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LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET/tavoitteet

• Luonnon hyvinvointivaikutusten nimeäminen, ja niiden
synty- ja vaikutusmekanismien ymmärtäminen.

• Hyvinvointivaikutusten ja niiden syntymekanismien tunnistaminen 
erilaisissa palveluissa, erilaisille asiakasryhmille. 

• Luontolähtöisten toimintatapojen tavoitteellinen ja pitkäjänteinen käyttö 
asiakastyössä, sekä hyvinvointivaikutukset suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. 



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

luonto

osallisuus

hyvinvointi-
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Osallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta kohti hyvinvointivaikutuksia

Osallisuuden tunnetta tavoitellaan 
tietoisesti, kokemuksellisuutta käytetään 

tietoisesti kohti hyvinvointivaikutuksia, 
ohjaaja johdattelee osallistujat pohtimaan 

kokemaansa

Ohjaaja valitsee 
toimintatavan, joka tukee 

asiakkaan yksilöllisiä 
tarpeita 

Ohjaaja tukee asiakasta koko 
toimintaprosessin ajan sekä 

auttaa asiakasta reflektoimaan
(mietiskelemään, käsittelemään) 

kokemuksia ja arvioimaan 
hyvinvointitavoitteiden 

saavuttamista, ohjaaja järjestää 
reflektoinnit asiakkaan kannalta 

sopivin menetelmin.



Miksi osallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeitä hyvinvointivaikutusten kannalta?
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Osallisuuden tunne tukee terveyttä. 

Osallisuuden tunne lisää toiminnan vaikuttavuutta. 

Reflektio tukee asiakkaan toimijuutta, mikä edistää voimaantumista

Reflektion kautta asiakas pystyy näkemään oman 
tilanteensa ja toimintansa seuraukset paremmin.

Reflektion kautta voidaan arvioida onko koettu 
hyvinvointi on edistynyt palvelun avulla.



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET
Kuvan lähde: Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut. Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen. 
2014. Mikkelin AMK



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET/ohjaajan rooli hyvinvointivaikutusten edistäjänä/ Universal design 
Lähde: Kihlström-Lehtonen, H. 2016. Luento: Universal design. Korkea-asteen Green Care opinnot. JAMK.



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET/ohjaajan rooli hyvinvointivaikutusten edistäjänä/ Universal design 
Lähde: Kihlström-Lehtonen, H. 2016. Luento: Universal design. Korkea-asteen Green Care opinnot.



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Luonnon hyvinvointivaikutuksia on tutkittu viime vuosikymmeninä kansainvälisesti monin eri 
menetelmin. 

• Kansanterveystietojen analysointi (mm. väestötason tutkimuksia)

• Asuinpaikkatietojen analysointi

• Fysiologisten reaktioiden mittaaminen

• Haastattelututkimukset luonnossa oleilun psykologisista vaikutuksista



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Eri tutkimusmenetelmien perusteella tuloksia on todettu muun muassa

• Luontoympäristön vaikutukset terveydentilaan ovat suotuisammat kuin rakennetun 
ympäristön > lähellä luontoa sijaitsevilla asuinalueilla sairastuvuus on alhaisempi kuin 

kaupunkimaisessa ympäristössä 
(Tourula & Rautio 2014)

• Asukkaat kokevat itsensä terveemmiksi kun ympärillä on paljon vihreää 
(hollantilaistutkimus, Leppänen & Pajunen 2017)

• 73-88 –vuotiaat olivat todennäköisimmin elossa viiden vuoden seurantajakson jälkeen, jos 
asunnon lähellä oli puistoja

(japanilaistutkimus, Leppänen & Pajunen 2017)

jatkuu…



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Eri tutkimusmenetelmien perusteella tuloksia on todettu muun muassa

• Lapsilla on vähemmän ylipainoa, kun luontoa on lähellä (amerikkalaistutkimus, Leppänen & Pajunen 2017)

• Luonnonläheisen asuinympäristön on todettu parantavan toimintakykyä ja vähentävän 
kuolleisuutta (de Vries ym. 2003)

• Metsäympäristön on todettu edistävän sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä (Mao ym. 2012)

• Ihmiset arvioivat tuntevansa 87 % vähemmän stressiä metsässä tai puistossa käynnin jälkeen 
(itävaltalaistutkimus, Leppänen & Pajunen 2017)



Luonnon hyvinvointivaikutukset 

Minkälaisia hyvinvointivaikutuksia on todistettu tieteellisesti?

