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Erja Rappe



7.10.2018

Miten tutkittu?

• Luonnon / puutarhatoiminnan elvyttäviä vaikutuksia tutkittu 
fysiologisilla mittauksilla, joita pidetään objektiivisina. 

• Kokemustietoa ja interventioiden vaikuttavuutta tutkittu erilaisten 
kyselyiden, haastattelujen, itsearviointien ja havainnoinnin avulla.

• Korrelaatioita eri tekijöiden välillä mutta syy- ja seuraussuhteiden 
näyttäminen vaikeaa. 

www.vaestoliitto.fi
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Tutkimuksen haasteet

• Vaikutukset moninaisia: luontokokemukset ja niihin 
liittyvä toiminta vaikuttavat yhtä aikaa fyysisiin, 
psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin.

• Vaikutukset eivät ole spesifejä: sama tekijä voi vaikuttaa 
eri yksilöillä tai eri vaiheessa eri lailla tai sama tekijä voi 
auttaa eri ongelmiin.

• Muiden vaikuttavien tekijöiden vaikutuksen 
poissulkeminen vaikeaa.

• Kustannustehokkuuden arviointi vaikeaa: yksilöille usein 
välitöntä hyötyä mutta pitkäajan hyödyistä vähän tietoa. 
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Tutkimuksen haasteet

• Vaikutusten arvioiminen edellyttää monitieteistä 
lähestymistapaa.

• Millä ilmaistaan vaikuttavuutta ja miten tekijöitä 
luotettavasti arvioidaan.

• Mitataanko/arvioidaanko oleellisia asioita vai riittääkö 
ymmärtäminen

• Skaala satunnaistetuista kaksoissokkotutkimuksista 
merkitysten laadullisiin analyyseihin.
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Mitä on puutarhatoiminta?

• Kasveihin liittyvää toimintaa
– Kasvattaminen, hoito, sadonkorjuu sisällä ja ulkona
– Suunnittelu, tiedonhankinta
– Kasvien kerääminen ja käyttö asetelmissa, käsitöissä jne.
– Kasvien aistiminen ja havainnointi sekä niihin liittyvät kognitiiviset 

ja emotionaaliset prosessit
– Puutarhaan liittyvä yhteisöllisyys: tapahtumat, yhdistystoiminta, 

vierailut

• Erotetaan puutarhassa tapahtuvasta muusta  toiminnasta
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Puutarhatoiminta terapiana

• Määritelmät vaihtelevat: terapeuttinen puutarhatoiminta, 
puutarhaterapia, sosiaalinen puutarhanhoito

• Koostuu:
– ympäristöstä ja sen aiheuttamista fysiologisista, psyykkisistä ja 

sosiaalisista vasteista 
– toiminnasta ja sen vaikutuksesta toimintakyvyn eri osa-alueisiin.
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Puutarhatoiminta

• Ihmiskeskeistä:
– Toiminta lähtee yksilön tarpeista ja motivaatiosta
– Validaatio -periaate: kaikkien kokemuksia kuunnellaan ja 

arvostetaan,  otetaan tosissaan, kannustetaan

• Ei ennalta määrättyä normitusta siitä mikä on oikeaa ja 
väärää, kuka on oikeassa tai väärässä.
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Terapeuttiset puutarhat 
Cooper Marcus and Barnes 1999

• Parantavat aistipuutarhat
– Aistiminen

• Kuntouttavat terapiapuutarhat
– Toiminnallisuus

Terveyttä hoitavat puutarhat
Bengtsson & Grahn 2014

Teoriaperusta
Tarkkaavaisuuden toipuminen
Stressin lievittyminen
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Aistipuutarhat

• Aistivirikkeillä voidaan tukea orientaatiota aikaan ja 
paikkaan sekä muistia.

• Tunteiden herääminen, niiden tunnistaminen ja 
sanoittaminen, käsitteiden oppiminen

• Ymmärrettävä ja miellyttävä aistitieto motivoi 
havainnointiin ja toimintaan.
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Miellyttävät aistikokemukset

• Synnyttävät myönteisiä 
tunnetiloja – ilostuttavat, 
rauhoittavat, virkistävät

• Auttavat irti ahdistuksesta, 
huonosta tuulesta

• Parantunut mieliala vähentää 
herkkyyttä stressaaville 
tekijöille – vahvistaa mielen 
joustavuutta. 

