilö näkee ympäristössään. 
Tuomitsevana tai syrjivänä voidaan kokea esimerkiksi mahtaileva 
arkkitehtuuri ja epäinhimillisesti mitoitetut tilat. Palaan jälleen 
Kummalan väitteeseen siitä, että kaupunki virittää mieltä eri 
tavoin kuin luonto. Ehkä kaupunkiympäristö täynnä yhteiskunnan 
ja ihmisten arvoja heijastavia viestejä59, virittää meitä tehokkuu-
teen, kilpailuun, yksin pärjäämiseen ja kovuuteen, kun taas luonto 
ei näitä vaatimuksia meille esitä.  

55 Horelli. 1981. s. s. 134-168 55 Horelli. 1981. s. s. 169-181 56 Lynch. 1960. s.  1-13  57 Salonen. 2010.  s. s. 33 ja s. 38-42
58 Salonen. 2010. s. 56-57  59 Kummala. 2016. s. 83-88
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Kun ihminen samaistuu paikkaan, ihmisen oma identiteetti on 
yleensä sopusoinnussa hänen kokemansa paikan identiteettinsä 
kanssa. Myös ryhmäidentiteetti vaikuttaa: yhteyden puute vieraan-
nuttaa. Ihmisen identiteetillä, eli kokemuksella itsestään, on useita 
eri kerroksia – myös paikkojen identiteetit ovat osa tätä kokonai-
suutta. Horelli uskoo, että ympäristö on ihmisen identiteetin ja 
minän jatkumo ja sidoksissa minäkokemukseen sekä henkiseen 
kehitykseen. Se, millainen ihminen kokee olevansa eri ympäris-
töissä, esimerkiksi onko hyväksytty tai ei, vaikuttaa olemiseen ja 
vuorovaikutukseen. Horellin mukaan oleellista hyväksymisen 
kannalta onkin, että missä määrin henkilökohtainen käsitys itsestä 
ja paikasta ovat yhteneväisiä, koska ihminen suhteuttaa itseään ja 
toimintaansa paikkaan.60 Myös odotukset, muistot ja assosiaatiot 
paikasta virittävät siihen, mitä siellä huomaa. Luontoympäris-
tössä ryhmän tunteet yhtenäistyvät ja voi kokea myös tällä tavoin 
yhteenkuuluvuutta. Kaiken kaikkiaan on mielenkiintoista millaisia 
rooleja ympäristö ihmiselle asettaa ja voiko suunnittelija ohjata 
niitä. 

60 Identiteetistä ja minäkokemuksesta muun muassa: Horelli, 1981. s.169-181

Ympäristön personalisointi ja paikan identiteetti

Personalisointi, jossa ihminen muokkaa ympäristöään ja tuo siihen 
näkyviin itselleen merkityksellisiä asioita, on erityisen merki-
tyksellistä sen kannalta kokeeko sopivansa ympäristöön. Kun 
ihminen muokkaa ympäristöään omia mielikuviaan vastaavaksi ja 
saa oman kädenjälkensä näkyviin, hän usein kiintyy vahvemmin 
ympäristöönsä. Kiintyminen liittyy yhteen turvallisuuden ja hyväk-
synnän kokemuksen kanssa. Samalla ihminen säätelee ärsyke-
tasoa ja tuo itseään haluamallaan tavalla esille. Usein tällainen 
”itsensä näköinen” ympäristö koetaan mielenkiintoiseksi.61 Mieles-
täni tutkimusaineiston perusteella paikkojen persoonattomuus 
ja personalisoinnin mahdollisuuksien vähyys ovat hyvinvointia 
estäviä tekijöitä. Esimerkiksi kaupallisuus on luonut ”paikatto-
muutta”, jossa paikoilla ei ole omaa identiteettiä, vaan ympäris-
töistä voi tulla monotoonisia ja hengettömiä, eikä niissä ole tarttu-
mapintoja, joihin ankkuroitua ja juurtua. 
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Myös samankaltaisten ihmisten personalisoima ympäristö koetaan 
miellyttävänä. Tämä liittyy ryhmässä jaetun identiteetin kokemi-
seen, joka puolestaan on tärkeä tekijä paikan identiteetin muovau-
tumisessa. Personalisoinnin myötävaikutuksella ympäristö 
muodostuu henkilön minän kiinteäksi jatkeeksi ja luo sidoksia 
paikkaan. Personalisointi liittyy myös yksityisyyteen ja turvallisuu-
teen. Optimaalinen määrä mahdollisuuksia personalisoimiselle luo 
tyytyväisyyttä ja lisää yleistä viihtyvyyttä, sillä se lisää kunnossapi-
tohalukkuutta ja sosiaalisuutta. Liialliset personalisointimahdolli-
suudet voivat kuitenkin johtaa tyytymättömyyteen rajojen ja pysy-
vyyden puutteessa ja toisaalta liian vähäiset mahdollisuudet voivat 
lisätä ilkivaltaa.62 Suunnittelijan kannalta tämä voisi tarkoittaa 
sitä, että kartoitetaan suunniteltavaa aluetta käyttäville ihmi-
sille tärkeitä tavoitteita ja toiveita. Voidaan sanoe, että osallistava 
suunnittelu on erittäin tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta. 
Myös Besson viittaa siihen, että ihmiset kokevat miellyttäväksi 
ympäristön, jossa näkevät toiminta- ja muokkaamisen mahdolli-
suuksia63. 