Luonnossa vietetty aika Todetut vaikutukset

5 – 10 min Hengitystiheys, syke ja verenpaine laskevat, stressihormonit vähenevät 

20 min Mieliala kohenee

1 tunti Tarkkaavaisuus lisääntyy

2 tuntia Elimistön puolustusmekanismit elpyvät

5 tuntia/kk
Myönteiset psyykkiset vaikutukset, esim. positiiviset tunteet 
lisääntyvät

3 vrk yhtämittainen
luontoaltistus

Elimistön puolustusmekanismit vahvistuvat, verensokeriarvot 
tasaantuvat, elinvoimaisuuden tunne lisääntyy, kohonnut 
verenpaine laskee



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Miksi luontoympäristö vähentää stressiä ja elvyttää?
Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi –tutkimuksen mukaan

Vaikutus tapahtuu joko suoraan aistien kautta tai välillisesti liikkumisen tai sosiaalisen 
kanssakäymisen kautta. Mitä suurempi osuus vapaa-ajasta ulkoillaan luonnossa, sitä voimakkaampia 
elpymiskokemuksia saadaan ja sitä vahvempaa on myös emotionaalinen hyvinvointi.  (Korpela, K. ym. 2014)

Useat  muut tutkimukset korostavat myös, että luonnolle on altistuttava säännöllisesti, jotta 
terveyshyödyt olisivat pitkäkestoisia. Esim. korealaistutkijat ovat löytäneet viitteitä päiviä kestävien 

metsäretkien positiivisesta vaikutuksesta masennusoireisiin. (Leppänen & Pajunen 2017)



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Mihin mekanismeihin hyvinvointivaikutukset perustuvat?
Tieteellinen, luonnon hyvinvointivaikutusten tutkiminen alkoi 1970-luvun lopulla Yhdysvalloissa.

Roger Ulrich tutki luontokuvien vaikutusta hyvinvointiin. Hän havaitsi että ne lisäsivät koehenkilöillä 
myönteisiä tunteita ja vähensivät surun tunnetta. 

*Luontokuvien katselu näkyi aivoissa rentoutumista osoittavina alfa-aaltoina ja toisaalta 
ahdistuksesta ja stressistä kertovat beta-aallot vaimenivat. 

*Fysiologista elpymistä osoittivat myös ihon sähköjohtokyvyn ja lihasjännityksen laskeminen.

Jatkotutkimukset osoittivat että leikkauspotilailla joiden ikkunasta avautui näkymä vihreään 
puistoon, toipuivat leikkauksesta nopeammin ja tarvitsivat vähemmän kipulääkkeitä kuin 

verrokkiryhmä, joiden ikkunasta näkyi tiiliseinä.

Norjalaisessa tutkimuksessa on havaittu myös näkymien vaikutus terveyteen.
Keuhko- ja sydäntaudeista toipuvat potilaat, joilla oli panoraamahuoneissa näkymä tunturimaisemaan, tunsivat 

olonsa fyysisesti ja psyykkisesti paremmiksi kuin potilaat, joilla ei ollut  näkymää. (Raanaas, R. ym. 2012.)



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Mihin mekanismeihin hyvinvointivaikutukset perustuvat?

Luontokokemuksen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille on useita teorioita. 

