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Suomessa on paljon luontoa jäljellä asutustenkin lähellä



70%
asuu 

kaupungeissa

Antroposeeni – ihminen vaikuttaa 
luonnonjärjestelmiin kaikkialla maapallolla

Materian, rahan, ihmisten virta
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50 vuodessa menetetty noin 70% 
villieläimistä, 2,5% vuodessa

Ihmisen aikaansaama eloton massa ylittää jo 
elollisen biomassan



Ihmisten, kotieläinten ja villieläinten biomassan
suuruus muuttunut merkittävästi

Tuotanto- ja kotieläimet 65% Ihmiset 32%
Vertebrate

wildlife
n 3%

Smil 2002

Barnosky 2008

1% 99%50 000v sitten



Antroposeeni – ihminen vaikuttaa 
luonnonjärjestelmiin kaikkialla maapallolla

Ilmastonmuutos
etenee Eriarvoisuus 

kasvaaLuontokatu jatkuu

Jätteen määrä 
lisääntyy



Suomen luontotyypeistä 48 %  uhan alaisia

1. Metsien uudistamis- ja hoitotoimet
2. Ojitus
3. Pellonraivaus
4. Rakentaminen
5. Vesien rehevöityminen

Luonnonvarojen käytön ja maankäytön
ohjaaminen avainasemassa

Ilmastonmuutos kasvava uhka

Kuva: Anne Raunio

Syyt



Planetaarinen 
terveys ja 

hyvinvointi vaalivat 
planeetan ja 

ihmisen
hyvinvointia
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Luonto tukee terveyttä kokonaisvaltaisesti
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Luonto tukee terveyttämme monipuolisesti

Liikunta (työmatkapyöräily)

Virkistäytyminen (uinti)

Toiminnallisuus (marjastus)

Muisti (hajut)

Empatia (eläinkontaktit)

Esteettisyys (maisema)

Painonhallinta

Verenpaine

Stressi

Keskittymisvaikeudet

Dementia 

Alzheimer

Tunteiden hallinta



Immunologinen vastustuskykymme perustuu 
rikkaaseen luontoympäristöön

Hanski et al. PNAS 2012, von Hertzen, Hanski & Haahtela 2011 EMBO Reports

Monimuotoinen 
ympäristön 
mikrobilajisto

Terveellinen 
mikrobilajisto
kehossamme

Vahva immuniteetti 
allergioita, syöpää, 
lihavuutta ja muita 
autoimmuunisairauksia 
vastaan



Immunologinen vastustuskykymme perustuu 
rikkaaseen luontoympäristöön

Hanski et al. PNAS 2012, von Hertzen, Hanski & Haahtela 2011 EMBO Reports

Monimuotoinen 
ympäristön 
mikrobilajisto

Terveellinen 
mikrobilajisto
kehossamme

Vahva immuniteetti 
allergioita, syöpää, 
lihavuutta ja muita 
autoimmuunisairauksia 
vastaan

Puutteellinen 
ympäristön 
mikrobilajisto

Epäterve 
mikrobilajisto
kehossamme

Immuniteetti 
heikkenee



Allergia ja astma

Krooniset 

suolistotulehdukset, keliakia

Neurologiset sairaudet

Diabetes, lihavuus, syöpä, depressio….

Kustannukset

Haahtela T 2013

Immuuni/tulehdusperäiset sairaudet modernien 
kaupunkiyhteiskuntien vitsausia
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Jantunen J, ym. Suomen Lääkärilehti 2014

Haahtela T 2013

Allergia ja astma

Krooniset suolistotulehdukset, 
keliakia

Neurologiset sairaudet

Diabetes, lihavuus, syöpä, depressio…

Samat sairaudet aiheutuvat usein eri 
mekanismien kautta

Sydän- ja verisuonisairaudet

Mikrobi
vaje
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Millainen kaupunkikehitys tukee 
planetaarista terveyttä?



