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Outoja väi ämiä STEAn suunnalta

Ins tuu n toiminnassa koronapandemian vaikutukset himmenevät Sosiaali‐ ja terveysjärjestöjen avustus‐
keskuksen (STEA) tammikuusta 2020 alkaneen tutkinnan rinnalla. Hakemusten mukaiseen avustusten 
käy öön lii yen tarkastajilta puu ui niin ymmärrystä kuin tahto laa yhteistyöhön. STEA:n näkemykset ih‐
misen ja luonnon hyvinvoinnin ja terveyden suhteesta ovat myös olleet vahvas  jälkeenjääneitä. Merkilli‐
sistä tarkastuskuvioista voi lukea lisää YLE:n sivuilta (yle.fi/uu set/3‐11790530).

Karu sanelupoli ikka valite avas  rajoi aa toimintaamme tänä vuonna. Ins tuu lle myönne in alle puo‐
let edellisvuosien toiminta‐avustuksesta ja sen käy ötarkoitusta myös raja in ensimmäistä kertaa melkein 
40 vuo a jatkuneen toiminnan aikana. Esimerkiksi siitepölyseurantaa ja ‐ edotusta ei enää tueta. Kiristys‐
ten johdosta kemikaaliasiantun jamme Kia Bertula ir sanoutui viime joulukuussa ja liiton yt‐neuvo elu‐
jen jälkeen tutkimuskoordinaa ori Tiina Vi kainen ja tutkimusjohtaja Kimmo Saarinen ir sano in. 
Työsuhteemme pää yvät tämän vuoden aikana.

Ins tuu n toiminnan jatkuminen ensi vuonna määri yy äske äin tehdyn tuloksellisuusrapor n ja tulevan 
avustushakemuksen perusteella. Vaikka STEA ei toimillaan ja ala‐arvoisilla ohjeillaan ole tehnyt tulosten 
osoi amista helpoksi, ins tuu ssa toimintavuosi 2020 oli pandemiasta huolima a perinteisen tuo elias. 
Toiminnasta ja tuloksista on lisää seuraavalla aukeamalla.

Monenlaiset koronavirukset vielä keräävät voimia, mu a toivo avas  roko eet ja lähestyvä kesä hiljentä‐
vät pandemian tah a. Hyvää kevä ä ja tervey ä kaikille yhdistystoimijoille!

‐ Kimmo Saarinen 
  tutkija

www.yle.fi/uutiset/3-11790530


Koronavuoden 2020 tuloksista ja vaikutuksista

Ins tuu ssa uu a tutkimus etoa koo in neljällä selvityksellä. Allergian ja astman 
kansantaloudelliset vaikutukset selvite in, allergiaa ja astmaa sairastaville teh in 
”Allergisen hyvä arki” ‐väestökysely ja jäsenistön keskuudessa toteute in poikkeuso‐
loista kummunnut koronakysely. Allergiaohjelman aikana tehdyistä kyselytutkimuk‐
sista koo in yhteenveto, joka toimite in Ruotsin Allergia‐ ja astmaliitolle 
länsinaapurissakin mahdollises  alkavan allergiaohjelman suunni elun tueksi.

Tietoa jae in monissa liiton kanavissa, palau een perusteella myös menestykselli‐
ses . Ainakin jäsenlehdessä julkaistuista kirjoituksista pide in, sillä kolmessa leh‐
dessä neljästä lukijat äänes vät lehden parhaaksi tai toiseksi parhaaksi jutuksi 
ins tuu n teks n.

Tutkimus‐ ja edotustoiminnoilla tavoite in hyvin keskeisiä kohderyhmiä: allergiaa, 
astmaa ja ihotau a sairastavia sekä muuta väestöä. Esimerkiksi YLE‐dokumen n 
”Mesipis äiset katoavat” ensiesityksellä (YLE TV1 29.8.) oli perä  273 000 katsojaa ja 
katselukertoja on kertynyt YLE Areenassa lisää yli 24 000 (areena.yle.fi/1‐4594778). 
Sen sijaan lapsille ja nuorille suunna u tapahtumatoiminta kärsi koronapandemian 
rajoituksista, sillä päiväkodeissa ja kouluissa ei luontoju uja voitu juuri järjestää. Ai‐
kuisten parissa pääs in sentään muutaman kerran retkeilemään, ja yhdistyksiltä saa‐

in kansallispuistoretkistä ja muista yhteisistä tapahtumista mukavas  kiitosta.