4.2.3 Kokemuksellisuus 
 – Jännitystä aisteille

Esteettinen kokeminen ja mielikuvitus

Tarkkaavaisuuden suuntautuessa ulospäin kiinnostavaan tai yllät-
tävään asiaan ihminen voi kokea innostusta ja irtautua huolista (ks. 
taulukko 1). Suunnittelulla olisikin kannattavaa aktiivisesti pyrkiä 
hyödyntämään tätä ilmiötä. Kuten mindfullness-harjoitteissa, 
aistikokemukset maaduttavat ihmistä hetkeen ja vievät huomiota 
pois itsestä. Ilmiötä voidaan hyödyntää esimerkiksi ahdistuksen 
pysäyttämiseen, tällä tavoin on mahdollista saada etäisyyttä nega-
tiivisiin ajatuksiin. Havaitseminen ja aistikokemukset voivat avata 
uusia näkökulmia ja synnyttää luovuutta (ks. kuva 2). Kokemuk-
sellisuuden kannalta ympäristön ei tarvitse pelkästään olla rauhal-
linen ja miellyttävä vaan myös jännittävyys, kontrastit ja aistien 
aktivointi ovat tärkeäitä. Esimerkiksi mystinen ja kompleksinen 
ympäristö koetaan jännittävänä ja aktivoivana. Tutkiminen ja 
kokeileminen muiden kontrollista vapaana on tärkeää ympäris-
töstä lumoutumisen näkökulmasta.64

61 ja 62 Horelli, 1981. s.98-133  63 ja 64 Besson. 2017.  
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Kokemisessa on aina kyse myös tulkinnasta ja kuvittelusta. Siten 
mielikuvituksen kautta esteettinen kokemus liittyy suoraan 
ihmisen elämänlaatuun ja myös paikkoihin kiintymiseen. Tutun 
maiseman tarkkailu lisää kiintymystä ja esteettisen kokemuksen 
intensiivisyyttä.67  Kuvittelu laajentaa ja luo uusia toiminnan 
mahdollisuuksia. Mielikuvitus on myös ihmisen osallistava 
toiminnan muoto, joka yhdistää todellisuutta kuviteltuun. Se 
rakentaa sillan toiveiden, ajatusten, epäilyjen sekä todellisuuden 
välille. Kuvittelun kautta kokemus syvenee ja rikastuu sekä saa 
uusia värisävyjä. Mielikuvitus löytää ympäristöstä symboleita, 
analogioita ja tarinoita. Se käyttää mennyttä rakennusaineena ja 
suuntautuu tulevaan. Mielikuvitus, kuvittelu ja intuitio ovat erään-
lainen tietämisen tapa ja voivat avata ihmisen elämään täysin uusia 
ja jännittäviä perspektiivejä.  Bonsdorff  kuvailee esimerkiksi mieli-
kuvituksen aktivoitumista metsässä, koska metsä on niin moniker-
roksinen ja täynnä asioita, joita ei voi tietää. Siellä havainnot voivat 
saada aikaan rajallisuuden tajuamisen ja mielikuvitus täyttää 
tietämättömyyden aukot.68 Myös suunnittelun keinoin voitaisiin 
jäljitellä kerroksellisuutta ja monimuotoisuutta ja jättää tarinaan 
aukkoja kulkijan itse täytettäväksi, jos halutaan luoda kokemuk-
sellista ympäristöä. 

