
 

 

Pro gradu -tutkielma 

 

 

 

Ympäristöongelmien ja luonnon herättämien 

tunteiden yhteys ympäristötietoisten 18–40-

vuotiaiden tekemiin ympäristötekoihin 

 

 

Siina-Riikka Saine 

 

 

 

 

Jyväskylän yliopisto 

Bio- ja ympäristötieteiden laitos 

Ekologia ja evoluutiobiologia 

27.5.2019  



  

 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta  
Bio- ja ympäristötieteiden laitos 
Ekologia ja evoluutiobiologia 
 
Siina-Riikka Saine: Ympäristöongelmien ja luonnon herättämien tunteiden 

yhteys ympäristötietoisten 18–40-vuotiaiden tekemiin 
ympäristötekoihin 

Pro gradu -tutkielma: 65 s., 2 liitettä (9 s.) 
Työn ohjaajat: Prof. Janne Kotiaho, FT Kaisa J. Raatikainen ja PsT 

Katriina Hyvönen 
Tarkastajat: Dos. Leena Lindström ja Dos. Esa Koskela 
Toukokuu 2019 
 

Hakusanat: kyselytutkimus, ympäristöahdistus, ympäristökäyttäytyminen 

Ihmistoiminnan aiheuttamat, ympäristön tilaan haitallisesti vaikuttavat 

ympäristöongelmat uhkaavat luontoa ja sen monimuotoisuutta. 

Ympäristöongelmien ratkaisemisessa yksilöiden teoilla on merkitystä. Tunteet 

ohjaavat osaltaan käyttäytymistämme, ja siksi onkin tärkeää tutkia tunteiden 

yhteyttä ympäristökäyttäytymiseen.  Tutkimukseni tavoitteena oli verkossa 

toteutettavan kyselytutkimuksen avulla selvittää, ovatko ympäristöongelmien 

aiheuttamat kielteiset ympäristöahdistuksen tunteet ja luonnontilaisessa 

luonnossa koetut myönteiset tunteet yhteydessä 18–40-vuotiaiden suomalaisten 

tekemien ympäristötekojen määrään. Määrällisen aineiston analysoinnissa käytin 

faktorianalyysia, Spearmanin korrelaatiokerrointa ja regressioanalyysia, ja lisäksi 

teemoittelin kerätyn laadullisen aineiston. Vastaajat (n = 368) olivat tehneet sitä 

enemmän ympäristötekoja, mitä voimakkaampia ympäristöahdistuksen tunteita 

tai myönteisiä luontotunteita he kokivat. Vastaajat ajattelivat ympäristöongelmista 

erityisesti ilmastonmuutosta, saasteita, muoveja ja biodiversiteetin heikentymistä. 

Tyypillisiä ympäristötekoja olivat jätteiden kierrätys, kulutuksen kohtuullisuus, 

ympäristöystävällisten liikkumistapojen ja kasvisruoan suosiminen sekä 

ruokahävikin välttäminen. Tulosten perusteella voi sanoa, että erityisesti 

ympäristötietoisten, korkeasti koulutettujen ja kaupungissa asuvien 18–40-

vuotiaiden keskuudessa ympäristöongelmien herättämät kielteiset tunteet ja 

luonnon herättämät myönteiset tunteet voivat motivoida tekemään 

ympäristötekoja. 
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Environmental problems are harmful impacts of human activity on the 

environment and these problems are threats for nature and biodiversity. The acts 

of individuals are an important part of solving environmental issues. Emotions 

may have an influence on our behavior. Therefore, it is important to study if 

environmental emotions correlated to eco-friendly acts. The aim of this study was 

to define if the magnitude of feelings of eco-anxiety, negative emotional responses 

caused by environmental problems or changes, and positive nature feelings 

correlates with the number of pro-environmental acts. The target group of the 

internet survey was 18-40-year-old Finnish adults. I analyzed the quantitative data 

by using factor analysis, Spearman correlations and regression analysis and the 

qualitative data by using thematic analysis. If respondent feels a lot of eco-anxiety 

or positive nature feelings, he or she makes also a lot of environmental acts. The 

respondents of questionnaire (n = 368) thought especially about climate change, 

pollutions, plastics and degradation of biodiversity. Recycling, moderate 

consumption, using eco-friendly vehicles, eating plant-based food and reducing 

food waste were typical eco-friendly acts. Results indicates that both negative and 

positive feelings can motivate environmental conscious 18-40-year-old, urban 

living, higher educated people to act more eco-friendly way.
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1 JOHDANTO 

1.1 Ihmistoiminnan haitalliset ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen 

Ympäristöongelmilla tarkoitetaan sellaisia ihmisten aiheuttamia ympäristön 

muutoksia, joita pidetään ongelmallisina esimerkiksi ekologisesta tai 

terveydellisestä näkökulmasta (Berninger ym. 1997). Tässä tekstissä 

ympäristöongelmilla tarkoitetaan ihmistoiminnan aiheuttamia paikallisia, 

alueellisia tai maailmanlaajuisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat ekologisesta 

näkökulmasta katsoen haitallisia. Ympäristöongelmista on oltu tietoisia 

viimeistään 1960- ja 1970-luvuilta lähtien. Rachel Carsonin teos Äänetön kevät 

(1963) käynnisti keskustelun ympäristömyrkkyjen aiheuttamista ongelmista, ja 

Donella Meadowsin Kasvun rajat (1973) nosti esiin maapallon kantokyvyn rajat, 

joskin keskustelua ympäristön- ja luonnonsuojelusta paikallisella tasolla oli käyty 

Suomessa jo aiemmin (Laakkonen ja Vuorisalo 2012). Hiilidioksidin merkitystä 

kasvihuoneilmiöön tutkittiin jo 1800-luvun lopussa (Arrhenius 1896), mutta 

ihmistoiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu alkoi 

vuosisata myöhemmin IPCC:n julkaistua ensimmäisen raporttinsa, jossa siihen 

mennessä kertynyttä ilmastonmuutostietoa kerättiin yhteen (IPCC 1990). 

Ympäristötietoisuudesta huolimatta kaikkia ympäristöongelmia ei suinkaan ole 

kyetty ratkaisemaan, minkä vuoksi luonnon monimuotoisuus heikkenee 

hälyttävää vauhtia (MEA 2005, Barnosky ym. 2011, Dirzo ym. 2014, Pimm ym. 

2014). Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnossa 

esiintyvää geneettistä muuntelua sekä lajien ja ekosysteemien vaihtelua ja 

runsautta (Primack 2010). Lajien sukupuuttoon häviämisen nopeus on kasvanut 

tuhatkertaiseksi verrattuna miljoonien vuosien aikaskaalalla laskettavan 

sukupuuttojen nopeuden keskimääräiseen tilaan (MEA 2005). Voidaankin puhua 

kuudennesta joukkosukupuutosta ja antroposeenin eläinkadosta (Barnosky ym. 

2011, Dirzo ym. 2014, Pimm ym. 2014). Selkärankaisten eliöiden populaatiokoot 
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ovat pienentyneet keskimäärin 60 % vuosien 1970 ja 2014 välillä (WWF 2018). 

Uhanalaisten lajien osuus vaihtelee eri lajiryhmien välillä: esimerkiksi 

sammakkoeläimistä uhanalaisiksi arvioituja on 41 % ja linnuista 13 % (IUCN 

2017). Suomessa noin 12 % arvioiduista eliölajeista on uhanalaisia (Hyvärinen ym. 

2019). Suomen luontotyypeistä uhanalaisia on 48 %, ja uhanalaisten osuus on 

suurin perinnebiotooppien (100 %) sekä metsäluontotyyppien (76 %) ryhmissä 

(Kontula ja Raunio 2018). 

Lajeja, eliöyhteisöjä ja ekosysteemejä uhkaavat pääosin erilaiset ihmistoiminnan 

aiheuttamat ympäristöongelmat. Monimuotoisuuden merkittävimpiä uhkia ovat 

elinympäristöjen häviäminen, heikentyminen ja pirstaloituminen esimerkiksi 

maankäytön muutosten tai saastumisen vuoksi, sekä ilmastonmuutos, 

luonnonvarojen ylikulutus ja ihmisten mukana kulkeutuvat vieraslajit ja taudit 

(Primack 2002, Salafsky ym. 2008, Bailie ym. 2010, WWF 2016, WWF 2018). 

Suomessa monelle lajille uhanalaisuuden merkittävimpänä syynä on 

metsäelinympäristöjen muutos, esimerkiksi lahopuun ja vanhojen metsien määrän 

väheneminen, tai avoimien elinympäristöjen umpeenkasvu (Rassi ym. 2010, 

Hyvärinen ym. 2019). Suomessa merkittävimmiksi luontotyyppejä uhkaaviksi 

tekijöiksi on arvioitu metsänhoitotoimet, ojittaminen, pellonraivaus, rakentaminen 

sekä vesien rehevöityminen (Kontula ja Raunio 2018). 

Ympäristövaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi I=PAT -yhtälön avulla 

(Ehrlich & Holdren 1971, Commoner 1972). Yhtälössä I:llä tarkoitetaan ihmisten 

ympäristövaikutuksia, jotka saadaan kertomalla yhteen ihmispopulaation koko 

(P), väestön vaurauden määrä (A) ja T eli käytettävissä oleva teknologia. 

Haitalliset ympäristövaikutukset kasvavat kulutuksen määrän kasvaessa joko 

väestönkasvun myötä tai kulutuksen määrän yksilöä kohden lisääntyessä (IPBES 

2018). 

Suomessa kotitalouksien kulutuksen osuus päästöistä on suuri, ja yksilöiden 

materiaalinkulutus paljon kestävää tasoa suurempi (Seppälä ym. 2009, 
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Lettenmeier ym. 2014).  Suomessa yksilön niin kutsuttu materiaalijalanjälki on 

keskimäärin 40 tonnia vuodessa, mutta ympäristön kannalta kestävänä tasona 

pidetään noin 8 tonnia vuodessa (Lettenmeier ym. 2014). Suomessa kotitalouksien 

kasvihuonekaasupäästöt ovat 68 % kotimaan loppukäytön päästöistä ja Suomen 

kokonaisenergiankulutuksesta yksityinen kulutus muodostaa 40 % (Seppälä ym. 

2009). Kotitalouksien ympäristövaikutuksista suurimman osan aiheuttavat 

liikenne ja matkailu sekä ruoka ja asuminen (Lähteenoja ym. 2007, Kotakorpi ym. 

2008, Seppälä ym. 2009). Kotitalouden kulutuksesta ne muodostavat 70–85 % 

(Lähteenoja ym. 2007, Seppälä ym. 2009). Kuitenkin joidenkin tulosten mukaan 

suomalaisessa yhteiskunnassa kulutuksen vähentäminen kestävälle tasolle 

pelkästään yksilöllisiä kulutustottumuksia muuttamalla on mahdotonta, ja 

kestävyys edellyttää institutionaalisia muutoksia esimerkiksi asumisratkaisujen 

osalta (Kotakorpi ym. 2008, Hirvilammi ym. 2014). 

Yksilöt voivat pyrkiä vaikuttamaan ympäristön tilaan erilaisilla teoilla 

(Lettenmeier ym. 2014, Ripple ym. 2017, Salo ja Nissinen 2017, Wynes ja Nicholas 

2017, Poore ja Nemeck 2018, Springmann ym. 2018), ja näitä ihmisten haitallisia 

ympäristövaikutuksia vähentäviä tai vaikutuksiltaan ympäristön kannalta 

myönteisiä tekoja kutsutaan tässä ympäristöteoiksi. Ympäristön tilan 

heikkenemisen pysäyttämiseksi tärkeinä ympäristötekoina pidetään muun 

muassa väestönkasvun hillintää, kasviperäisen ravinnon osuuden lisäämistä 

ruokavaliossa ja fossiilisia polttoaineita korvaavien teknologioiden käyttöönottoa 

(Ripple ym. 2017). Wynesin ja Nicholasin (2017) mukaan lapsiluvun 

pienentämisellä, yksityisautoilun ja lentomatkailun välttämisellä, uusiutuvaan 

energiaan siirtymisellä sekä kasviperäisellä ruokavaliolla yksilö voi saada aikaan 

suurimmat päästövähennykset. Pooren ja Nemeckin (2018) sekä Springmannin 

ym. (2018) tulosten perusteella kasvisruokavalioon siirtyminen ja ruokahävikin 

vähentäminen olisivat merkittäviä tekoja ympäristön kannalta. Toisaalta joidenkin 

kasvikunnan tuotteiden kasvattaminen kuluttaa eläintuotannon tavoin paljon 

vettä, maa-alaa ja lannoitteita tai torjunta-aineita, ja myös näiden kulutusta tulisi 
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vähentää (Poore ja Nemeck 2018). Luonnonvarojen kulutuksen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen suhteen ekologisesti kestävämmälle tasolle voidaan 

päästä myös esimerkiksi laskemalla asunnon lämpötilaa, vähentämällä 

asuinpinta-alaa yksilöä kohden ja parantamalla energiatehokkuutta (Lettenmeier 

ym. 2014, Salo ja Nissinen 2017).  Ekologisesti kestävämpään elämäntapaan 

voidaan pyrkiä myös muuttamalla kulutusta omistamisesta jakamiseen, 

tehostamalla kierrätystä, suosimalla kestäviä tuotteita, rajoittamalla vuosittaisia 

matkustuskilometrejä sekä muuttamalla vapaa-ajanaktiviteetteja 

ulkoilupainotteisemmiksi (Lettenmeier ym. 2014, Salo ja Nissinen 2017).  

Yksilölle ympäristötekojen tekeminen on tällä hetkellä osin vapaaehtoinen valinta. 

Kuitenkin 42 % suomalaisista kokee olevansa henkilökohtaisesti osaltaan 

vastuussa ilmastonmuutoksen vastaisista toimista (EU 2017), ja 64 % uskoo, että 

omilla valinnoilla on vaikutusta kansainvälisten päästötavoitteiden 

saavuttamisessa (Pöyry 2018). 65 % suomalaisista on viimeisen puolen vuoden 

aikana tehnyt jotakin, esimerkiksi käyttänyt julkista liikennettä tai kierrättänyt, 

päästöjensä hillitsemiseksi (EU 2017). Ostopäätöksiin ilmastonmuutos vaikuttaa 38 

prosentilla Ilmastobarometrin (2015) vastaajista. Suomalaisnuorista 42 % on täysin 

tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”olen vähentänyt kuluttamista 

ympäristösyistä” kanssa (Myllyniemi 2017).  29 % suomalaisista kokee, että 

väittämä ”olen muuttanut liikkumistani, ruokailutottumuksiani tai 

asumisratkaisujani ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi” kuvaa heitä hyvin tai 

melko hyvin (Ilmastobarometri 2015). 

1.2 Ympäristöongelmien ja luonnon herättämät tunteet  

Ympäristön muutokset ja ympäristöongelmat voivat herättää ihmisissä erilaisia 

kielteisiä tunteita ja aiheuttaa muita psyykkisiä vaikutuksia (Albrecht 2005, 

Albrecht ym. 2007, Salonen 2010, Searle ja Gow 2010, Doherty ja Clayton 2011, 

Cunsolo Willox 2012, Rees ym. 2015, Clayton ym. 2017, Pihkala 2017, Cunsolo ja 

Ellis 2018, Pihkala 2018a, Pihkala 2018b). Siihen, miten eri ihmiset reagoivat 
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ympäristöongelmiin, vaikuttavat muun muassa lapsuuden kokemukset, arvot, 

koulutus, persoonallisuus, maailmankatsomus, tavoitteet, ikä, sukupuoli ja 

yhteiskunnassa vallalla olevat normit (Gifford ja Nilsson 2014). 

Ympäristöongelmien psyykkiset vaikutukset voivat olla suoria ja akuutteja 

esimerkiksi tapauksissa, joissa yksilö kohtaa ympäristöongelmien konkreettisia 

seurauksia elinympäristössään (Doherty ja Clayton 2011, Clayton ym. 2017).  

Vaikutukset voivat olla myös epäsuoria, kuten kroonista huolta tulevaisuuden 

ympäristöriskeistä (Doherty ja Clayton 2011, Clayton ym. 2017). Esimerkiksi 

ilmastonmuutos voi herättää ihmisissä erilaisia vaikeita tunteita ja tuntemuksia, 

kuten epätoivoa, ahdistusta, huolta, surua, murhetta, menettämisen tunnetta, 

välinpitämättömyyttä, turtumusta, pelkoa ja avuttomuutta (Doherty ja Clayton 

2011, Clayton ym. 2017). Salosen (2010) mukaan esimerkiksi luonnon saastuminen 

ja oman luontomielipaikan menetys voivat aikaansaada pelkoa ja ahdistusta. 

Ihmisten aiheuttamat ympäristötuhot herättävät enemmän syyllisyyden ja häpeän 

tunteita verrattuna ”luonnollisiin” tuhoihin (Rees ym. 2015). Ilmastonmuutokseen 

liittyvän huolen on todettu olevan yhteydessä masennuksen, ahdistuksen ja 

stressin oireisiin (Searle ja Gow 2010). 

Ympäristön muutokset voivat aiheuttaa solastalgiaa: melankoliaa, jota tunnetaan 

itselle rakkaan ympäristön muuttuessa esimerkiksi tulvien, kaivostoiminnan, 

maankäytön muutosten tai puiden kaatamisen vuoksi (Albrecht 2005, Albrecht 

ym. 2007). Ympäristöongelmien aiheuttamia menetyksiä voidaan surra myös 

etukäteen (Cunsolo Willox 2012). Ympäristösurua voidaan pitää yhtenä ns. 

äänioikeudettoman surun muotona: luonnon suremista ei välttämättä pidetä 

sosiaalisesti hyväksyttävänä (Kevorkian 2004). Niin kutsuttu ekologinen suru on 

kuitenkin luonnollinen ja oikeutettu reaktio esimerkiksi ilmastonmuutoksen 

aiheuttamiin menetyksiin (Cunsolo ja Ellis 2018). 

Ympäristöongelmat ja ympäristöjen muutokset, kuten ilmastonmuutos ja 

elinympäristöjen muuttuminen, niiden uhka tai seuraukset voivat aiheuttaa 



6 

 

 

ihmisissä myös ympäristöahdistusta tai ympäristöahdistuneisuutta (Edwards 

2008, Pihkala 2017, Pihkala 2018a, Pihkala 2018b). Ympäristöahdistuksella ei 

tarkoiteta pelkkää ahdistusta, vaan siihen liitettyjä vaikeita, kielteisiä tunteita ovat 

ahdistuksen lisäksi esimerkiksi huoli, levottomuus, suru, alakulo, epätoivo, pelko, 

syyllisyys, avuttomuus ja viha (Pihkala 2017).  Ympäristöahdistusta voidaan pitää 

myös “yleistyneenä tunteena siitä, että olemassaolon ekologinen perusta on 

romahtamassa” (Leff 1990 ja Dickinson 2008 sit. Albrecht 2012). Tällä tavoin se 

lähestyy eksistentiaalisia kysymyksiä, ja ympäristöongelmien käsittelyn ja 

ympäristöahdistuksen taustalla voidaankin pohjimmiltaan ajatella olevan yksilön 

kuolemanpelko tai pelko ihmiskunnan tuhosta, mutta myös kaiken elämän 

loppumisesta luonnon tuhoutuessa (Pihkala 2018a). 

Vaikka huolta pidetään ympäristöahdistukseen kuuluvana yhtenä tunteena, ei 

ympäristöahdistus suoraan vastaa ympäristöhuolen termiä. Ympäristöhuoli 

määritellään aiemmissa tutkimuksissa ihmisen arvoihin liittyväksi ympäristön 

tilasta huolestuneeksi asenteeksi (Fransson ja Gärling 1999, Schultz 2000, Schultz 

2001, Bamberg 2003, Helm ym. 2018).  

Päinvastoin kuin ympäristöongelmat, luontoympäristö herättää ihmisissä 

monenlaisia myönteisiä tunteita ja tuntemuksia, ja lisäksi se vähentää kielteisiä 

tunnekokemuksia (Hartig ym. 2003, Park ym. 2010, Lee ym. 2011, MacKerron ja 

Mourato 2013, Korpela ym. 2014, Takayama ym. 2014, MacMahan ja Estes 2015). 