Tutut aiheet tuntuvat kantavan vuodesta toiseen. Poikkeuksellisen pitkän siitepöly ‐
kauden edo eita seurasi aiempia vuosia laajempi siitepölyallergisten joukko, ja 
Allergiaviikon verkkoluento oli osallistujamäärällä mitaten vuoden suosituin luento ‐
tapahtuma.

Sil  merki ävintä saavutustamme ei tarvitse kauan poh a. Määrä etoinen työ ja 
pitkäaikainen sitoutuminen kansalliseen allergiaohjelmaan on ollut vaiku avaa mo‐
nella tasolla. Uuteen etoon perustuvalla systemaa sella lähestymistavalla saavu‐
te in lähes kaikki ohjelmalle asetetut tavoi eet – esimerkiksi allergian ja astman 
laskennalliset kustannussäästöt v. 2008‐2018 olivat perä  1,2 miljardia euroa! Olipa 
se ohjelman ansiosta tai siitä huolima a, kustannuslaskelmat teh in ins tuu n toi‐
mesta. Allergisten sairauksien aiheu ama taakka keventyi ennen kaikkea muu a‐
malla asenteita ja toimintaa, tekemällä asioita uudella tavalla, mikä voi jatkossa 
toimia esimerkkinä torju aessa myös muita tar uma omia tulehdustauteja. Käy‐
tännön tasolla otetaankin jo kokeiluaskelia Lahden suunnalla!

‐ Kimmo Saarinen

https://areena.yle.fi/1-4594778


KKiirrjjooiittuukkssiiaa

‐‐  jjäässeennlleehhddeessssää  

‐‐  vveerrkkkkoolleehhddeessssää      

‐‐  ppaaiikkaalllliissyyhhddiissttyysstteenn  jjäässeennttiieeddootttteeiissssaa  

MMeeddiiaattiieeddootteeiittaa  sseeuurraannnnooiissttaa,,  hhaannkkkkeeiissttaa  jjaa  ttuuttkkiimmuukkssiissttaa  

HHaaaassttaatttteelluujjaa  tteelleevviissiioooonn,,  rraaddiioooonn  jjaa  lleehhttiiiinn  

AAssiiaannttuunnttiijjaannaa  ttaaii  ooppppaaaannaa                    kkoouulluuttuuss‐‐  ttaaii  mmuuuussssaa  ttiillaaiissuuuuddeessssaa,,  jjooiihhiinn  

oossaalllliissttuuii                                                    iihhmmiissttää..

HHeennkkiillöökkoohhttaaiissttaa  nneeuuvvoonnttaaaa  
ppuuhheelliimmiittssee,,  ssäähhkkööppoossttiittssee  ttaaii  
ttaappaahhttuummiieenn  yyhhtteeyyddeessssää  

kkääyyttttääjjiiää  vvuuooddeenn  aaiikkaannaa  

LLuueennttoojjaa                      jjooiihhiinn  oossaalllliissttuuii                                          iihhmmiissttää..

66

33

4444

77

330000

227799

3355  000000

1122

1111

9977001144

https://www.allergia.fi/jarjesto/liikunta-ja-luonto/luontoliikkujat/


Mainio loppurapor  Terveestä askeleesta!

Viime joulukuussa Allergia‐, Iho‐ ja Astmaliiton sekä WWF Suomen yhteinen Terve 
askel luontoon ‐hanke piste in yksiin kansiin. Ensimmäiset luontoaskeleet 
ote in Tiina Parkkiman komennossa ja viimeiset vaiheet askelle in Viivi Valko‐
sen tah in.

Hankkeessa torju in haitallisia vieraslajeja ja vies in luonnon terveysvaikutuk‐
sista. Vieraslajitalkoille ja muille tapahtumille rii  kysyntää. Talkooleireille osallis‐
tui 390 ihmistä, koulutus laisuudet tavoi vat 270 ihmistä ja talkoiden 
suunni elu‐ ja verkostoitumisillat 70 ihmistä. Kaikkiaan vieraslajitalkoisiin osallis‐
tui kolmen hankevuoden aikana yhteensä 1 400 ihmistä. Lisäksi jatkovuotena 
2020 talkoovetäjäkoulutukseen osallistui vielä 184 ihmistä, talkoisiin 248 ihmistä 
ja sieniretkille 75 ihmistä. Koulute ujen talkoovetäjien pitämien omien tapahtu‐
mien kau a hankkeen asia tavoi  lisää kohderyhmiä.