Esteettisyyteen liitetään usein kauneus ja lumoutuminen ja myös 
salaperäisyys. Usein tällaisia kokemuksia voi saada esimerkiksi 
jännittävillä kaartuvilla reiteillä, joissa näkymät vaihtelevat, jänni-
tystä voivat luoda veden, kasvien ja valon sekä kiinnostavien kont-
rastien vaihtelu. Esteettinen kokemus voidaan kuitenkin ajatella 
laajemmin aistilliseksi kokemukseksi ja sen herättämiksi reakti-
oiksi ympäristöstä. Siihen kuuluu havaitsemisen herkkyys, avoi-
muus, mielikuvitus sekä arvioiva elementti, joka kysyy ja tuntee.65

Myös vaikkapa pimeässä metsässä kävely voi olla hyvin esteettinen 
kokemus. Tilantuntu voimistuu erityisesti kehollisuuden myötä. 
Ja esimerkiksi Bondsdorffi  n mukaan toiminta ylipäätään on 
keskeistä esteettisen kokemuksen prosessissa. Suunnittelukeinoja 
ovat esimerkiksi tilantuntu ja jännittävät tilasarjat.  Materiaalit ja 
rajaamiset sekä yksityiskohdat ovat myös tärkeitä suunnitteluele-
menttejä. Oleellista on aistiärsykkeiden rikkaus ja vaihtelevuus. 
Kummala nostaa lisäksi esiin Arnold Berleantin käsitteen ympä-
ristön luovuudesta, luovuus on osa esteettistä kokemista, mutta 
myös ympäristön piirre66.

65 [Bonsdroff . 2007.] Sepänmaa yms. 2007. s. 33-49  66 Kummala.  2016.   149-153 67 [Bonsdroff . 2007.] Sepänmaa yms. 2007. s. 33-49
68 [Bonsdroff . 2007.] Sepänmaa yms. 2007. s. 33-49
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4.2.4 Jatkuvuus 
 – Toivoa ja pysyvyyttä

Luonnossa voi kokea sopivuutta ympäristön ja historian kanssa, 
siellä on mahdollista löytää laajempi yhteys olemiseen sekä löytää 
paikoista ja niiden identiteeteistä tarttumapintoja, joista kiin-
nostua ja joihin kiintyä. 

Browing ym. lainaa John Muiria: 
”Joka kerta kävellessäsi luonnossa, saat paljon enemmän 
kuin lähdit sieltä etsimään.” (eng. “In every walk with nature 
one receives far more than one seeks.”)69

Sulautuminen, eli myönteisen olemisen kokemuksen syvin tila, 
ympäristön kanssa on parhaimmillaan meditoiva ja luova tila, 
joka voi myös opettaa ja kehittää kokijaansa70. Vastaavasti Horelli 
korostaa jatkuvuuden kokemisen tärkeyttä, sillä hänen mukaansa 
juurettomuus horjuttaa yksilön identiteettiä71. Näin ollen paikatto-
muus ja paikkojen hengettömyys, steriiliys tai monotoonisuus ovat 
hyvinvoinnin kannalta huolestuttavia ilmiöitä kaupungeissa. 

Merkit historiasta, maiseman kerroksellisuus ja vaihtelevat etäi-
syydet voivat auttaa hahmottamaan suuremman kokonaisuuden. 
Esimerkiksi vanha kivi voi auttaa ymmärtämään, että maailma 
on ja pysyy tai tähtitaivaan näkeminen voi muistuttaa ihmisen 
pienuudesta ja roolista osana suurempaa systeemiä. Oman koti-
kaupunkinsa näkeminen kallionhuipulta voi irrottaa kokijan 
arjen mittasuhteista ja siten syventää ympäristösuhdetta ja käyn-
nistää ajatusprosesseja. Jatkuvuutta havainnollistavien koke-
musten kannalta merkittäviä ovat juuri liikettä ja aikaa kuvaavat 
symbolit.72 Kaupungeissa esimerkiksi vanhat ja pysyvät luontokoh-
teet, kuten kivet ja puut ovat tärkeitä juurtumisen tunteen mahdol-
listavia elementtejä. Ympäristö on käyttäjiensä yhteinen muisti. 
Myös aiemman ihmistoiminnan havaitseminen voi juurruttaa ja 
siten kaupungeissa korostuu erityisesti arkkitehtuurin kerrokset 
ja maamerkit, joista esimerkiksi Helsingissä taiteilijaprofessori ja 
arkkitehti Juha Ilonen on tehnyt kattavaa kartoitusta. Fyysisten 
objektien lisäksi myös aiemmin mainitsemani luonnonprosessit 
ovat oleellisia jatkuvuuden symboleita. Vuodenajat ja vuosittain 
toistuvat luonnon prosessit, kuten ruska, ensilumi tai kevättulvat 
vähentävät epävarmuuden tunnetta tulevasta ja voivat luoda 
pilkahduksen pysyvyydestä ja toivosta tulevaan. 

