
3 5OO VUOTTA SIT']IEN
pohjoiseen ilmestynee
tisae vakea Siperiasta

IOOOO VUOTTA SITTEN
Lappiin edennyt kanraviestc)
saa naapureita linnestiL
Norjan rannil<olta

fal<o tapahtuivarhain
'' Vanhan lcdsityl<sen mukaan ita ja tansi

erl<aantuivat vasta lcesl<iajan [opulta sisdisen

siirto[aisuuden seuraul<sena, Nvt tutl<imus

sanoo, ettd jako tapahtui jo kivil<audetla

u tl<oisen muuttotiil(l(een mvcita.

4OOO VUOTTA SIT'TEN

varhainen vitlety, potttovitjely,
yteistyy tAnnessa. 0ppia on
otettu ltameren piirista

"1

24OO VUOTTIT SITTEN

var sinainen pettoviljety
kyntoineen ja Iannoitul<sineen
l(:iynnistyy [innessi,

sa asuu

Ita- ja [)nsisuoma[aiset eroavat geenei[t5dn
enemrndn l<uin britit ja saksalaiset. He ovat sairastaneet
eri tavoin toistasataa vuotta ja sairastavat yhe"

}' TEKSTI MIKKO PUTTONEN I(UVITUS MIKKO YAYRYNEN
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IO5OO VUOTTA SITTEN
asukkaira;tlkaa saapua idesta la
l(aakosta veteytyvan jaen jetjessa
Tame I(antavAestij levittaytyy
kol(o sillois,en Suomen alueelte.

350O VUOTTA

FF

--/ \
45OO VUOTTA SITTEN
karjanhoito atl<aa
ldnnessii vasaral<irves-
kansan innoittamana

45OO VUOTTA SITTEN
rannikoille ilmaantuu
vasaral<irvesl<ansaa etetAstii.
Se valtaa l<oko lintisen Suomen
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Sydiininfarktin riski on
Savossa selviisti suurempi
kuin Ahvenanmaalla.

I(aksi sepelvaltimoa kiertyy sydlmemme
ympirille kuin seppeleet. Tasta vertausku-
vasta naiden elintirkeiden verisuonten ni-
mikin juontuu. Valtimot lukuisine haaroi-
neen kuljettavat sydiinlihakseen happea,

Jotta pumppu jaksaa tehdi tyota vuorot-
ta ia tydntae verta kaikkialle elimist0on.

Sepelvaltimotaudissa sydd.men veri-
suoneen muodostuu ahtauma. I(un se ke-
hittyy tukokseksi, se estfl.d. happipitoisen
veren paesyn sille syd;inlihaksen alueel-
le, jota kyseinen verisuonen haarauma on
huoltanut. P;iikalle syntyy sydinlihaskuo-
lio eli infarkti. Silloin sydtrmen omistaia
on kiiditettiivi kiireimmin kaunalla sai-
raalaan.

I(aikkialla Suomessa sepelvaltimot
eivit toimi yhta hyvin, Ne tunnustavat
maantiedetta, Ambulanssi joudutaan hii-
lyttamaan useammin Ite-Suomessa, Tas-

sa osassa maata sydin- javerisuonitaudit

ovat tutldmusten mukaan kaataneet ih-
misiii ainakin 1930-luvun lopulta enem-
mlin kuln Liinsi-Suomessa ja kaatavatyhii,

Aarlpaissa on Sottunga ja l(aavi
Tarkkaan ottaen sairaus jaterueys elvat iaa
maata tismalleen pystysuunnassa keskeltii
kahtia. Rala noudattaa pikemminkin kaa-
kosta luoteeseen kulkevaa Pihkiniisaaren
rauhan rajaa Ruotsin valtakunnan ja Nov-
gorodin vilillti vuodelta 1323. poliittista ra-
jaa ei koskaan varsinaisesti merkitty kar-
talle, vaikka oppikirjoissa se onkin totut-
tu nekemeiin.

Edelleen samansuuntainen linja kui-
tenkin eliii. Se erottelee Suomen terveem-
pliin ja sairaampaan puoliskoon. Itii-l<oil-
Iisessa asuvalla suomalaisella on nykyisin
kolmekymmenta prosenttia suurempi ris-
ki kuolla sepelvaltimotautiin kuin lounais-
suomalaisella.

