
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Kintterön Terveysmetsä

Terveysmetsä kuntalaisten, Sote-
ammattilaisten ja -asiakkaiden 

terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä

Risto Kuronen

Sari Hokkanen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä

• Tutkimusnäyttö vahvaa psykologisten vaikutusten osalta

• Luonto  koetaan eri  aistien  kautta, merkittävä  osa hyvinvointivaikutuksista  on tahdosta riippumatonta. 

• Luonnossa liikkumisen on ehdotettu tuottavan lisähyötyä sisäliikuntaan verrattuna, kuten tehokkaampaa  mielialan  

kohenemista  ja  kognitiivista  elpymistä 

• Mielialan paraneminen saatiin,  kun  lähiviheralueita käytettiin vähintään kahdesta kolmeen kertaan viikossa (yli 

viisi tuntia kuukaudessa) tai kun maaseudun luontokohteilla vierailtiin kahdesta  kolmeen  kertaa  kuukaudessa. 

• Metsässä  ja  rakennetussa  puistossa  elvyttiin  huomattavasti  paremmin  kuin kaupungin  keskustassa.  

Myönteisiä  vaikutuksia  saatiin  jo  15  minuutissa.

• Positiivinen yhteys viheralueiden määrän ja aikuisten mielenterveyden välillä.

• Näyttö metsäympäristön vaikutuksista sairauksien hoidossa on heikko

• Luontoalueiden hyvällä tarjonnalla oli esikaupunkialueilla yhteys paremmaksi koettuun terveyteen lisääntyneen 

liikunnan kautta 

• Luonnon terveyshyödyt yksilöille ja yhteiskunnalle liittyvät sairauksien ehkäisyyn sekä terveyttä ylläpitävään 

vaikutukseen. 
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• Todennäköisyys sille että itse ilmoitettu terveys oli hyvä tai hyvinvointi korkeaa tasoa

oli merkittävästi suurempi niillä joilla luontokontaktia oli ≥120 minuuttia viikossa

verrattuna niihin joilla luontokontaktia ei ollut

• Paras tulos 200–300 min/viikko kohdalla, lisämäärällä ei lisätehoa

• Tulos sama myös alaryhmissä kuten ikääntyneet tai pitkäaikaissairaat

• Ei väliä sillä miten 120 minuuttia saavutettiin
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Tulevaisuuden suositukset?

• Reipasta liikuntaa 2h30min viikossa

• Kasviksia, marjoja, hedelmiä 5 annosta 

päivässä

• Luontoa 2h viikossa
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• Uuden perustettavan luonnonsuojelualueen sijainti Päijät-Hämeen keskussairaalan vieressä synnytti idean                         

terveysmetsän suunnittelusta                                                                                      . 

• Lahden luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä otti hankeen käynnistämistä varten yhteyttä muihin tahoihin, laitoksiin 

ja yrityksiin

• Mukaan lähtivät Phhyky, LAMK, Luonnonvarakeskus ja Aalto-yliopisto

• Tehtäväksi muodostui terveysmetsän kohderyhmän ja terveysmetsälle sopivan alueen määrittäminen, konseptin 

luominen sekä näiden pohjalta yleissuunnitelman muodostaminen terveysmetsälle.

• Kintterön terveysmetsähankkeen ohjausryhmän vaihtelevassa kokoonpanossa ovat olleet mukana Lahden 

kaupungin lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY), Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) sekä 

konsulttiyritys Tapio. 
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https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36095

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36095
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Elämyskeidas
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Missä mennään nyt?

• Lahden Taiteilijaseura sai Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahastolta 5000€ avustuksen 

puuveistospuiston perustamiseen Kintterön terveysmetsän esteettömän puiston yhteyteen

• Taiteilijat huomioivat teoksissaan erilaisia näkökulmia ja kokijoita: mitä metsässä liikkuja näkee 

kun liikkuminen tapahtuu pyörätuolissa tai ympäristöä tarkkaillaan lapsen silmin?