Luonnon monimuotoisuuden 
vahvistaminen

• Luontoalueiden suojelu
• Luontoarvojen ja 

kytkeytyneisyyden ylläpito 
suojelualueiden ulkopuolella

• Haittojen lieventäminen ja 
kompensointi maan-käyttöä 
muuttavissa hankkeissa ja 
luonnon-varojen hyödyntämisessä

1. Paineiden ja uhkien vähentäminen 

• Ennallistaminen
• Luonnonhoito
• Luontoarvojen 

tuottaminen 
rakennetuille alueille

2. Korjaavat toimet

Miten näitä voidaan edistää alueidenkäytön suunnittelussa?



Luonnosta ratkaisuja kaupunkisuunnittelun 
haasteisiin

Paloniemi et al. 2019
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Viher- ja sinisten alueiden määrä, laatu ja 
kytkeytyneisyys vaikuttavat planetaariseen 
terveyteen

www.openness-project.eu, Kopperoinen Leena & Tiitu Maija, SYKE

Viheralueiden kysyntäviheralueiden 
kytkeytyneisyysViheralueiden tarjonta

http://www.openness-project.eu/


Uusi rakentaminen kannattaa suunnata 
ennestään rakennetulle alueelle
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Kiertotalous toimintamalliksi

Minimoi neitseellisten 

raaka-aineiden 

käyttöönottoa ja 

hävikkiä

Vähentää tarvetta 

uuden maa-alan 

käyttöönotolle ja tukee 

maaperän suojelua ja 

kestävää käyttöä

Vähentää asumisen, 

kuluttamisen, liikenteen 

ja teollisuuden päästöjä 

sekä haitallisia 

ympäristövaikutuksia

Vähentää 

kulutuskeskeistä 

elämäntapaa, vahvistaa 

yhteisöllisyyttä ja lisää 

sosiaalista hyvinvointia

Vältä – Käytä uudelleen – Vähennä – Korjaa – Valmista uudelleen –

Kierrätä 

Kati Vierikko, SYKE
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Ilmastopäästöistä irti 

Suomen kuntien yhteenlaskettujen kasvihuonekaasupäästöjen
jakauma vuonna 2017. © SYKE

Muuttuvaan 
ilmastoon 
sopeutuminen

- Varjoa puista ja 
kasvillisuudesta

- Hulevesien käsittely 
luontopohjaisesti
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Mitä väliä 
vaikka lajit 
katoavat?

Päättäjillä suuri 
vastuu hyvinvoinnin 

tuottamisen 
kestävyydestä
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Kestävä kehitys 
kaupungin 
suunnittelun ja 
budjetoinnin 
perustaksi



Asukkailla on tärkeä rooli 
hyvinvoinnin toteutumiseen 
tulevaisuudessa

Kulttuurinen murros – me yhdessä muutumme

• Luontosuhteemme muutoksessa
• Empatia muita ihmisiä ja muita eliöitä kohtaan

• Kokonaisuuksien ja asioiden keskinäisriippuvuuksien ymmärrys

• syy-seuraussuhteinen ymmärrys

• Tulevaisuustaidot meille kaikille!

• Uusien rutiinien oppiminen

• Vanhasta irti päästäminen
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Luontosuhteen 
uudelleenmäärittely

Luontoaskel  terveyteen – ohjelma (Lahti/Päijät-Häme)
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Osallisuudella, 
aktiivisella 
kansalaisuudella ja 
mahdollisuuksilla 
ekologisesti 
kestävää 
hyvinvointia



YK:n kestävän kehityksen Agena2030 –
yhteinen kompassimme



Suomen kestävän 
kehityksen 
strategia on 
yhteiset 
talkoomme

”Luonnon kantokyvyn turvaava, 
hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen 

