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Esimerkkejä metsien tuottamista hyödyistä -

ekosysteemipalvelukehikko

CICES 5.1 3.12.2021

Tuotantopalvelut

Ylläpito- ja säätelypalvelut

Kulttuuriset palvelut

Puu materiaalina, marjat, riista

(ruokana) … 

Fyysiseen terveyteen 

vaikuttavat tekijät, tulvariskien 

vähentäminen … 

Metsäluonnon virkistyskäyttö, 

muut käyttöön 

liittyvät/liittymättömät arvot …
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Terveysvaikutusten vaikutuskanavia - metsät

Melu- ja ilmansaasteille vähentynyt altistuminen

Vähentynyt stressi

Liikunnan vaikutukset

Sosiaaliset kontaktien hallinta (yksin tai yhdessä)

Immuunivasteen kehittyminen

Lähde: Tyrväinen et al. 2018, mukailtu Hartig et al. 2014 

https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2017/08/Forest_book_final_WEBpdf.pdf

3.12.2021

https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2017/08/Forest_book_final_WEBpdf.pdf
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Vaikutuksista

Enempi parempi, mutta lyhytkin käynti vaikuttaa

Kaupunkimetsien näkemisen vaikutukset: 

Verenpaine laskee

Parasympaattinen hermosto aktiivisempi

Syke laskee

Yleisesti ottaen ”parempi fiilis”

15 minuutin breikki kerrallaan vaikuttaa jo

2 tuntia viikossa luonnossa vedenjakaja

3.12.2021
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Altistuminen monimuotoisuudelle?

Suomalaisissa päiväkodeissa testattu

- Urbaani vs. luontosuuntautunut

- 28 päivää interventio - viherpiha

- Vaikutukset ihon ja suoliston mikrobistoon ja veren 

immuunipuolustusmarkkereihin 

- vähentää immuunijärjestelmän häiriöiden, 

esim. atopia, diabetes, keliakia ja allergiat riskiä.

- Interventio-lasten suolistomikrobisto samankaltaistui päivittäin 

metsässä vierailevien lasten suoliston mikrobiston kanssa

https://yle.fi/uutiset/3-11595464 3.12.2021
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Palautuminen metsissä – onko laadulla väliä?

Ei ja on.

66 henkilöä, 15 min istuen, 30 min kävellen

Neljä metsätyyppiä: 

nuori talousmetsä

urbaani virkistysmetsä 

hakkuukypsä talousmetsä 

luonnontilainen vanha metsä

3.12.2021

Palautuminen hakkuukypsässä talousmetsässä ja 

luonnontilaisessa metsässä samankaltaista!
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Missä virkistäydytään?

Ainakin kansallispuistoissa!

Suomen kansallispuistojen virkistyskäytön kehityksestä 2000-2019 tulossa 

piakkoin julkaisu.

https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/kayntimaarat/kayntimaarien-kehitys/ 3.12.2021
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Virkistyskäytön seurantatieto

Miten ihmiset käyttävät luontoympäristöjä? 

Millaisia palveluita tarvitaan nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa?

Missä ulkoillaan?

Virkistyskäytön seurantatietoa tuottavat mm.

• Metsähallituksen toteuttamat kävijäseurannat ja kävijätutkimukset tuottavat tietoa alueiden käytöstä

• Kaupungit ja kunnat seuraavat alueidensa käyttöä, mutta tieto on hajanaisempaa

• Luonnonvarakeskus (VOAS-ohjelma) tekee Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -

tutkimusta. Lisäksi seurataan erillisin kyselyin vapaa-ajan kalastusta ja metsästystä. 