69 John Muir, 19 July 1877. Teoksesta 14 Patterns of Biophilic Design Browing ym2014 s. 4  70 Salonen. 2010 s. 58   
71 Horelli. 1981.  s. 98-133         72 Salonen. 2010. s. 58
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KUVA 8: 

Kirsi Salosen myönteinen olemisen kokemuksen käsite tarkasteltuna suunnittelun näkökulmasta.

Salosen mukaan turvallisuus on perusta ja ehto muiden elementtien toteutumiselle.  Muiden kohtien osalta teoria ei avaa 

elementtien hierarkisuutta tai riippuvuussuhteita toisiinsa.  Tässä kuvassa korostan elementtien syvällisyyttä ja vaikuttavuutta, 

joka kasvaa myönteisen olemisen kokemukseksi (vasemmalta oikealle).

Salonen (2010)  s. 51-58

Yllä:
Elementin psyykkinen 
vaikutus

Alla:
Elementtiin liittyviä 
suunniteltavia piirteitä

Turvallisuus

Hyväksyntä

Kokemuksellisuus

Jatkuvuus

- esteettömyys ja 
   fyysinen turvallisuus
- ympäristön luettavuus 
- ärsyketaso ja 
   mahdollisuus säädellä sitä
- mahdollisuus säädellä 
   yksityisyyttä, sosiaalisten 
   kohtaamisten luontevuus
- ihmisläheiset mittasuhteet
- suojaisat paikat ja näkyvyys
- muodot ja materiaalit

- luonnon elementit
- paikan identiteetti
- mahdollisuus 
   personalidoida sitä
- merkit muista ihmisistä
- tunnelma

- kerroksellisuus ja 
   monimuotoisuus
- kontrastit ja yllätyksellisyys
- näkymät ja niiden säätely
- aistien aktivointi
- kehollisuus ja mahdollisuus  
   erilaisiin toimintoihin

- vanhat luonnonelementit 
   ja symbolit
- historialliset ja 
   arkkitehtoniset kerrokset 
- Luonnon prosessien 
   havainnointi 

Turvattomuus näkyy
usein stressinä

Syvälliset vaikutukset 
minäkokemukseen,

pystyvyyteen ja 
myötätunnon herääminen

Elvyttävät ja aktivoivat prosessit,
arkihuolet voivat unohtua 

ja uudet näkökulmat avautua

Yhteenkuuluvuus, 
pysyvyys ja 

toivo tulevaan 

Syvälliset ja kauaskantoiset 
vaikutukset hyvinvointiin 

ja käytökseen

Myönteisen 
olemisen 
kokemus
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”Joka kerta kävellessäsi luonnossa, 
saat paljon enemmän kuin lähdit

 sieltä etsimään.”

John Muir, 19 July 1877. Teoksesta 14 Patterns of Biophilic Design Browing ym2014 s. 4
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Lopuksi

5
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5.1 Johtopäätökset 

Johdannossa esitin työn taustalla vaikuttaneen kysymyksen: onko 
ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa keinoja, joilla voidaan 
vahvistaa ihmisten ympäristösuhdetta ja siitä kumpuavaa 
hyvinvointia ja siten myös tukea sekä edesauttaa ystävällistä ja 
ympäristövastuullista käyttäytymistä? Kaiken taustalla on henki-
lökohtainen huoli siitä, että, mitä voin omalla alallani tehdä ympä-
ristö- ja muun ahdistuksen helpottamiseksi. Tämä johti tarkastele-
maan luonnon hyvinvointivaikutuksia ja kysymään, että voidaanko 
niitä suunnitella maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnit-
telun keinoin. Huomasin, että tutkimusaineistossa usein asete-
taan vastakkain luonto ja kaupunki, mikä johti tutkimaan luonnon 
määritelmää ja ohjasi lopulta ympäristöestetiikan polulle. Ympä-
ristöpsykologisten teorioiden mukaan ympäristösuhteen vahvis-
taminen osoittautui merkittäväksi keinoksi, koska miellyttävät 
ympäristökokemukset voivat kaiken kaikkiaan synnyttää myön-
teisen olemisen kokemuksen, joka liittyy yhteen elämän laadun 
kokemisen, kiintymyksen, myötätunnon ja ystävällisyyden kanssa. 
Nämä taas lisäävät sosiaalista hyvinvointia ja kestäviä toimintata-
poja. 