• Vähentävät kivun tuntemusta.
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Toiminnalliset terapiapuutarhat

• Se mitä yksilö osaa ja voi tehdä, rakentaa käsitystä itsestä
ja muovaa sosiaalista identiteettiä. 

• Kuntouttavassa työotteessa toiminnalla pyritään 
synnyttämään myönteisiä muutoksia henkilön käsityksistä 
pystyvyydestään, tukemaan omatoimisuutta ja 
tunnistamaan taitoja ja kehittämään niitä. 

• Onnistumisen ja yhdenvertaisuuden kokemukset.
• Moniaistinen toiminnallisuus.
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Puutarhatoiminta

• Toiminnallinen ja 
vastavuoroinen 
vuorovaikutus ympäristön 
kanssa

• Toiminnallisuus edistää 
aktiivisuutta ja tuottaa 
osallisuutta ja 
tarkoituksellisuutta 
elämään.
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Tarkkaavaisuus ja mieliala

• Toiminta kasvien kanssa motivoi ja siihen keskitytään 
koska tiedonkäsittelytoiminnot elpyvät.

• Estetiikan ja onnistumisen synnyttämät myönteiset 
tunnetilat tukevat luovaa ongelmanratkaisua ja oppimista.
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Fyysinen toimintakyky

• Monipuolista harjoitusta: voima, tasapaino, koordinaatio, 
motoriikka

• Tavoitteellista – motivoi säännölliseen, pitkäkestoiseen 
liikkumiseen.
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Puutarhatoiminta

• Fyysinen aktiivisuus purkaa ahdistusta ja aggressioita
• Vaihtelevat ympäristön olosuhteet ylläpitävät kehon 

normaaleja toimintoja
– Valo vaikuttaa hormonitoimintaan: melatoniinin eritys, D-

vitamiini
– Altistus luonnon mikrobeille ylläpitää luontaista puolustuskykyä, 

hillitsee hiljaista tulehdusta?
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Puutarhatoiminta

• Vahvistaa autonomiaa 
kokemuksellisten ja 
toiminnallisten 
valinnanmahdollisuuksien 
kautta. 
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RehaClinic Zurzach



7.10.2018

Kuntoutus
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Puutarhaterapiainterventio kipupotilaille             
Verra et al. 2012

• Puutarhaterapia + kivunhallintaohjelma 37 potilasta vs. vain 
kivunhallintaohjelma 42 potilasta, joilla selkäkipuja tai 
fibromyalgiaa

• Kesto 4 vk, 7 terapiakertaa, joiden kesto 1 h 
• Käytetyt mittarit : SF-36, MPI, HADS, CSQ, toimintakykytestejä 
• Tulokset: Ryhmässä, joka sai lisäksi puutarhaterapiaa 

vaikutukset fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja 
kipukäyttäytymiseen myönteisempiä.

• Johtopäätös: Puutarhaterapia kivunhallintaohjelman lisäksi 
paransi potilaiden fyysistä ja henkistä terveyttä  sekä vahvisti 
mahdollisuuksia hallita kroonista kipua. 
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NYU Langone Medical Center

• Rusk Rehabilitation 1948
• Puutarhaterapia (HT) alkoi 

70-luvulla
• Kuntoutuksessa 

huomioidaan 
emotionaaliset, 
psykologiset ja sosiaaliset 
tarpeet.
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Historia
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NYU Langone Medical Center

• Yksilö- tai ryhmäterapiana sairaaloissa:
– Potilaat: aivohalvaus, aivovammat, ortopedia, vastasyntyneet, 

lapset, sydän, monisairaat, epilepsia, psykiatria

• Ryhmätoimintaa lapsille ja muistisairaille sekä työhön 
kuntouttavaa toimintaa yhteistyössä kaupungin kanssa

• Tukee ja harjoittaa fysio-, toiminta- ja puheterapian 
tavoitteita (ADL)

• Intensiivinen kuntoutus, potilaskeskeinen hoito.
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Puutarhatoiminnan tavoitteet