Tarkkaavaisuuden elpymisen teorian (ART = Attention Restoration Theory) mukaan luonnossa 
kokeminen ja tekeminen aktivoivat sellaisia hermoston alueita, joita emme rakennetussa 

ympäristössä käytä, ja antaa sitä kautta tarkkaavaisuuden elpyä. 

Teoriassa psykofysiologisen stressin vähenemisestä (SRT = Stress Reduction Theory) katsotaan, että 
positiiviset vaikutukset syntyvät ihmisen alitajuisissa reaktioissa erilaisiin luonnon elementteihin.

> Verenpaine, syke, hengitystiheys, stressihormonien määrä ja lihasjännitys laskevat; mieliala, ja myönteiset 
tunteet lisääntyvät. 

jatkuu…



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Mihin mekanismeihin hyvinvointivaikutukset perustuvat?
Vaikutukset syntyvät osittain tahdosta riippumatta.

Fyysiset vaikutukset: elimistön palautuminen, solujen huolto ja parasympaattisen (tahdosta riippumaton) 
hermoston toiminta käynnistyy luonnossa automaattisesti. 

Stressihormonien (kortisoli, adrenaliini) määrän on mitattu pienenevän ja mielihyvää tuottavien 
hormonien (serotoniini, oksitosiini) lisääntyvän. 

Huomioitava myös luonnonympäristön hyödylliset mikrobit. Vaikka vaikutusmekanismeja ei tarkasti 
tunneta, niin maaperästä saatujen bakteerien on havaittu vähentävän todennäköisyyttä elimistön lievään 

tulehdustilaan, jolla on yhteys mm. masennukseen.

Psyykkisiin vaikutuksiin perustuvia hyvinvointihyötyjä on osoitettu kyselyiden ja haastattelujen lisäksi 
myös aivokuvantamisella. Isojenaivojen etulohkon, ns. ”huolikeskuksen” aktiivisuus vaimenee luonnossa 

kävellessä. 

Sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia on osoitettu mm. kysely- ja haastattelututkimuksilla. 
Tutkimusten mukaan toisiin ihmisiin suhtaudutaan luonnossa myönteisemmin. Samalla erilaisten ryhmien 
välinen kanssakäyminen helpottuu. Luonnossa oleilu ja liikkuminen antavat mahdollisuuden myös uusien 

ihmisten tapaamisen. 



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Mikä koetaan hyvinvointia tuottavaksi luontoympäristöksi?
”Ympäristö, jossa tuntee elpyvänsä.”

elpymiskokemukset

lumoutuminen

arkipäivästä 
irtaantuminen

tunne ympäristön 
yhtenäisyydestä ja 

johdonmukaisuudesta 

yhteensopivuus 
ympäristön ja 

itsen välillä



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Luonnon hyvinvointivaikutusten 
taustalla

Monipuolisia 
aistikokemuksia

Mahdollisuuden 
säädellä 

sosiaalista 
kanssakäymistä

Toimintamahdollisuuksia

Luonnon 
elementtejä

Esteettisiä 
elämyksiä

Tilaan liittyviä 
kokemuksia



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Luonnon hyvinvointivaikutusten taustalla on erilaisten vaikuttavuuselementtien 
moninaisuus ja niiden yhteenkietoutuminen

ESTEETTISET ELÄMYKSET
värit, muodot, äänet,  

tuoksut, kauneus,
mahdollisuus  

lumoutumiseen, 
miellyttävä mysteerin 

tuntu, rauha 

MONIPUOLISET AISTIKOKEMUKSET
Näkeminen, kuuleminen, luonnon 

tunnustelu, maistaminen, 
rauha ja hiljaisuus,

tuoksut, tuulen ja sateen tuntu iholla, 
asento- ja liikeaisti kokemukset (esim. 

puun oksalla tai kiven päällä 
istuminen)