Suomen iiSripaat ovat Sottungan sadan
asukkaan kunta Ahvenanmaalla ia 3 200
asukkaan IGavin kunta Koillis-Savossa.

Terveyden la hyvinvoinnin laitoksen tuo-
reessa sairastavuusindeksiss:i Sottunga saa

alhaisimman luvun 37,4 ia I(aavi korkeim-
man 155. Vertailuluvut ovat il<tvakioituia,
mikd merkitsee sita, ette kaikenikaisissa
sottungalaiset ovat terveempiii kuin kaa-
vilaiset, Myds kolme muutamaan tervein-
tii kuntaa ovat Ahvenanmaalta. Sikitliinen
elinajanodote on maailmanlaaiuisestikin
huippuluokkaa,

- Asetelma on ollut sama toistasataa

vuotta, Ahvenanmaalla tilanne on paras,
sitten tulevat per,iissi Lounais- ia Etelit-
Suomi. Mitli pidemmiille koilliseen men-
niiin, siti huonommin menee, sanoo tut-
kimusprofessori Seppo l(oskinen Tervey-
den I a hyvinvoinnin laitoksesta,

Eniten eroa tekee sepeivaltimotauti,
mutta myos tapaturmat jaitsemurhat tap-
pavat idissi enemmin ihmisii, Suomalai-
nen tautiperintd eli vain Suomessa esiin-
tyvit harvinaiset taudit ovat nekin fonkin
verran yleisempii lti-Suomessa. Lisiik-
si skitsofreniaa sairastetaan eniten I(oil-
lis-Suomessa.

lsii-poil<alinjassa suurin ero
Misti terveyserot,uontuvat? Asuuko Lin-
si- ja Iti-Suomessa erilaisia ihmisii? Siltii
vaikuttaa, Erot eivat iii siihen, eftavalta-
kunnan toisella taidalla sanotaan useam-
min mie ja toiseila laidalla mi tai jag,

Iti- Ja linsisuomalaisten geneettiset
erot on pantu merldlle useissa tutkimuk-
sissa. Sukulaisuussuhteita on katsottu vain
isalta polalle periytiryista Y-kromosomeis-
ta, vain eidilta periytyvasta mitokondrioi-
den dna:sta sekl molemmiita vanhemmil-
ta saatavastatuman dna:sta, Iddn ialinnen
juopa on nikynyt selvisti kaikissa paitsi
mitokondrioiden dna:ssa.

Suurln geneettinen kahtiaiako on ha-
vaittu Y-kromo:;omissa eli isl-poikalin-
jassa. Tdllii perusteella Helsingin yliopiston
dosentti fuld<a Palo tyotovereineen on ha-
lunnut korjata aiempaa kisitysti Suomen
asutushistoriasta ia siita, miten muuttovir-
rat ovatvailettaneet suomalaisten harvi-
naisten periytyvien tautien jakautumiseen.

Aiemman kiir;ityksen mukaan nykyis-
ten suomalaisten esivanhemmat asettui-
vat Etele- ia Lounais-Suomeen. Seuraa-

vaksi 1400-1500luvulla osa tasta vaes-
t0sta muutti pienini perheyksikkOini Iti-
Suomen korpiin. Idin jaliinnen geneettiset

erot iuontuisivat tasta sisaisesta muutosta,

kun Iti-Suomen korven uudisasukkaat al-
koivat suhteellisen eristyneissi oloissa eri-
laistua geneettisesti kantavaestOsta,

Sl<andinaavit muuttivat lHnnen
Perinteinen tarina siis kertoo, etta idan
asukkaat erkanivat ltinnesti. |uld<a Palon
ja kumppaneiden vaihtoehtoinen tarina
site vastoin kertoo, etti linsisuomalaiset
pikemminkin erkanivat itesuomalaisista.

Tdmin olettamuksen mukaan geneettiset

\\*
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erot maan eri osien valiila synryivet, l(un
LAnsi-Suomeen rantautui skandinaavis-
germaanisia miehia, jotl<a jatflvit jilkensli
sikii.lliseen Y-kromosomiin.