Suomi”
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Hyvinvointia edistävä talous ja työ 
sekä kestävä kulutus
➢ Tuodaan luontopääoma ja inhimillinen 

pääoma talousajattelun keskiöön
➢ Omaksutaan ja valtavirtaistetaan

kestävämpiä kulutus- ja tuotantotapoja
➢ Varmistetaan hyvän työelämän 

toteutuminen ja osaava työvoima
➢ MÄÄRÄLLISET MITTARIT VIHER- JA 

SINIALUEIDEN TILASTA BUDJETOINNIN 
PERUSTAKSI KUNNISTA VALTION 
TASOLLE; IHMISEN LUONTOSUHDE 
VÄHENTÄMÄÄN KULUTUSTA

Hyvinvointi, terveys ja 
yhteiskunnallinen osallisuus
➢ Panostetaan ennaltaehkäiseviin 

rakenteisiin ja saavutettaviin 
palveluihin

➢ Vahvistetaan osallisuutta
➢ Valtavirtaistetaan

hyvinvointitalousajattelua

➢ MAHDOLLISUUS 
LUONTOKONKTAKTIIN JA 
VIRKISTÄYTYMISEEN LUONNOSSA, 
LUONTO LIIKUTTAA

Hyvinvointia edistävä 
ruokajärjestelmä
➢ Parannetaan ruokaketjun 

ympäristökestävyyttä
➢ Kestävöitetään ruoan kulutusta ja 

kulutustottumuksia
➢ KAUPUNKIVILJELY, JULKISET 

HANKINNAT, KOULURUOKAILU 
(PÄIVÄKODEISTA PALVELTALOIHIN)

Kestävän 
kehityksen 

toimikunnan 
strategia 2022-

2030



Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022-2030
”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi”

Sivistys, osaaminen ja kestävät 
elämäntavat
➢ Uudistetaan yhteiskunnan arvopohjaa ja 

valtavirtaistetaan kestävät elämäntavat
➢ Vahvistetaan kestävää kehitystä tukevaa 

ymmärrystä ja osaamista
➢ LUONTOPÄIVÄKODIT, KOULUJEN 

OPETUS, KOKEMUKSELLISUUS, MYÖS 
SENIOREILLE, KULTTUURINEN MUUTOS

Monimuotoisuutta ja 
hiilineutraaliutta vahvistava 
metsien, vesien ja maan käyttö 
➢ Käytetään johdonmukaisesti julkisen 

ohjauksen koko keinovalikoimaa 
➢ Vahvistetaan tietoa, koulutusta ja 

monimuotoisuusosaamista
➢ Sitoutetaan kaikki toimijat 

monimuotoisuuden vahvistamiseen
➢ VIHER- JA SINIALUEET EDISTÄVÄT 

HYVINVOINTIA JA VIIHTYVYYTTÄ
➢ ALUEEN HOUKUTTELEVUUS, 

LUONNON TURVAAMINEN

Kestävä energiajärjestelmä
➢ Vauhditetaan käynnissä olevaa 

energiamurrosta
➢ Huomioidaan kuluttajien 

vahvistuva rooli 
energiajärjestelmässä

➢ Yhtenäistetään ja sujuvoitetaan 
lupakäytäntöjä

➢ ENERGIAA OMASTA KEHOSTA 
LIIKKUMALLA, LUONTO 
LIIKUTTAMAAN



Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022-2030
”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi”

Tuki Agenda2030:n toteutumiselle globaalisti
➢ Toimitaan tuloksellisesti kansallisessa ulkopolitiikassa ja 

kehityspolitiikassa sekä vaikutetaan EU:n kautta
➢ Hyödynnetään yksityisen sektorin potentiaali
➢ ESIMERKILLISYYDELLÄ VOI OLLA GLOBAALIT VAIKUTUKSET – NIIN 

HYVÄSSÄ KUIN PAHASSA; ARVOSTETAAN SITÄ MITÄ MEILLÄ ON; 
RAKENNETAAN KUMPPANUUKSIA, VIEDÄÄN HYVIÄ TOIMINTATAPOJA 
(LUONTOASKEL)



Uuteen kestävään tulevaisuuteen tarvitaan laajaa 
yhteiskunnallista järjestelmätason muutosta eli 
kestävyysmurrosta 

Kuva: SYKE & Kestävyyspaneeli



Kiitos!