Mitä vieraslajit ovat ja miksi niitä kanna aa torjua? Tämän voit lukea hankkeen 
loppurapor sta: 
allergia.fi/site/assets/files/19395/terve_askel_luontoon_loppurapor _2020‐1.pdf

Ins tuu ssa vieraslajien parissa on väänne y jo pidempään. 2000‐luvun alussa 
Tiehallinnon tukemassa työssä selvi mme lupiinin hai oja enpientareilla. Viime 
vuosina olemme talkoilleet yhdessä Etelä‐Karjalan luonnonsuojeluväen kanssa 
erityises  jä palsamin parissa.

‐ Kimmo Saarinen

www.allergia.fi/site/assets/files/19395/terve_askel_luontoon_loppuraportti_2020-1.pdf


TTaallvveellllaa  ttaappaahhttuunnuu aa  

Joulukuussa liiton verkkosivujen Allergian ai‐
heu ajia ‐osioon lisä in Tiina Vi kaisen ja 
Kaisa Toikon uusi teks  “Ulkoilman sieni‐i öt 
ja allergia”. Sieni‐i öitä on ilmassa lähes ym‐
päri vuoden ja kantasienten i öitä niin kauan 
kuin metsissä sieniäkin, mu a homeoireilu 
paino uu syksyyn.

Lahden kaupunki ja Ladec järjes vät marras‐
kuussa webinaarin ”Luonnosta tervey ä, hy‐
vinvoin a ja liiketoimintaa”. Ympäröivän 
luonnon monimuotoisuudesta voi ammen‐
taa tervey ä, jaksamista ja kestävien peri‐
aa eiden mukaises  uu a liiketoimintaa. 
Kimmo Saarinen kertoi, miten luonnosta 
trimmataan parempaa sietokykyä. Tänä 
vuonna Lah  – Suomen Green Capital – on 
o anut aihepiirin kunnolla omakseen ja val‐
mistelee kunnianhimoista koulutus‐ ja vies‐

ntäohjelmaa, joka tähtää planeetan rajat ja 
ihmisen terveyden huomioon o avaan elä‐
mäntapaan!

Iltaleh  uu soi lokakuussa, pitääkö sänky pedata aamul‐
la vai ei? Oman näkemyksensä antoivat niin Mar aliiton, 
Työtehoseuran kuin Unikulman edustajat. Ins tuu n tut‐
kimusjohtaja Kimmo Saarinen mukaan petaamisella tai 
petaama a jä ämisellä tuskin on eroa allergisen näkö‐
kulmasta, toisin sanoen miten mahdolliset huonepöly‐
punkit sängyssä viihtyvät.

https://www.allergia.fi/allergia/mita-allergia-on/allergioiden-yleisimmat-aiheuttajat/ulkoilman-sieni-itiot-ja-allergia/


Kyselytutkimuksia arjesta, luontoliikunnasta 
ja vähän koronastakin :

Allergisen ja astmaa kon arki

Marraskuussa allergisilta ja astmaa sairastavilta kysy in mitkä tekijät vaiku avat ar‐
jen laatuun sekä miten ja millä keinoin he kokevat voivansa vaiku aa oman arkeen‐
sa. Myös korona‐ajan vaikutuksia kysy in. Väestökyselyyn vastasi yhteensä 638 
henkilöä.

Kyselyä suunniteltaessa ote in mallia vuonna 2018 tehdystä suomalaisen arki 
‐kyselystä, jonka tuloksia ei ole juurikaan hyödynne y. Nyt samojen kysymysten 
avulla pääs in vertaamaan esimerkiksi mitkä asiat vaiku avat myönteises  ja mitkä 
kielteises  arkeen. Koronakysymyksiä voidaan puolestaan verrata viime kesänä Al‐
lergia‐, iho‐ ja astmaliiton jäsenille tehtyyn kyselyyn. Aikaa kyselyjen välillä on kulu‐
nut viisi kuukau a, näkyykö koronaväsymys vastauksissa?

