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”Miksi kaikki puhuvat 
luontokadosta, mistä se johtuu 
ja miksi siitä pitäisi välittää?”



Suomessa on…
Kaksi miljoonaa allergista
Miljoona verenpainelääkkeiden käyttäjää
Puoli miljoonaa diabeetikkoa
110 000 keliakiaa sairastavaa
54 000 IBD-sairastavaa
12 000 MS-tautia sairastavaa
…





BIODIVERSITEETTI (1986)

= Elollisen luonnon
monimuotoisuus,
joka tarkoittaa (Rio 1992)

• eliölajien perinnöllistä muuntelua
• eliöyhteisön lajiston monimuotoisuutta
• erilaisten eliöyhteisöjen kirjoa

Tärkeä suojelu- ja 
tutkimuskohde vasta 
1990-luvulta alkaen!



Bar-On, Phillips, Milo 2018:
The biomass distribution on Earth.
PNAS 115(25): 6506-6511.

= 83 %



Ihminen on… holobiontti!



Toimintaa mikrobien 
ohjeilla ja kielellä

<1 % >99 %



Ympäristön 
perimäaines

Omien 
solujemme 

perimäaines

Ihmisen 
mikrobiomin 
perimäaines

Haahtela T, et al. Luontoaskel tarttumattomien tulehdustautien torjumiseksi. Duodecim 2017

Epigenetiikka!



Ihmisen immuunipuolustus –
biologinen vaste monimuotoisuudelle?

Luontainen immuniteetti 
rutiinia,  tasapainoa kehittävä

Hankittu
immuniteetti 

innovatiivinen, henkeä pelastava 

Suojaa viruksia ja 
bakteereja vastaan, 

syntyy pysyviä 
muistijälkiä

Hereillä koko 
ajan; mikrobit ja 

muut pieneliöt 
ihmisen raja-
pinnoilla (iho, 

limakalvot, 
suolisto)

Kierrättäjä-
bakteerit

kommensaalit, saprofyytit
Sienet Loiset

Alkueläimet Punkit

Nämä 
opettavat 

sietokykyä, 
toleranssia!



Haahtela T, and the Karelia Group. Hunt for the Origin of Allergy – Comparing the
Finnish and Russian Karelia. Clin Exp Allergy 2015

Karjala on opettanut paljon
sietokyvystä, luonnon 
monimuotoisuudesta ja allergiasta
(=ja terveydestä yleisemminkin!)



Miksi siitepöly (ja muukaan “luonnollinen”) 
ei ole terveysongelma Venäjän Karjalassa?

Глубокое, kuva:
Juha Jantunen 1998)

5000x living bacteria



Luonnon monimuotoisuus > Ihon mikrobit > 

Terveys!!!          .



Kommensaalit >
symbiontit >

patogeenit

Terveys on demokratiaa,
sairaus diktatuuria!

Noin 20 000 
metsälajia



Interventio
(4 viikkoa)

4 päivä-
kodissa:

Verrokkina
3 kaupunki-
päiväkotia
ja 3 luonto-
päiväkotia



 Monet krooniset tarttumattomat taudit lisääntyvät 
nopeasti kaupungistuvissa yhteiskunnissa

 Taustalla ovat häiriöt perimän ja ympäristön 
vuorovaikutuksessa – ihmiset elävät yhä enemmän 
irrallaan monimuotoisesta luonnosta

 Sairauksille on ominaista lievä tulehdustila ja 
immuunijärjestelmän epätasapaino, jotka voivat 
seurata oman mikrobiston yksipuolistumisesta

 Kansanterveystyössä tulisi ottaa Luontoaskel
edistämällä elintapoja ja yhteiskuntarakenteita, jotka 
parantavat ihmisten luontoyhteyttä

 Ratkaisevaa on… mitä syöt, juot, hengität ja 
kosketat, missä liikut > MENE METSÄÄN!

2000-luvun havaintoja tiivistäen



Hoito ja ’biotalous’ – metsän surma

Metsä on joka toisen 
suomalaisen lajin koti



Elämää metsämaan kätköissä
Luvut on laskettu keskimääräisistä tiheyksistä 
suomalaisessa metsässä keskikokoisen jalan 
(koko 42) alla:

• änkyrimatoja 2 500
• sukkulamatoja 0,5 miljoonaa

• petopunkkeja 500

• pehmopunkkeja 2 000

• esihyönteisiä 250

• hyppyhäntäisiä 1 250

• hämähäkkejä 10

• alkueläimiä, ameeboja ym. 125 miljoonaa

• rataseläimiä 12 500
• karhukaisia… (en ole laskenut)
• sammalpunkkeja 5 000



Kiitos!



 Många kroniska icke-smittsamma sjukdomar ökar 
snabbt i urbana samhällen

 Detta beror på störningar i interaktionen mellan genetik 
och miljö – människor lever i allt större utsträckning 
åtskilda från natur = vårt naturliga hem

 Sjukdomarna kännetecknas av mild inflammation och 
obalans i immunförsvaret till följd av unilateralisering av 
den egna mikrobiotan

 Folkhälsoarbetet bör ta ”det naturliga steget” genom att 
främja livsstilar och sociala strukturer som förbättrar 
människors koppling till naturen

 Och det viktigaste är... vad du äter, dricker, andas och 
rör – och var du rör dig > GÅ TILL SKOGEN! 

Sammanfattning av fynden från 2000-talet
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