McMahan ja Estes (2015) osoittavat meta-analyysissaan, että luontoympäristö lisää 

myönteisiä tunteita kohtalaisessa määrin, ja se voi myös vähentää kielteisiä 

tunteita verrattuna muihin tutkittuihin ympäristöihin. Ihmiset ovat onnellisempia 

ulkona vihreillä tai luonnollisiksi määritellyillä alueilla kuin urbaanissa 

ympäristössä (MacKerron ja Mourato 2013). Myönteiset tunnereaktiot lisääntyvät 

metsässä (Hartig ym. 2003), ja metsäympäristön on todettu herättävän 

kaupunkiympäristöä enemmän mukavuuden, levollisuuden ja virkistymisen 

tuntemuksia (Lee ym. 2011). Lisäksi metsässä oleskelun on todettu lisäävän 

tarmokkuuden kokemusta (Park ym. 2010, Takayama ym. 2014). Metsässä 
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oleskelu vähentää hämmennyksen, masennuksen, uupumuksen ja 

jännittyneisyyden kokemuksia (Park ym. 2010). Myös vihan tunne vähenee 

metsässä (Hartig ym. 2003, Park ym. 2010). Emotionaalisen hyvinvoinnin on 

todettu lisääntyvän mitä enemmän aikaa käyttää luonnossa oleskeluun (Korpela 

ym. 2014).  

1.3 Koettujen tunteiden yhteys ympäristötekoihin 

Subjektiiviset tunnekokemukset ja tuntemukset ohjaavat käyttäytymistämme ja 

päätöksentekoamme (Nolen-Hoeksema ym. 2014). Jo 1990-luvulla tunnepohjaisten 

arvojen puute on nähty yhtenä mahdollisena syynä ympäristöongelmiin 

(Berninger ym. 1997). Onkin todettu, että tunteet voivat vaikuttaa myös 

ympäristökäyttäytymiseemme (Kals ym. 1999, Kals ja Maes 2002, Ojala 2005, 

Salonen 2010, Salonen 2012, Rees ym. 2015, Sokero ym. 2017). Tunteiden vaikutus 

ympäristökäyttäytymiseen voi olla jopa suurempi kuin kognitioiden (Kals ja Maes 

2002). 

Tunteet voivat vaikuttaa ympäristökäyttäytymiseen montaa eri kautta. Tunteilla 

voi olla välittäjän rooli ympäristötietoisuuden ja ympäristöystävällisen 

käyttäytymisen välillä (Carmi ym. 2015). Ripple ym. (2017) pitävät yhtenä 

tärkeänä ympäristötekona lasten ympäristökasvatuksen lisäämistä, mutta Salosen 

(2010, 2012) mukaan pelkkä tiedon lisääminen ei riitä, vaan tunnepitoiset 

luontokokemukset ovat olennaisia ympäristövastuulliseen toimintaan 

motivoitumisen kannalta. Tunteet voivat vaikuttaa ympäristöasenteeseemme eli 

siihen, kuinka suhtaudumme ympäristöasioihin, ja sitä kautta käyttäytymiseemme 

(Pooley ja O’Connor 2000). Myös esimerkiksi luontosuhteen vahvuutta on pidetty 

tekijänä, joka selittää ympäristöhuolen ja vastuullisen ympäristökäyttäytymisen 

yhteyttä (Nisbet ym. 2009). 

Myönteiset tunnepitoiset luontokokemukset voivat olla avain myötätunnon 

kokemiseen ympäristöä kohtaan, ja ne voivat saada aikaan halun suojella luontoa 
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(Salonen 2010). Myötätunnon korostaminen voi johtaa totutuista suojelutavoista 

poikkeaviin keinoihin suojella luontoa: esimerkiksi niin kutsutussa 

myötätuntoisessa luonnonsuojelussa eläimellä nähdään olevan arvo yksilönä, ei 

pelkkänä lajinsa edustajana (Ramp ja Bekoff 2015). Myös luontoa kohtaan 

tunnetun kiintymyksen on todettu olevan yhteydessä luontoa suojelevaan 

käyttäytymiseen (Kals ym. 1999). 

Myös kielteiset tunteet ja tuntemukset, joita ympäristöongelmien ajatteleminen ja 

näkeminen tai niiden seurausten kokeminen voivat aiheuttaa, voivat edistää 

ympäristötekojen tekemistä (Ojala 2005, Rees ym. 2015, Sokero ym. 2017). 

Kielteiset tunteet voivat viestittää ihmiselle itselleen ympäristökysymysten 

vakavuudesta ja merkityksestä (Salonen 2010). Ihmisten aiheuttamien 

ympäristöongelmien aikaansaaman syyllisyyden tunteen on koeolosuhteissa 

todettu voivan johtaa ympäristöaiheisen vetoomuksen allekirjoittamiseen (Rees 

ym. 2015). Huono omatunto voi olla keskeinen ilmastonmuutoksen hillintään 

pyrkivän toiminnan syy nuorilla (Sokero ym. 2017). Myös viha voi motivoida 

ympäristöystävällisiin tekoihin (Ojala 2005). Konsulttiyhtiö Pöyryn (2018) 

toteuttaman kyselyn vastaajista 73 % oli huolissaan hiilidioksidipäästöistä, ja 

huolestuneet olivat hieman valmiimpia tekemään tulevaisuudessa ilmastotekoja 

kuin ne, jotka eivät olleet huolestuneita.  

Kaikki tutkimukset eivät tue näkemystä siitä, että ympäristöongelmien herättämät 

kielteiset tunteet edistäisivät ympäristötekojen tekemistä (Kotakorpi ym. 2008, 

Ilmastobarometri 2015). Ilmastobarometrin (2015) vastaajista 70 % on täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Siitä 

huolimatta enemmistö arvioi, ettei ole muuttanut omaa toimintaansa 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: väittämä ”olen muuttanut liikkumistani, 

ruokailutottumuksiani tai asumisratkaisujani ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi” 

kuvasi 65 % vastaajista huonosti tai melko huonosti. Myöskään syyllisyys luontoa 

kuormittavasta teosta ei aina johda elämäntapojen muutokseen (Kotakorpi ym. 

2008). 



9 

 

 

Vaikka kielteiset tunteet kuuluvat elämään, ääritapauksissa ne voivat vaikuttaa 

haitallisesti käyttäytymiseemme ja hyvinvointiimme (Clayton ym. 2017). 

Vaikeiden tunteiden käsittelyn suhteen merkittävää onkin se, millaisia 

psyykkiseen itsesäätelyyn kuuluvia torjunta- tai selviytymiskeinoja yksilö käyttää.  

Koska globaalit ympäristöongelmat voivat herättää vaikeita tunteita, voivat 

ihmiset pyrkiä kollektiivisesti olemaan ajattelematta ympäristöongelmia 

(Norgaard 2006). Nuorten käyttämiä ilmastonmuutokseen liittyviä psyykkisiä 

selviytymisstrategioita ovat esimerkiksi ongelman vähättely, etäännyttäminen, 

sekä ongelman arvioiminen uudelleen ja sen näkeminen myönteisemmässä 

valossa (Ojala 2012). Myös ympäristöahdistus voi kuormittaa yksilöä, jolloin 

yksilö saattaa yrittää torjua tai kieltää sen (Edwards 2008, Pihkala 2017, Pihkala 

2018b). Jos tunteita säädellään kieltämällä ympäristöongelman olemassaolo tai 

vähättelemällä ongelmaa, ei yksilö luultavasti tee aktiivisesti ympäristötekoja, 

koska ongelmaa ei ikään kuin ole hänelle olemassa. Toisaalta myös 

ympäristötekojen tekeminen voi olla keino, jolla vaikeista tunteista pyritään 

selviämään (Ojala 2012). 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja hypoteesit 

Pro gradu -tutkielmassani olen kiinnostunut tunteiden yhteydestä 18–40-

vuotiaiden nuorten ja keski-ikää lähestyvien aikuisten ympäristökäyttäytymiseen. 

Ympäristöahdistuksen tunteita tai niiden vaikutusta ympäristökäyttäytymiseen on 

tutkittu tieteellisesti vasta vähän, vaikka yksittäisiä ympäristö- ja luontotunteita ja 

niiden vaikutusta käyttäytymiseemme onkin tutkittu (Kals ym. 1999, Kals ja Maes 

2002, Ojala 2005, Salonen 2010, Salonen 2012, Rees ym. 2015, Sokero ym. 2017, 

Pöyry 2018). Suomessa ympäristöahdistuksesta on kirjoittanut aiemmin Pihkala 

(2017, 2018a, 2018b), ja termiä on käytetty myös medioissa. Myönteisten tunteiden 

yhteys ympäristökäyttäytymiseen tunnetaan sekin melko huonosti (Kals ym. 1999, 

Salonen 2010, Ramp ja Bekoff 2015). Tässä tutkimuksessa pyrin lisäämään 

ymmärrystä tunteiden yhteydestä yksilöiden ympäristötekojen määrään.  
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Toteutin tutkimuksen kyselytutkimuksella, jossa keräsin laadullista ja määrällistä 

aineistoa. Laadullisen aineiston avulla selvitin, mitä ympäristöongelmia vastaajat 

erityisesti ajattelivat vastatessaan kysymyksiin ympäristöongelmien herättämistä 

tunteista (tutkimuskysymys 1) sekä millaisia ympäristötekoja vastaajat olivat 

tehneet vähentääkseen haitallisia ympäristövaikutuksiaan (tutkimuskysymys 2). 

Näihin kysymyksiin liittyen en muodostanut hypoteeseja kysymysten 

kartoittavan luonteen vuoksi. 

Määrällistä aineistoa hyödyntäen selvitin, onko ympäristöongelmien herättämien 

kielteisten tunteiden voimakkuus yhteydessä tehtyjen ympäristötekojen 

lukumäärään (tutkimuskysymys 3). Kysymykseen liittyvät hypoteesit olivat: 

H0: Ympäristöongelmien herättämien kielteisten tunteiden voimakkuudella ei ole yhteyttä 

yksilöiden tekemien ympäristötekojen lukumäärään. 

H1: Ympäristöongelmien herättämien kielteisten tunteiden voimakkuus on yhteydessä 

yksilön tekemien ympäristötekojen lukumäärään siten, että eniten ympäristötekoja tekevät 

ne, jotka kokevat tunteita kohtalaisissa määrin (”jonkin verran”; vrt. Ojala 2005, Rees ym. 

2015, Sokero ym. 2017). Voimakkaat kielteiset tunteet ovat mahdollisen yksilöä 

kuormittavan vaikutuksensa vuoksi yhteydessä vähäiseen määrään ympäristötekoja (vrt. 

Clayton ym. 2017, Pihkala 2017). Vastaajat, jotka eivät koe lainkaan kielteisiä tunteita 

ajatellessaan ympäristöongelmia, tekevät vain vähän tai eivät tee lainkaan ympäristötekoja.  

Selvitin myös, onko luonnontilaisen luonnon herättämillä myönteisillä tunteilla 

yhteys tehtyjen ympäristötekojen lukumäärään (tutkimuskysymys 4). Hypoteesit 

tähän kysymykseen liittyen olivat: 

H0: Luonnontilaisen luonnon herättämien myönteisten tunteiden voimakkuudella ei ole 

yhteyttä yksilöiden tekemien ympäristötekojen lukumäärään. 

H1: Luonnontilaisen luonnon herättämien myönteisten tunteiden voimakkuus on 

yhteydessä ympäristötekojen lukumäärään siten, että mitä voimakkaampia myönteisiä 
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tunteita yksilöt kokevat ajatellessaan luonnontilaista luontoa, sitä useampia 

ympäristötekoja he tekevät.  

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

Vastasin tutkimuskysymyksiin suomenkielisille 18–40-vuotiaille suomalaisille 

suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen keskeiseksi kohderyhmäksi 

määrittelin nuoret ja keski-ikää lähestyvät opiskelevat ja työssäkäyvät aikuiset. 

Kyselyn toteutin Internetissä Webropol 3.0 -kyselytyökalulla luodulla 

kyselylomakkeella, jonka muokkasin lopulliseen muotoonsa 15 esitestaajan 

palautteita hyödyntäen. Linkki kyselylomakkeelle (Liite 1) oli avoinna 24.5.–

10.6.2018.  

Kyselylomakkeen linkkiä jaettiin eri sähköpostilistojen, sosiaalisen median ja 

organisaatioiden sisäisten verkkopalveluiden kautta touko-kesäkuussa 2018. 

Lähetin kyselylomakkeen linkin kaikille suomenkielisille yliopistoille ja 

ammattikorkeakouluille (yhteensä 34 kpl). Suomenkieliset lukiot ja 

ammattioppilaitokset, joille lähetin kyselylinkin, valitsin Microsoft Excelin 

satunnaislukutoimintoa käyttäen listalta, joka perustui Opetushallituksen ja 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämän opintopolku.fi -sivuston 

oppilaitoslistaukseen. Listasin oppilaitokset aakkosjärjestykseen ja numeroin ne. 

Lukiot jaoin lisäksi sijaintinsa mukaan eri alueisiin (Uusimaa, muu Etelä-Suomi, 

Itä-Suomi, Lappi, Länsi- ja Keski-Suomi, Lounais-Suomi, Pohjois-

Pohjanmaa/Kainuu), ja jokaiselta alueelta valitsin satunnaisesti 10 % lukioista 

(yhteensä 34 lukiota 341 lukiosta). 67 ammatillisesta oppilaitoksesta valitsin 

satunnaisesti 10 koko Suomen alueelta. Lisäksi lähetin kyselylinkin 12 

jäsenmäärältään suurimmalle ammattiliitolle sekä STTK:n, Akavan ja SAK:n 

nuoriso- tai opiskelijaosastoille. Kyselylinkin ja saateviestin lähetin sähköpostitse 
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esimerkiksi organisaatioiden viestinnästä vastaaville henkilöille tai oppilaitosten 

tapauksessa opintojen ohjauksesta vastaaville. Koska kyseessä oli avoin 

kyselylinkki, sitä jaettiin tiettävästi eteenpäin esimerkiksi sosiaalisen median 

kanavissa. Lisäksi kyselylinkkiä jaettiin muutamissa ympäristö- ja luontoaiheisissa 

verkkomedioissa.  

Kolme ammattikorkeakoulua ja yksi lukio vaati organisaatiokohtaisen 

tutkimusluvan hakemista, jotta olisivat jakaneet kyselyä eteenpäin. 

Hakuprosessiin ei aikataulullisista syistä lähdetty. Kaikista organisaatioista en 

saanut vastausta, ja osa vastasi, että heillä on tapana jakaa vain oman 

organisaation kyselyitä eteenpäin.  

2.2 Kyselylomake ja sen laatiminen 

Esitin kyselylomakkeella kysymyksiä liittyen ympäristöongelmien ja luonnon 

aikaansaamiin tunteisiin sekä vastaajien tekemiin ympäristötekoihin (Liite 1). 

Ympäristötekoihin liittyvään monivalintakysymykseen valitsin 

vastausvaihtoehdoiksi tekoja tai elämäntapavalintoja, joita pidetään merkittävinä 

keinoina vähentää yksilön haitallisia ympäristövaikutuksia (Lettenmeier ym. 2014, 

Ripple ym. 2017, Salo ja Nissinen 2017, Wynes ja Nicholas 2017, Poore ja Nemeck 

2018, Springmann ym. 2018). Täydensin listaa väitteellä ”olen osallistunut 

luonnonsuojelutyöhön”. Tunteisiin liittyvien kysymysten avulla selvitin, kuinka 

voimakkaita kielteisiä ja myönteisiä tunteita ympäristöongelmien tai luonnon 

ajatteleminen vastaajissa herätti (1 = ei lainkaan, 2 = hieman, 3 = jonkin verran, 4 = 

melko paljon, 5 = paljon, 6 = hyvin paljon; vrt. Ojala 2005, Rees ym. 2015). Valitsin 

kielteiset tunteet kyselyyn pääosin aiempaan tutkimukseen perustuen (Albrecht 

2005, Ojala 2005, Doherty ja Clayton 2011, Cunsolo Willox 2012, Ojala 2012, Rees 

ym. 2015, Clayton ym. 2017, Pihkala 2017).  Kyselylomakkeella oli tunteiden 

joukossa mukana masennus, mutta se jätettiin pois analyyseista – osa vastaajista (3 

kpl) oli antamansa palautteen perusteella aiheellisesti sitä mieltä, ettei kyseessä ole 

tunne vaan mielialahäiriö (ICD-10-diagnoosi F32-F33). Tunnekysymysten 
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vastausasteikkoa laadittaessa otin vastaajien turhautumisen riskin, sillä vastaajille 

ei annettu tunnekysymysten yhteydessä vaihtoehtoa ”en osaa sanoa”, jolloin 

vastaajat ns. pakotettiin ottamaan kantaa.  

Vastaajilta kerättiin taustatietoja liittyen ympäristötietoisuuteen, sukupuoleen, 

ikään, asuinpaikkaan, lasten lukumäärään, koulutus- ja tulotasoon sekä kyselyn 

hetkiseen toimintaan (esimerkiksi opiskelija tai työsuhteessa; Liite 1). 

Taustoittavissa kysymyksissä oli mukana selviytymiskeinoja mittaavia väitteitä 

(Cybernetic Coping Scale; Edwards ja Baglioni 1993). Kyselyyn valikoin vain 

uudelleenarviointiin ja välttelyyn liittyvät väitteet kaikista 15 alkuperäisestä 

väitteestä, ja muokkasin väitteitä siten, että niissä puhuttiin ympäristöongelmista. 

Väitteisiin vastattiin kyselyssä asteikolla 1–5 (1 = erittäin harvoin tai ei koskaan, 2 

= melko harvoin, 3 = silloin tällöin, 4 = melko usein, 5 = hyvin usein tai aina). 

Taustatietojen avulla voitiin selvittää, millaisesta vastaajajoukosta oli yleisesti 

kyse. Taustamuuttujilla voi olla vaikutusta myös tutkittuun ilmiöön, mutta niiden 

merkityksen tutkiminen rajattiin tämän tutkielman ulkopuolelle aineiston 

laajuudesta johtuen. Taustamuuttuja-aineisto on hyödynnettävissä mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa. 

Vastaajia informoitiin kyselylomakkeen esittelytekstissä siitä, että vastaaminen 

kyselyyn tapahtui anonyymisti ja että tuloksia käsiteltäisiin luottamuksellisesti ja 

siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tuloksista tunnistaa. Vastaajille kerrottiin myös, 

että pääsy takaisinpäin kyselylomakkeella oli estetty. Tällä halusin estää 

vastauksien muuttamisen sen jälkeen, kun vastaaja oli lukenut myöhemmin 

lomakkeella esitetyt kysymykset. Lisäksi vastaajille kerrottiin, että tuloksia 

saatettaisiin hyödyntää kyseisen pro gradu -tutkielman lisäksi muissa aihealueen 

tutkimuksissa. 
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2.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Analyyseissa otin huomioon vain sellaiset vastaajat, jotka olivat vastanneet 

kaikkiin pakollisiin kysymyksiin ja lopuksi lähettäneet lomakkeen. Kyselyssä oli 

mukana vapaaehtoinen kysymys ajatelluista ympäristöongelmista, ja tämän 

kysymyksen osalta analysoin laadullisesti kaikki kerätyt vastaukset, mutta tätä 

aineistoa en hyödyntänyt tilastollisissa analyyseissa. Analyysien ja aineiston 

käsittelyn yhteydessä vastaajille annettiin yksilötunnisteet (esimerkiksi V001, jossa 

V = vastaaja), ja näitä on käytetty tuloksia esitettäessä sitaattien yhteydessä. 

Tutkimuksen päätyttyä aineisto arkistoidaan Jyväskylän yliopiston verkkolevylle, 

jonne on käyttöoikeuksiin perustuva rajoitettu pääsy, ja josta otetaan säännöllisesti 

varmuuskopio. Aineisto kerättiin anonyymisti, eikä vastaajia voi tunnistaa 

kerättyjen tietojen pohjalta.  