LUONNON ELEMENTIT vesi,
puut, pensaat, kasvit, ilmasto, 

vuodenaika, valo, aikaan liittyvät 
muutokset: päivä, yö, aamun koitto, 

iltahämärä, kuunkierto, eläimet 
nuotiotuli

TOIMINNALLISUUS
liikunta- ja 

ulkoilumahdollisuudet, 
mahdollisuus tekemiseen 

ja luovuuteen, 
mahdollisuus fyysiseen 
itsensä rasittamiseen, 
mahdollisuus oleiluun 

MAHDOLLISUUS SÄÄDELLÄ 
SOSIAALISTA KANSSAKÄYMISTÄ
mahdollisuus tehdä tai oleilla 
yksin, mahdollisuus tehdä tai 

oleilla yhdessä

TILAAN LIITTYVÄT KOKEMUKSET tilan, 
vapauden tai tuttuuden tunne, kiintopiste 

ympäristössä, suojaavat paikat (puut, 
kalliot), luontoelementin etäisyys tai 

läheisyys, mielipaikat, kulkureitit, järeät 
metsät, maiseman jatkuvuuden tuntu, 
maiseman vaihtuvuus, turvallisuuden 

kokemus 



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET Kuvan lähde: Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut. Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen. 2014. Mikkelin 
AMK



Luonnon hyvinvointivaikutukset

Mitä tukee asiakkaan kokemusta 
hyvinvointivaikutuksista?

Luontoympäristössä 
tai eläinten avulla 

tehtävä toiminta on 
aitoa ja todellista.

Toimintaan keskittymistä auttaa 
konkreettinen tavoite, joka  

toteutuu ja palkitsee tekijäänsä 
(esim. puutarhaan istutetut kasvit 
kasvavat, kerätään koivunoksia ja 

tehdään saunavihta, eläin 
osoittaa tyytyväisyyttä).

Arkiset rutiinit 
(esim. eläinten 

kanssa työskentely, 
puutarhan 
hoitaminen   

lisäävät 
elämänhallintaa.

Eläimet ja 
luontoympäristö 

kannustavat 
omaehtoiseen toimintaan 
ja lisäävät vastuullisuutta.



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Hyvinvointivaikutukset erilaisissa palveluissa ja asiakasryhmissä

LuontoVoima
Tavoitellaan pitkäkestoisia hyvinvointivaikutuksia asiakaslähtöisesti erilaisin motivoinnin ja ohjauksen 
eri keinoin. > tuetaan omaehtoisten luontokokemusten lisääntymistä tai jatkumista ohjauksen 
jälkeenkin. 
Palvelujen kertaluontoisilla ja lyhytkestoisillakin luontokokemuksilla tavoitteena voi olla silti esim. 
stressin helpottaminen, voimavarojen lisääntyminen ja virkistäytyminen. 

LuontoHoiva
Palveluiden tavoitteena on pitkäjänteinen ja yksilöllinen hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukainen 
terveyden, toimintakyvyn tai arjen hallinnan vahvistuminen.

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi toimintakyvyn vahvistuminen ja ylläpitäminen; elämän- ja 
arjenhallinnan edistyminen; sosiaalisten ongelmien lieventyminen;  syrjäytymisen estyminen; 
vastuullisuuden lisääntyminen; työllistyminen; työhyvinvoinnin lisääntyminen; elämänlaadun 
koheneminen; sosiaalinen oppiminen. 
Green Care -palveluissa tavoitteiden tulisi olla niin selkeästi ilmaistuja tai niin konkreettisia, että niiden 
toteutumista eli vaikuttavuutta voidaan seurata. 



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Hyvinvointivaikutukset erilaisissa palveluissa ja asiakasryhmissä
Hyviä kokemuksia esim. päihdehoidossa. Mesimäen (2011) tutkimuksen mukaan luontoympäristön 
todettiin vaikuttavan myönteisesti tutkimukseen osallistuvien hyvinvointiin. 