Luontomatkailusektorilla tietotarpeita, joita ei nyt seurata (Virkein-hankkeen loppuraportti)

Ekosysteemitilinpidon tulevaisuuden tarpeet

3.12.2021

https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/88_Uudet+keinot+mets%C3%A4-+ja+vesialueiden+kest%C3%A4v%C3%A4n+virkistys-+ja+matkailuk%C3%A4yt%C3%B6n+kehitt%C3%A4miseksi+ja+turvaamiseksi.pdf/410df77f-ec84-4b8f-9f4a-66c0a0c4aa90/88_Uudet+keinot+mets%C3%A4-+ja+vesialueiden+kest%C3%A4v%C3%A4n+virkistys-+ja+matkailuk%C3%A4yt%C3%B6n+kehitt%C3%A4miseksi+ja+turvaamiseksi.pdf?t=1516344136000
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Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen

inventointi (LVVI) -tutkimus

• Väestötason tietoa suomalaisten ulkoilun harrastamisesta 

(lähes 90 eri ulkoiluharrastusta), lähivirkistyksestä ja 

luontomatkailun kysynnästä. 

• Eri ajankohtien tiedonkeruut tuottavat tietoa ulkoilun 

muutoksista: 2019–2021, 2009–2010 ja 1998–2000.

Tutkimuksen toteutus
• Tiedonkeruu yhteistyössä Luke ja Tilastokeskus

• Satunnaisotos 15-80-vuotiaat suomalaiset 

• Kyselyä toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi.

• Tiedonkeruut eri vuodenaikoina parantavat aineiston laatua: 6 osaotosta aikavälillä12/2019-06/2021

• Tutkimusrahoitus: MMM, YM, OKM ja Luke
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Ulkoilutieto 1/5: 

Ulkoiluun osallistuminen

Ulkoilun merkitys osana suomalaisten arkea 

on säilyttänyt korkean tasonsa, 96 

prosenttia suomalaisista ulkoilee vuoden 

aikana.

Virkistysmahdollisuudet ja saavutettavuus

• Jokamiehenoikeudet

• 50% suomalaisista asuu alle 300 metrin

päässä lähimetsästä

Kuva: Erkki Oksanen, Luonnonvarakeskus 3.12.2021
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Ulkoilutieto 2/5 Lähivirkistys

• Lähiluonto merkittävä hyvinvoinnin resurssi myös pandemian aikana.  

Luonto- ja ulkoilualueilla virkistäytyminen lisääntyi keväällä ja kesällä 

2020. 

• Käynnit kansallispuistoissa lisääntyivät vuonna 2020 yli 20 prosenttia 

(Lähde Metsähallituksen luontopalvelut).

• Lähivirkistyskertoja oli 10-30 prosenttia enemmän keväällä ja kesällä 

2020. Kasvua kaupungin viheralueilla, mutta myös maaseudun 

luontokohteilla (Lähde LVVI3 ennakkotieto). 

• Pandemian vaikutus näkyy, mutta pidemmän aikavälin seuranta 

osoittaa kasvun virkistyskysynnässä jo ennen pandemiaa.
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Ulkoilutieto 3/5 Tärkeitä syitä vierailla lähiluonnossa

Fyysisen kunnon ylläpitäminen

Rentoutuminen ja palautuminen

Luonnon rauha ja hiljaisuus

Omaa aika ja rauha

Kauniit maisemat

Luontokokemukset

Yhdessäolo perheen kanssa

Yli 60 prosentille vastaajista tärkeä tai erittäin tärkeä syy 

lähteä luontoon

Kuvat: Rodeo.fi (vasen alakuva ja oikea yläkuva. Muut kuvat: Erkki Oksanen ja 

Marjo Neuvonen (maisema) Luke. 3.12.2021
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Ulkoilutieto 4/5: Metsien virkistyskäyttö, 

esimerkkinä marjastus

Kuva: Rodeo.fi 3.12.2021

Yli puolet suomalaisista marjastaa vuoden aikana. 

Eniten marjastavat 65-vuotta täyttäneet. 
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Ulkoilutieto 5/5: Metsien virkistyskäyttö - mikä on 

muuttunut 20 vuodessa?

• Ikäryhmässä yli 65-vuotiaat ulkoiluun 

osallistuvien osuus kasvanut

• Suosio kasvussa esim. Patikointi ja 

retkeily, maastopyöräily, luonnon 

tarkkailu (lintuharrastus)

• Tavat liikkua luonnossa monipuolistuvat 

> uusien alueiden käyttö ja 

käyttäjäryhmät

Kuva: Marjo Neuvonen, Luonnonvarakeskus 3.12.2021
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Taloudellinen arvo?