• Veistospuisto on suunnattu Päijät-Hämeen keskussairaalan asiakkaille, heidän omaisilleen, 

sairaalan henkilökunnalle, alueen asukkaille (mm. päiväkoti, palvelutalot, koulut), sekä retkeilijöille 

ja matkailijoille. 

• Veistospuisto on esteetön ja maksuton

• Kymmenen Lahden Taiteilijaseuran taiteilijaa toteutti heinäkuussa 2019 workshopin, jossa tehtiin 

paikan päällä puuveistoksia terveysmetsän sisääntulon tuntumaan

• Puuveistokset luonnossa eivät ole ikuisia, tavoitteena tehdä puuveisto-workshopista vuosittainen 

tapahtuma, joka ylläpitää terveysmetsän sisäänkäyntiä elävänä ja muuttuvana sekä johdattaa 

ihmisiä taiteen keinoin kulkemaan myös syvemmälle metsään luonnonsuojelualueelle

• Tavoitteena on myös paikallisen ympäristötaide- ja kesänäyttelyperinteen elvyttäminen. 
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Missä mennään nyt?

• Psykiatrian ohjatut ulkoilut, teoksien valokuvaus→keskustelun aiheita +taiteen kokemus

• Henkilöstön palautteen mukaan kävelyistä hyviä kokemuksia 

• Potilaat ovat olleet mielissään vaihtelusta jota taiteen keinot ovat osastoarkeen tuoneet

• Yhteisöntaiteilijan jonka vetämänä ollaan saatu vielä lisäulottuvuutta

• Tekeillä on taiteilijan johdolla veistospuiston kartta: reitti + perustiedot teoksista

• Suunnitelmana on tehdä kartasta potilaille havainnointia tukeva väline johon he täydentävät omia 

tuntemuksia ja vaikutelmia kokemaansa liittyen

• Veistospuistoon myös potilaiden omia teoksia?

• Läheinen päiväkoti hyödyntänyt terveysmetsää jo

• Facebookissa on käyty keskustelua terveysmetsän ja veistospuiston tiimoilta positiivista

• Henkilökuntaakin jo käynyt metsään tutustumassa vapaa-ajalla
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Oleon tarina
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Oleo

• Leo Mezzotapoli alias Oleo Pazzo

• ”Wacky Olive”

• Eli 111 -vuotiaaksi

• Syntyi laivassa Turkin rannikolla

• Äiti mustalainen Kataloniasta ja isä kalastaja Kyprokselta

• Perhe asettui Italiaan, Santa Oleanan kylään

• Taitava kokki ja puutarhuri, innokas tutkimusmatkailija

• Hulluna oliiveihin
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Oleon matkat

• 15-40 vuotiaana matkusteli ympäri Välimerta polkupyörällään 

etsien uusia oliivilajikkeita ja tapoja valmistaa niitä ja niistä

• Kaverina andalusialainen vuohi ”El Billy”, jonka oli opettanut 

haistamaan oliiveja ja kiipeämään puuhun tuomaan näytteen 

oliiveista

• Takaisin palattuaan perusti ”Maailman Oliivi Akatemian” 

Genovaan 
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Oleon ”lääkkeet”

• Kehitteli Välimeren yrteistä ja kasveista öljyjä ja marinadeja, 

joiden tarkoitus oli mm. lisätä ruokahalua, parantaa potenssia 

ja auttaa unettomuuteen

• Tuskin auttoivat, mutta ketä kiinnosti, koska ne maistuivat 

herkullisilta!
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Oleon teesit:

Kuinka elää terveellisempi ja onnellisempi elämä?

• Syö enemmän kalaa, tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja viljatuotteita

• Maista muutama oliivi päivässä

• Juo punaviiniä säännöllisesti, mutta kohtuudella

• Harjoita päivittäin 30 minuuttia hellävaraista liikuntaa

• Kuuntele hyvää musiikkia

• Ole kiltti eläimille

• Sano ”Ole hyvä” ja ”Kiitos”