Tutkimuksessa haastatellut henkilöt saivat luonnossa runsaasti onnistumisen kokemuksia, kokivat 
luonnon hyväksyvän heidät sellaisena kuin he ovat ja luonnon herättävän myönteisiä tunteita sekä 
toisaalta auttamaan kielteisten tunteiden käsittelyssä. Haastateltavien mielestä luontotoiminta sopii 
erityisen hyvin kuntoutusvaiheeseen ja totesivat toiminnan voivan auttaa myös retkahduksen 
ehkäisyssä. 

Maatilatoiminta mielenterveyskuntoutujille: Itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen, 
keskittymiskyvyn parantuminen,  elämän- ja arjenhallinnan vahvistaminen, työkokemuksen 
kartoittaminen ja parantaminen sekä vastuunotto. (Kähäri, M. & Niemelä, A. 2016). 

Luontoympäristö työhyvinvointipalveluissa antaa myönteisiä vaikutuksia ryhmän tunneilmapiiriin ja 
edesauttaa ryhmässä toimimisessa. Ryhmän ja työyhteisön ongelmakohdista keskusteleminen onnistuu 
luontoympäristössä helpommin kuin työympäristössä. (Paavola, J. 2017). 



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Eläinavusteinen toiminta – eläinten hyvinvointivaikutukset 

Tutkimusten mukaan pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä positiivisia vaikutuksia.

Myönteiset vaikutukset ihmisen hyvinvoinnille perustuvat pitkälti eläinten rauhoittaviin kykyihin.

Rauhoittumista tukee eläinsuhteiden luotettavuus,  läheisyys jatkuvasti saatavilla - kommunikointi 
sanatonta, vuorovaikutus pääasiassa kehonkielellä; sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja 
todellisempaa

Eläin suhtautuu kaikkiin kohtaamiinsa ihmisiin tasavertaisesti

Ihmisen hyvinvointia tukee eläimen tuoma rytmitys päivään. 
Lähde: Luento: Eläinavusteinen toiminta ja terapia. Mari Putkonen-Hutchins. Green Care korkea-asteen koulutus 2016.



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Eläinavusteinen toiminta – eläinten hyvinvointivaikutukset 

Psykiatrisessa hoidossa

Laitosympäristön ilmapiirin parantuminen

Stressitason lasku (sekä potilailla että hoitohenkilökunnalla)

Aktiivisuustason normalisoituminen levottomilla/apaattisilla potilailla 

Eläinten tarkkailu ja niistä keskustelu voi auttaa sanoittamaan tunteita ja kokemuksia

Eläimen kautta/avulla voi olla helpompi luoda yhteys ja kommunikoida asiakkaan kanssa asiakkaan 
kanssa

Tunnekasvatus, ihminen voi kyetä tulkitsemaan eläimen tunteita ja kokemaan empatiaa eläimiä 
kohtaan silloinkin, kun vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on hyvin vaikeaa.
Lähde: Luento: Eläinavusteinen toiminta psykiatrisessa sairaanhoidossa, Iiris Kasanen.
Green Care korkea-asteen koulutus 10/2016. 



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET
Lähde: Kuva: Toiskan ja Hakamaan maatilatoiminnan hyvinvointivaikutuksia asiakkaille. Teoksessa MTT Kasvu21. Luonnosta hoivaa ja 
voimaa. Katriina Soini (toim).



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET
Lähde: Kuva: Toiskan ja Hakamaan maatilatoiminnan hyvinvointivaikutuksia asiakkaille. Teoksessa MTT Kasvu21. Luonnosta hoivaa ja 
voimaa. Katriina Soini (toim).



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET
Lähde: Kuva: Realistisen arvioinnin osatekijät yksilötason hyvinvoinnin muutoksen arvioinnissa. Teoksessa MTT Kasvu21. Luonnosta
hoivaa ja voimaa. Katriina Soini (toim).



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET
Lähde: Kuva:Eri politiikkaohjelmien ja strategioidenkeskeisimmät tavoitteet, joita vasten Green Care –toiminnan vaikuttavuutta voidaan 
tarkastella. Teoksessa MTT Kasvu21. Luonnosta hoivaa ja voimaa. Katriina Soini (toim).



LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Muita luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimuksia ja kirjoituksia

Salonen, Kirsi, Kirves, Kaisa & Korpela, Kalevi. (2016). Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen 
mittaamista. Psykologia, 51, 324-342. 

https://www.researchgate.net/publication/310136351_Kohti_kokonaisvaltaisen_luontokokemuksen_m
ittaamista

Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana

https://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstruct
ure/92839_KirsiSalonen.pdf

Pasanen, T & Korpela, K. Luonto liikuttaa ja elvyttää. Liikunta & Tiede 52, (4) 4-9.

https://www.researchgate.net/publication/282025593_Pasanen_T_Korpela_K_2015_Luonto_liikuttaa_
ja_elvyttaa_Liikunta_Tiede_524_4-9

Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille. Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja 
malleista palveluiden kehittämiseen.

https://media.sitra.fi/2017/02/27174148/Luonnosta_hyvinvointia_lapsille_ja_nuorille-2.pdf

https://www.researchgate.net/publication/310136351_Kohti_kokonaisvaltaisen_luontokokemuksen_mittaamista
https://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/92839_KirsiSalonen.pdf
https://www.researchgate.net/publication/282025593_Pasanen_T_Korpela_K_2015_Luonto_liikuttaa_ja_elvyttaa_Liikunta_Tiede_524_4-9
https://media.sitra.fi/2017/02/27174148/Luonnosta_hyvinvointia_lapsille_ja_nuorille-2.pdf


LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Luentomateriaalissa viitatut ja käytetyt lähteet

Arvonen, S. 2015. Metsämieli. Kehon ja mielen kuntosali. 

Buist Y. 2016. Connect, Prioritise and Promote - A comparative research into the development of care farming in different countries from the transition perspective.

De Vries, S. Ym. 2009. Brief walks in outdoor and laboratory environments. Research Quarterly for Exercise and Sport.

Hyvinvointia metsästä. Tyrväinen, L. (toim). Ym. 2015.

Kihlström-Lehtonen, H. 2016. Luennot: elvyttävät luontoympäristöt ja Universal design. Korkea-asteen Green Care opinnot. JAMK.

Korpela, K. 2011. Elvyttävä metsä luonto lisää hyvinvointia. Luontoportti verkkolehti. http://lehti.luontoportti.fi/fi/artikkelit/elvyttava-metsa

Korpela, K. ym. 2014. Analyzing the mediators between nature-based outdoor recreation and emotional well-being. Journal of Environmental Psychology 37. 

Kuuluvainen, V. & Saren, H. 2016. Luonnon hyvinvointivaikutukset. Hyödynnä tietoa matkailuliiketoiminnassa. MAMK.

Kähäri, M. & Niemelä, A. 2016. Hoivamaatilatoimintaa mielenterveyskuntoutujille – Opas maatalousyrittäjille. Opinnäytetyön raportti. Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

Leppänen, M. & Pajunen, A. 2017. Terveysmetsä.

Mao, G-X. Ym. 2012. Therapeutic effect of forest bathing on human hypertension in the elderly. Journal of Cardiology.

Mesimäki, K. 2011. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa; Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Pro gradu -tutkielma.  Helsingin yliopisto. 

Paavola, J. 2017. Työhyvinvointia luonnosta ja kulttuurista. Opinnäytetyö. Oulun AMK.

Raanaas, R. ym. 2012. Health benefits of a wiev of nature through the window. Clinical Rehabilitation 26: 21-32.

Räsänen, M. 2016. Luontolähtöiset menetelmät kuntoutuksessa.  Opinnäytetyö. MAMK.

Tourula, M. & Rautio, A. 2014. Terveyttä luonnosta. Thule-instituutti. Oulun yliopisto.

http://lehti.luontoportti.fi/fi/artikkelit/elvyttava-metsa
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