2.3.1 Laadullinen analyysi 

Laadullisen aineiston eli avointen kysymysten vastaukset jäsentelin ja analysoin 

teemoittelemalla. Käytin sisällön analyysissa induktiivista lähestymistapaa (Elo ja 

Kyngäs 2008). Toteutin analyysin ilman etukäteen laadittuja hypoteeseja, 

subjektiivisesti kertynyttä aineistoa tulkiten. Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja 

ryhmitellään eri teemojen alle.   Pyrin analyysissa informaation tiivistämiseen ja 

informaatioarvon lisäämiseen, eli siihen, että teemoja olisi riittävästi kuvaamaan 

aineiston moninaisuutta, mutta kuitenkin mahdollisimman vähän, jotta yksittäiset 

mainitut asiat kuvaisivat laajempia ilmiöitä. Analysoin avointen kysymysten 

vastausten sisällön etsimällä kerrottujen tekojen ja ongelmien joukosta 

yhtäläisyyksiä. Samankaltaiset vastaukset luokittelin saman temaattisen 

kategorian alle (esim. liitin ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen ja 

ilmastonmuutoksen suorat seuraukset kuten mannerjäätiköiden sulamisen 

ilmastonmuutos-teemaan). Vastaajien mainitsemat ympäristöongelmat 

teemoittelin 18 teemakategorian alle ja ympäristöteot 15 eri teemaan, ja laskin 

mainittujen ongelmien ja tekojen lukumäärät. 
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Joissain tapauksissa vastaaja raportoi tehneensä useita tekoja, jotka luokittelin 

saman teeman alle (esim. kohtuullisen kulutuksen teeman alle useita erillisiä 

tekoja), mutta laskin ne useammaksi kuin yhdeksi erilliseksi yksilön tekemäksi 

teoksi kvantitatiivisia analyyseja varten. Samoin toimin joidenkin ajateltujen 

ympäristöongelmien osalta (esim. erilaiset ilmastonmuutoksen seuraukset tai jäte-

teemaan kuuluvat roskaaminen ja jätehuollon mahdollinen toimimattomuus). 

Päinvastoin taas joidenkin ympäristötekojen osalta lukumääriä laskiessani 

yhdistin mainittuja tekoja. Näin tein esimerkiksi, jos vastaaja mainitsi 

lajittelevansa ja kierrättävänsä jätteensä (vrt. osa mainitsi vain lajittelevansa tai 

kierrättävänsä). Myös esimerkiksi pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen käytön 

laskin vain yhtenä tekona, koska useimmat kertoivat suosivansa näitä kaikkia. 

Osa vastauksista olisi voinut sopia useamman eri teeman alle. Esimerkiksi 

muovisaasteen ja muovijätteen luokittelin makro- ja mikromuovit -teemaan, 

vaikka olisin voinut luokitella ne vaihtoehtoisesti saasteiden tai jätteiden kanssa 

samaan luokkaan. Jonkin verran teemoittelussa on siis mahdollista osittaista 

päällekkäisyyttä, mutta yksittäiset ongelmat ja teot laskin aina vain yhteen 

teemaan kuuluviksi. Osa teemoista on selkeästi toisia laajempia tai sisältää 

keskenään hyvin eriasteisia tai erityyppisiä asioita. Esimerkiksi vegaanisen 

ruokavalion ja silloin tällöin vietetyn kasvisruokapäivän luokittelin 

samantyyppisiksi teoiksi ja samaan teemaan.  

2.3.2 Tilastollinen analyysi 

Aineiston tilastolliseen analysointiin käytin IBM SPSS Statistics 24 –ohjelmistoa 

(IBM Corp. 2016). 

Avointen kysymysten vastauksista kertyi laadullisen lisäksi määrällistä aineistoa. 

Hyödynsin ympäristötekojen osalta niitä koskevan avoimen kysymyksen aineistoa 

tilastollisissa analyyseissa. Laskin vastaajien raportoimien ympäristötekojen 

lukumäärät, ja käytin saamiani lukumääriä toisena ympäristötekojen määrää 

kuvaavana muuttujana monivalintakysymyksen ympäristötekojen ohella. 
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Tilastollisten analyysien tekemistä varten muodostin yksittäisten tunteiden 

voimakkuutta mittaavista muuttujista keskiarvosummamuuttujia hyödyntäen 

faktorianalyysia (Vehkalahti 2008). Faktorianalyysin avulla pyrin löytämään 

myönteisten ja kielteisten tunnemuuttujien joukosta keskenään eniten korreloivat 

ja jatkoanalyysien kannalta kiinnostavat tunteet. Faktorianalyysissa käytin 

rotatoitua faktorimatriisia (Varimax-rotaatio). Olin kiinnostunut vain faktoreista, 

joiden ominaisarvo (Initial Eigenvalue) oli suurempi kuin 1, ja jotka siten selittivät 

muuttujien varianssia parhaiten (Heikkilä 2014). Lisäksi olin kiinnostunut 

muuttujien latauksista faktoreille: kun latauksen itseisarvo on lähellä yhtä, selittää 

faktori hyvin muuttujan vaihtelua (Heikkilä 2014). Muodostin keskenään 

korreloivista ja samalle faktorille latautuneista muuttujista summamuuttujan, jos 

reliabiliteetista kertova Cronbachin alpha -arvo oli korkea (Heikkilä 2014); 

kaikkien muodostettujen summamuuttujien tapauksessa se oli vähintään 0,8. 

Reliabiliteetti kertoo mittauksen tarkkuudesta ja todellisen vaihtelun määrästä 

(Vehkalahti 2008). Summamuuttujat muodostin yhdistämällä parhaiten keskenään 

korreloivien muuttujien havaitut arvot, ja nimesin summamuuttujat alkuperäisten 

muuttujien pohjalta. 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käyttäen selvitin tunnemuuttujien 

keskinäisiä, yksittäisten tunnemuuttujien ja ympäristötekojen lukumäärien välisiä 

sekä summamuuttujien ja ympäristötekojen lukumäärien välisiä korrelaatioita. 

Lisäksi tarkastelin tunteiden ja ympäristötekojen yhteyksiä lineaarisella ja ei-

lineaarisella regressioanalyysilla, joiden selitysaste R² kuvasi sitä, kuinka hyvin 

tunteiden voimakkuuden vaihtelu selitti ympäristötekojen määrää. 

Lisäksi vastaajien profilointia varten muodostin välttely-summamuuttujan 

selviytymiskeinokyselyn väitteistä ”Yritän kääntää huomioni pois 

ympäristöongelmista”, ”Yritän pitää ajatukseni pois ympäristöongelmista” ja 

”Yritän välttää ympäristöongelmien ajattelua”. Väitteistä ”Ajattelen, että 

ympäristöongelmat eivät ole tärkeitä”, ”Ajattelen, että ympäristöongelmat eivät 
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ole vakavia” ja ”Ajattelen, etteivät ympäristöongelmat ole loppujen lopuksi kovin 

iso juttu” muodostin uudelleenarviointi-summamuuttujan. 

3 TULOKSET 

3.1 Taustatietoa vastaajista 

Kyselyyn vastasi 401 vastaajaa. Osa vastaajista oli halutun ikähaarukan (18–40-

vuotiaat) ulkopuolella, joten poistin vuonna 2001 syntyneet sekä ennen vuotta 

1977 syntyneet aineistosta. Kohderyhmään kuuluvia vastaajia oli 368. Kyselylinkki 

avattiin lisäksi 2161 kertaa niin, ettei vastaamista aloitettu, kyselyä tehty loppuun 

tai sitä ei lähetetty. 

 

Kuva 1. Vastaajien syntymävuosien jakauma. 
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Enemmistö kyselyyn vastanneista oli naisia (76,4 %). Suurin osa vastaajista kertoi 

asuvansa kaupunkimaisessa ympäristössä (82,9 %). Pääosin vastaajat olivat 

opiskelijoita (47,6 %) tai työsuhteessa (42,9 %). Vastaajista suurin osa ilmoitti 

koulutustasokseen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (68 %). Lähes 

kaikki vastaajat elivät joko alle 1000 euron (40,2 %) tai 1000–3000 euron 

nettokuukausituloilla (51,4 %). Pääosin vastaajat olivat lapsettomia (85,6 %). Sekä 

vastaajien iän keskiarvo että mediaani oli 28 vuotta (vuonna 1990 syntyneet), ja 

eniten vastaajien joukossa oli vuosina 1993–1996 syntyneitä (Kuva 1). 

Taulukko 1. Taustatietoa vastaajista: kuinka tuttuja ympäristöongelmat ovat 
vastaajille opintojen tai töiden kautta, kuinka tietoisia vastaajat ovat omasta 
ympäristökuormituksestaan, ja kokevatko vastaajat yksilön ympäristöteoilla 
olevan merkitystä. Luvut ovat osuuksia (%) vastaajista (n = 368). 

 

 Kyllä Ei Ei osaa 
sanoa 

Ympäristöongelmat tulleet aiheena esiin 
opinnoissa 

74,7 20,7 4,6 

Opiskellut alaa, johon ympäristöongelmat 
aiheena liittyvät 

57,6 40,2 2,2 

Työtehtävät liittyneet ympäristöongelmiin 26,9 71,5 1,6 

Selvittänyt ekologisen jalanjälkensä 51,4 43,8 4,9 

Kokee, että yksilön ympäristöteoilla on 
merkitystä 

90,8 2,7 6,5 

 

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että monet vastaajista olivat todennäköisesti 

hyvin tietoisia ympäristöongelmista ja myös ympäristöteoista (Taulukko 1). 

Vastaajista suuri osa ajatteli ympäristöongelmia varsin usein: 50,8 % vastaajista 

kertoi ajatelleensa ympäristöongelmia päivittäin tai lähes päivittäin ja 35,3 % 

ajatteli ympäristöongelmia viikoittain. Useat vastaajat (79,1 %) tunsivat jonkun, 

jonka kanssa voivat halutessaan keskustella tunteista, joita ympäristöongelmat 

herättivät. Selviytymiskeinokyselyn väitteistä muodostettujen summamuuttujien 
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perusteella voidaan sanoa, että valtaosalle vastaajista ympäristöongelmat olivat 

vakavia asioita, joiden ajattelemista ei yleensä pyritty välttelemään. 70,4 % vastasi, 

ettei koskaan välttele ympäristöongelmien ajattelua tai välttelee niiden 

ajattelemista erittäin tai melko harvoin. Lähes kaikki vastaajat (98,9 %) kertoivat, 

etteivät koskaan ajattele, etteivät ympäristöongelmat olisi vakavia, tärkeitä tai iso 

juttu, tai että he ajattelevat näin erittäin tai melko harvoin.  

3.2 Ajatellut ympäristöongelmat 

325 vastaajaa kertoi ympäristöongelmista, joita he erityisesti ajattelivat 

vastatessaan kysymykseen ympäristöongelmien herättämistä tunteista (Taulukko 

2). Kysymykseen vastanneet ajattelivat keskimäärin kolmea eri 

ympäristöongelmaa vaihteluvälin ollessa 0–13.  

Taulukko 2. Ympäristöongelmat, joita vastaajat kertoivat ajatelleensa vastatessaan 
kysymyksiin ympäristöongelmien herättämistä tunteista. Osuus (%) on teemaan 
luokiteltujen ympäristöongelmien osuus kaikista mainituista ongelmista. 

Ajateltu ympäristöongelma Lukumäärä Osuus 

Ilmastonmuutos 215 24,4 

Saastuminen, päästöt ja kemikalisoituminen 139 15,7 

Makro- ja mikromuovit 111 12,6 

Biodiversiteetin heikentyminen ja elinympäristöjen tuhoutuminen 102 11,6 

Roskaaminen ja jätteet 98 11,1 

Luonnonvarojen riittävyys ja sosiaaliset tekijät 36 4,1 

Metsien hakkuut 31 3,5 

Kulutuskulttuuri ja kestämätön luonnonvarojen käyttö 31 3,5 

Vesistöjen ja merien muut ongelmat 28 3,2 

Ihmisten asenteet 20 2,3 

Ympäristöongelmat yleisesti 15 1,7 

Kaivostoiminta 11 1,3 

Väestönkasvu 10 1,1 

Maatalouden ympäristökuormitus 8 0,9 

Öljy 8 0,9 

Ydinvoima 7 0,8 

Muut ympäristöongelmat 7 0,8 

Muut (teemoittelematta jätetyt) 3 0,3 

Yhteensä 880 100 
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Alla on avattu tarkemmin 11 eniten mainintoja saaneen ympäristöongelmateeman 

sisältöä. Loput 7 teemaa on käsitelty lyhyemmin yhdessä. Tekstin joukkoon 

nostettujen sitaattien kieliasu on alkuperäinen, ja lainausten perässä on vastaajan 

yksilötunniste (esim. V001, V = vastaaja). Pääosin vastaukset olivat ytimekkäitä ja 

luettelomaisia, ja siksi pidän mielekkäänä esittää vastaukset suurelta osin 

referaatteina, enkä suorina sitaatteina. 

Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutoksen seuraukset saivat 

ympäristöongelmista eniten mainintoja (24,4 % mainituista ympäristöongelmista). 

Ilmastonmuutoksen seurauksista mainittiin muun muassa aavikoituminen, 

lisääntyneet luonnonkatastrofit ja säiden lisääntynyt vaihtelu sekä jäätiköiden ja 

ikiroudan sulaminen. Myös vieraslajit mainittiin ilmastonmuutoksen yhteydessä. 

Jotkut vastaajat kertoivat ajatelleensa kasvihuoneilmiötä, kasvihuonekaasuja tai 

ilmastoa, ja oletin, että niillä viitattiin kasvihuoneilmiön voimistumiseen, 

kasvihuonekaasujen määrän kasvuun ja ilmaston muuttumiseen. 

Ilmastonmuutokseen liittyneissä vastauksissa näkyi myös säätilojen vaikutus 

kyselyn toteuttamisen hetkellä: 

”Ajattelin myös kuivuutta ja lämpötilojen nousua, joka on ollut havaittavissa 

ennätyslämpimän toukokuun aikana todella hyvin.” (V107) 

 

Saastuminen, päästöt ja kemikalisoituminen 

Saastumiseen, ympäristön pilaantumiseen, ympäristön kemikaalikuormitukseen, 

erilaisiin päästöihin ja päästölähteisiin liittyvät asiat mietityttivät monia vastaajia 

(15,7 % mainituista ympäristöongelmista). Vastaajat ajattelivat ylipäätään luonnon 

tai tarkemmin vesistöjen, pohjavesien, ilman, merien tai maaperän saastumista. 

Vastaajia huolettivat esimerkiksi ympäristömyrkyt, jätevesipäästöt, kemikaalit 

ruoassa tai torjunta-aineiden vaikutukset luontoon. Myös melu- ja valosaaste 

saivat maininnan. Vastaajia mietityttivät myös fossiilisten polttoaineiden 
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käyttäminen, erilaiset kestämättömät energiantuotannon tavat, lentäminen ja muu 

liikenne, sekä teollisuus. Yhdessä vastauksessa kiteytyi hyvin se, että tavalliseksi 

muodostunut elämäntapamme ja kulutuksemme aiheuttavat väistämättä 

kuormitusta ympäristöön:  

”ympäristön saastuminen tavanomaisen /normaalin kulutuksen vuoksi 

(työmatkat, asuminen ja ruoka, vaate/tekstiiliteollisuus).” (V002) 

Joissain vastauksissa tuli ilmi, että saastuminen huolestuttaa paitsi ylipäätään 

luonnon kannalta, myös ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi eräs 

vastaaja kertoi ajatelleensa sitä,  

”miten kehitysmaissa ihmiset elävät myrkkyjen ja kemikaalien yhteydessä”. 

(V025) 

Osa saastumiseen liittyneistä mainituista ympäristöongelmista oli yksittäisiä, 

paikallisia tapausesimerkkejä. Tällaisia olivat esimerkiksi tietyn turistien suosiman 

kohteen rannan saastainen tila sekä paikallinen pohjaveden pilaantumisriski: 

”Luonnolle tapahtuvia esim. tämä tänä keväänä ollut kemikaalivaunun 

vaurio rautateillä ja sitä kautta pohjaveden ja läheisten järvien/lampien 

tuhoutuminen.” (V233) 

 

Makro- ja mikromuovit 

Mikro- ja makromuovit, niiden aiheuttamat ongelmat ja niiden määrän kasvu 

tulivat esiin monissa vastauksissa (12,6 % mainituista ympäristöongelmista).  

Vastaajia mietitytti vesistöihin päätyvä muovi ja merten muovilautat, muovien 

kertyminen luontoon ja ravintoketjuihin, muovien aiheuttamat vaarat eläimille 

(esim. muoviin tukehtuminen) sekä erilaiset turhiksi koetut muovituotteet. Osin 

muoviin liittyvien vastausten määrä liittynee siihen, että muoveista on puhuttu 

viime aikoina runsaasti medioissa: 
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”Tällä hetkeellä esimerkiksi muovijätteen kertyminen vesistöihin on paljon 

tapetilla. Yleensä ne asiat, joita mediassa käsitellään nousevat omaankin 

mieleen ensimmäisenä.” (V106) 

 

Biodiversiteetin heikentyminen ja elinympäristöjen tuhoutuminen 

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin häviäminen ja köyhtyminen, 

lajien uhanalaistuminen ja sukupuuttoaalto sekä elinympäristöjen tuhoutuminen 

saivat useita mainintoja (11,6 % mainituista ympäristöongelmista). Joitakin 

vastaajia mietitytti tiettyjen lajien tai lajiryhmien, kuten eläinten, pölyttäjien, 

lintujen tai hyönteisten, tilanne. Joissain vastauksissa mainittiin, mistä syystä 

eliölajit kuolevat (esim. ”elinympäristöjen tuhoutumisen vuoksi”, jolloin vastaajat 

linkittivät elinympäristöt ja lajit toisiinsa, tai ”ihmisen toimesta”). Vastaajat 

kertoivat ajatelleensa esimerkiksi elinympäristöjen tuhoutumista, heikkenemistä ja 

pirstaloitumista, eläinten elintilan kaventumista, tai yleisemmin biomien tai 

ekosysteemien tilaa. Lisäksi osa vastaajista kertoi ajatelleensa ihmisten valtaamaa 

tilaa ja maankäyttöä: luonnontilaisen ympäristön muuttamista ihmisten käyttöön 

ja koskemattoman luonnon katoamista.  

Roskaaminen ja jätteet 

Myös roskaaminen ja jätteiden määrä mainittiin ympäristöongelmina (11,1 % 

mainituista ympäristöongelmista). Osa vastaajista kertoi tarkasti, millaisia jätteitä 

ajatteli: valtameriin päätyviä roskia, vaarallista jätettä, rakennusjätteen 

dumppaamista järveen tai ruoan poisheittämistä. Yksityisten ihmisten toimien 

lisäksi vastaajat olivat miettineet yritysten ja jopa mafian luontoon kätkemiä tai 

päästämiä jätteitä. 

Myös jätehuoltoon liittyvät ongelmat ja vähäinen tai tehoton kierrätys mietitytti 

kyselyyn vastanneita. Maininnan saivat sekä ihmiset, jotka eivät kierrätä, että 

maat, joissa kierrätystä ei ole järjestetty. Eräs vastaaja halusi selittää kokemiaan 

myönteisiä tunteita ympäristöongelmiin liittyen, ja kertoi myönteisestä 

käsityksestään jätteiden käsittelyn tilasta Suomessa: 
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”Ajattelin, että Suomessa on jätteiden lajittelun osalta asiat hyvin ja siksi 

voin tuntea hieman levollisuutta.” (V362) 

 

Luonnonvarojen riittävyys ja sosiaaliset tekijät 

Ympäristöongelmina pidettiin myös erilaisten luonnonvarojen riittävyyden 

heikkenemistä, kuten puhtaan makean veden loppumista tai sen saannin 

huononemista tietyillä alueilla, ruoantuotannon vaikeuksia, ruokaturvan 

heikkenemistä, öljyn loppumista sekä energian ja puhtaan ilman riittämättömyyttä 

kaikille.  Joitakin vastaajia mietityttivät myös edellä mainituista tai 

ilmastonmuutoksesta johtuvat erilaiset sosiaaliset haasteet, kuten veden 

riittävyyteen liittyvät konfliktit, Afrikan köyhyys, nälänhätä, ilmastonmuutoksen 

merkitys ihmiskunnalle, globaali ilmasto- ja ympäristöpakolaisuus, 

humanitaariset kriisit, eriarvoisuus, ja kaupunkikuva sekä kaupungistuminen. 

Joitakin vastaajia mietitytti erityisesti tilanne tulevaisuudessa. Tähän teemaan 

liittyvien ympäristöongelmien osuus oli 4,1 % kaikista mainituista ongelmista. 

