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Suhteemme metsään / luontoon

• Kaikki tiedämme, miten hyvältä luonnossa tuntuu

• Metsässä samoilu lievittää stressiä ja murheita, rentouttaa 
ja kirkastaa ajatuksia, kohentaa mielialaa, lisää luovuutta

• Metsästä saamme virkistystä, voimaa, energiaa ja tarmoa

• Luontosuhteemme on terveytemme kannalta yhtä tärkeää 
kuin liikunta tai terveellinen ruokavalio



Terveyttä ja hyvinvointia metsistä 
kautta aikojen

• Kansanlääkinnässä metsäkasvien käytöllä pitkät perinteet

• Terva, pihkasalva ja koivun mahla ovat olleet aiemmin tärkeimmät puun lääketieteelliset ja 
ravitsemukselliset sovellukset

• Pajua on käytetty kuumeen alentamiseen ja kipujen lievittämiseen tuhansia vuosia. Salisiini eristettiin 
ensimmäisenä mesiangervosta vuonna 1826 ja kolme vuotta myöhemmin pajun kuoresta. 
Salisyylihappo syntetisoitiin jo vuonna 1859

• Puiden eri osien laajempi hyödyntäminen alkoi vasta paperiteollisuuden myötä

• Ensimmäinen sellunkeiton sivuvirroista saatu välillisesti ihmisten terveyteen vaikuttava tuote oli 
mäntysuopa

• Ensimäinen terveysvaikutteinen, puuperäinen elintarvike oli koivusokeri eli ksylitoli, joka keksittiin 1970-
luvulla

• Seuraavaksi tulivat markkinoille Benecol-tuotteet 1990-luvun puolivälissä

• 2000-luvun tuotteita ovat lingnaanit, joita on erityisen paljon kuusen ja männyn sisäoksissa

• Uusimmat keksinnöt pohjautuvat selluloosaan ja nanoselluloosaan: implantti- ja haavanhoitosovelluksia



Luonnon hyvinvointivaikutukset

• Hyvinvointimme riippuu olennaisesti luonnon monimuotoisuudesta ja 
tasapainoisesta ekosysteemistä

• Varhainen ja tiivis luontokontakti edesauttaa immuunijärjestelmän kehittymistä

• Kaupungistumisen myötä allergiat ja autoimmuunitaudit lisääntyvät

• Lasten terveys ja vastustuskyky paranevat metsissä

• Puut vähentävät pienhiukkasten määrää ilmassa. mikä parantaa hengitysteiden 
terveyttä

• Metsässä keuhkojen kapasiteetti ja verisuonien joustavuus kehentuvat

• Fyysinen aktiviteetti luonnossa parantaa mielialaa ja lievittää stressiä

• Viheralueet pidentävät elinikää



Keho, mieli ja stressi

• Stressi on mikä tahansa positiivinen tai negatiivinen tekijä, joka aiheuttaa kehossa reaktioita tai 
muutoksia

• Stressitekijöistä vapaana on mahdotonta elää

• Lähes kaikki terveysongelmat johtuvat stressistä joko suoraan tai epäsuorasti

• Stressireaktioon liittyy kolme vaihetta:                                                                                     
1) hälytysvaihe, jolloin verensokeri ja veren rasvat kohoavat ja sydämensyke kiihtyy;                                                       
2) vastustusvaihe, jolloin monien hormonien toiminta estyy;                                                                                   
3) uupumusvaihe, jota luonnehtii krooninen tulehdus

• Stressitekijä vaikuttaa aivojen limbiseen järjestelmään ja aktivoi niin sanotut HPA- ja SAS-järjestelmän eli 
hypotalamuksen, aivolisäkkeen, sympaattisen hermoston ja lisämunuaisrauhasen luoman keskinäisen 
kommunikaation

• Kortisoli on tärkeä stressihormoni, mutta liiallisena se aiheuttaa ahdistusta, kohottaa verenpainetta, 
sukuhormonien epätasapainoa, insuliiniresistenssiä, ylipainoa, osteoporoosia ja unettomuutta



Keho, mieli ja stressi

• Lyhytaikainen stressi kohottaa kortisolitasoja, jos korkea stressitaso jatkuu 
pitkään, lisämunuaiset eivät enää jaksa tuottaa kortisolia, jolloin sitä saadaan 
liian vähän. Puhutaan lisämunuaisväsymyksestä.