• Psykososiaalinen tuki, normalisointi, ilo, virkistys
• Ahdistuksen, kivun pelon lievittäminen (distraktio)
• Aistien kautta aktivointi, sitoutuminen ja osallisuus elämään sekä 

ympäristöön (motivaatio kuntoutumiseen), toivon herättäminen.
• Autonomian ja arvokkuuden kokemukset, fyysisen ja henkisen 

kestävyyden parantaminen
• Voimaharjoittelu, liikeratojen ja hienomotoriikan harjoittelu, 

toiminnan ohjauksen tukeminen
• Perheiden ja läheisten tukeminen yhdessä tekemisen avulla.
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Tutkimus Wichrowski ym. 2005. Effects of horticultural therapy on mood
and heart rate in patients participating in an inpatient cardiopulmonary
rehabilation program. J. Cardiopulmonary Rehab. 25:270-274

Puutarhaterapian vaikutus mielialaan ja syketiheyteen 
kuntoutuksessa olevilla sydänpotilailla

– Akuuttihoidosta kuntoutukseen 10 päivän sisällä
– 1 h puutarhaterapia kasvihuoneessa vs. 1 h potilasneuvonta
– HT alensi sydämen sykettä 
– Paransi mielialaa: olivat aktiivisia ja enemmän 

vuorovaikutussuhteita kuin kontrollilla.
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Alnarpin terapiapuutarha SLU
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Stressi lievittyy puutarhaterapialla
Pálsdóttir ym. 2014, Währborg ym. 2014

• Potilaat, jotka kärsivät vakavasta stressistä ja/ tai lievästä keskivaikeaan 
masennukseen käyttivät vähemmän terveyspalveluita kun osallistuivat 
terapiaan
– Vähemmän perusterveydenhuollon käyntejä
– Vähemmän osastojaksoja

• Kokivat päivittäisen selvitymisen, yleisen terveydentilansa ja koherenssin
tunteensa parantuneen sekä stressinsä vähentyneen ja pystyivät
palaamaan työhön.

• Kuluttivat 28 % (8 % kontrolli) vähemmän perusterveydenhuollon varoja
ja sairaalassaolopäivät vähenivät 64 % (23 % kontrolli) vuoden jälkeen
kuntoutuksesta.
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Stressi lievittyy puutarhaterapialla
Adevi & Lieberg 2012

• Eniten stressistä toipumiseen vaikuttivat seuraavat tekijät: 
– aistielämykset, 
– itsevalitut paikat puutarhassa, 
– vuorovaikutus konkreettisten ja symbolisten toimintojen välillä. 

• Puutarha: tended to “prepare, receive and open up” the 
participants before and after therapeutic elements.
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Stressi lievittyy puutarhaterapialla
Adevi (2012)

• Luonto tukee, nopeuttaa ja syventää stressin lievittymistä 
moniaistillisuudella ja emotionaalisen ja eksistentiaalisen 
tietoisuuden vahvistumisella. 

• Luonnon avulla pääsee lähemmäksi tunteitaan – aloittaa 
toipumisen. 

• Vuorovaikutus kasvien kanssa sisältää symbolista 
vuorovaikutusta, mikä voi tuottaa merkityksellisyyttä 
olemassaoloon. 
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Puutarhatoiminta vanhustyössä

• Käytettään yleisesti pitkäaikaishoidossa
• Merkityksellinen, tarkoituksellinen toiminta 

sopeutettavissa toimintakykyyn
• Tuottaa tarpeellisuuden ja tarkoituksellisuuden tunteita.
• Puutarhatoiminnot herättävät muistoja ja mielikuvia 

aistittavuuden kautta ja pitävät asukkaat osallisina omaan 
elämäänsä.
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Puutarhatoiminta ja muistisairaus

• Fyysinen toimintakyky ja 
pitkäkestoinen muisti säilyvät 
usein pitkään: niiden avulla 
yksilön yhteyttä omaan 
itseensä ja ympäristöön 
voidaan tukea.

• Tuttujen toimien avulla voi 
saavuttaa levollisen olon. 

• Puutarhaterapia voisi korvata
5-10 % Alzheimerpotilaiden
lääkityksestä (Chen 2016)
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Puutarhatoiminta ja muistisairaudet

• Välitön aistitieto motivoi havainnointiin ja toimintaan.
• Tunnevasteet ja yliopitut taidot tukevat selviytymistä.
• Ymmärtäminen ja onnistuminen tuottaa hallinnantunteita
• Puutarhatoiminta lisää pystyvyyden tunnetta, sosiaalista 

tukea ja myönteisiä tunteita sekä vähentää 
kiihtyneisyyttä. 

