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85 000 
asukasta

Satakunta
Länsirannikko

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kainuun_maakunta#/media/Tiedosto:Kainuu.sijainti.suomi.2020.svg

Suomen 
onnellisimmat 

asukkaat
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Minun 
luontokokemukseni 
-kysely, syksy 2019

Työn tilaaja
Porin kaupunki

Porilaisten 
luontokokemukset sekä 

luonnosta saatavat 
hyvinvointi-vaikutukset.

Tuloksia hyödynnetään 
kaupungin hyvinvointityön 

kehittämisessä.

MITÄ SELVITETTIIN?
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Luontoympäristöistä 
haetaan 

hyvinvointi-
kokemuksia.

Riittävillä ja helposti 
saavutettavilla viher-

ja 
virkistysaluekohteilla 

tuetaan ihmisten 
arjen jaksamista.

Luontokohteita 
tulisi tarjota arjen 

ympäristössä 
lähellä, helposti 
saavutettavissa 

ja riittävästi.
Pandemian aikana 

Suomessa on vietetty 

96 %
normaalia perustasoa 

enemmän aikaa 
lähiluonnossa.

(Google, toukokuu 
2020)

Satakunnassa 
määrä on ollut jopa 

132 %
perustasoa 
enemmän.MERKITYS



75%
harrastaa 

luontokohteissa 
lenkkeilyä sekä 

rauhallista 
tekemistä ja 

olemista.

Luontokohteissa 
arvostettiin 

saavutettavuuden ja 
hyvin merkittyjen reittien 

lisäksi mm. niiden 
luonnontilaisuutta, 

siisteyttä ja kauneutta.
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Maiseman kauneus ja 
näkymät vaikuttavat 

eniten luonnossa 
viihtymiseen.

Toiseksi eniten 
viihtymiseen vaikutti 
reittien olemassaolo 

ja niihin liittyvät 
rakenteet.

Lisäksi viihtymiseen 
vaikuttivat etenkin rauha 

ja hiljaisuus, metsän ja 
luonnon tuntu sekä 

luonnon 
monimuotoisuus.
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Metsän tuntu, 
luonnon 

monimuotoisuus

Luonnon-
rauha, 

hiljaisuus

Hyvät reitit 
ja yhteydet

Lähellä, 
helposti, 
riittävästi

Maiseman 
kauneus ja 
näkymät

Arjessa 
jaksaminen, 
asuinpaikan 

valinta, Porin 
maine

Lisää tietoa

Parempi 
kunnossapito

Laajat retki- ja 
luontokohteet

Laaja ja 
monialainen 

yhteistyö
Pitkäjänteinen 
kaupunkitason 

strateginen 
kehittäminen
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Porista ja lähialueita löytyy paljon erinomaisia 
kohteita parin tunnin ulkoiluun tai 
päiväretkille. 
Tarinakarttoja mm. ulkoilureiteistä ja 
luontopoluista

➡
http://arcgis.pori.fi/

storymaps/

https://www.visitpori.fi/visit-pori-
testaa-retkeilyreitit

http://arcgis.pori.fi/storymaps/
https://www.visitpori.fi/visit-pori-testaa-retkeilyreitit


Hyvä arkiympäristö ja 
luontoympäristöt
 Houkuttavat 
liikkumaan
 Lisäävät henkistä, 
fyysistä ja sosiaalista  
hyvinvointia
 Vetovoimatekijä, 
asukkaat, yritykset, 
matkailu 

Kestävyys
 Elinympäristöjen ja 
monimuotoisuuden 
parantaminen
 Ilmastonmuutoksen 
hillitseminen

Ennaltaehkäisevää 
hyvinvointityötä

 Säästöt: terveys- ja 
infrakustannukset
 Investointi 
tulevaisuuteen
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MIKSI?



Luontokokemukset 
ja hyvinvointi arjen 

ympäristössä 
– case Pori

Koko kyselyn tulokset ja 
toimenpidesuositukset 
http://urn.fi/URN:NBN:fi
:amk-2020051812134

KIITOS!
heli.nukki@pori.fi

Kuva: Heli Nukki

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020051812134
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