Metsien hakkuut 

Vastaajat mainitsivat sekä yleisesti metsiin, Suomen metsiin että trooppisten 

alueiden metsiin liittyviä ympäristöongelmiksi kokemiaan asioita (3,5 % 

mainituista ympäristöongelmista). Vastaajat ajattelivat ylipäätään niin hakkuita 

kuin liian intensiivistä metsätaloutta ja monipuolisten metsärakenteiden 

tuhoutumista. Metsien käyttöön liittyvillä ongelmilla nähtiin olevan vaikutuksia 

sekä ihmisten että muiden lajien elämään: 

”Metsäkatoa (avohakkuut, minimaalinen lahopuun määrää jne.) ja sen 

vaikutuksia ilmastonmuutokseen, vesistöihin, eliöihin ja luonnon 

virkistyskäyttöön. Kaikki edellisistä vaikutuksista ovat kielteisiä nykyisillä 

metsänkäyttö menetelmillä.” (V122) 

 

”Suomen metsätalouden historia ja metsätalouden aiheuttamat vahingot 

Suomen luonnolle (monimuotoisuuden ja lajien häviäminen sekä ihmisenä 
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kokemani esteettisten arvojen lasku vanhojen ja koskemattomien metsien 

kattaessa tänä päivänä vain n. 1% Suomen metsistä)” (V312) 

 

Kulutuskulttuuri ja kestämätön luonnonvarojen käyttö 

Osa vastaajista oli ajatellut ympäristöongelmana länsimaista, ekologisesti 

kestämätöntä ja kulutuskeskeistä kulttuuria ja luonnonvarojen käyttöä (3,5 % 

mainituista ympäristöongelmista). Vastaajat ajattelivat muun muassa ylikulutusta, 

turhaksi kokemaansa rakentamista, tavaroiden tuotantoa ja kertakäyttökulttuuria, 

ja myös omaa kuluttajuuttaan, arkisia ostosvalintoja ja välttämättömien 

tuotteiden, kuten vaatteiden ja hygieniatuotteiden aiheuttamaa 

ympäristökuormaa. Myös talouskasvu nähtiin ongelmana: 

”kapitalismin vaatimus jatkuvasta talouskasvusta keinoilla millä hyvänsä” 

(V249) 

 

Vesistöjen ja merien muut ongelmat  

Aiemmin mainittujen roskaantumisen ja saastumisen lisäksi vastaajat kertoivat 

ajatelleensa myös vesistöjen ja merien muita ongelmia tai huononevaa nykytilaa 

(3,2 % mainituista ympäristöongelmista). Vastaajat ajattelivat esimerkiksi järvien 

ja Itämeren rehevöitymistä, jokien patoamista (erityisesti vastaajalle itselleen 

tärkeitä lähijokia), valtamerten happamoitumista, sekä koralliriuttojen häviämistä 

ja vaalenemista.  

Ihmisten asenteet 

Joissakin vastauksissa ympäristöongelmina pidettiin ihmisten asenteita ja 

suhtautumista ympäristöasioihin ja luontoon (2,3 % mainituista 

ympäristöongelmista). Vastaajat kertoivat ajatelleensa ihmisten itsekeskeisyyttä, 

itsekkyyttä tai luontosuhteemme antroposentrisyyttä. Toiset taas kertoivat 

ajatelleensa ihmisten passiivisuutta suurten ongelmien edessä tai ihmisten 
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piittaamattomuutta ympäristöä kohtaan. Eräs vastaaja myönsi myös itse toisinaan 

vaipuvansa välinpitämättömyyden tilaan: 

”Ylipäätään ihmisten välinpitämättömyys ympäristöongelmiin liittyen on 

mielestäni sangen huolestuttavaa. Valitettavasti se tuntuu olevan myös 

sangen tarttuvaa, ja olen itsekin ajoittain vaipunut epätoivoon asian kanssa 

ja siksi käyttäytynyt välinpitämättömästi ympäristöongelmien kannalta.” 

(V281) 

Myös maailmanpolitiikka sekä päättäjien avuttomuus ja suhtautuminen 

ympäristöongelmiin mainittiin vastauksissa. Esimerkkitapauksina mainittiin 

luonnon monimuotoisuutta uhkaavat poliittiset päätökset sekä Yhdysvallat ja 

[Yhdysvaltain presidentti Donald] Trump. Päättäjien toimien lisäksi yritysten ja 

ympäristöjärjestöjen toimet nousivat vastauksissa esiin, ja nämä tuntuivat 

herättävän joissain vastaajissa voimakkaita tunteita: 

”Päättäjien hidas reagointi maapallon pelastamiseksi, raha menee puhtaan 

luonnon edelle.” (V012) 

 

”Siitä miten maapallo tuhoutuu ja suurimmat saastuttajatahot eivät reagoi 

siihen mitenkään.” (V173) 

 

”Isojen tehtaiden ja joidenkin valtioiden 

väliinpitämättömyyttä/tietämättömyyttä ympäristöä kohtaan sekä tähän 

verraten omaa pienuutta.” (V195) 

 

”se, miten isot pelurit ovat vuosikymmenet päättäneet olla tekemättä asialle 

käytännössä mitään. Päästökauppa on pennikauppaa, kun oikeasti olisi 

pitänyt ajat sitten voimakkaalla sääntelyllä ohjata edes länsimaat eroon 

fossiilisista polttoaineista. Mutta ei, päättäjät ja isot ympäristöjärjestöt 

päättivät imeä öljy-yhtiöiden munaa lopulliseen lämpöhalvaukseen asti.” 

(V286) 

 

”-- sitä kuinka turhauttavaa on, että isot ympäristöjärjestöt eivät polittiisista 

syistä (raha) ota kantaa siihen että vegaaniruokavalio on ainoa vaihtoehto 

länsimaissa jos on vakavissaan ympäistöhaitoista.” (V254) 

 

Pari vastaajaa kertoi ajatelleensa erityisesti kehittyvien maiden tilannetta: 
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”Välinpitämättömyyttä kolmansissa maissa, tai niiden asukkaiden 

kyvyttömyyttä toimia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.” (V272) 

 

”kehitysmaiden valmiudet ottaa osaa ympäristöongelmien taklaukseen omalta 

osaltaan.” (V248) 

 

Ympäristöongelmat yleisesti 

Osa vastaajista kertoi ajatelleensa ”kaikkia” ympäristöongelmia tai niiden 

laajuutta yleisellä tasolla, yleistä ympäristökriisiä, Maapallon tilaa, laajasti 

ihmisten toimintaa, tai maailmanlaajuisia ongelmia, joita ei voi rajata vain yhden 

valtion alueelle (1,7 % mainituista ympäristöongelmista). Lisäksi mainittiin 

ympäristöongelmat, joihin voi itse suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa, ja ”yleisesti 

uutiset ympäristöongelmista”. Myös ongelmien linkittyminen toisiinsa tuli esiin 

vastauksissa: 

”Kuitenkin ajatukseni olivat ensisijaisemmin yleisessä maapallon ihmisten 

aiheuttamien ympäristöongelmien verkostossa, sillä nähdäkseni liki kaikki 

ympäristöongelmat limittyvät tavalla tai toisella toisiinsa.” (V217) 

 

Muut teemat 

Kaivostoiminnan vaikutukset ympäristöön mietityttivät muutamia vastaajia joko 

yleisellä tasolla tai erityisesti Suomen kaivoslain tai Talvivaaran kaivoksen 

tapauksessa (1,3 % mainituista ympäristöongelmista). Osa vastaajista kertoi 

ajatelleensa ympäristöongelmana hallitsematonta väestönkasvua (1,1 % 

mainituista ympäristöongelmista). Joitakin vastaajia mietitytti ruoantuotanto tai 

maatalouden ympäristökuormitus, erityisesti eläinten kasvattamisen vaikutukset 

ympäristöön (0,9 % mainituista ympäristöongelmista). Myös öljy ja ydinvoima 

tulivat vastauksissa esiin (0,9 % ja 0,8 % mainituista ympäristöongelmista): 

vastaajat ajattelivat muun muassa öljyvuotoja, ydinvoimalaonnettomuuksia, 
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ydinjätteen loppusijoitusta sekä esimerkkitapauksena Pyhäjoelle tulevaa 

ydinvoimalaa. Lisäksi vastauksissa mainittiin otsonikerroksen ohentuminen, 

happamoituminen, eroosio, maaperän köyhtyminen ja mahdolliset Suomea 

koskevat ympäristökatastrofit (yhteensä 0,8 % mainituista ympäristöongelmista). 

Vastausten joukkoon mahtui muutama vaikeammin tulkittava tai määriteltävä 

vastaus (0,3 % mainituista ympäristöongelmista). Yhdessä vastauksessa lueteltiin 

eri tunteita, ja oletin, että tässä oli vastattu ohi aiheen, eikä tarkoitettu näitä 

ympäristöongelmina. Maininnan ympäristöongelmina saivat myös eläinten ja 

kasvien muuttuminen sekä luonnontieteiden saastuminen. 

3.3 Ympäristöteot ja niiden lukumäärät 

Kysymykseen ”Oletko tehnyt ympäristötekoja?” vastaajista 354 vastasi ”kyllä”, ja 

14 vastasi ”ei” tai ”en osaa sanoa”. Kun vastaajille annettiin lista mahdollisista 

ympäristöteoista (lomakkeen 15. kysymys, ks. Liite 1), vain 3 vastasi, ettei ollut 

tehnyt mitään listan teoista osittain tai kokonaan ympäristösyistä. Näistä vain yksi 

vastasi, ettei uskonut tulevaisuudessakaan tekevänsä mainittuja tekoja 

ympäristösyistä.  

Monivalintakysymykseen vastattujen ympäristötekojen määrä yksilöä kohden 

vaihteli 0 ja 13 välillä. Avoimeen kysymykseen vastattujen yksilön 

ympäristötekojen vaihteluväli oli huomattavasti suurempi (minimi 0, maksimi 45). 

Avoimeen kysymykseen raportoitujen tekojen mediaani 5,0 (keskihajonta = 4,24, n 

= 368) oli pienempi kuin monivalintakysymyksen vaihtoehdoista valittujen 

ympäristötekojen mediaani 7,0 (keskihajonta = 2,36, n = 368; Taulukot 3 ja 4). 

Avoimeen kysymykseen ympäristöteoista vastasi 354 vastaajaa, joista yksi jätti 

vastauskentän tyhjäksi. Esittelen teemoittain teot, joita vastaajat (n = 353) kertoivat 

tehneensä. Tekstin joukkoon nostettujen sitaattien kieliasua ei ole muokattu, ja 

lainausten perässä on vastaajan yksilötunniste. 
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Taulukko 3. Ympäristötekojen lukumäärät monivalintakysymyksen pohjalta, teon 
tehneiden osuus kaikista vastaajista (n = 368) ja teon osuus kaikista teoista. 

Ympäristöteko Lkm 
Osuus 
vastaajista 

Osuus 
teoista 

Lajittelee ja kierrättää jätteet 347 94,3 13,6 

Pyrkii ostamaan vain tarpeeseen 328 89,1 12,9 

Välttää ruoan pois heittämistä 326 88,6 12,8 

Kulkee pääsääntöisesti kävellen, pyöräillen tai julkisilla 264 71,7 10,4 

Harkinnut lapsilukuaan 205 55,7 8,1 

Vähentänyt lihan/eläinperäisten ruokien syöntiä 191 51,9 7,5 

Valinnut kotiin ympäristöystävällisen energiaratkaisun 165 44,8 6,5 

Vähentänyt yksityisautoilua 137 37,2 5,4 

Osallistuu luonnonsuojelutyöhön (esim. lahjoitukset) 132 35,9 5,2 

Käyttää palveluita, jotka edistävät jakamiskulttuuria 117 31,8 4,6 

Vähentänyt lentomatkailua 113 30,7 4,4 

Ei syö lihaa, syö säännöllisesti muita eläinper. ruokia 86 23,4 3,4 

Ei matkusta lentäen 51 13,9 2,0 

Lopettanut yksityisautoilun 40 10.9 1,6 

Ruokavalio on vegaaninen 40 10,9 1,6 

Ei ole tehnyt mitään edellä mainituista 3 0,8 0,1 

Yhteensä 2545 100 100 

 

Taulukko 4. Teemoiteltujen ympäristötekojen lukumäärät avoimen kysymyksen 
pohjalta sekä teemaan kuuluvien tekojen osuus kaikista teoista. Vastaaja (n = 353) 
on voinut mainita useita samaan teemaan liitettyjä tekoja. 

Itse raportoitu ympäristöteko Lkm Osuus teoista 

Vastuullinen, kohtuullinen kuluttaminen 540 26,5 

Jätteiden kierrätys ja roskien kerääminen 395 19,4 

Kasvisruoan suosiminen 197 9,7 

Vähäpäästöisten liikkumistapojen suosiminen 174 8,5 

Kansalaisvaikuttaminen 171 8,4 

Sähkön ja veden säästäminen 169 8,3 

Autoilun päästöjen vähentäminen 96 4,7 

Muu ympäristöystävällinen ruokavalio 92 4,5 

Lentämisen haitallisten vaikutusten vähentäminen 65 3,2 

Metsän ja puutarhan hoito 36 1,9 

Vapaa-ajan viettoon liittyvät teot 28 1,4 

Uravalinta 26 1,3 

Ruokahävikin minimointi 20 1,0 

Lasten määrän rajoittaminen 16 0,8 

Asumisratkaisut 15 0,7 

Yhteensä 2040 100 
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Vastuullinen, kohtuullinen kuluttaminen 

Monien vastaajien ympäristöteot liittyivät kulutustapoihin tai niiden muutokseen 

(26,5 % mainituista ympäristöteoista). Jotkut vastaajista kertoivat 

kulutuskriittisyydestä tai talouskasvun ja ylikulutuksen kyseenalaistamisesta. Osa 

kertoi kuluttavansa vastuullisesti, kestävästi, harkitsevasti, tiedostavasti tai 

luontoa ajatellen. Useimmissa kuluttamiseen liittyneissä vastauksissa 

kuluttaminen näyttäytyi erilaisten tuotteiden ostamisena tai ostamatta 

jättämisenä, mutta joillekin kulutus oli laajempi käsite, ja meni osittain päällekkäin 

muiden teemojen, kuten ravintoon, asumiseen tai liikkumiseen liittyvien 

valintojen, kanssa. 

Vastaajat kertoivat yrittäneensä vähentää tai vähentäneensä (vähän, suuresti, 

radikaalisti) kulutustaan, ja minimalistinen elämäntapa nähtiin ympäristötekona: 

yksi vastaaja kertoi omistavansa todella vähän tavaraa ja vaatteita. Vastaajat 

kertoivat välttelevänsä tarpeettomiksi kokemiensa tai uusien tuotteiden ostamista, 

tai ostavansa uutena vain välttämättömät asiat tai siinä tapauksessa, jos eivät 

käytettynä löydä tarvitsemaansa.  

”En ostele turhaan. Harkitsen ostopäätöksiäni. En haali kotiini tavaraa vain 

trendien takia.” (V346) 

Vastaajat kertoivat myös tuotteista tai materiaaleista, joiden kuluttamista 

välttelivät. Jotkut kertoivat, etteivät harrasta ”shoppailua” tai sisustamista tai 

himoitse merkkivaatteita, toiset taas boikotoivat luontoon välinpitämättömästi 

suhtautuvia yrityksiä tai olivat vähentäneet ketjuliikevaatteiden kulutusta, 

tuotteiden tilaamista verkosta tai Kiinassa tuotettujen tuotteiden ostamista. 

Kertakäyttöisiä tuotteita, turhia pakkausmateriaaleja, turhien kemikaalien ja 

”myrkkyjen” ostamista sekä turhaa tulostamista välteltiin. Myös ilmaisjakelun 

kieltäminen ja hormonaalisten valmisteiden käyttämättömyys nähtiin 

ympäristötekoina. Muovin käyttöön oli kiinnitetty tietoisesti huomiota tai sen 
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käyttöä välteltiin. Muovien välttelyyn pyrittiin, vaikka se saatettiin kokea 

vaikeaksi, ja joillekin välttely oli selkeästi merkittävä asia: 

”välttelen turhia muovituotteita kuin ruttoa.” (V182) 

Vastaajat kertoivat ostopäätöstä tehdessään suosivansa tuotteita, jotka he mielsivät 

ympäristöä vähemmän kuormittaviksi. Vastaajat suosivat esimerkiksi kotimaisia, 

reilun kaupan kriteerein tai vastuullisesti tuotettuja, ympäristösertifikaatein 

merkittyjä, luonnonmateriaaleista tai kierrätysmateriaaleista valmistettuja, tai 

luomu-, lähi- tai ekotuotteita.  Ympäristöystävällisyyden lisäksi vastauksissa näkyi 

siis myös laajemmin eettisyys. Ympäristötekoja tehtiin liittyen esimerkiksi 

vaatteiden ja rakennusmateriaalien hankintaan. Kulutusvalintoihin vaikutti 

henkilökohtainen taloustilanne: ympäristöystävällisempiä tuotteita pyrittiin 

ostamaan taloudellisen tilanteen mukaan.  

Osassa vastauksista korostui kulutuksen kestävyys tuotteiden käyttöiän 

pidentämisen näkökulmasta. Vastaajat kertoivat suosivansa vaatteiden, 

huonekalujen tai elektroniikan hankkimista käytettynä, ja osa myös myi tai 

lahjoitti omia tarpeettomiksi käyneitä tavaroitaan eteenpäin. Myös tavaroiden 

huoltaminen, korjaus, uusiokäyttö ja tuunaus mainittiin. Eräs vastaajista kertoi 

välttelevänsä turhaa pois heittämistä, ja myös dyykkaus roskalavoilta mainittiin. 

Osa vastaajista kertoi suosivansa vaihtotaloutta, vuokraamista tai lainaamista 

mahdollisuuksien mukaan. 

”Vaihto- ja lainaus/vuokraus. Jokainen ei tarvitse omaa esim. ikkunapesuria, 

oksatrimmeriä, autoa, tai vaikka vohvelirautaa. Lainaus tuttavapiirissä.” 

(V276) 

Vastaajat kertoivat suosivansa kertakäyttöisten tuotteiden sijaan erilaisia 

kestotuotteita, kuten kestokasseja ja -vaippoja sekä kuukuppia ja mukana 

kannettavia vesipulloja. Vastaajat suosivat myös sellaisia tuotteita, joiden 

materiaalia, raaka-aineita tai käyttöikää pitivät ympäristön kannalta jotain toista 

parempana vaihtoehtona, kuten biohajoavia tai paperisia pusseja, keltaista wc-
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paperia, ympäristöystävällisiä kotitaloustuotteita, akkulaitteita ja bambuisia 

hammasharjoja. Myös siivous- ja pesuaineissa sekä kosmetiikassa vastaajat 

suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita, kuten luonnonkosmetiikkaa tai 

palasaippuaa. 

Vastaajat kertoivat myös lahjojen antamiseen liittyvistä ympäristöteoistaan. 

Lahjaksi haluttiin antaa aineettomia lahjoja, kuten elämyksiä, tai ekologisina 

pidettyjä, itse tehtyjä ja tarpeellisia lahjoja. Juhlat voitiin pyrkiä viettämään myös 

kokonaan ilman lahjoja. 

Myös tupakoinnin lopettaminen tai tupakoimattomuus nähtiin ympäristötekona:  

”En koskaan teininäkään tupakoinut, koska ympäristövaikutukset (ei 

terveyssyyt)” (V167) 

Jätteiden kierrätys ja roskien kerääminen 

Monen vastaajan ympäristöteot liittyivät jätteisiin (19,4 % mainitusta 

ympäristöteoista). Kotitalousjätteiden lajittelu ja/tai kierrättäminen olivat yksi 

eniten mainituista ympäristöteoista. Osa kierrättäjistä kertoi, mitä kaikkia jätteitä 

kierrättää: esimerkiksi paperin, pahvin, metallin, lasin, muovin, biojätteen, 

elektroniikan, paristot tai pullot ja tölkit. Muutamat kertoivat lajittelevansa 

huolellisesti tai jopa intohimoisesti. Jotkut kertoivat kompostoivansa, ja osa kertoi 

kierrättävänsä myös julkisissa tiloissa, työpaikalla, matkaillessaan tai ystävien 

luona, jos se oli mahdollista. Yksi vastaaja kertoi, ettei heitä viemäreihin mitään 

ylimääräistä. Vastauksista näkyi paitsi se, että vastaajat olivat valmiita näkemään 

kierrättämisen eteen vaivaa, myös se, ettei kaikkien jätteiden kierrättäminen ole 

mahdollista kaikilla alueilla Suomessa: 

”näen ylimääräistä vaivaa, jotta hankalatkin kierrätettävät tulevat 

kierrätettyä oikein” (V041) 

”Kierrätän jätteitä (paitsi energiajätekeräystä ei ole lähiseudulla)” (V204) 
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Osassa kierrätysvastauksista näkyi toiminnan ajallinen muutos: vastaaja kertoi 

aloittaneensa kierrättämisen tai sen opettelun, panostaneensa kierrättämiseen tai 

kiinnittäneensä entistä enemmän huomiota kierrätykseen. Vastaajat kertoivat 

myös pyrkivänsä vähentämään jätteen määrää kotona ja työelämässä tai 

tuottavansa vain vähän roskaa. 