Tuloksiin ei ole vielä ehdi y kunnolla perehtyä ja vertailut ovat vielä tekemä ä. 
Alustavien tuloksien perusteella yli puolet vastanneista (60 %) oli arkeensa tyytyväi‐
siä, joskin korona‐aika oli vaiku anut arkielämään yleises  o aen nega ivises  (42 
% vastaajista). Varsinkin sosiaaliset kontak t olivat kärsineet. Arkea posi ivises  vä‐
ri äviksi elementeiksi noste in perheen kanssa viete y aika, yöunet, oma aika ja 
luonnossa liikkuminen. Viimeksi maini ua ei kuitenkaan harraste u aiempaa enem‐
män.

Tuloksista on ennakoitu kirjoite avan jäsenlehtemme kolmosnumerossa syyskuussa.

Täysin    
samaa mieltä    

Jonkin verran 
samaa mieltä

Ei samaa eikä
eri mieltä

Jonkin verran 
eri mieltä

Täysin eri mieltä

Oma terveydentilani ei 
estä minua nauttimasta 
arjesta.



Ruokolahden 
Kummakivellä 
on osuva nimi.

Luonto, liikunta ja hyvinvoin

Vuodenvaihteessa jatke in kyselyjen tekoa. Selvite ävänä oli liikunta, luontoliikun‐
ta ja hyvinvoin to umukset ja vastaajina väestön allergiaa ja astmaa sairastavat 
(437) sekä Allergia‐, iho‐ ja astmaliiton jäsenet (1509). Lii o ja yhdistykset ovat jo 
pitkään kannustaneet liikuntaharrastuksiin ja järjestäneet liikunnallisia tapahtumia. 
Cityliikkujat aloi vat vuonna 2012 ja nyt vauhdissa ovat Luontoliikkujat. Näkyikö tä‐
mä tuloksissa?

Ryhmien välillä eroja oli vähän. Liikunta oli monella säännöllinen ja mieltä virkistävä 
harrastus. Astmaa sairastavat olivat huomanneet liikunnan parantavan hengitystä. 
Luonnossa liikkuminen koros  hyviä vaikutuksia. Eniten arvoste in kaupungin me‐
lun vaimenemista, luonnonääniä, puhdasta ilmaa ja rauhoi umista.  

Suurin ero väestön allergisten ja jäsenten välillä oli tyytyväisyydessä omaan elä‐
määnsä. Jäsenistön vastaajat olivat tyytyväisempiä ja he myös kokivat terveyden ‐
lansa paremmaksi. Pienempien erojen perusteella liikunnalla on vaikutusta asiaan. 
Jäsenet liikkuivat useammin ja liikuntakertojen kesto oli pitempi kuin väestön aller‐
gisilla. Hyvä asenne näkyi myös siinä, e ä sääolot ja hy yset hai asivat luonnossa 
liikkumista vähemmän kuin väestössä yleises . 

Liikunnan hyvät vaikutukset näkyivät myös paljon ja vähän liikkuvia vastaajia ver‐
ra aessa. Valtaosa paljon liikkuvista oli allergiasta tai astmasta huolima a tyytyväi‐
siä elämäänsä. Vähän liikkuvat kokivat olonsa heikommaksi. 

Luontoliikuntaa hai aaviksi tai estäviksi tekijöiksi maini in siitepölyaika ja sairau‐
den pahenemisvaiheet. Aika moni nimesi pahimmaksi liikunnan esteeksi tekosyyt ja 
osa kehui olevansa mestareita tekosyiden kehi ämisessä. Liikkeelle kanna aa kui‐
tenkin lähteä ja liikuntaa harrastaa oman kuntonsa mukaan. Vaikka lähteminen ehkä 
kehtuu aakin, lenkin jälkeen olo on kuitenkin parempi. 

Jos lähialueen lenkkipolut kyllästy ävät, Suomesta löytyy paljon luonnonnähtävyyk‐
siä. Verkkarit jalkaan, eväät reppuun ja vaikka Kummakiveä katsomaan.

Lisää kyselyn tuloksista on seuraavassa jäsenlehdessä (AIA 2/2021).

‐  Juha Jantunen



Päiväperhoskesää hallitsivat nokkosperhoset

Viime kesänä valtakunnallisessa seurannassa täy yi kolme vuosikymmentä, mu a 
päiväperhoset eivät olleet juhlatuulella. Edellisen kesän perhosmääristä jää in 25 
%, vaikka havaintoja ilmoi aneet olivat perhosten perässä yli tuhat päivää enem‐
män.

