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”Puita, pensaita, metsää ja multaa saa ja pitää 
olla monimuotoisessa kaupunkiympäristössä”
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1. Terveysmetsä
Uudenlaisia keinoja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisyyn

• Säästöt terveydenhuoltokuluissa
Kuntalaisten ja sairaalan asiakkaiden hyvinvoinnin tukeminen
Matkailuhyöty
Työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi

Terveysmetsä Kainuun uuteen sairaalaan
Kainuun uuden sairaalan yhteyteen kaupunkimetsään suunniteltiin terveyttä tukeva reitistö, 
”terveysmetsä”, jossa eritasoisia reittejä erilaisille liikkujille esim. esteetön, vaativa esteetön
• Reitistö kulkee sairaalan lähimetsässä, joka on Kajaanin  kaupungin puistoksi 

kaavoittamaa virkistysaluetta 
• Tukee Kajaanin kaupungin strategiaa (luontokaupunki) ja Kainuun soten uuden 

sairaalan luontoteemaa
Lisätietoa: Maija Lipponen, maija.lipponen@luke.fi
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2. Viherympäristön kasvivalinnoilla ympäristöhyötyjä

Viherympäristön monimuotoinen kasvillisuus on perusta ihmisen 
terveyttä ja hyvinvointia edistäville ekosysteemipalveluille ja muun 
eliöstön biodiversiteetille

• Kasvivalinnat eri ympäristöihin ja käyttötarkoituksiin
• Kasvualustat, mm. biohiilen käyttö
• Ekosysteemipalvelut, kuten hulevesien luonnonmukainen hallinta, 

hiilensidonta viheralueilla

Lisätietoa: Eeva-Maria Tuhkanen, eeva-maria.tuhkanen@luke.fi
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3. Viheralueiden riittävyys terveyttä edistävän mikrobiston näkökulmasta
Lähtökohdat: Erityisesti lapset tarvitsevat säännöllistä altistumista ympäristömikrobeille, jotta 
allergioiden ja muiden immuunijärjestelmän häiriöiden riski on pieni. Kaupunkivihreä ja orgaaninen 
maa ovat näiden mikrobien lähde. Keskimääräistä altistumista mitataan tutkimalla maanpinnan 
mikrobistoa siellä, missä ihmiset liikkuvat.

Menetelmät: Otetaan pintamaanäytteitä leikkipuistoista (sisäänkäynti, liukumäen alastulo) tai 
muilta tärkeiltä paikoilta (päiväkotien, koulujen, kauppakeskusten, senioritalojen sisäänkäynnit). 
Näistä analysoidaan mikrobiyhteistö nextgen-sekvensoinnilla. Lisäksi inventoidaan näiden kohteiden 
kasvillisuus ja lasketaan lähiympäristön maankäyttöluokkien peittävyys avoimista tietokannoista.

Tulokset: Kaupunkialueiden terveyteen kytkeytyvän mikrobiston (esim. proteobakteerit, 
mykobakteerit) runsauden ja monimuotoisuuden avulla saamme selville, 
missä viheralueiden monipuolisuus on riittävä, jotta terveyttä edistävä 
mikrobisto vallitsee maanpinnalla. 

Johtopäätökset: Missä tarvitaan lisää viheralueita? Missä viheralueita ja 
esim. päiväkotipihoja on hyvä monipuolistaa?
Lisätietoa: Aki Sinkkonen, aki.sinkkonen@luke.fi
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4. Asukkaiden näkemykset ja lähimetsien monimuotoisuus
Miten ihmisten näkemykset 
asuinympäristön lähi- ja virkistysmetsien 
miellyttävyydestä ja metsäluonnon 
monimuotoisuus sopivat yhteen?

Mahdollisuus löytää tutkittuun tietoon 
pohjautuvia synergiaetuja ja optimoituja 
kompromissiratkaisuja monimuotoisuuden 
ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi.

Lisätietoa:
Leena Hamberg, leena.hamberg@luke.fi
Aku Korhonen, ext.aku.korhonen@luke.fi
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Kiitos!