”paras jäte on syntymätön jäte” (V336) 

Jotkut vastaajat kertoivat, etteivät roskaa tai sotke luontoa, tai että he keräsivät 

toisten roskia luonnosta. Erikseen mainittiin lasinsirujen ynnä muiden vaarallisten 

roskien sekä koirankakan kerääminen. Eräs vastaaja mainitsi, että kantaa 

tupakantumpeille omaa rasiaa taskussaan. 

”En heitä roskiani luontoon (koska näköjään se [roskaamatta jättäminen] on 

joillekin täysin ylivoimainen teko)” (V355) 

Ruokahävikin minimointi 

Vastaajat kertoivat yrittävänsä välttää ruokahävikin syntymistä, kiinnittäneensä 

hävikin määrään huomiota tai etteivät heitä ruokaa hukkaan (1,0 % mainituista 

ympäristöteoista). Alennustuotteiden ostaminen, ruoan tilaaminen vanhentuvaa 

ruokaa myyvästä verkkokaupasta ja nahistuneiden salaattien elvyttäminen olivat 

vastaajien mainitsemia tekoja liittyen ruokahävikin minimoimiseen. 

Kasvisruoan suosiminen 

Vastauksista löytyi hyvin monenlaista eriasteista kasvisruoan suosimista (9,7 % 

mainituista ympäristöteoista). Erilaisia kasvisruokavaliota mainittiin lukuisia 

veganismista pescovegetarismiin ja vegaanipainotteiseen sekasyöntiin. Vastaajat 

saattoivat kertoa joko välttelevänsä eläinperäisiä tuotteita tai vähentäneensä 

niiden syömistä tai kertoivat syövänsä kasvispainotteisesti. Osa vastaajista oli 

lisännyt kasvisten syöntiä, oli valinnut kaupassa tai lounaalla kasvisvaihtoehdon 

tai vietti kasvisruokapäiviä. Yksi vastaaja kertoi valinneensa lapselleen 

päiväkodissa kasvisruoan. Osa vastaajista vältteli joitain tiettyjä eläinperäisiä 
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ruokia, ja oli esimerkiksi vähentänyt kaiken lihan, punaisen lihan tai 

”suurteollisesti” tuotetun lihan kulutusta. Jotkut söivät kalaa, mutta eivät muuta 

lihaa. Jotkut taas eivät syöneet kalaa, joku taas ei syönyt uhanalaista tai 

kasvatettua, vaan vain itse kalastamaansa kalaa. Myös maitoa välteltiin tai sen 

käyttöä oli vähennetty. 

”Olen tietoisesti vähentänyt lihan käyttöä ja monipuolistanut kotimaisten 

kasvisten ja vihannesten käyttöä sekä erilaisten proteiininlähteiden käyttöä.” 

(V266) 

Kuten jätteiden kierrätykseen liittyvissä vastauksissa, myös joissain 

kasvissyöntivastauksissa näkyi toiminnan ajallinen muutos tai toiminnan kesto: 

vastaaja esimerkiksi oli palannut kasvissyöjäksi tai kertoi, kauanko oli syönyt 

tietyllä tavalla. 

”20 vuotta ilman teollista lihaa eli ruokavalioon kuuluu riista (poro, hirvi, 

linnut) sekä kala.”(V183) 

”Olen 11. vuotta kasvissyöjä, joista 2 vuotta aiemmin vegaanina, nyt pyrin 

pikku hiljaa samaan.” (V214) 

Muu ympäristöystävällinen ruokavalio 

Kasvisruoan suosimisen lisäksi myös muita ympäristöystävällisen ja -tietoisen 

ruokailun tapoja nousi esiin (4,5 % mainituista ympäristöteoista). Vastaajat 

kertoivat suosivansa kotimaista ruokaa, ruokaa lähitiloilta tai maatilatoreilta, 

satokauden kausituotteita, luomuruokaa tai reilun kaupan tuotteita tai tekevänsä 

muuten mielestään hyviä valintoja ruokakaupassa. Eräs vastaaja kertoi suosivansa 

luomuruokaa taloudellisen tilanteensa mukaan. Vastaajat kertoivat myös 

hyödyntävänsä luonnonkasveja, villiyrttejä tai omien kanojen munia, tai 

kasvattavansa esimerkiksi vihanneksia ja juureksia. Myös omavaraisuus, 

(palsta)viljely, kalastaminen, riistanhoito ja metsästys mainittiin ympäristötekona. 

Lisäksi vastauksissa esiintyi välteltyjä ruokia: vastaajat kertoivat joko välttävänsä 

tai vähentäneensä esimerkiksi riisin, soijan tai palmuöljyn käyttöä. 



34 

 

 

Ympäristöystävällisyyden ohessa ruokavalion muuttamiseen olivat vaikuttaneet 

muut eettiset syyt: 

”Lähiruuan ja tuotteiden suosiminen. (Kuljetuksen aiheuttamat haitat 

vähenee. Lisäksi myös esimerkiksi runsas kaukaa rahdattujen avokadojen 

käyttö kasvissyöjänä on huono valinta. Etelä-Amerikan vesiongelmat näillä 

alueilla ja rikollisuus). ” (V276) 

Vähäpäästöisten liikkumistapojen suosiminen 

Moni vastaaja kertoi liikkuvansa joko osittain tai pääosin pyöräillen, kävellen ja 

julkisilla kulkuneuvoilla, tai kertoi muuten suosivansa vähäpäästöistä liikkumista 

tai mielestään ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä (8,5 % mainituista 

ympäristöteoista). Jotkut kertoivat suosivansa liikkumista saastuttamattomilla 

tavoilla tai välttävänsä fossiilisia polttoaineita käyttäviä liikennevälineitä. Eräs 

vastaaja kertoi suosivansa sähköttömiä ja moottorittomia kulkupelejä. Jotkut 

vastaajat kertoivat vähentäneensä bussilla kulkemista tai suosivansa pyöräilyä 

julkisen liikenteen sijaan tai junaa linja-auton sijaan. Osa kertoi kävelevänsä töihin, 

osa suosi työmatkapyöräilyä, ja eräs vastaaja kertoi käyttävänsä kaupunkipyöriä. 

Eräs kertoi käyttävänsä julkisia myös pidemmillä matkoilla sen sijaan, että lainaisi 

autoa, toinen kertoi kävelleensä ja pyöräilleensä omien sanojensa mukaan pitkiä 

matkoja. Yksi vastaaja tunnusti kuitenkin olevansa valmis tarvittaessa siirtymään 

autoiluun: 

”Liikun kävellen/pyörällä/julkisilla kulkuneuvoilla. Tosin, mikäli olisi tarvis, 

ostaisin auton ilman kummempia omantunnontuskia.” (V053) 

Autoilun päästöjen vähentäminen 

Mainituista ympäristöteoista 4,7 % liittyi autoiluun. Ympäristötekona mainittiin 

(yksityis)autoilun vähentäminen, autosta luopuminen tai se, ettei omistanut autoa 

tai ajokorttia. Eräs vastaaja kertoi, ettei aio hankkia omaa autoa, ellei näe sitä 

välttämättömäksi. Autoa ei käytetty arjessa tai turhaan, tai autoa käytettiin vain 
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hätätilanteiksi mielletyissä tilanteissa. Osa vastaajista halusi myös jatkossa pärjätä 

ilman omaa autoa: 

”Tehnyt alustavan päätöksen siitä, että järjestän asumiseni niin, ettei minun 

tulevaisuudessakaan tarvitse omistaa henkilöautoa.” (V142) 

Vastauksissa tuli esiin myös se, että autoilusta luopumisen sijaan voi pyrkiä 

autoilemaan ympäristöystävällisemmin. Jotkut olivat ostaneet vähäpäästöisen 

auton tai sähköauton tai muuttaneet autonsa bioetanolilla kulkevaksi. Eräs 

vastaaja kertoi ajavansa aina uudella autolla, mahdollisesti siksi, että sen päästöjen 

voi olettaa olevan vanhaa autoa pienemmät.  Myös monen asian hoitaminen 

samalla autoreissulla nähtiin ympäristötekona, samoin kimppakyydit. 

Taloudellinen ajotapa ja ”vähemmän kuluttava diesel” mainittiin myös. 

Vastauksissa tuli esiin sekin, että autoilun vähentäminen on luonnollisesti 

yhteydessä muihin liikkumistapoihin siirtymiseen: 

”Oman auton käytön vähentäminen-> jalan tai pyörällä kulkeminen” (V024) 

Lentämisen haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Mainituista ympäristöteoista 3,2 % liittyi lentämiseen. Vastaajat kertoivat 

vähentäneensä lentämistä tai totesivat, etteivät matkusta tai eivät aio enää 

matkustaa lentäen. Ympäristötekona pidettiin myös yritystä vähentää lentämistä, 

lentämisen harkitsemista, vain harvoin lentämistä tai tekemättä jätettyä 

lentomatkaa. 

”Olen päättänyt vältellä jonkin verran lentämistä, sillä olen tehnyt vuoden 

sisällä useita lentomatkoja ja se ahdistaa.” (V172) 

”Pyrin välttämään autoilua enkä ole lentänyt vuosiin osittain siitä syystä 

että en halua potea huonoa omaatuntoa.” (V229) 

 

Jotkut kertoivat suosivansa suoria lentoja tai maksavansa vapaaehtoisen maksun 

kompensoidakseen lentopäästöjään. Kaikille lentämisen lopettaminen ei ollut 
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elämäntilanteen vuoksi vaihtoehto, vaikka osa pyrki lomamatkojen lisäksi 

välttämään myös työhön liittyvää lentämistä:  

”Vältän lentämistä (vähennän, en lopeta - asun ulkomailla, lennämme 

molempien kotimaihin, mutta ei muille lomille).” (V293) 

”en lennä myöskään työn vuoksi, ellei ole käytännössä pakko (näin on hyvin 

harvoin, olen lentänyt yhden yhdensuuntaisen lennon 8 vuoden aikana)” 

(V004) 

”Minua ahdistaa lentäminen, siis en pelkää lentämistä vaan ahdistaa päästöt, 

ja yritän olla lentämättä lomamatkoilla. Ulkomaille suuntautuvilla 

työmatkoilla on yleensä pakko lentää koska ei ole aikaa matkustaa muilla 

tavoin. Kaverit matkustavat lentäen vähän väliä, heitä asia ei selvästi paina.” 

(V298) 

Vapaa-ajan viettoon liittyvät teot 

Osa vastaajista kertoi vapaa-ajanviettoon, kuten ympäristötietoiseen 

matkustamiseen, liittyvistä ympäristöteoistaan (1,4 % mainituista 

ympäristöteoista).  Vastaajat kertoivat suosivansa lähi(seutu)matkailua, 

esimerkiksi matkailua Kainuussa ja Lapissa, tai kaukomatkailevansa harkiten. 

Jotkut vastaajat kertoivat vähentäneensä matkustamista ylipäätään. 

Matkustusvälineenä suosittiin junaa, bussia tai laivaa, ja matkakohteessa 

paikallisia ravintoloita ja muita yrityksiä. Vapaa-aikaan liittyvinä 

ympäristötekoina vastaajat pitivät myös vaeltamista ja retkeilyä perheen kanssa 

sekä vapaa-ajan viettämistä luonnossa. Myös se, ettei vastaajalla ollut lemmikkejä, 

nousi esiin, samoin pohdinnat lemmikkien ympäristövaikutuksista:  

”Olen miettinyt jopa lemmikkien ympäristövaikutuksia, vaikka se ei olekaan 

syy miksi minulla ei nyt ole lemmikkiä.” (V298) 

Energian ja veden säästäminen 

Myös energian tai veden säästämiseen tähtäävät toimet tai muut ekotehokkuuteen 

pyrkivät ympäristöteot saivat mainintoja (8,3 % mainituista ympäristöteoista). 

Vastaajat miettivät tai tarkkailivat sähkön tai veden kulutustaan, tai ostivat 
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uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua, vihreää tai ekosähköä. Erikseen 

mainittiin aurinko-, tuuli- ja vesisähkö sekä maalämpö. Ydinvoiman tukeminenkin 

nähtiin ympäristötekona, vaikka vastaaja mainitsi sillä olevan myös haitallisia 

ympäristövaikutuksia. 

Osa ympäristöteoista liittyi pyykinpesuun tai peseytymistapoihin. Vastaajat 

esimerkiksi peseytyivät tai pesivät pyykkiä harvakseltaan tai viileää vettä 

käyttäen. Myös harvakseltaan saunominen, kompostoiva wc ja se, ettei vastaajalla 

ollut asunnossaan vesivessaa, mainittiin ympäristötekoina. Vastausten joukossa 

oli myös luovia tapoja säästää vettä: eräs vastaaja esimerkiksi käytti 

peseytymisestään jäävää vettä kasviensa kasteluun.  

Energiaa vastaajat säästivät muun muassa pitämällä kotinsa sisälämpötilan 

matalana, sammuttamalla valot ja sähkölaitteet, joita eivät tarvinneet ja 

käyttämällä energiatehokkaita kodinkoneita. Ympäristötekoina mainittiin myös 

esimerkiksi lämmittäminen puilla, jotka oli haettu metsästä ilman koneita, ja 

leivinuunin lämmitysenergian hyödyntäminen ruoanlaitossa. 

Asumisratkaisut 

Kaikista mainituista teoista 0,7 % oli asumisratkaisuihin liittyviä, kuten muutto 

pienempään asuntoon tai asuminen pienessä asunnossa, eko-omakotitalossa tai 

kimppakämpässä. Eräässä vastauksessa mainittiin ympäristötekona kimppa-

asuminen appivanhempien kanssa. Yksi vastaajista koki kerrostalossa asumisen 

ympäristöteoksi, vaikka pohtikin asuintalonsa energiatehokkuutta: 

”asun kerrostalossa (joka on kylläkin energiatehokkuudeltaan liian vanha kun 

on vuodelta 1988)” (V179) 

Kansalaisvaikuttaminen 

Monet vastaajien mainitsemista ympäristöteoista olivat erilaisia vaikuttamisen 

tapoja (8,4 % mainituista ympäristöteoista). Ympäristötekoina pidettiin 

esimerkiksi muiden ihmisten neuvomista tai innostamista, ympäristötietoisuuden 
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levittämistä sekä järjestöjen tukemista, vapaaehtoistyötä ja poliittista 

yhteiskunnallista vaikuttamista. 

Monille ympäristöaiheista puhuminen julkisesti tai tuttaville vaikutti olevan 

tärkeää. Esille tulivat muun muassa mielipidevaikuttamiseen ja valistamiseen 

liittyvät teot, kuten valistustyö sosiaalisen median kanavissa. Vastaajat olivat 

pyrkineet edistämään jätteiden kierrätystä tai tehokasta energiankäyttöä 

taloyhtiössään tai työpaikallaan ja antaneet ympäristöaiheista palautetta 

yrityksille. Vastaajat kertoivat myös ohjeistaneensa ja innostaneensa ystäviään, 

vanhempiaan tai muita läheisiään ympäristötekojen tekemiseen. Myös 

ympäristöaktivistien kouluttaminen sekä lasten ympäristökasvatus mainittiin. 

Oman ymmärryksen lisäämistä, ympäristöuutisoinnin seuraamista ja oman 

hiilijalanjäljen tiedostamista pidettiin niitäkin ympäristötekoina.  

”kannustan ihmisiä ympärilläni elämään ympäristöystävällisesti omalla 

esimerkilläni ja lisäämällä tietoisuutta (mutta vain kysyttäessä, en halua 

tuputtaa!) ympäristöongelmista ja –teoista” (V041) 

”yritän myös parhaani mukaan avata muiden ihmisten silmiä heidän 

toimintansa ja valintojensa seurauksille/vaikutuksille” (V057) 

”Vanhempien luona auttanut ottamaan käyttöön kompostin, koska biojätettä 

ei maalla kerätä erikseen sekajätteestä.” (V266) 

Jotkut vastaajat kertoivat lahjoittavansa rahaa konkreettisiin 

luonnonsuojelutoimiin tai tukevansa muulla tavoin luonnonsuojelutoimijoita. 

Vastaajat kertoivat järjestöjen jäsenyyksistä ja rahan lahjoittamisesta ikimetsän 

ostoon, ympäristön- tai luonnonsuojelujärjestöille, kehitysmaiden naisten 

mikrolainoihin ja ihmisoikeusjärjestöille. Myös vapaaehtoistyö tai toiminta 

esimerkiksi veganismia edistävässä järjestössä ja öljyntorjuntajoukoissa mainittiin, 

samoin osallistuminen kestävän kehityksen projekteihin, metsäkartoituksiin, 

perinnebiotooppien (eli esimerkiksi luonnonniittyjen ja -laidunten) hoitoon tai 

talkoisiin esimerkiksi vieraskasvilajien kitkemiseksi, ympäristön siivoamiseksi tai 
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soiden ennallistamiseksi. Yksi vastaaja kertoi osallistuneensa ympäristöaiheisiin 

mielenosoituksiin ja tempauksiin. 

Myös politiikkaan liittyvät teot saivat mainintoja ympäristötekoina. 

Ympäristötekona pidettiin ympäristöasioita ajavien henkilöiden tai puolueiden 

äänestämistä ja yhteyden ottamista poliitikkoihin. Vastauksissa mainittiin myös 

politiikassa toimiminen, lakialoitteiden kannattaminen, lakilausuntojen 

antaminen, kuntalaisaloitteen alullepano ja vetoomusten allekirjoittaminen.  

Eräs vastaaja kertoi tehneensä ilmoituksia ympäristönsuojelurikkeistä. Lisäksi yksi 

vastaaja mainitsi ympäristöteokseen sijoittamisen vastuullisiin rahastoihin. 

Metsän ja puutarhan hoito 

Luontoa kunnioittavaa elämää, omasta metsästä, maasta, pihasta tai puutarhasta 

huolehtimista pidettiin niitäkin ympäristötekoina (1,9 % mainituista 

ympäristöteoista). Vastaajat olivat muun muassa istuttaneet puita ja kukkia, 

hoitaneet ja rakentaneet viheralueita, jättäneet osan pihastaan luonnontilaan 

niityksi, suunnitelleet pölyttäjäystävällisemmän pihan taloyhtiölle ja käyttäneet 

puutarhanhoidossa luonnonmukaisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Maininnan 

saivat myös maisemanhoito, vieraslajien torjunta, pelloille jätetyt 

suojavyöhykkeet, tontilla oleva riistapelto ja permakulttuurinen viljelytapa. 

Eläinten talviruokinta sekä linnunpönttöjen tekeminen ja niiden laittaminen 

metsään keväisin mainittiin nekin ympäristötekoina.  

Myös vastaajan omistaman metsän suojelu ja erilaiset metsän monimuotoisuutta 

parantavat metsänhoidolliset ratkaisut nähtiin ympäristötekoina. Vastaajat 

kertoivat osallistuneensa metsänhoitoon, istuttaneensa metsää ja jättäneensä 

hakkuiden yhteydessä säästöpuita metsään. 

”Metsänomistajana päätös mennä luonto edellä. (Eikä talous ja rahallinen 

hyöty edellä kuten valtio ja yleiset ohjeistukset/ilmapiiri suosittelee)” (V276) 
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”omissa metsissä on luovuttu avohakkuista, suositaan sekametsiä, lahopuuta 

lisätään, pysyvä suojelualue on perustettu ja alueita on jätetty täysin metsän 

käytön ulkopuolelle” (V366) 

Uravalinta 

Ympäristötekona pidettiin myös työskentelyä ympäristökysymysten parissa ja 

luonto- tai ympäristöalan opiskelua (1,3 % mainituista ympäristöteoista). Vastaajat 

työskentelivät muun muassa luonnonsuojelun, kiertotalouden ratkaisujen, 

ympäristöongelmien ja niiden ratkaisemisen, ekologisen vastuunkannon 

politisoimisen tutkimisen tai yritysten ympäristövaikutusten vähentämisen 

parissa. Eräs vastaaja kertoi kehittäneensä työpaikkansa ympäristöohjelmaa. Myös 

kandidaatin- tai pro gradu -tutkielman tekeminen luonnonsuojeluun tai 

ilmastonmuutokseen liittyvästä aiheesta mainittiin ympäristötekona. Yksi vastaaja 

kertoi tekevänsä yrityksenä (tmi) kestäviä valintoja. Myös yhteistyöprojektit 

ympäristönhoitoon liittyen luokittelin tähän teemaan. 