Perhoskesä oli itse asiassa yksi 2000‐luvun kehnoimmista tähän mennessä. Niu‐
kemmin perhosia on ollut lennossa vain vuosina 2008 ja 2014. Vaikka kesäkuu oli 
helteinen ja vuosi kaikkinensa Suomen mi aushistorian lämpimin, merkillinen 
edellistalvi ilmeises  vei pohjan perhoskauden perustuksilta. Paksu lumisuoja 
pohjoisessa ja sen lähes täydellinen puu uminen maan eteläosissa osaltaan se‐
li ävät, miksi päiväperhosia ilmoite in pohjoisessa tavallista runsaammin ja ete‐
lässä puolestaan tavallista vähemmän.

Kaksi aikuisena talveh vaa päiväperhoslajia eivät kuitenkaan talvesta hätkähtä‐
neet. Nokkosperhosen yksilöennätys vei sen laji laston kärkeen 11 vuoden tauon 
jälkeen ja havaintoruutujakin kertyi enemmän kuin millekään muulle lajille viime 
kesänä. Sitruunaperhonen oli yhtä selvä kakkonen, jo viidennen kerran seurannan 
historiassa.

Kaikkiaan 230 luonnonharrastajaa havainnoi päiväperhosia läpi Suomen ennätyk‐
sellisen monesta seurantaruudusta. Tietoja kertyi yhteensä 103 lajista ja 246 000 
päiväperhosesta. Eniten perhosia kirja in Etelä‐Hämeestä ja lajeja Varsinais‐Suo‐
mesta. Pohjois‐Karjalan Kiteeltä löytyi jälleen kesän paras päiväperhosruutu 59 la‐
jilla.

Valtakunnalliseen päiväperhosseurantaan voi osallistua tallentamalla omat ha‐
vaintonsa Laji etokeskukseen. Keskeiset ohjeet löytyvät seurannan sivuilta 
laji.fi/project/MHL.6/about.

Muistute akoon vielä tässäkin, e ei STEAn tukea käytetä ins tuu n perhosiin 
lii yviin seurantoihin tai kartoituksiin.

NNookkkkoossppeerrhhoossiiaa..

https://laji.fi/project/MHL.6/about


Liki 50 vapaaehtoista mukana jo 25 vuo a

Kesän 2020 myötä päiväperhosseurannassa tuli täyteen kolme vuosikymmen‐
tä, jona aikana 1 121 henkilöä on koonnut 6,23 miljoonan yksilön päiväperho‐
saineiston 116 lajista ja 2 856 havaintoruudusta läpi Suomen.

Kaikkiaan 14 henkilövastaajaa on huhkinut päiväperhosten perässä yli tuhat 
päivää. Päivä laston kärkinimet ovat vahvoilla myös ruutu lastossa. Vähintään 
sataan seurantaruutuun on eh nyt 12 henkilöä. Alusta läh en läpi kolmen 
vuosikymmenen ovat seurannassa matkanneet Olli Alestalo, Juha Hy nen, 
Orvo Järvinen, Seppo Keltanen, Ma  Koivikko, Markku Liljeblad, Pekka Mali‐
nen, Juhani Sappinen, Kari Tahvanainen, Hannu Vanhanen ja Esko Viitanen. 
Seuraavat yhdeksän eivät rinnalla juuri kalpene vain yhden väliin jääneen vuo‐
den takia. Kaikkiaan 46 henkilöä on touhunnut perhosten parissa ainakin 25 
vuo a ja 131 henkilön havaintohistoria ka aa sekin vähintään 15 vuo a eli 
puolet seurannan ajasta. Mikäpä on Suomen päiväperhosten lanne a seura‐
ta tällaisten vapaaehtoisten kanssa!

‐ Kimmo Saarinen

1 121 vapaaehtoista. 
Punaisilta vapaaeh‐
toisilta on seuranta‐

etoja 1‐2 vuodelta, 
kultaisilta 3‐9 vuo‐
delta ja vihreiltä ai‐
nakin 10 vuodelta.