Esittämiini kysymyksiin viitaten perustelin Horellin teorialla, 
miksi ympäristösuunnittelua voidaan pitää sekä ympäristön, 
ympäristösuhteen, että myös käytöksen suunnitteluna tai ainakin 
erilaisten toimintatapojen mahdollistajana. Fyysinen ympäristö 
peilaa yhteiskunnan arvomaailmaa, ja sillä on myös sosiaalisia sekä 
henkilökohtaisia merkityksiä. Erilaiset ulottuvuudet ovat nivou-
tuneita toisiinsa, ja ihminen on yhteydessä ympäristöön monin 
eri tavoin, ajatusta tuki myös Kummalan väitöskirja. Kiinnostava 
löydös oli, että ympäristö voidaan hahmottaa mm. fyysisen paikan 
lisäksi identiteetin jatkumona, toiminnan tapahtumakenttänä, 
sosiaalista käytöstä ohjaavana järjestelmänä tai emotionaalisena 
elinpiirinä. Rakennettu ympäristö on myös ”kollektiivista tajuntaa 
heijastava peili”, kuten Horelli on asian ilmaissut.73 Aineiston 
mukaan hyvinvointia syntyy, kun suunnittelukohdetta lähesty-
tään siitä näkökulmasta, että millaiseen toimintaan se kannustaa 
ja ohjaa, millaista vuorovaikutusta edistää ja, kun huomioidaan 
ihmisten kokemukset paikasta. Siten suunnittelijan tulisi olla avoin 
erilaisille ympäristösuhteille ja pyrkiä tukemaan erilaisia vuoro-
vaikutustapoja ja -tilanteita tuottaakseen mahdollisimman laajoja 
hyvinvointivaikutuksia.74

73 Horelli. 1982. s. 108    74Horelli. 1982    
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Aloitin käsittelemällä luonnon, luontosuhteen ja ympäristön käsit-
teitä, koska erityisesti luonto on näkökulmasidonnainen ja arvola-
tautunut käsite, jonka käyttöön liittyy haasteita. Kaupungissa on 
virkistysalueita ja kaupunkimetsiä, puutarhoja ja muita viherym-
päristöjä. Hyvinvointivaikutukset eivät kuitenkaan välttämättä ole 
sidoksissa pelkästään paikan luonto-ominaisuuksiin. Vaikutukset 
voivat syntyä myös luonnolta tuntuvassa ympäristössä tai myös 
muissa miellettävissä olosuhteissa, joilla on tiettyjä esteettisiä 
ominaisuuksia. Myös Besson yrittää karistaa kaupunkien harteilta 
negatiivista leimaa; hän kirjoittaa, että optimaalisimmat ihmis-
ympäristöt löytyvät kaupungeista, joissa on luontoa75. Kummala 
korostaa kaupunkien hybridimäisyyttä ja viittaa näkemykseen, 
jossa kaupungin ja luonnon erona on niiden valtasuhteiden paino-
piste76. Oleellista kategorioiden sijaan suunnittelun kannalta 
on, että millainen ympäristö koetaan hyvinvointia tuottavana ja 
millaisia yhteisiä piirteitä tällaisilla ympäristöillä on. Ympäristön 
ihanteellisuus on myös sidoksissa erilaisiin tilannesidonnaisiin 
tekijöihin ja virittyneisyyteen. Esimerkiksi erilaisissa elämänti-
lanteissa halutaan mennä erilaisiin paikkoihin lomalle77. Pyrin 
pohtimaan yleisellä, soveltavalla ja yhteen nivovalla tavalla, kuinka 
hyvinvointia luovan ympäristön ominaisuuksia voitaisiin tarkas-
tella rakennettuun ympäristöön suunniteltavana arkkitehtuurina.

Nostin myös luontokokemusten rinnalle laajemman Kirsi Salosen 
kehittämän käsitteen myönteisestä olemisen kokemisesta, joka 
sisällyttää oman tulkintani mukaan tähän psyykkiseen tilaan sekä 
luonnossa, että rakennetussa ympäristössä syntyvän psyykkisen, 
tietoista läsnäoloa muistuttavan olotilan. Kuvailin myös käsittele-
mieni ilmiöiden monitahoisuutta ja ehdotin, että ympäristöeste-
tiikka on hyvä väline aiheen tarkasteluun, sen soveltavan ja holis-
tisen luonteen takia. Myönteisen olemisen kokemus voi syntyä 
myös rakennetussa ympäristössä, kun oletetaan, että miellyttävä 
esteettinen kokemus voi saada aikaan samankaltaisia vaikutuksia. 
Näiden käsitteiden lomittumista yritin havainnollistaa luvussa 2. 
Siten mielestäni voidaan ajatella, että rakennetussa ympäristössä 
koettu ”luontokokemus” muodostaa oman osa-alueensa tavan-
omaisen luontokokemuksen rinnalle, kuten kuvassa 8 havainnol-
listan. Asian ilmaisemiseen tuo haastetta sen lisäksi, että useimmat 
termit aiheeseen liittyen ovat erittäin tulkinnanvaraisia, myös se, 
että suunnitellussa rakennetussa kaupunkiympäristössä synty-
ville luontokokemusta vastaaville psyykkisille ilmiöille ei ole omaa 
vakiintunutta käsitettään; tässä käytän sanaa urbaanikokemus.