”Työni liittyy hyvin läheisesti ympäristön tilan tutkimukseen ja sen 

perimmäinen tarkoitus on löytää keinoja sen parantamiseen.” (V136) 

”opiskelen alaa jonka kautta toivon pääseväni vaikuttamaan” (V353) 

 

Lasten määrän rajoittaminen 

Muutamat vastaajat ilmoittivat ympäristöteokseen (vapaaehtoisesti valitun) 

lapsettomuuden tai lisääntymisen tietoisen rajoittamisen (0,8 % mainituista 

ympäristöteoista). Ympäristötekoina pidettiin ehkäisyn käyttöä ja sitä, että 

vastaajalla ei ollut lapsia tai että vastaaja ei ollut (omia) lapsia aikomassakaan 

hankkia. Toisaalta myös se, että vastaajalla oli [vain] kaksi lasta, koettiin 

ympäristötekona. Jotkut kokivat, että vapaaehtoinen lapsettomuus tai sen vakava 

harkinta oli heille ympäristöteoista merkittävin: 

”Ja kaikista tärkeimpänä: en missään tapauksessa hanki omia lapsia tähän 

kulutusorjuuteen. Jonotan myös vasektomiaan varmistaakseni, ettei 

vahinkojakaan satu. Jos olisin nainen ja tulisin vahingossa raskaaksi, 

juoksisin hippulat vinkuen hakemaan keskeytyslääkkeet.” (V286) 
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3.4 Ympäristöongelmien sekä luonnon herättämien tunteiden voimakkuuden ja 

ympäristötekojen lukumäärän vertailu 

Ajatellessaan ympäristöongelmia vastaajat kokivat tunteista voimakkaimmin – 

melko paljon, paljon tai hyvin paljon – huolta (84 % vastaajista) ja surua (69,6 % 

vastaajista). Huolta ja surua monet kokivat voimakkaasti myös siinä tapauksessa, 

että he ajattelivat ympäristöongelmien havaitsemista luonnossa (75,8 % ja 68,0 %). 

Luonnontilaisessa tai sen kaltaisessa luonnossa korostuivat ilon, onnellisuuden ja 

levollisuuden tunteet. Melko paljon, paljon tai hyvin paljon iloa koki 89,1 %, 

onnellisuutta 87,6 % ja levollisuutta 87 % vastaajista.  

                 

Kuva 2. Ympäristöahdistuksen tunteiden summamuuttujaan sisältyvät 
ympäristöongelmien ajattelemisen herättämät tunteet ja niiden lataukset faktorille, 
jonka pohjalta summamuuttuja on muodostettu. Lataukset kuvaavat sitä, kuinka 
hyvin faktori selittää muuttujan vaihtelua.  Cronbachin alpha kuvaa mittauksen 
tarkkuutta ja todellisen vaihtelun määrää. 

Faktorianalyysin pohjalta muodostin ympäristöahdistuksen tunteita kuvaavan 

summamuuttujan ympäristöongelmien ajattelemisen herättämistä kielteisistä 

tunteista (Kuva 2). Ajateltaessa ympäristöongelmia kaikki koetut kielteiset tunteet 

korreloivat keskenään positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi lukuun ottamatta 

välinpitämättömyyttä (Liite 2). Välinpitämättömyys korreloi vain huolen ja surun 
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kanssa tilastollisesti merkitsevästi, ja näidenkin kanssa negatiivisesti (Liite 2), 

mutta se ei latautunut muiden kielteisten tunteiden kanssa samalle faktorille.  

Muodostin luonnossa havaittujen ympäristöongelmien herättämistä tunteista 

summamuuttujan vastaavista keskenään korreloivista kielteisistä tunteista kuin 

edellä. Nimesin tämän summamuuttujan ympäristöahdistuksen tunteiksi 

luonnossa (Cronbachin alpha = 0,928).  

Taulukko 5. Spearmanin korrelaatiot myönteisten luonnossa koettujen tunteiden 
välillä. Tilan säästämiseksi taulukossa on esitetty vain myönteiset luonnontilaisen 
luonnon herättämät tunteet. *** = korrelaatio on merkitsevä <0,001 tasolla (n = 
368). 

 Toivo Ilo Onnellisuus 

Ilo .416***   

Onnellisuus .404*** .777***  

Levollisuus .372*** .584*** .645*** 

 

                   

Kuva 3. Myönteisten luontotunteiden summamuuttujaan sisältyvät luonnossa 
koetut tunteet ja niiden lataukset faktorille, jonka pohjalta summamuuttuja on 
muodostettu. Lataukset kuvaavat sitä, kuinka hyvin faktori selittää muuttujan 
vaihtelua. Cronbachin alpha kuvaa mittauksen tarkkuutta ja todellisen vaihtelun 
määrää. 
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Myönteisten luontotunteiden summamuuttujan muodostin keskenään 

korreloivista ja samaan faktoriin latautuneista luonnontilaisessa luonnossa 

vietettyyn aikaan liittyvistä tunteista (Taulukko 5, Kuva 3). 

Vastaajien tekemien ympäristötekojen määrään vaikuttivat positiivisesti sekä 

hänen kokemiensa ympäristöahdistuksen tunteiden että myönteisten 

luontotunteiden voimakkuus (Taulukko 6): mitä voimakkaammat tunteet, sitä 

enemmän tekoja. Vastaajat, joissa ympäristöongelmat herättivät voimakkaita 

kielteisiä tunteita, myös kokivat voimakkaita myönteisiä tunteita oleskellessaan 

luonnontilaisessa luonnossa, jossa ympäristöongelmia ei ole havaittavissa 

(Taulukko 6). Lisäksi mitä välinpitämättömämpi vastaaja oli, kun hän ajatteli 

ympäristöongelmia, sitä vähemmän hän teki ympäristötekoja (avoimen 

kysymyksen teot: Spearmanin ρ = -0,155, n = 368, p = 0,003; 

monivalintakysymyksen teot: Spearmanin ρ = - 0,170, n = 368, p = 0,001). 

Taulukko 6. Spearmanin korrelaatiokertoimet ympäristöahdistuksen tunteiden, 
luonnossa koettujen ympäristöahdistuksen tunteiden ja myönteisten 
luontotunteiden voimakkuuden sekä ympäristötekojen lukumäärien välillä. *** p 
< 0,001, ** p = 0,001, n = 368. Käytettyjen lyhenteiden selitykset: teot (a) = 
ympäristötekojen määrä avoimen kysymyksen tekojen perusteella, teot (m) = 
ympäristötekojen määrä monivalintakysymyksen tekojen perusteella. 

 

 Ympäristöahdistuksen 
tunteet 

Ympäristöahdistuksen 
tunteet luonnossa 

Myönteiset 
luontotunteet 

Teot 
(a) 

Ympäristöah-
distuksen 
tunteet 
luonnossa 

.701***    

Myönteiset 
luontotunteet 

.256*** .308***   

Teot (a) .358*** .357*** .213***  

Teot (m) .349*** .377*** .173** .587*** 
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Regressioanalyysien tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta selitysasteet 

olivat kohtuullisen pieniä (Taulukko 7). Kvadraattisten mallien selitysasteet olivat 

pääsääntöisesti hieman suurempia kuin lineaaristen mallien selitysasteet, mutta 

erot olivat pieniä (enimmillään ero selitysasteiden välillä oli 0,043 yksikköä 

ympäristötekojen ja ympäristöahdistuksen tunteita kuvaavien mallien osalta). 

Kuvissa 4 ja 5 on esitetty regressiomallit, joissa ympäristöahdistuksen tunteiden ja 

luonnossa koettujen ympäristöahdistuksen tunteiden voimakkuuden vaihtelu 

selittää vähintään 15 % ympäristötekojen määrän vaihtelusta (R² on vähintään 

0,15; ks. Taulukko 7).  

 

 

Kuva 4. Ympäristöahdistuksen tunteiden voimakkuus ajateltaessa 
ympäristöongelmia (1 = ei lainkaan, 6 = hyvin paljon) verrattuna ympäristötekoja 
koskeneen monivalintakysymyksen vastausten perusteella laskettujen 
ympäristötekojen lukumäärään. Lineaarinen malli on esitetty kuvassa yhtenäisellä 
viivalla ja kvadraattinen malli katkoviivalla. Ympyrät vastaavat havaintoja, ja 
niiden koko havainnollistaa havaintojen määrää kussakin pisteessä. 
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Kuva 5. Ympäristöahdistuksen tunteiden voimakkuus ajateltaessa luonnossa 
havaittuja ympäristöongelmia (asteikolla 1–6, jossa 1 = ei lainkaan, 6 = hyvin 
paljon) verrattuna ympäristötekoja koskeneen monivalintakysymyksen vastausten 
perusteella laskettujen ympäristötekojen lukumäärään. Kuvassa lineaarinen malli 
on esitetty yhtenäisellä viivalla ja kvadraattinen malli katkoviivalla. Ympyrät 
vastaavat havaintoja, ja niiden koko havainnollistaa havaintojen määrää kussakin 
pisteessä. 

 

Myönteisten luontotunteiden ja ympäristötekojen osalta regressiomallit selittivät 

vain pienen osan ympäristötekojen määrän vaihtelusta (Taulukko 7). Kuvassa 6 on 

esitetty myönteisten luontotunteiden yhteys monivalintakysymyksen vastausten 

perusteella laskettujen ympäristötekojen määrään. 
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Taulukko 7. Lineaaristen ja kvadraattisten regressioanalyysien tulokset. 
Taulukossa on käytetty seuraavia lyhenteitä: (a) = avoimen kysymyksen 
vastausten perusteella laskettujen ympäristötekojen lukumäärä, (m) = 
monivalintakysymyksen vastausten perusteella laskettujen ympäristötekojen 
lukumäärä, Ymp.ahd. = ympäristöahdistuksen tunteet ajateltaessa 
ympäristöongelmia, Ymp.ahd. luon. = ympäristöahdistuksen tunteet havaittaessa 
luonnossa ympäristöongelmia, Myönt. tunteet = myönteiset luontotunteet 
luonnontilaisessa luonnossa sekä L = lineaarinen regressio ja K = kvadraattinen 
regressio. Tulokset on järjestetty mallien selitysasteen (R²) mukaan suurimmasta 
pienimpään. Riippuvana muuttujana malleissa on ympäristötekojen lukumäärä ja 
riippumattomana tunteiden voimakkuus. Lisäksi taulukossa on esitetty testisuure 
(F), vapausasteet (df1 ja df2) ja testien tilastollista merkitsevyyttä mittaava p-arvo. 

 

Riippuva 
muuttuja 

Riippumaton 
muuttuja 

Yhtälö R² F df1 df2 p-arvo 

Teot (m) 

Teot (m) 

Teot (m) 

Teot (m) 

Teot (a) 

Teot (a) 

Teot (a) 

Teot (a) 

Ymp.ahd. luon. 

Ymp.ahd. 

Ymp.ahd. luon. 

Ymp.ahd. 

Ymp.ahd. 

Ymp.ahd. luon. 

Ymp.ahd. luon. 

Ymp.ahd. 

K 

K 

L 

L 

K 

K 

L 

L 

.207 

.197 

.168 

.154 

.103 

.098 

.097 

.093 

47,737 

44,825 

73,669 

66,876 

20.926 

19,780 

39,345 

37,719 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

365 

365 

366 

366 

365 

365 

366 

366 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

˂ 0,001 

Teot (m) 

Teot (m) 

Teot (a) 

Teot (a) 

Myönt. tunteet 

Myönt. tunteet 

Myönt. tunteet 

Myönt. tunteet 

K 

L 

K 

L 

.063 

.049 

.032 

.029 

12,366 

18,794 

5,958 

10,782 

2 

1 

2 

1 

365 

366 

365 

366 

< 0,001 

< 0,001 

0,003 

0,001 
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Kuva 6. Koettujen myönteisten luontotunteiden voimakkuus ajateltaessa 
luonnontilaisessa luonnossa vietettyä aikaa (asteikolla 1–6, jossa 1 = ei lainkaan, 6 
= hyvin paljon) verrattuna ympäristötekoja koskeneen monivalintakysymyksen 
vastausten perusteella laskettujen ympäristötekojen lukumäärään. Kuvassa 
lineaarinen malli on esitetty yhtenäisellä viivalla ja kvadraattinen malli 
katkoviivalla. Ympyrät vastaavat havaintoja, ja niiden koko havainnollistaa 
havaintojen määrää kussakin pisteessä. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Vastaajien ajattelemat ympäristöongelmat 

Vastaajat kertoivat ajatelleensa sekä globaaleja, alueellisia että paikallisia 

ympäristöongelmia. Vastauksissa korostuivat laajat, valtioiden rajat ylittävät 

ongelmat: ilmastonmuutos, saastuminen, muovin ja jätteiden aiheuttamat 
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ongelmat sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen (Taulukko 2). Nämä 

ongelmat eivät välttämättä näy vastaajan arjessa, vaikka toisaalta joissain 

paikallisissa ja mahdollisesti vastaajan elämää lähemmin koskettaneissa 

ongelmissa, kuten Talvivaaran kaivoksen tai luonnon roskaamisen tapauksissa, 

konkretisoituu jokin globaali ongelma. Vastauksia selittänee paitsi tiettyihin 

ongelmiin keskittynyt uutisointi, myös vastaajien omakohtaiset kokemukset 

esimerkiksi totuttua lämpimämmistä kesistä tai jätteistä lähiympäristössä. 

Ilmastonmuutos ja muut laajat ongelmat saattoivat korostua vastauksissa myös 

siksi, että ne ovat vaikeasti hahmotettavia ja ratkaistavia, joten ne varmasti 

mietityttävät enemmän kuin helpommin hallittavat ympäristöongelmat. 

Vastauksissa tuli esiin ympäristöongelmien linkittyneisyys toisiinsa. Osa 

vastaajista kertoi ajatelleensa ongelmien muodostamaa kokonaisuutta, ja toisaalta 

monien mainittujen yksittäisten ongelmien välillä on todellisuudessa yhteys. 

Esimerkiksi ympäristöongelmana mainitun luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemisen merkittävimpiä syitä ovat muun muassa elinympäristöjen 

tuhoutuminen, luonnonvarojen kestämätön kulutus, saastuminen ja 

ilmastonmuutos (Primack 2002, Salafsky ym. 2008, Bailie ym. 2010, WWF 2018), 

jotka nekin mainittiin vastauksissa. Vastauksien kirjossa tuli esiin sekin, että voi 

olla vaikeaa hahmottaa, mikä oikeastaan on ympäristöongelma, mikä sen syy tai 

seuraus. Osa mainituista ongelmista oli ongelmia ekologisessa ympäristössä. Osa 

kyselyyn vastanneista kertoi ajatelleensa ihmisten aiheuttaman 

ympäristökuormituksen taustalla olevia syitä, kuten kulutuksen määrään 

vaikuttavaa väestönkasvua (Ehrlich & Holdren 1971, Commoner 1972, IPBES 

2018). Jotkut vastaajat mainitsivat ympäristöongelmien seurauksia, esimerkiksi 

ilmastopakolaisuuden tai eliölajien sukupuutot. Ympäristöahdistuksen tunteiden 

kokemisen kannalta ei luultavasti ole merkitystä, onko tunteiden aiheuttajana 

ympäristöongelman syy vai seuraus. Ympäristöongelmien ratkaisemisen kannalta 

ongelmien monimutkaisuuden ja kytkeytyneisyyden tunnistaminen ja 

tunnustaminen ovat olennaisia (Constanza ja Jørgensen 2002). 
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Osa vastaajista ajatteli tämän hetken ympäristöongelmia, osa vuosien takaisia, ja 

osassa vastauksista korostui tulevaisuussuuntautuneisuus: ongelman uhka 

tulevaisuudessa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät osin vasta 

tulevaisuudessa, vaikka ilmastonmuutos arvioidaan yhdeksi merkittävistä 

luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä (Primack 2002, Salafsky ym. 

2008, Bailie ym. 2010, WWF 2016, WWF 2018). Vastauksissa korostunutta tulevan 

ongelman ajattelua voisi kuitenkin pitää jopa hämmentävänä, sillä se voi ikään 

kuin jättää varjoonsa ongelmat, jotka tällä hetkellä vaikuttavat laajalti ja kielteisesti 

luonnon monimuotoisuuteen ja eliöyksilöiden selviytymiseen.  

Vastaajien ajattelemissa ympäristöongelmissa eivät erityisemmin näkyneet 

Suomen luontoa eniten uhkaavat ongelmat. Esimerkiksi vain muutamat vastaajat 

kertoivat ajatelleensa metsäelinympäristöjen muutosta. Kuitenkin Suomessa 

esimerkiksi lahopuun ja vanhojen metsien määrän väheneminen on syynä monien 

lajien uhanalaistumiselle (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019), ja 

metsäluontotyypeistä uhanalaisia on noin kolme neljäsosaa (Kontula ja Raunio 

2018).  Voi kuitenkin olla, että metsien tilanne on mukana ylipäätään 

elinympäristöjen tilaan tai biodiversiteetin heikentymiseen liittyvissä vastauksissa. 

Myös esimerkiksi pellonraivaus, rakentaminen ja vesistöjen rehevöityminen 

arvioidaan Suomessa luontotyyppejä eniten uhkaavien tekijöiden joukkoon 

(Kontula ja Raunio 2018), mutta nämä mainittiin vain harvoissa vastauksissa. 

Rakentaminen mainittiin kerran (ks. kulutuskulttuuri-teema), ja maatalouden 

aiheuttama ympäristökuormitus yleisesti ottaen sekä vesistöjen rehevöityminen 

mainittiin vain muutamia kertoja. Voi siis todeta, etteivät vastaajien eniten 

ajattelemat ympäristöongelmat vastaa todellista tilannetta siitä, mitkä ovat tällä 

hetkellä Suomessa luonnon suurimpia uhkia.  On kuitenkin huomattava, ettei tätä 

vastaajilta kysyttykään, vaan kysymys koski niitä ongelmia, joita vastaajat 

ajattelivat vastatessaan kysymykseen ympäristöongelmien herättämistä tunteista. 
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4.2 Vastaajien tekemät ympäristöteot 

Sekä tehtyjä ympäristötekoja koskeneen avoimen kysymyksen että 

monivalintakysymyksen vastauksissa eniten mainituissa teoissa oli monia 

yhtäläisyyksiä (Taulukot 3 ja 4), vaikka kategorioiden sisällöt olivatkin erilaisia, 

mikä vaikeuttaa tekojen vertailua keskenään. Vastaajat olivat tehneet sekä 

haitallisia ympäristövaikutuksia vähentäviä tekoja että ympäristövaikutuksiltaan 

myönteisiä tekoja. 

Kiinnostavia erojakin vastauksista löytyi avoimen ja monivalintakysymyksen 

vastausten ympäristötekojen väliltä. Esimerkiksi vain 16 omin sanoin kerrotuista 

vastauksista koski lapsiluvun rajoittamista (Taulukko 4; huom. tässä tapauksessa 

maininnat vastaavat näin vastanneiden lukumäärää, vaikka kaikkien tekojen 

osalta näin ei voida päätellä, koska vastaaja on voinut mainita useita samaan 

teemaan liitettyjä vastauksia). Kuitenkin vaihtoehdon ”olen harkinnut 

lapsilukuani” valitsi yli puolet vastaajista. Suunniteltua lasten määrän 

vähentämistä ei esimerkiksi kouluissa yleisesti tuoda esiin yhtenä mahdollisena 

ympäristötekona (Wynes ja Nicholas 2017). Onkin ymmärrettävää, ettei se 

esiintynyt monissa avoimissa vastauksissa. Toisaalta omin sanoin useimmat 

kertoivat vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, mutta monivalintakysymyksen 

lapsiluvun harkintaan voi kuulua päätös rajoittaa lasten määrää tai miksei haave 

suurperheestä ja ”maailman pelastajien” kasvattamisesta. 

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että vastaajat olivat varsin tietoisia 

vaikutuksiltaan merkittävistä ympäristöteoista ja valmiita tekemään näitä tekoja. 