• Lääkitystä voidaan vähentää, uni paranee, kaatumiset 
vähenevät

• Myös vaikeasti muistisairaat hyötyvät.
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Alterszentrum Gibeleich
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Kasvi-interventiot sisätiloissa 
Imhof ym. 2016

• 15 erilaista kasvien kasvatukseen, hoitoon, koristeluun ja 
aistimiseen liittyvää interventiota

• Kesto muutamista minuuteista puoleen tuntiin
• 101 asukasta osallistui
• 85 % hoidolliset tavoitteet saavutettiin
• Sekä asukkaat että hoitajat pitivät
• Asukkaiden kokema kipu väheni merkitsevästi.
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Kukka-asetelmat ja muistisairaus 
Yokota ym. 2016

• Muistisairaat henkilöt tekivät joko kukka-asetelmia tai 
asettelivat värikkäitä nastoja alustalle.

• Tulokset
– Lievä muistisairaus: fysiologinen stressi aleni kummallakin 

ryhmällä
– Keskivaikea muistisairaus: fysiologinen stressi väheni kukka-

asetelma ryhmällä ja lisääntyi nasta-ryhmällä

• Kukat vaikuttivat aistittavuuden kautta myönteisemmin
• Kastelu aktivoi ohimolohkon toimintaa – kuntouttava 

käyttö?
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Puutarhatoiminta mielenhoidossa

• Terapeuttiset keskustelut voivat olla ahdistavia.
• Toiminnassa hoitaja ja potilas voivat olla vertaisia.
• Havaintokyvyn aktivointi aistielämyksillä.
• Virikkeinen, ymmärrettävä ja turvallinen ympäristö 

parantaa todellisuudentajua. 
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Terapeuttinen puutarhatoiminta
ja kliininen masennus Gonzalez et al. 2009

• 12 vk ohjelma tiloilla, 2 x vk 3 h aktiivista tai passiivista 
toimintaa

• Kasvien hoito ja lisäys, kävelyt, maiseman tarkkailu, 
kukkien keruu

• Itsearvioitu depressio BDI, tarkkaavaisuus AFI, ympäristön 
ja toiminnan elvyttävyys PRS

• Interventio vähensi koettua depressiota ja paransi 
tarkkaavaisuutta kun lumoutuminen toiminnassa keskeytti 
märehtimisen.

• Vaikutus depressioon säilyi 3 kk intervention jälkeen.
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Mielenterveyskuntoutujat 
Rappe et al. 2008

• Tavoite: arvioida palstatoiminnan sopivuutta 
kuntoutusmuodoksi avohoidossa. 

• Osallistava tutkimus kuntoutujat, tukihenkilöt Annalan 
puutarhassa. 

• Viikoittaiset tapaamiset, noin tunti, 12 osallistujaa 
• Aineisto: kyselyt, päiväkirjat, havainnointi, valokuvaus. 
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Mielenterveyskuntoutujat
Rappe et al. 2008

Tulokset:
• Osallistujat arvostivat kovasti

– Mahdollisuutta olla ulkona
– Tehdä tarkoituksellista työtä
– Kokea ympäristöä kaikilla aisteilla

• Sadonkorjuu ja työskentely yhdessä oli arvostettua.



7.10.2018

Mielenterveyskuntoutujat
Rappe et al. 2008

• Osallistujat kertoivat olevansa rauhallisempia, iloisempia 
ja energisempiä. 

• Keskittymiskyky parani
• Sosiaalinen tuki ja hyväksyvä ilmapiiri tukivat autonomiaa 

ja hallintakeinoja. 
• Palstaviljely ryhmässä tukee terveiden yhteisöjen 

kehittymistä, joissa on tasa-arvoiset mahdollisuudet 
täysipainoiseen ja tyydyttävään arkeen huolimatta 
terveydestä ja sosiaalisesta asemasta. 
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Puutarhatoiminta vankilassa Rappe ym. 2016

• Palstaviljely, laatikkoviljely, työskentely puutarhalla
• Puutarhatoiminta aktivoi vankeja ja vahvisti itsetuntoa antamalla

mahdollisuuden käyttää tietoja ja taitoja sekä oppia uutta yhdessä
muiden kanssa. 