TTaallvveellllaa  ttaappaahhttuunnuu aa

Vanhoille tutkimuksillemme löytyy edelleen hyöty‐
käy öä. Tammikuussa Science & Jus ce ‐ edeleh‐
dessä ilmestyi ar kkeli siitepölyjen 
hyödyntämisestä rikospaikkatutkinnassa – ”Iden ‐
fying the scene of a crime through pollen analysis”. 
Sen yhtenä lähdevii eenä on Aerobiologia‐lehdes‐
sä joulukuussa 2011 ilmestynyt tutkimuksemme 
”Pollen transport by clothes” – tuolloin tutkija Juha 
Jantunen imuroi siitepölyjä monenlaisista vaate‐
kappaleista! 

Etelä‐Karjalan Allergia‐ ja ympäristöins tuu n tutkimus allergian ja astman kustannuksista julkais in 
Suomen lääkärilehdessä maaliskuussa. Kansallisen Allergiaohjelman pää yessä vuonna 2018 allergian 
ja astman vuosikustannuksiksi arvioi in 1,5–1,8 miljardia euroa. Suorat hoitokustannukset olivat viisi 
prosen a pienemmät kuin ennen ohjelman alkua vuonna 2007. Ajanjaksolla 2008–2018 kertyneet 
yhteiskunnan kokonaismenot olisivat olleet liki seitsemän miljardia euroa, mikäli kustannukset olisivat 
pysyneet vuoden 2007 tasossa. Juha Jantusen tekemien laskelmien mukaan kustannukset olivat todel‐
lisuudessa noin 5,8 miljardia, joten teoree nen kustannussäästö oli perä  1,2 miljardia euroa. Kerras‐

saan vaiku ava ohjelma! 

Aiheesta on lisää seuraavassa jäsenlehdessä (AIA 2/2021).



Sitra Lab esi eli helmikuussa rat‐
kaisuja luonnosta kaupungistumi‐
sen haasteisiin. Sen perään 
julkais in 10 oppia luontopohjais‐
ten ratkaisujen toteu amisesta – 
yhtenä niistä ”Lähiliiku ajat”, jossa 
lii omme oli Paula Lehtomäen 
johdolla vahvas  mukana. Olen‐
naisempaa oli kuitenkin pääsano‐
ma: luonnosta löytyvät toimivat 
lääkkeet! 

Mitä lupailee aluillaan oleva siitepölykausi 2021? 
Maaliskuun lopulla Lounais‐Suomessa havai in jo pähkinäpensaan ja lepän siitepölyä, mu a Imatral‐
la siitepölykauden alkua aloitellaan todennäköises  vasta maalis‐huh kuun vaihteessa. Oirekevät voi‐
kin olla tavallista hankalampi: sekä lepät e ä koivut kukkivat heikos  viime keväänä, joten molemmilla 

voisi olla varastossa voimia tuo aa tänä keväänä tavallista enemmän siitepölyä. 

Sitran julkaisu löytyy täältä: 
sitra.fi/ar kkelit/miten‐voimme‐vastata‐kaupungistumisen‐haasteisiin‐luonnosta‐tulevilla‐ratkaisuilla/

Myös Sitrassa tärkeä työ luonnon monimuotoisuuden hyväksi jatkuu ja uu sia voi seurata verkkosivuilta
sitra.fi/aiheet/ilmasto‐ja‐luontoratkaisut/

Siitepölyjä seurataan istaisin ja perjantaisin. 
Kaakkois‐Suomen edot löydät sivulta 
allergia.fi/tutkimus/allergia/siitepoly lanne

Tiedot lähetetään myös Turun yliopistoon osaksi 
valtakunnallista seurantaa, jonka löydät osoi eesta
norkko.fi

Juuri tulleen tiedon mukaan!

Imatralla tehtiin uusi ennätys lepän siitepölymäärässä. 

Sunnuntain 28.3.2021 siitepölypitoisuus 6 567 hiuk

kasta kuutiossa ilmaa ylitti kolmin kertaisesti edellisen 

ennätyksen vuodelta 2002. 

Siitepöly oli vielä kaukokulkeumaa, paikallinen lepän 

kukinta alkaa lähipäivinä.

www.sitra.fi/artikkelit/miten-voimme-vastata-kaupungistumisen-haasteisiin-luonnosta-tulevilla-ratkaisuilla/
www.sitra.fi/aiheet/ilmasto-ja-luontoratkaisut/
www.allergia.fi/tutkimus/allergia/siitepolytilanne/
www.norkko.fi