75 Besson. 2017   76 [Arnold Berleant. 2007.] Kummala. 2016. s. 83-88    77 Besson. 2017
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KUVA 9: 

Myönteisen olemisen kokemus tulkiten Salosen ympä-

ristöpsykologisia havaintoja. 

Mielestäni teoria pureutuu luontosuhteen käsitettä laajemmalle 

ja yleisemmälle tasolle ja siksi sitä voidaan heijastaa myös raken-

netussa ympäristössä syntyviin psyykkisiin 

kokemuksiin.

Salonen (2010) s. 51-58

Rakennetussa
ympäristössä

Luonto-
ympäristössä

Luontokokemus Urbaanikokemus

Ihmisen psyykkinen 
kokemus 

Myönteinen olemisen 
kokemuksen

“Tila, jossa ihminen on tyytyväinen menneeseen, 
hänellä on toivoa tulevaan ja on tietoisesti läsnä nykyhetkessä”

sekä

voivat saada 
aikaan 
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5.2 Pohdinta ja jatkotutkimuksen suunnat

Biofi ilinen suunnittelu on yksi harvoista suunnittelutavoista, joissa 
hyvinvointiajattelu on viety pitkälle konkreettisiksi suunnittelu-
työkaluiksi ja esimerkeiksi asti. Olisin halunnut tutkia biofi ilisen 
suunnittelun toteutuneita esimerkkejä sekä myös Jan Gehlin 
toimiston 12 laadun kriteerin -työkalua (eng. The Twelve Quality 
Criteria worksheet, Gehl Institute)78, jonka olisin tuonut biofi ilisen 
suunnittelun rinnalle toiseksi hyvinvointilähtöiseksi suunnitte-
luesimerkiksi, mutta se ja toteutuneiden esimerkkien tarkastelu 
eivät tämän työn puitteisiin enää mahtuneet. Huomasin kuitenkin, 
että useissa hyvinvointiin tähtäävissä suunnitteluideologioissa, 
kuten biofi ilisessa suunnittelussa, voi olla ongelmana se, että 
niissä huomioidaan liian vähän ekologisia arvoja ja ei anneta luon-
nolle itseisarvoa. Niissä saatetaan korostaa ihmistä yli luonnon – 
äärimmillään tavoitteena ei ole ekologinen monimuotoisuus, kuin 
niissä tilanteissa, joissa se tuottaa ihmiselle hyvinvointia. 

Jotkut biofi ilisen ja ylipäätään ”kestävät” suunnittelun keinot 
saattavat olla ”päälleliimattuja” ja väärinkäytettyinä muuttua 
viherpesuksi, jolloin ne eivät tue luonnon monimuotoisuutta, 
vaikka saattaisivatkin tuottaa ihmisille hyvinvointivaikutuksia. On 
kuitenkin osviittaa siitä, että monimuotoisuus ja hyvinvointivaiku-
tukset saattavat korreloida keskenään79 ja näin ollen ekologisesti 
myönteisiä vaikutuksia voisi myös syntyä hyvinvointiin tähtäävän 
suunnittelun ”sivutuotteena”. Se, miten voitaisiin rakentaa määrä-
tietoisesti hyvinvointivaikutuksia lisääviä ympäristöjä sekä tukea 
samalla luonnon monimuotoisuutta, näiden korrelointi ja raja-
pinnat, olisivat kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita. 

78 Gehl institute   79 Esimerkiksi Browning, ym. 2014 
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Hyvinvointilähtöinen suunnittelu ei ole yksinään ratkaisu ympä-
ristömuutoksiin, eikä sen ole tarkoituskaan olla, vaan rinnalla olisi 
hyvä pyrkiä myös monimuotoisen ympäristön säilyttämiseen ja 
luomiseen sekä kestäviin, joustaviin ja pitkänäköisiin valintoihin. 
Biofi ilinen suunnittelu ja muut esittelemäni ajattelutavat eivät ole 
niinkään ekologisten haasteiden ratkomista, vaan sopeutumista ja 
vastaamista jo näkyviin ongelmiin sekä perustavanlaatuisen luon-
toyhteyden korjaamista. Näen, että kritiikistä ja muista haasteista 
huolimatta esimerkiksi biofi ilisella suunnittelulla on potentiaalia 
luontosuhdetta vahvistavana ja korjaavana toimintatapana, kun 
siihen yhdistetään ekologinen ja resilienssi-ajattelu. Ihminen on 
riippuvainen luonnon monimuotoisuudesta ja sen suojeleminen 
sekä sen edistäminen on lajimme elinehto.