• Usko vapautumisen jälkeiseen selviytymiseen vahvistui
• Saatiin onnistumisen kokemuksia ja pitkäjänteisyys kehittyi
• Ryhmätoiminta edisti vuorovaikutusta sekä vankien että vankien ja 

henkilökunnan kesken
• Toiminta vahvisti itsetuntemusta, vahvisti itsemääräämistä
• Puutarhatoiminta tuki kuntoutumista tarjoamalla suljetussa 

ympäristössä mahdollisuuden normaaliin, arkipäiväiseen toimintaan.
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Stressi lievittyi

• Ulkona käyminen lisääntyi
• Mitä useammin kävi ulkona, sitä vähemmän oli koettua 

stressiä ja sitä enemmän luonto voimaannutti ja tuotti 
huolettoman vapauden kokemuksia.  
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Yhteenkuuluvuus vahvistui

• Yhdessä tekeminen, luottamuksen kehittyminen
• Yhdenvertainen kohtaaminen, välittäminen, itsen ja 

toisten hyväksi toimiminen
• Arvostus, kannustus
• Monipuolisti käsitystä toisista
• Myönteisen palautteen kautta itsetunto koheni ja käsitys 

itsestä muuttui paremmaksi
• Yhdisti eri kulttuureja.
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Varhaiskasvatus: lapsilähtöinen toiminta
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Opetus: koulupuutarhat
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Tutkimustuloksia

• Lasten ohjaamaton aktiivisuus lisääntyy
– Viherympäristöt lisäävät lasten omatoimista reipasta ja rasittavaa 

liikkumista (Wheeler ym. 2010, Almanza ym. 2012).

– Espanjassa asuminen vihreämmillä alueilla ja metsän 
läheisyydessä vähensi lasten liikkumattomuutta ja ylipainoa (Dadvand ym. 

2014).

• Mitä enemmän katupuita, sitä enemmän lapset liikkuu (Lovasi ym. 
2011).

• Liikkuminen luonnossa kehittää lasten tasapainoa ja 
motoriikkaa paremmin kuin leikkipuisto (Fjortoft 2001, Grahn ym. 1997)

• Leikkiminen tai kävely viheralueilla, viheralueiden ja 
kasvillisuuden määrä ja läheisyys lievittävät ylivilkkauden oireita 
parantaen keskittymistä, muistia, oppimista ja itsekontrollia. 
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Vihreät ympäristöt

• Tukevat lasten ja nuorten tervettä kehitystä.
• Liikutaan enemmän: lapsilla paremmat fyysiset taidot ja 

kunto, energisempiä, parempi itseluottamus, 
onnellisempia.

• Toiminnallisuus motivoi oppimaan synnyttämällä 
innostuneisuutta ja luomalla mieliinpainuvan 
kokemuspohjan myöhemmälle kognitiiviselle oppimiselle

• Ulkopäivinä oppilaat motivoituneempia oppimaan.
• Vihreä ympäristö elvyttää: lapset rauhoittuvat, opettajat 

vähemmän stressaantuneita, muisti paranee. 
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Koulupuutarha ja lasten hyvinvointi
Laaksoharju & Rappe 2017, Laaksoharju ym. 2013

• Puutarha on lapsiystävällinen ympäristö
• Omaehtoisen leikin tarjoumat aistirikkaassa ympäristössä

edistivät lasten sosiaalista vuorovaikusta, yhdessä toimimista ja 
oppimista.

• Ympäristö tuki mielikuvitusleikkejä ja leikkien pitkäkestoisuutta
• Kasvit inspiroivat ja tarjosivat monipuolisesti materiaaleja eri

käyttöön: puut erityisen tärkeitä
– Riskien arviointi ja hallinta kehittyi kokemuksen myötä

• Paikkasuhde kehittyi toiminnan kautta vähitellen kun lapset
saivat vapaasti tutkia ympäristöään.
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Hoitokodin kasvit 
http://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/02/HOITOKODIN_KASVIT_PDF.indd_.pdf
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facebook.com/ikainstituutti twitter.com/kainstituutti

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta.

erja.rappe@ikainstituutti.fi, @RappeErja
ikainstituutti.fi

mailto:erja.rappe@ikainstituutti.fi
http://www.ikainstituutti.fi
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