Matkakustannusmenetelmä: Luonnon virkistyskäytön arvo käyntimäärien ja 
käyntien kustannusten perusteella → Vähimmäismaksuhalukkuus

Viheralueen 

virkistysarvo 

(€)

Käynnin arvo 

(€)

Käyntien 

määrä



© Luonnonvarakeskus

Hupisaarten käyttöaktiivisuus 

ja taloudellinen virkistysarvo



Kehittämistoimien vaikutusten arviointi 

Kysely sisälsi kahdeksan kehittämisvaihtoehtoa, joista 

kullekin vastaajalle esitettiin neljä vaihtoehtoa 

Vaihtoehdoissa taimenen pysyvän kannan syntymisestä, 

liikunta-, luonto- ja kulttuuritapahtumien lisäämisestä ja 

kahvila-ravintolapalveluiden kehittämisestä esitettiin erilaisia 

yhdistelmiä

17
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Kehittämisvaihtoehto 2. 

Taimenen kanta: Taimenen pysyvä kanta syntyy Hupisaarten puroihin. 

 

Tapahtumat: Tapahtumia ei kehitetä nykyisestä. Hupisaarilla järjestetään 
liikunta-, luonto- ja kulttuuritapahtumia kuten nykyisin. 

 

Palvelut: Hupisaarilla toimii vähintään yksi kahvila-ravintola 
ympärivuotisesti. 

 

Kuinka monta kertaa kävisit tulevan 12 kuukauden aikana vapaa-aikanasi Hupisaarilla, jos tämä 
kehittämisvaihtoehto toteutuu?  
 
Kesällä (touko-syyskuu) __________ kertaa (asteikko 0-150 kertaa) 
Talvella (loka-huhtikuu) ___________ kertaa (asteikko 0-150 kertaa) 
 



Kehittämistoimet

Tavoite Nykytila Kehittämistoimi

Lopputulos, jos ei toteudu Lopputulos, jos toteutuu

Taimenen 

pysyvä kanta

Taimenella ei 

pysyvää kantaa

Taimenen pysyvää kantaa ei 

synny Hupisaarten puroihin.

Taimenen pysyvä kanta syntyy

Hupisaarten puroihin.

Tapahtumien 

kehittäminen

Tapahtumia 

järjestetään 

satunnaisesti

Tapahtumia ei kehitetä 

nykyisestä. Hupisaarilla 

järjestetään liikunta-, luonto-

ja kulttuuritapahtumia kuten 

nykyisin.

Hupisaarilla järjestetään 

liikunta-, luonto- ja 

kulttuuritapahtumia kesällä 

useamman kerran viikossa ja 

talvella vähintään kaksi kertaa 

kuukaudessa. 

Palvelujen 

kehittäminen

Kahvila-

ravintola toimii 

kesäaikaan 

Palveluita ei kehitetä 

nykyisestä. Hupisaarilla 

toimii yksi kahvila-ravintola 

vain kesäisin.

Hupisaarilla toimii vähintään 

yksi kahvila-ravintola 

ympärivuotisesti.

19
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Yhden käynnin arvo (ei hinta!) yli 21 €



Käynnit lisääntyvät, jos

kävijä asuu lähellä Hupisaaria eli matkakustannus on pieni

tekee käynnit yksin

tyypillinen käynti Hupisaarilla on

– retken ainoa tarkoitus tai

– tärkeämpää kuin muut tarkoitukset tai

– yhtä tärkeä kuin muut tarkoitukset

tulee Hupisaarille pyöräillen tai kävellen

tietoinen kunnostustoimista ja kehittämissuunnitelmista

kävijällä ammattikoulututkinto

kävijä pienituloinen (nettotulot 1000-1999/kk)

21
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Kiitos!

Janne Artell

janne.artell@luke.fi