• Iän karttuessa elimistön sopeutumiskyky vähenee ja stressin negatiiviset 
vaikutukset korostuvat

• Stressi vahingoittaa etenkin aivoja. Krooninen stressi supistaa verisuonia, jolloin 
aivot saa liian vähän verta ja sen mukana happea ja glukoosia

• Stressi muuntaa aivojen kemiaa ja vahingoittaa immuunipuolustusta. Stressi 
kuluttaa ihmisen voimavarat

• Keski-iässä koetun stressin on havaittu altistavan muistisairauksille

• Univaje lisää stressiä tuntuvasti



Metsäkylvyn vaikutuksia

• Stressihormonitaso alenee: kortisolin ja adrenaliinin määrä laskee 

• Verenkierto elpyy

• Syke, hengitystiheys ja verenpaine laskevat

• Liikunta parantaa kuntoa ja kohentaa mielialaa

• Ajatukset selkiytyvät, etäisyyttä huoliin ja murheisiin

• Parantaa keskittymiskykyä ja muistia

• Luovuus, ongelmaratkaisukyky, tarkkaavaisuus paranevat

• Elimistön puolustuskyky paranee

• Ahdistus vähenee ja kiire katoaa

• Metsän äänet ja valot rauhoittavat

• Parantaa unen laatua



Puun merkitys lääketieteessä

• Selluloosaa käytetään lääketablettien sideaineena ja verenvuotoa tyrehdyttävissä 
siteissä

• Selluloosa soveltuu myös erinomaisesti implanttisovelluksiin

• Pihkan käyttö haavojen hoidossa, ihon vaurioiden sekä kynsi- ja hiivasienten hoitoon

• Pihkasalvaa käytetään nykyisin erityisesti vuodeosastopotilaiden painehaavoihin

• Tervaa käytetään nykyisin estämään ihon hilseilyä ja helpottamaan psoriasin oireita 

• Selluloosajohdannaiset esim. karboksimetyyliselluloosa

• Nanoselluloosa

• antibakteeriset ominaisuudet



Mänty

• Terveysvaikutukset perustuvat paljolti haihtuviin öljyihin, 
C-vitamiiniin ja fenoleihin

• Mäntyöljy - mäntysuopa

• Männynneulaskylvyt helpottavat stressiä ja unettomuutta

• Männyn kuoren fenolit ehkäiset tulehduksia

• Kuori estää LDL-kolesterolin hapettumista



Kuusi

• Kuusen sisäoksissa runsaasti  erittäin antioksidanttista 
hydroksimataresinolia

• Kuusen lignaanien on todettu eläinkokeissa ehkäisevän  
pahanlaatuisia kasvaimia

• Pihkasalva ja -laastarit, parantavat ihovaivoja ja edistää 
haavojen paranemista. Pihkasalva Abilar sai lääkelaitoksen 
hyväksynnän vuonna 2008 ja vuonna 2016 se hyväksyttiin 
Brinanniassa korvattavaksi lääkkeeksi

• Kuusenkerkkaviina, -siirappi ja -hunaja ovat erinomaisia 
hengitystievaivoihin



Koivu

• Koivun lehdissä runsaasti C-vitamiinia, fenoleja ja 
haihtuvia öljyjä

• Koivun tuohen aineosat, etenkin  betuliini ja betuliinihappo  
ovat ahvoja antioksidantteja

• Koivusokeri eli ksylitoli torjuu bakteereja ja sieniä, estää 
hammaskariesta ja vahvistaa ikeniä

• Koivunmahla on lievästi tulehduksia ehkäisevä

• Koivuntervavoiteella lääkitään haavoja ja ihotauteja



Puolukka

• Marjoissa on runsaasti E- ja K-vitamiinia, steroleja, kuparia, fluoria, 
flavonoideja ja antosyaniideja

• Puolukat edistävät ruoansulatusta, marjojen sitruunahappo edistää 
raudan ja muiden  hormoniperäisiäsykivennäisaineiden imeytymistä.

• Puolukoiden lignaant ovat estrogeenisiä ja estävät hormoniperäisiä 
syöpiä sekä sydän- ja verisuonisairauksia

• Marjat vahvistavat hiussuonten seinämiä

• Marjoilla lääkitään kuumetta, yskää, vilustumista ja ripulia

• Lehdet sisältävät virtsatiehyitä desinfioivia ja virtsan eritystä lisääviä 
aineosia



Mustikka

• Mustikka: runsaasti antosyaaneja ja muita antioksidantteja

• Mustikka on aivo- ja nuoruusmarja

• Päivitäinen käyttö estää ikääntymiseen liittyvää 
dementiaa, Alzheimerin tautia, muistihäiriöitä sekä 
Parkinsonin tautia

• Mustikka ehkäisee mm. mustelmia, antosyaanit estävät 
silmien väsymistä



Karpalo

• antioksidantteja, antosyaani ja fenoleja

• Karpalo alentaa verenpainetta ja kokonaiskolesterolia, 
nostaa HDL-kolesterolia

• vahva vaikutus virtsateihin, virtsatietulehduksiin

• runsaasti c-vitamiinia, torjuu infulenssaviruksia



Tauteja luonnosta

• Borrelioosi

• Myyräkuume

• Pogostantauti

• Malaria

• Trikiinitartunta

• Jänisrutto

• Yersiniat

• Ekinokokit

• Rabies
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