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Kimmo Saarinen

Vieraslajit, 
monimuotoisuus ja terveys
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Olemmeko ME huolissamme?

Lupiini syö monimuotoisuutta

� Valtonen ym. 2006: Flora 

and Lepidoptera fauna 

adversely affected by 

invasive Lupinus polyphyllus 

along road verges.

Biological Conservation 

133(3): 389-396.

� Saarinen ym. 2008: Paljon 

melua lupiinista - eikä 

suotta. Lutukka 24: 43-49.

� Saarinen ym. 2010: 

Niittokaan ei hillitse lupiinia.

Lutukka 26: 10-15.
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Piennartutkimuksista tiivistäen

� Lupiinin keskipeittävyys lähes 70 % 

(vaihtelu 56-78 %)

� Neliömetrillä keskimäärin neljä lajia 

vähemmän (-24%) ja koko alueella (10 

ruutua) kahdeksan lajia vähemmän (-23%) 

kuin kasvuston ulkopuolella

� Mitä tiheämpi lupiinikasvusto, sitä 

vähemmän joukossa muita lajeja; eniten 

kärsivät matalat niittykasvit

� Runsaimpia seuralaisia mm. koiranputki 

(Anthriscus sylvestris), niittyjuola (Elytrigia 

repens) ja koiranheinä (Dactylis glomerata)

Niittämällä eroon lupiinista?

� Niittokäsittelyllä tai niiden määrällä (1 tai 2; heinäkuun 

alku + elokuun alku) ei ollut merkittävää vaikutusta 

lupiinin runsauteen 2 vuoden aikana

� alkutilanteessa keskipeittävyys 55%, lopussa 78%

� peittävyys nousi sekä kerran (+15%) että kahdesti niitetyillä 

aloilla (+23%); vertailualoilla samaan aikaan +29%

� käsittelystä riippumatta runsastuminen huomattavaa jos 

peittävyys oli alkutilanteessa <20%

� Yksittäisillä koealoilla lupiinin peittävyys pahimmillaan 

moninkertaistui kahdessa vuodessa

� vertailualoilla max 70%, 2 niittoa max 60%, kerran max 55%
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� Vertailualoilla (20 m2) lupiinin runsastumista ei 

jarruttanut mikään = käytännössä 100 % 

peittävyys

� Hoidetuilla lupiinialoilla (20 m2) tuloksena oli 

säännönmukaisesti noin 75 % keskipeittävyys

� Tutkimusvuosina lupiini runsastui 25/32 

koealalla (78%)

� Kaksi niittokertaa vähensi kukintojen määriä -

nimellisesti

� lopputilanteessa silti keskimäärin 108 kukintoa = 

lähiympäristöön yli 100 000 siementä kesässä

Lupiinipeli on menetetty

Lutukka 1/2019: 24-31.

7

8



5

Parikkala, Kaukola kesäkuu 1996Parikkala, Kaukola kesäkuu 2018

Monimuotoisuus ja terveys

Voikukkaketo? Niittypiennar?
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Atooppisessa 
ekseemassa
ihon mikrobiomin 
monimuotoisuus 
romahtaa, erityisesti 
pahenemisvaiheessa! 

Staphylococcus 

aureus

Normaali ihon 
mikrobiomi

Terveys on 
demokratiaa, 

sairaus 
diktatuuria!

Ruokolainen L, and The Karelia Group. Clin Exp Allergy 2017

Venäläisillä nuorilla on runsaampi ja rikkaampi ihon mikrobiomi 

(43 bakteerisukua, joilla > 0.9% esiintyvyys) verrattuna 

suomalaisiin nuoriin (15 sukua) 

Venäläisillä nuorilla merkittävästi 

rikkaampi ja monimuotoisempi ihon 

bakteeristo (P < 0.0001)

Karjala opettaa:

Monimuotoisuus luo terveyttä!

…ja bakteerit ohjaavat 
geenien toimintaa!
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Ihmisen immuunipuolustus                               
– biologinen vaste monimuotoisuuteen?

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

Meidän on 

opittava 

sietokykyä, 

toleranssia!

Päätäi
Satiainen

Ihmiskirppu

Lutikka

Syyhypunkki

Talipunkki

Vaatetäi
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Tutkimus (2014):

yli 18 v. 100% talipunkkien

DNA:ta kasvoilla = 

yleismaailmallinen ihmisen

seuralainen!

� Demodex folliculorum

� D. brevis

Luonnottomuus sairastuttaa!
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Eikä vain allergiaa!

�11.6.2019
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’gramma maata’ INCI

� 100-3000 milj. bakteeria

� Miljoonia alkueläimiä

� Miljoona sientä (hiivat, 

homeet ym.)

� Tuhansia sukkula- ja 

änkyrimatoja

� Satoja punkkeja

� ???????

� Monet krooniset tarttumattomat taudit lisääntyvät 

nopeasti kaupungistuvissa yhteiskunnissa

� Näiden 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 köyhtymisestä ja 

yksipuolistumisesta

� Kansanterveystyössä tulisi ottaa Luontoaskel

edistämällä sellaisia elintapoja ja yhteiskuntarakenteita, 

jotka parantavat ihmisten luontoyhteyttä

� Mikä ratkaisee? Se missä liikut ja mitä syöt, juot, 

hengität ja kosketat!

Ihmisten hyvinvointi?
Ydinasiat 2000-luvulla
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