Työn edetessä totesin, että olisi ollut kiinnostavaa myös pohtia, 
millä tavoin esteettistä herkkyyttä ja kokemisen taitoa voitaisiin 
kehittää ja lisätä, sillä hyvinvointivaikutuksissa merkittävää on 
myös oma motivaatio ja avoimuus vastaanottaa ympäristön tarjo-
amia vaikutuksia. Ympäristön kokemisen tapoja sekä toiminnan 
yhteyttä kokemiseen olisi ollut erityisen kiinnostavaa tutkia, kun 
maailmaa koetaan yhä vahvemmin virtuaalisten laitteiden väli-

80Helsingin Sanomat, Holmila Paula. 2020.    81 Sangervo. 2020.   82 Ympäristöministeriö ja SYKE. 2020

tyksellä. Ylipäätään päädyin siihen, että estetiikka, sekä erityisesti 
kokemuksellisuuden käsite, ovat soveltavuutensa ja joustavuu-
tensa takia hedelmällisiä lähtökohtia aiheeseen. 

Jään odottamaan maisema-arkkitehti Maria Jaakkolan työn alla 
olevaa väitöskirjaa maiseman kokemuksellisuuden analysoin-
nista, josta on maininta Helsingin sanomissa80. Jouduin myös 
rajaamaan monta muutakin kiinnostavaa asiaa pois, kuten mieli-
paikkoja, ympäristön luovuutta paikan tuntua ja identiteettiä sekä 
meditaatiopuutarhoja käsittelevän tutkimukset. Kestävä hyvin-
vointi aiheena vaikuttaa ajankohtaiselta sillä edellä mainitsemieni 
asioiden lisäksi työtä tehdessäni ilmeistyi myös psykologian Pro 
gradu-tutkielma ilmastoahdituksesta ja -toivosta81. Kaiken kukku-
raksi julkaistiin vielä Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki 
-ohjelman Elämänmittainen lähivihreäpolku -tietopaketti lähi-
luonnon hyvinvointivaikutuksista, joka myös antaa ohjeita näiden 
turvaamiseksi viherympäristöjen ja -verkostojen avulla82.

Juutuin työssäni ehkä liikaa peruskäsitteisiin ja hukuin luonnon 
hyvinvointivaikutuksia käsittelevien tutkimusten määrään. Taus-
tani ympäristötieteen opintojen parissa näkyy myös opinnäyteessä. 
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Aloin löytämään uusimpia ja soveltavimpia lähteitä kunnolla vasta 
työn loppupuolella. Syy oli osittain peruskäsitteiden tulkinnanva-
raisuudessa ja useissa lähteissä niitä ei ollut selkeästi määritelty. 
Huomasin myös, että maisema-arkkitehtuurin alalla ei ole niin 
selkeästi aihetta hyödyntävää ja kokoavaa tutkimusta, ainakaan 
suomeksi. Tieto on sovellettava muilta aloilta, mikä toi myös oman 
haasteensa. Harmillisesti vasta loppuvaiheilla huomasin, että 
englanniksi löytyy paljon tutkimusta hakusanoilla ”human envi-
ronments” tai ”human-centered living environments” ja Aallosta 
löytyy esimerkiksi laaja valikoima tutkimuksia tohtori ja psykolo-
gian maisteri Marketta Kytältä. Tähän aarreaittaan perehtyminen 
olisi voinut vastata useaan kysymykseeni. Toiseksi opinnäytteeni 
tavoitteena oli kartoittaa suunnittelijan vaikutusmahdollisuuksia 
myönteisten ympäristökokemusten lisäämiseksi kaupunkiympä-
ristöissä. Nämä keinot saattoivat työssäni jäädä epämääräisiksi, 
mutta työn laajuuteen nähden sain mielestäni niitä  tyydyttävästi 
käsiteltyä. Tärkeimpänä havaintona oli, että suunnittelijalla on 
eritasoisia merkittäviä keinoja, joilla vaikuttaa hyvinvointiin – 
ehkä diplomityössä syvennyn tämän aiheen käsittelemiseen. 