Lentämistä lukuun ottamatta eniten mainittujen tehtyjen ympäristötekojen 

joukkoon pääsivät kaikki merkittävimmät yksittäiset yksilön päästöjä vähentävät 

teot (Wynes ja Nicholas 2017). Tulokset vastaavat osin myös aiempia tutkimuksia 

ympäristöteoista, joissa yleisimmiksi ympäristöteoiksi ovat nousseet esimerkiksi 

jätteiden vähentäminen ja kierrättäminen, pyrkimys vähentää kertakäyttöisten 

tuotteiden kulutusta, lähi- ja kausiruoan suosiminen, energiatehokkaiden 
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kodinkoneiden suosiminen ja ympäristöystävälliset liikkumis- tai liikennöintitavat 

(EU 2017).  Vertailu eri tutkimusten välillä on kuitenkin hankalaa, koska 

kyselyihin on valittu erityyppisiä tekoja, ja osassa on keskitytty jo tehtyihin 

tekoihin ja osassa tekoihin, joita vastaajat tulevaisuudessa olisivat valmiita 

tekemään (ks. esim. Pöyry 2018). Lisäksi on vaikea sanoa, tarkoittavatko eri 

vastaajat samaa asiaa esimerkiksi kertoessaan, että he lentävät harvoin tai 

kuluttavat vähän. Toisen harvoin voi olla jollekin usein, ja samoin vähäinen 

kulutus voi olla toiselle jo yltäkylläistä. Samaa epämääräisyyttä on myös 

vastaajien pyrkimyksissä toimia tietyllä tavalla: onko kyseessä todellinen halu 

muuttaa toimintatapojaan vai esimerkiksi halu esittää elämäntapansa todellisuutta 

paremmassa valossa?  

4.3 Luonnon ja ympäristöongelmien herättämät tunteet ja tunteiden yhteys 

ympäristötekojen määrään 

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ympäristötietoisilla ihmisillä voimakkaat 

ympäristöahdistuksen tunteet ovat yhteydessä suurempaan tehtyjen 

ympäristötekojen määrään verrattuna tilanteeseen, jossa näitä tunteita koetaan 

vähemmän tai ei lainkaan (Kuvat 4 ja 5, Taulukot 6 ja 7). Hypoteesini siitä, että 

voimakkaat ympäristöahdistuksen tunteet olisivat yhteydessä vähäisempään 

määrään ympäristötekoja kuin kohtalaisissa määrin koetut ympäristöahdistuksen 

tunteet, ei saanut tuloksista selkeää tukea. Regressioanalyysin mukaan 

kvadraattinen malli ei selitä tunteiden ja tekojen välistä yhteyttä juurikaan 

paremmin kuin lineaarinen (Taulukko 7). Tulosten perusteella ei pysty selkeästi 

sanomaan, hiipuuko tekojen määrän kasvu ympäristöahdistuksen tunteiden 

voimakkuuden kasvaessa vai ei. Selitysasteet, jotka tässä tapauksessa kuvasivat 

sitä, kuinka hyvin tunteiden voimakkuuden vaihtelu selitti ympäristötekojen 

määrää, jäivät alhaisiksi. Kuitenkin ihmisiä tutkittaessa selitysasteet jäävät usein 

selvästi ”täydellistä selittävyyttä” alhaisemmiksi, koska ilmiöihin yleensä 

vaikuttavat monet muutkin kuin mallissa huomioidut tekijät, ja jo pienet 
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selitysasteet voivat osoittaa kiinnostavia yhteyksiä tekijöiden välillä (Vehkalahti 

2008). Ympäristöahdistuksen tunteet voivat siis olla yksi tekijä, joka motivoi 

ihmisiä toimimaan aktiivisemmin luontoa suojelevalla tai ympäristöä vähemmän 

kuormittavalla tavalla. Tulokseni ovat samansuuntaisia joidenkin aiempien 

tutkimusten kanssa, joissa yksittäiset ympäristöongelmien herättämät tunteet, 

kuten viha, syyllisyys ja huoli, on yhdistetty ympäristöystävälliseen 

käyttäytymiseen (Ojala 2005, Rees ym. 2015, Sokero ym. 2017, Pöyry 2018). 

Saattaa olla, että tutkimuksessa ei tavoitettu niin voimakkaita 

ympäristöahdistuksen tunteita, että ne olisivat johtaneet toimintakyvyn 

heikkenemiseen ja estäneet siten ympäristötekojen tekemisen.  Kuitenkin 

ääritapauksissa tunteet voivat haitata elämäämme ja käyttäytymistämme (Clayton 

ym. 2017). Tulosten mukaan eniten ympäristötekoja tehneet kokivat 

voimakkaimpia kielteisiä tunteita. Teoilla saatetaan siis yrittää helpottaa omaa 

oloa, eli ne voivat olla vastaajille ratkaisukeskeisiä, toimintaan keskittyviä 

selviytymiskeinoja (vrt. Ojala 2012). Huomattavaa on, että tulosten perusteella 

näyttäisi siltä, ettei oman olon helpottamisessa välttämättä onnistuta: siitä 

huolimatta, että vastaaja toimi aktiivisesti, hän tunsi voimakkaita kielteisiä 

tunteita. Tätä saattaisi osaltaan selittää se, että vaikka yksilö tekisi kuinka paljon 

ympäristötekoja, ei niiden vaikutus ole välttämättä välitön tai tule näkyväksi koko 

maailman mittakaavassa. Toisaalta useimmat vastaajat kuitenkin kokivat yksilön 

teoilla olevan merkitystä (Taulukko 1). 

Tulokset tukivat oletusta siitä, että ne, jotka eivät kokeneet ympäristöahdistuksen 

tunteita tai kokivat niitä vain hieman, tekisivät vain vähän ympäristötekoja. Myös 

se, että ympäristöongelmiin liittyvän välinpitämättömyyden voimakkuuden 

kasvu oli yhteydessä ympäristötekojen vähäisempään määrään, tukee tätä. 

Kuitenkin osa sellaisista vastaajista, jotka eivät kokeneet voimakkaita tunteita, oli 

tehnyt ympäristötekoja. Koettujen tunteiden ohella tai sijaan ympäristötekojen 

määrää selittivät muut tekijät. Siihen, miten ihmiset reagoivat 
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ympäristöongelmiin, vaikuttavat monet tekijät koulutuksesta arvoihin (Gifford ja 

Nilsson 2014). 

Aiempi ympäristöongelmiin ja ympäristöjen muutoksiin liittyvien tunteiden tai 

tuntemusten tutkimus on pitkälti keskittynyt tunteiden kokonaisuuksien sijaan 

esimerkiksi ympäristösurun (Kevorkian 2004, Albrecht 2005, Albrecht ym. 2007, 

Cunsolo Willox 2012, Cunsolo ja Ellis 2018) tai ympäristöhuolen kokemuksiin 

(Fransson ja Gärling 1999, Schultz 2000, Schultz 2001, Bamberg 2003, Helm ym. 

2018). Myös tässä tutkimuksessa useimmat vastaajat tunsivat voimakasta huolta ja 

surua, kun he ajattelivat ympäristöongelmia tai niiden havaitsemista luonnossa. 

Kuitenkin näiden ohessa vastaajat tunsivat myös monia muita kielteisiä, 

keskenään korreloivia tunteita ajatellessaan ympäristöongelmia (Kuva 2, Liite 2). 

Erityisesti ilmastonmuutoksen on aiemminkin todettu voivan herättää 

monenlaisia tunteita avuttomuudesta ahdistukseen ja välinpitämättömyydestä 

epätoivoon (Doherty ja Clayton 2011, Clayton ym. 2017), ja myös 

ympäristöahdistuksen käsite kattaa ympäristötunteiden moninaisuuden (Pihkala 

2017, Pihkala 2018a, Pihkala 2018b).  

Hypoteesini luonnontilaisen luonnon herättämien myönteisten tunteiden 

voimakkuuden yhteydestä ympäristötekojen määrään sai varovaista tukea 

(Taulukko 6). Yhteys myönteisten tunteiden ja ympäristötekojen välillä ei tosin ole 

yhtä selkeä kuin ympäristöahdistuksen tunteiden ja tekojen välillä (Taulukot 6 ja 

7). Tulos on kuitenkin samansuuntainen Salosen (2010) ja Kalsin ym. (1999) 

näkemysten tai tulosten kanssa: myönteiset luonnossa koetut tunteet voivat 

edesauttaa ympäristötekojen tekemistä. Kals ym. (1999) ovat kiinnostuneita 

kiintymyksen ja Salonen (2010) myötätunnon yhteydestä haluun suojella luontoa. 

Myös muilla myönteisillä tunteilla voi olla yhteys haluun toimia luontoa 

suojelevalla tavalla (Taulukko 6), vaikka regressioanalyysin perusteella vaikuttaa 

siltä, että koetut myönteiset luontotunteet eivät välttämättä ole kovin merkittävä 

ympäristötekojen määrän selittäjä (Taulukko 7, Kuva 6). Kuitenkin 

luonnontilainen luonto herätti monissa vastaajissa voimakkaita ilon, 
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onnellisuuden ja levollisuuden tunteita. Luontoympäristön on aiemmin todettu 

lisäävän onnellisuuden tunnetta (MacKerron ja Mourato 2013), mukavuuden, 

levollisuuden ja virkistymisen tuntemuksia (Lee ym. 2011), tai ylipäätään 

myönteisten tunteiden kokemuksia (Hartig ym. 2003, McMahan ja Estes 2015). 

Pääosin kyselyyn vastanneet olivat varsin ympäristötietoisia nuoria ja keski-ikää 

lähestyviä aikuisia. Neljäsosa vastaajista kertoi työskennelleensä tehtävissä, joihin 

kokivat ympäristöongelmien (aihepiirinä) liittyvän. Voi olla, että 

ympäristöahdistuksen kokeminen on tyypillistä sellaisilla ihmisillä, jotka työnsä, 

opintojensa, elämäntapansa tai harrastustensa puolesta ovat tekemisissä 

ympäristöasioiden kanssa.  On mahdollista, että ympäristöahdistus on esimerkiksi 

luonto-, ympäristö-, maatalous- ja luonnonvara-alalla työskenteleville ihmisille 

vastaavankaltainen ammattitauti kuin myötätuntouupumus on esimerkiksi 

sairaanhoitajille (Joinson 1992) tai eläinten parissa työskenteleville (Figley ja Roop 

2006). Auttamistyössä eteen tulevat tilanteet ja ympäristöongelmat voivat herättää 

samoja vaikeita tunteita, kuten avuttomuutta, syyllisyyttä, vihaa ja surua (vrt. 

Figley 1995 ja Pihkala 2017). Tietoisuus ongelmista voi lisätä vaikeita tunteita 

”tiedon lisätessä tuskaa”, ja haastavaksi tilanteen tekee myös se, että luultavasti 

moni luontoaloilla ja vastaavilla aloilla työskentelevä kokee luonnon itselleen tai 

itsessään tärkeäksi. 

4.4 Tulosten luotettavuus ja epävarmuustekijät 

Koska kyselylomaketta jaettiin avoimella nettilinkillä, eivät tutkimuksen tulokset 

perustu satunnaistettuun otokseen 18–40-vuotiaiden suomalaisten perusjoukosta. 

Myös vastaajien tavoittelu esimerkiksi eri oppilaitosten ja ammattiliittojen kautta 

oli haastavaa. Vastaajat olivat valikoitunut joukko todennäköisesti aihealueesta 

keskimääräistä kiinnostuneempia ihmisiä. Tulokset ovat kuitenkin yleistettävissä 

joukkoon, joka vastaa kyselyyn vastanneiden profiilia: 18–40-vuotiaiden 

ympäristötietoisten, korkeasti koulutettujen ja kaupunkimaisessa ympäristössä 

asuvien joukkoon, ja erityisesti naisiin. Ympäristötietoisuudesta kertoivat paitsi 
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vastaukset vastaajien taustaa selvittäviin kysymyksiin, myös esimerkiksi se, että 

vastaajat olivat tehneet vaikuttavia ympäristötekoja, ja sekin, että vastaajien 

mainitsemat ympäristöongelmat olivat pääsääntöisesti todella ympäristöongelmia. 

Ympäristöongelmien ja luonnon ajattelemisen herättämiin tunteisiin saattoivat 

vaikuttaa kyselyyn vastaamista edeltäneiden tapahtumien herättämät tunteet tai 

itse kyselyn herättämät tunteet. Myös vastaajien tyypillinen tapa kokea tunteita 

(esimerkiksi aina hyvin voimakkaasti tai ei lainkaan) saattoi vaikuttaa tuloksiin. 

Tulevissa aihealuetta koskevissa tutkimuksissa kannattaisikin ottaa mukaan 

mittareita näihin liittyen. Vastausvaihtoehtojen hienojakoisuus on voinut tuntua 

joistain vastaajista haastavalta. Tunnekokemukset ovat kuitenkin joka tapauksessa 

subjektiivisia (Nolen-Hoeksema ym. 2014), eli esimerkiksi käsitykset eri tunteista 

voivat vaihdella ja kokemukset tuntemuksien voimakkuuksista ovat yksilöllisiä.  

Vastausten tulkinnan luotettavuus perustuu oletukseen siitä, että vastaajat olivat 

rehellisiä, eivätkä pyrkineet vastaamaan sosiaalisesti suotavalla tavalla (Paulhus 

1984). Koska kyselyyn vastattiin anonyymisti, voidaan olettaa vastaajien olleen 

kutakuinkin rehellisiä. Kuitenkin vastaajien halu kaunistella elämäntapaansa, 

viitseliäisyys, vastaamiseen käytettävissä ollut aika sekä mahdolliset käsityserot 

sen suhteen, millaiset teot ovat ympäristötekoja, saattoivat vaikuttaa kerrottujen 

ympäristötekojen määrään, eikä kaikki tekojen lukumäärän vaihtelu välttämättä 

siis riipu todellisten tehtyjen tekojen määrästä. 

On huomattava, että ympäristöahdistuksen tunteiden voimakkuutta on verrattu 

vain tekojen määrään, ei esimerkiksi tehtyjen tekojen suhteelliseen 

merkittävyyteen. Toisin sanoen tässä tutkimuksessa ympäristökuormituksen 

vähentämisen kannalta vähemmän merkittävät pienet teot ovat samanarvoisia 

suurten elämäntapamuutosten kanssa. Toisaalta eri elämäntilanteissa ja 

esimerkiksi erilaisissa paikoissa asuville kokemus tekojen merkittävyydestä voi 

vaihdella. Esimerkiksi kaupungissa asuvalle autosta luopuminen voi olla helppoa, 

kun taas maalla asuvalle vaikeampaa. Lisäksi on huomattava, että tässä 
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tutkimuksessa ei selvitetty kausaalisuuksia, vaan korrelaatioita, jotka kertovat 

yhteyksistä, mutta eivät syy-seuraus-suhteista eri tekijöiden, kuten tekojen ja 

tunteiden, välillä. 

Kyselyssä oltiin kiinnostuneita ympäristöteoista, joita vastaajat olivat tehneet 

osittain tai kokonaan ympäristösyistä. Vastaajien välillä voi olla eroa siinä, ovatko 

he vastanneet tehneensä tekoja ympäristösyistä vai tekoja, joita ovat tehneet 

muista syistä (esimerkiksi taloudellisista tai terveyssyistä), mutta joita pidetään 

yleisesti ympäristötekoina. Ympäristöteon määritelmä kyselylomakkeella oli 

suppea, ja vain monivalintakysymyksen yhteydessä korostettiin syitä tekojen 

taustalla (Liite 1). Lisäksi monivalintakysymykseen tehdyistä ympäristöteoista 

vastaajat vastasivat keskenään eri tavoin. Osa lomakkeella annetuista 

vastausvaihtoehdoista oli ajateltu keskenään vaihtoehtoisiksi, mutta osa 

vastaajista valitsi useamman tällaisen vaihtoehdon. Osa vastaajista mahdollisesti 

ajatteli tekoja pidemmällä aikavälillä ja toiset vain kyselyn vastaamishetkellä. 

Onhan esimerkiksi mahdollista, että on aiemmin vähentänyt yksityisautoilua ja 

sittemmin lopettanut yksityisautoilun kokonaan. Lisäksi vastausvaihtoehto ”olen 

lopettanut yksityisautoilun”, on voinut olla hämmentävä niille vastaajille, jotka 

eivät ole yksityisautoilua aloittaneetkaan. 

Käytin tutkielmassani termiä ympäristöahdistuksen tunteet pelkän 

ympäristöahdistuksen sijaan. Ympäristöahdistuksen tunteilla viittaan kielteisiin 

tai vaikeisiin ympäristöongelmien herättämiin tunteisiin, jotka kyselyssä olivat 

mukana, ja jotka tulosten perusteella korreloivat keskenään. On mahdollista, ettei 

tässä tutkimuksessa ollut mukana kaikkia ilmiön kannalta olennaisia tunteita. 

Lisäksi tulee huomata, että ympäristöahdistus voi kattaa ilmiönä myös muita 

tekijöitä kuin tunteita (Pihkala 2017). Ympäristöahdistus saattaa myös olla terminä 

harhaanjohtava tai hämäävä, sillä siitä voi saada kuvan, että kyse on vain 

ahdistuksen tuntemuksista, vaikka kyseessä voidaan ajatella olevan 

monimuotoisempi ilmiö. On myös mahdollista, että ympäristöahdistus kuvaisi 

parhaiten hyvin voimakkaiden kielteisten ympäristötunteiden aiheuttamaa tilaa, 
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ja lievempänä ympäristöongelmien aiheuttamien kielteisten tunteiden rypästä 

tulisi kutsua muuksi kuin ympäristöahdistukseksi. 

4.5 Johtopäätökset 

Ympäristötietoisten 18–40-vuotiaiden keskuudessa ympäristöongelmien 

herättämät voimakkaat vaikeat tunteet näyttävät olevan positiivisesti yhteydessä 

ympäristötekojen määrään: mitä voimakkaammat tunteet, sitä enemmän tekoja. 

Luonnontilaisen luonnon herättämien myönteisten tunteiden yhteys tekoihin on 

heikompi, mutta samansuuntainen.  Sekä myönteisten että kielteisten tunteiden 

yhteyttä ympäristötekoihin saattaa selittää sama asia: joko vahva luontosuhde tai 

kokemus luonnosta itselle ja itsessään tärkeänä. Jos luonto koetaan tärkeänä, sitä 

uhkaavat tekijät ymmärrettävästi herättävät kielteisiä tunteita, ja toisaalta 

hyvinvoiva luonto vastaavasti aikaansaa myönteisiä tunteita. Myös jonkin tunteita 

herättävän kokemuksen kautta syntynyt henkilökohtainen tunneyhteys voisi 

selittää tunteiden ja tekojen yhteyttä. Ilman tunnekokemusta ympäristöongelmat 

saattavat tuntua abstraktilta ja kaukaiselta asialta. Kun ongelmat herättävät 

tunteita, voi yksilö alkaa kokea tarpeellisemmaksi tehdä jotakin niiden 

ratkaisemisen eteen. 

Voimakkaiden luonnon ja ympäristöongelmien herättämien tunteiden kokeminen 

voi ympäristökuormituksen vähentämisen kannalta ja luonnonsuojelullisesta 

näkökulmasta olla hyväksi, eivätkä ympäristöahdistuksen tuntemukset ole siis 

kaikista näkökulmista kielteisiä. Tekojen määrään vaikuttanevat muutkin tekijät, 

mutta tunteet voivat osaltaan viestiä yksilölle ympäristöongelmien 

merkittävyydestä. Toisaalta, vaikka eroa ympäristötekojen lukumäärässä olikin 

voimakkaimmin kielteisiä tunteita kokeneiden ja vain vähän kielteisiä tunteita 

kokeneiden vastaajien välillä, on vaikea sanoa, onko erolla käytännössä suurta 

merkitystä, koska tekojen merkittävyyttä ei huomioitu vertailussa. On myös 

huomattava, että vaikka muun luonnon kannalta ihmisten kokemista vaikeista 

tunteista voikin olla hyötyä, saattaa voimakkaiden vaikeiden tunteiden 
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kokeminen olla haaste ihmiselle itselleen. Ympäristöongelmien ehkäiseminen ja 

ratkaiseminen vaikuttaisi tunteiden kokemiseen kahdella tavalla: vähentämällä 

voimakkaita kielteisiä tunteita ja lisäämällä mahdollisuuksia kokea myönteisiä 

luontotunteita.  

Kyselyyn vastanneet olivat varsin hyvin perillä siitä, millaisia tekoja ympäristön 

tilan parantamiseksi voi arjessaan tehdä, ja osa oli myös tehnyt merkittävimmiksi 

tutkimuksissa osoitettuja tekoja. Useimmat kokivat yksilöiden teot 

merkityksellisiksi. Merkityksellisyyden kokemus voi tulla esimerkiksi siitä, että 

omiin tekoihimme pystymme vaikuttamaan, ja siitä, että yksittäisten yksilöiden 

teot voivat vaikuttaa toisiin yksilöihin – kuten monet kansalaisvaikuttamiseen 

liittyneet teot voivat osoittaa – ja nämä yksilöt yhdessä voivat vaikuttaa 

merkittävällä tavalla ympäristön tilaan.  