Epämääräiseltä saattaa kuulostaa myös se, että puhun ympä-
ristösuunnittelusta enkä maisema-arkkitehtuurista. Oli vaikea 
löytää oikeaa termiä, koska halusin puhua laajalla tasolla, siten, 

että sana ”suunnittelu” sisältää keinoja sekä maisema-arkkiteh-
tuurin tarkemman mittakaavan suunnittelusta, että yleisemmästä 
kaupunkisuunnittelusta. Oikeastaan tarkoitan kaikkea kaupun-
geissa olevaa ulkotilaa ja siellä olevia elementtejä, joita on suunni-
teltu tai säästetty, joihin kaupunkisuunnittelulla ja maisema-ark-
kitehtuurilla vaikutetaan, esimerkiksi kaupunkiluontoa, aukioita, 
katuja, puistoja ja rakennusten julkisivuja. 

Hyvinvointi on vanha aihe maisema-arkkitehtuurin alalla 
esimerkiksi puutarhaterapia-aatteessa ja sairaalaympäris-
töjen suunnittelussa. Lisäksi se on ollut eri muodoissa pinnalla 
kaupunkisuunnittelun ideologioissa eri aikakausina, kuten puutar-
hakaupunki-ideologiassa ja funktionalistisessa kaupunkisuun-
nittelussa. Aihe pulpahtelee nytkin esiin monelta taholta. Tänä 
päivänä kuitenkin yleisiä käytäntöjä sisältävänä ja käyttöön laajasti 
otettuna suunnitteluperiaatteena se on vielä jäsentymättömän 
tuntuinen ja monia teemoja sivuava aihe, jossa riittää tutkittavaa. 
Maisema-arkkitehtuurissa mielestäni käytetään jo monia hyvin-
vointia tukevia keinoja, mutta niiden nimeäminen (suomeksi) ja 
suunnittelemamme ympäristön vaikutuksiin ja ympäristösuhteen 
psykologisiin prosesseihin tutustuminen, erityisesti kaupunki-
suunnittelussa, voisivat mielestäni olla seuraavia kehitysaskelia 
hyvinvointia luovien ympäristöjen lisäämiseksi. 



Tekniikan kandidaatin opinnäyte / 12/2020
Katariina Väätänen

Lähteet66



Sivu 45 / 46

Tekniikan kandidaatin opinnäyte / 12/2020
Katariina Väätänen

Päälähteet:

Ympäristöpsykologia
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luonto: Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma (2010) teosta, 
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Horelli, L & Wahlström, J. 1982. Ympäristöpsykologia. Weilin + 
Göös, Espoo. ISBN 951-35-2677-1 [painettu].

Salonen, K. 2005. Mieli ja maisemat: Eko- ja ympäristöpsykologian 
näkökulma [Suomen psykologiliitto]. Edita, Helsinki. ISBN 951-37-
4277-6 [painettu].

Salonen, K. 2010. Mielen luonto: Eko- ja ympäristöpsykologian 
näkökulma. Green Spot, Helsinki. ISBN 978-952-5459-13-5 [painettu].

Salonen, K. 2020. Kokonaisvaltainen luontokokemus 
hyvinvoinnin tukena [Akateeminen väitöskirja, Tampereen yliopisto]. 
PunaMusta Oy – Yliopistopaino, Tampere.  ISBN 978-952-03-1562-
7 [painettu]. [Verkkojulkaisu 23.10.2020 saatavissa: http://urn.fi /
URN:ISBN:978-952-03-1563-4]

Suunnitteluteoria
Browning, W; Ryan, C; ja Clancy, J. 2014. 14 Patterns of Biophilic 
Design. Terrapin Bright Green llc, New York. [Saatavilla 29.9.2020 

osoitteessa: https://www.terrapinbrightgreen.com/reports/14-
patterns/]

Ympäristöestetiikka
Auer, M. 2019. Environmental Aesthetics in the Age of Climate 
Change. Sustainability 11, nro. 18: 5001. [Saatavilla 23.10.20 osoitteessa: 
http://dx.doi.org/10.3390/su11185001].

Besson, A. 2017. Building a Paradise? On the Quest for the Optimal 
Human Habitat. Contemporary Aesthetics -verkkojulkaisu, nro. 15. 
[Saatavilla 20.10.2020 osoitteessa: https://www.contempaesthetics.org/
newvolume/pages/article.php?articleID=806]

Kummala, P. 2016. Tämä ei ole luontoa! : Hybridi, ympäristön 
luovuus ja urbaani monimuotoisuus : Kaupunkiluonnon esteettiset 
ulottuvuudet Helsingin keskustan kaupunkitilassa [Akateeminen 
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