Ilmastonmuutos tuli esiin monissa vastauksissa ajateltuna ympäristöongelmana, 

vaikka kysely sijoittuikin IPCC:n lokakuun 2018 erikoisraporttiin liittynyttä 

keskustelua edeltäneeseen aikaan. Kuitenkin vastauksissa esiin nousi myös monia 

muita ongelmia. Ympäristön tilan muutoksessa kyse ei ole pelkästä ilmaston 

muuttumisesta. Vastaavasti tulosten perusteella voisi todeta, ettei 

ympäristöahdistuksessa ole kaikkien ihmisten kohdalla välttämättä kyse pelkästä 

ilmastoahdistuksesta. Ympäristöongelmien moninaisuus tulisikin huomioida 

paremmin ongelmien ratkaisemisessa, mutta myös ympäristötunteista 

puhuttaessa.   

Ympäristöongelmien herättämät kielteiset tunteet voivat olla haaste, mutta ne 

voivat myönteisten luontotunteiden ohella motivoida ympäristöystävällisempiin 

tekoihin. Tunteet eivät välttämättä riitä kuvaamaan ympäristöahdistusta ilmiönä, 

eivätkä ne ole ainoita ympäristötekoihimme vaikuttavia tekijöitä, joten tarvitaan 

lisätutkimusta paitsi ympäristökäyttäytymisestämme, myös 

ympäristöahdistuksen kokemuksista sekä ympäristöahdistuksen vaikutuksista 

ihmisten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin.  



59 

 

 

KIITOKSET 

Suuri kiitos tuesta ja neuvoista ohjaajilleni professori Janne Kotiaholle ja tohtori 

Kaisa J. Raatikaiselle sekä yliopistotutkija Katriina Hyvöselle.  Lämmin kiitos 

kyselyyn vastanneille, joita ilman tutkimus ei olisi ollut mahdollinen, sekä kaikille 

kyselyn testiversioihin kommentteja antaneille ja kyselyn testivastaajille. Kiitokset 

kaikille kyselylinkkiä eteenpäin välittäneille, jotka mahdollistivat sen, että kysely 

tavoitti vastaajat. Kiitos Panu Pihkalalle kannustavista sanoista sekä teoksesta Päin 

helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo, joka osaltaan inspiroi minua tarttumaan 

valitsemaani aiheeseen. Lisäksi kiitos tuesta ja vertaistuesta teille, jotka kannustitte 

minua tutkielman teon eri vaiheissa; erityisesti kiitos Jenna Ratialle kommenteista 

tutkielman viimeistelyvaiheessa. 

Olen kompensoinut tämän tutkielman tekemisestä aiheutuneita haitallisia 

ympäristövaikutuksia lahjoittamalla rahaa Luonnonperintösäätiölle 

keskisuomalaisen metsäalueen suojeluun. 

KIRJALLISUUS 

Albrecht G. 2005. 'Solastalgia'. A New Concept in Health and Identity. PAN: 
Philosophy Activism Nature 3: 41–55. 

Albrecht G., Sartore G.M., Connor L., Higginbotham N., Freeman S., Kelly B., 
Stain H., Tonna A. & Pollard G. 2007. Solastalgia: the distress caused by 
environmental change. Australas Psychiatry 15: S95–S98. 

Albrecht G. 2012. Psychoterratic conditions in a scientific and technological world. 
Ecopsychology: Science, totems, and the technological species 241–264.  

Arrhenius S. 1896. XXXI. On the influence of carbonic acid in the air upon the 
temperature of the ground. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical 
Magazine and Journal of Science 41: 237–276. 

Baillie J.E., Griffiths J., Turvey S.T., Loh J. & Collen B. 2010. Evolution lost: status 
and trends of the world's vertebrates. Zoological Society of London. 



60 

 

 

Bamberg S. 2003. How does environmental concern influence specific 
environmentally related behaviors? A new answer to an old question. J 
Environ Psychol 23: 21–32. 

Barnosky A.D., Matzke N., Tomiya S., Wogan G. O., Swartz B., Quental T.B. ... & 
Mersey B. 2011. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature 
471: 51–57. 

Berninger K., Tapio P. & Willamo R. 1997. Ympäristönsuojelun perusteet. 2. painos. 
Gaudeamus, Tampere. 

Carmi N., Arnon S. & Orion N. 2015. Transforming environmental knowledge into 
behavior: The mediating role of environmental emotions. J Environ Educ 46: 
183–201. 

Carson R. 1963. Äänetön kevät. 1–3. painos. Tammi, Helsinki. 

Clayton S., Manning C., Krygsman K. & Speiser M. 2017. Mental health and our 
changing climate: impacts, implications, and guidance. American Psychological 
Association and ecoAmerica: Washington, DC. 

Commoner B. 1972. A Bulletin Dialogue: on "The Closing Circle" - Response. Bull 
At  Sci  17–56. 

Costanza R. & Jørgensen S.E. (Eds.) 2002. Understanding and solving environmental 
problems in the 21st century: toward a new, integrated hard problem science. 
Elsevier. 

Cunsolo Willox A. 2012. Climate change as the work of mourning. Ethics & the 
Environment 17: 137–164. 

Cunsolo A. & Ellis N.R. 2018. Ecological grief as a mental health response to 
climate change-related loss. Nat Clim Chang 8: 275–281. 

Dirzo R., Young H.S., Galetti M., Ceballos G., Isaac N.J.B. & Collen B. 2014. 
Defaunation in the Anthropocene. Science 345: 401–406. 

Doherty T.J. & Clayton S. 2011. The psychological impacts of global climate 
change. Am Psychol 66: 265–276. 

Edwards S.A. 2008. Eco-Anxiety: An Intelligent Response. http://eco-
anxiety.blogspot.com. (luettu 29.3.2018) 

Edwards J.R. & Baglioni A.J. Jr. 1993. The measurement of coping with stress: 
Construct validity of the Ways of Coping Checklist and the Cybernetic 
Coping Scale. Work Stress 7: 17–31. 

Ehrlich P.R. & Holdren J.P. 1971. Impact of population growth. Science 171: 1212–
1217. 

Elo S. & Kyngäs H. 2008. The qualitative content analysis process. J Adv Nurs 62: 
107–115. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulletin_of_the_Atomic_Scientists
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulletin_of_the_Atomic_Scientists


61 

 

 

EU 2017. Special Eurobarometer 459 “Climate Change” Report. saatavissa: 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion. 

Figley C.R. 1995. Compassion fatigue: Toward a new understanding of the costs of 
caring. Teoksessa: Stamm B.H. (toim.), Secondary traumatic stress: Self-care 
issues for clinicians, researchers, and educators,  The Sidran Press, pp. 3–28. 

Figley C.R. & Roop R.G. 2006. Compassion fatigue in the animal-care community. 
Humane Society Press. 

Fransson N. & Gärling T. 1999. Environmental concern: Conceptual definitions, 
measurement methods, and research findings. J Environ Psychol 19: 369–382. 

Gifford R. & Nilsson A. 2014. Personal and social factors that influence 
pro‐environmental concern and behaviour: A review. Int J Psychol 49: 141–

157. 

Hartig T., Evans G.W., Jamner L.D., Davis D.S. & Gärling T. 2003. Tracking 
restoration in natural and urban field settings.  J Environ Psychol 23: 109–123. 

Heikkilä T. 2014. Tilastollinen tutkimus. 9. painos, Edita, Helsinki.  

Helm S.V., Pollitt A., Barnett M.A., Curran M.A. & Craig Z.R. 2018. Differentiating 
environmental concern in the context of psychological adaption to climate 
change. Glob Environ Change 48: 158–167. 

Hirvilammi T., Laakso S. & Lettenmeier M. 2014. Kohtuuden rajat? Yksin asuvien 
perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki. Kelan tutkimusosasto, 
Helsinki. 

Hyvärinen E., Juslén A., Kemppainen E., Uddström A. & Liukko U.-M. (toim.) 
2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & 
Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 

IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, 
NY: IBM Corp. 

Ilmastobarometri 2015. (luettu 19.2.2019) saatavissa: 
https://www.sitra.fi/uutiset/ilmastobarometri-2015-suomalaiset-haluavat-
jamerampia-toimia/ 

IPCC 1990. Climate change: the intergovernmental panel on climate change scientific 
assessment. Cambridge University Press, Cambridge.  

IPBES 2018. Land degradation and restoration assessment Summary for Policymakers. 

IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. saatavissa: 
www.iucnredlist.org (luettu 8.3.2018) 

Joinson C. 1992. Coping with compassion fatigue. Nursing 22: 116, 118–119. 

Kals E., Schumacher D. & Montada L. 1999. Emotional affinity toward nature as a 
motivational basis to protect nature. Environ Behav 31: 178–202. 



62 

 

 

Kals E. & Maes J. 2002. Sustainable development and emotions. Psychology of 
sustainable development (pp. 97–122). Springer, Boston, MA. 

Kevorkian K. 2004. Environmental grief: Hope and healing. PhD Diss., Union 
Institute and University, Cincinatti, Ohio. 

Kontula T. & Raunio A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. 
Luontotyyppien punainen kirja – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen 
ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 
5/2018. 

Korpela K., Borodulin K., Neuvonen M., Paronen O. & Tyrväinen L. 2014. 
Analyzing the mediators between nature-based outdoor recreation and 
emotional well-being. J Environ Psychol 37: 1–7. 

Kotakorpi E., Lähteenoja S. & Lettenmeier M. 2008. KotiMIPS–Kotitalouksien 
luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen. Ympäristöministeriö, Helsinki. 

Laakkonen S. & Vuorisalo T. 2012. Ympäristöongelman käsitteen historiaa. 
Teoksessa: Lummaa K., Rönkä M. & Vuorisalo T. (toim.), Monitieteinen 
ympäristötutkimus, Gaudeamus, Helsinki. 

Lee J., Park B.J., Tsunetsugu Y., Ohira T., Kagawa T. & Miyazaki Y. 2011. Effect of 
forest bathing on physiological and psychological responses in young 
Japanese male subjects. Public health 125: 93–100. 

Lettenmeier M., Liedtke C. & Rohn H. 2014. Eight tons of material footprint—
suggestion for a resource cap for household consumption in Finland. 
Resources 3: 488–515. 

Lähteenoja S., Lettenmeier M., Kauppinen T., Luoto K., Moisio T., Salo M., 
Tamminen P. & Veuro S. 2007. Natural Resource Consumption Caused by 
Finnish Households. Nordic Council of Ministers, Ministry of Trade and 
Industry, National Consumer Research Centre: Helsinki, Finland. 

MacKerron G. & Mourato S. 2013. Happiness is greater in natural environments. 
Glob Environ Change 23: 992–1000. 

McMahan E. & Estes D. 2015. The effect of contact with natural environments on 
positive and negative affect: A meta-analysis. J Posit Psychol 10: 507–519. 

MEA 2005. Millennium Ecosystem Assesment 2005 ”Ecosystem and Human Well-being: 
Biodiversity Synthesis”. saatavissa: http://millenniumassessment.org/ 
documents/document.354.aspx.pdf (luettu 8.3.2018) 

Meadows D.H.  1973. Kasvun rajat: Ihmiskunnan kohtalontilannetta koskevaan Rooman 
klubin tutkimussuunnitelmaan liittyvä raportti. 2. painos. Tammi, Helsinki. 

Myllyniemi S. (toim.) 2017. "Katse tulevaisuudessa." Nuorisobarometri 2016. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura. 



63 

 

 

Nisbet E.K., Zelenski J.M. & Murphy S.A. 2009. The nature relatedness scale: 
Linking individuals' connection with nature to environmental concern and 
behavior. Environ Behav 41: 715–740. 

Nolen-Hoeksema S., Fredrickson B., Loftus G.R. & Lutz C. 2014. Atkinson & 
Hilgard's Introduction to psychology. 16th ed. Andover: Cengage Learning. 

Norgaard K.M. 2006. “People want to protect themselves a little bit”: Emotions, 
denial, and social movement nonparticipation.  Sociol Inq 76: 372–396.  

Ojala M. 2005. Adolescents’ worries about environmental risks: Subjective well-
being, values, and existential dimensions. J Youth Stud 8: 331–347. 

Ojala M. 2012. Regulating Worry, Promoting Hope: How Do Children, 
Adolescents, and Young Adults Cope with Climate Change? Int J Environ Sci 
Educ 7: 537–561. 

Park B.J., Tsunetsugu Y., Kasetani T., Kagawa T. & Miyazaki Y. 2010. The 
physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or 
forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan. 
Environ Health Prev Med 15: 18 

Paulhus D.L. 1984. Two-component models of socially desirable responding. J Pers 
Soc Psychol 46: 598–609. 

Pihkala P. 2017. Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Kirjapaja, Helsinki. 

Pihkala P. 2018a. Eco-Anxiety, Tragedy, Hope: Psychological and Spiritual 
Dimensions of Climate Change. Zygon 53: 545–569. 

Pihkala P. 2018b. Johdatus ympäristöahdistukseen: Ympäristöongelmien 
psyykkiset vaikutukset. Tieteessä tapahtuu 8: 31–38. 

Pimm S.L., Jenkins C.N., Abell R., Brooks T.M., Gittleman J.L., Joppa L.N., ... & 
Sexton J.O. 2014. The biodiversity of species and their rates of extinction, 
distribution, and protection. Science 344: 1246752. 

Pooley J.A. & O’Connor M. 2000. Environmental education and attitudes: 
Emotions and beliefs are what is needed. Environ Behav 32: 711–723. 

Poore J. & Nemecek T. 2018. Reducing food’s environmental impacts through 
producers and consumers. Science 360: 987–992. 

Primack R. 2002. Essentials of Conservation Biology. 3rd Edition. Sinauer, 
Sunderland, Mass.  

Primack R. 2010. Essentials of Conservation Biology. 5th Edition. Sinauer, Sunderland, 
Mass. 

Pöyry 2018. Kyselytutkimus: Suomalaisten tunteet ja tiedot hiilidioksidikysymyksistä. 
(luettu 8.11.2018) Saatavissa: http://www.poyry.com/sites/ 
default/files/poyry_kyselytutkimus_taustamateriaali.pdf. 



64 

 

 

Ramp D. & Bekoff M. 2015. Compassion as a Practical and Evolved Ethic for 
Conservation. BioScience 65: 323–327. 

Rassi P., Hyvärinen E., Juslén A. & Mannerkoski I. (toim.) 2010: Suomen lajien 
uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen 
ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. 

Rees J.H., Klug S. & Bamberg S. 2015. Guilty conscience: motivating pro-
environmental behavior by inducing negative moral emotions. Clim Change 
130: 439–452. 

Ripple W.J., Wolf C., Newsome T.M., Galetti M., Alamgir M., Crist E., ... & 15,364 
scientist signatories from 184 countries. 2017. World Scientists’ Warning to 
Humanity: A Second Notice. BioScience 67: 1026-1028. 

https://doi.org/10.1093/biosci/bix125 

Salafsky N., Salzer D., Stattersfield A.J., Hilton-Taylor C., Neugarten R., Butchart 
S.H.M., Collen B., Cox N., Master L.L., O’Connor S. & Wilkie D. 2008. A 
Standard Lexicon for Biodiversity Conservation: Unified Classifications of 
Threats and Actions. Conservation Biology 22(4): 897–911. Doi: 10.1111/j.1523-
1739.2008.00937.x. 

Salo M. & Nissinen A. 2017. Consumption choises to decrease personal carbon footprints 
of Finns. SYKE, Helsinki. 

Salonen K. 2010. Mielen luonto: Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Green Spot, 
Helsinki. 

Salonen K. 2012. ”Mielen ja luonnon yhteyksiä – eko- ja ympäristöpsykologian 
näkökulma”. Teoksessa: Helne T. & Silvasti T. (toim.), Yhteyksien kirja: 
Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla, Kelan tutkimusosasto, Helsinki. 

Schultz P. 2000. New environmental theories: Empathizing with nature: The 
effects of Perspective taking on concern for environmental issues. Journal of 
social issues 56: 391–406. 

Schultz P.W. 2001. The structure of environmental concern: Concern for self, other 
people, and the biosphere. J Environ Psychol 21: 327–339.  

Searle K. & Gow K. 2010. Do concerns about climate change lead to distress? 
International Journal of Climate Change Strategies and Management 2: 362–379. 

Seppälä J., Mäenpää I., Koskela S., Mattila T., Nissinen A., Katajajuuri J.M. ... & 
Virtanen Y. 2009. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten 
arviointi ENVIMAT-mallilla. SYKE, Helsinki. 

Sokero M., Neuvonen A., Lähteenaro I. & Koskinen M. 2017. Puoliksi tehty: Nuorten 
antisipaatiot ilmastonmuutoksessa. demoshelsinki.fi 

Springmann M., Clark M., Mason-D’Croz D., Wiebe K., Bodirsky B.L., Lassaletta 
L., ... & Jonell M. 2018. Options for keeping the food system within 
environmental limits. Nature 562: 519–525. 



65 

 

 

Takayama N., Korpela K., Lee J., Morikawa T., Tsunetsugu Y., Park B.J., ... & 
Kagawa T. 2014. Emotional, restorative and vitalizing effects of forest and 
urban environments at four sites in Japan. Int J Environ Res Public Health 11: 
7207–7230. 

Vehkalahti K. 2008. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi, Helsinki. 

WWF 2016. Living Planet Report 2016: Risk and Resilience in a New Era. World Wide 
Fund for Nature. 

WWF 2018. Living Planet Report 2018: Aiming Higher. World Wide Fund for Nature. 

Wynes S. & Nicholas K.A. 2017. The climate mitigation gap: education and 
government recommendations miss the most effective individual actions. 
Environ Res Lett 12: 074024. 

  



66 

 

 

 

LIITE 1. KYSELYLOMAKE 
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Kyselylomakkeen 2. sivu (ympäristöongelmien määritelmä, kysymykset 1–6): 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

Kyselylomakkeen 3. sivu (kysymykset 7–9): 
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Kyselylomakkeen 4. sivu (kysymykset 10–11): 

 

 

 

 

Kysymyksen 11 asteikko on sama kuin kysymyksessä 10. 
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Kyselylomakkeen 5. sivu (ympäristöteon määritelmä, kysymys 12): 

 

Kyselylomakkeen 6. sivu (kysymys 13 vain niille vastaajille, jotka vastasivat 

edelliseen kysymykseen ”Kyllä”): 

 

Kyselylomakkeen 7. sivu (kysymykset 14–15): 
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Kyselylomakkeen 8. sivu (kysymys 16 vain vastaajille, jotka vastasivat edelliseen 

kysymykseen ”En ole tehnyt mitään edellä mainituista”): 

 

Kyselylomakkeen 9. sivu (kysymykset 17–23): 
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Kyselylomakkeen 10. sivu (palaute): 
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LIITE 2. KORRELAATIOMATRIISI 

Ympäristöongelmien ajattelemisen herättämien tunteiden väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet 
sekä p-arvot (n = 368; *** korrelaatio on merkitsevä <0,001 tasolla, ** korrelaatio on merkitsevä 0,01 
tasolla, ja * korrelaatio on merkitsevä 0,05 tasolla). Alle 0,001 korrelaatiot on merkitty taulukkoon 
pelkillä ***-merkeillä. 
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Suru .638               

*** 

Epätoivo .514 .524              

*** *** 

Levottomuus .503 .479 .482             

*** *** *** 

Syyllisyys .461 .433 .411 .445            

*** *** *** *** 

Avuttomuus .375 .361 .559 .371 .417           

*** *** *** *** *** 

Viha .455 .493 .483 .393 .411 .401          

*** *** *** *** *** *** 

Ahdistus  .582 .629 .587 .626 .522 .453 .540         

*** *** *** *** *** *** *** 

Pelko .545 .521 .454 .509 .466 .395 .478 .598        

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Alakuloisuus .478 .578 .490 .516 .421 .422 .419 .615 .512       

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Turvattomuus .427 .450 .467 .568 .438 .420 .400 .574 .641 .584      

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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.620 .752 .249 .032* .041* .189 .226 .261 .078 .243 .045 .034 *** *** 
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.025* .120 .110 .838 .841 .030* .253 .155 .700 .464 .434 .046 *** *** *** 

 