Uudempaa tarinaa tul(evat niin sanot-
tujen haploryhmien erot. Haploryhmi on
f 
oukko dna- jaksoja, jotka yleensa periyry_

vdt yhdessi, ja niillii voi tarkastella suku_
laisuussuhteita.

Lllnsisuomalaisilta miehilti otetuista
dna-naytreisri lOytyy tiuhemmin rietryil
skandinaavista haploryhmia. Site vastoin
suomalais-ugrilaiseen taustaan liitetyn
haploryhmAn taaiuus on selvdsti korlcein
juuri Iti-Suomessa. I(oska aidilta periy_

ryvessa mitokondrio-dna:ssa ei maan si-
saisia maantieteellisid eroja ole havaittu,
skandinaavisilta miehilti saadut vail(ut_
teet iaavat parhaaksi selitykseksi eroille.

l(o!<o maa sai asuld<aita
Suomen tautiperinnon rikastuminen Iti-
Suomeen ei Palon ja kumppaneiden mu-
kaan saanut alkuaan suhteellisen tuorees-
ta, 1500-luvulla tapahtuneesta muuttoliik-
keesti. Se on tapahtunut paljon pidemmin
ajan kuluessa,

I(un Suomen asuttaminen alkoi l0 500
vuotta sitten jiaikauden loputtua, muut_
talat levittaytyivir ilmeisesti jol<a puolel-
le maata, myos Iti,Suomeen, vaikka siellil
told vaestd eli harvemmassa ja enemmin
eristyksissA. Siksi siellii siilyivit yleisem-
pini myos vanhoista suomalais-ugrilaisis-
ta iuurista kertovat geenimerkit.

Arkeologiset loyddt tukevat kasirysta,
efta alun perin idilsti ja lcaakosta vaelta-
neet ihmiset asettuivat jokapuolelle Suo-
mea eivaild vain linteen ja etelidn, Uu-
simpien tutldmusten mukaan kaakon tu-
lokkaita matkasi myos muihin pohiois-
maihin. Igse ei ollut kansainvaeliuksesta
vaan enintiin muutamien satojen met-
siistij ii-kerdilij oiden ryhmisti,

Liinsi-Suomessa alkaa varhain - jo
4500 vuotta sitten - nikyi vaikutteita
myos etellistii, kertoo arkeologian tutkiia
Miild<a Tallavaara Helsingin yliopisrosta.
Tuolloin I(eski-Euroopasta periiisin ole-
va vasarakirveskulttuuri alkoi levitii maan
lounaisosiin, Nimensi l<ulttuuri on saanut
sen aikaisesta sekd vasaraa etta kirvesta
muistuttavasta aseesta, ionlG toinen paa
oli tylppi la toinen terivi,

- I(ulttuurin mukana Suomeen tuli to-
denniikoisesti myos uutta vaestoe ia uu-

L

yi, kun

ia irii iatkoi #flt!*hoito
si elinkeino: lcarjanhoito, Lanteen ja ete-
lii5.n levinnyt elaintenpito muodosti en-
simmdisen elinkelnoraian maan eri osien
v;ilille, silki idissi elettiin yha pyytiimitlli
ia lceriilemilld.

Pronssikauden alettua 3 500 vuotta sit-
ten arl<eologisessa aineistossa nil<yy skan-
dinaavista vaikutusta, miki kertoo siitl.,
ette suhteet lanteen vahvistuivat. T;ill;i-
kin on varmasti osuutensa ltrnsi- ia etelii-
suomalaisten perimissi, Tallavaara pohtii,

llmastonmuutos vei riistan
Nykyisiin geneettisiin eroihin Ita- ja Lansi-
Suomen viililli on vaikuttanut myOs viies-
ton pullonkaula, josta on l0ydetty todlstet-
ta seki suomalaisten geeniperimesta etta
arkeologisista ieanteista,

Viestdn pullonlGula tarkoittaa sita, etta
tietyste l<antavaestosta vain pieni osa jat-
kaa sukua ia iarraa ominaisuutensa j;ilke-
lAisilleen. Pullonkaula syntyy eri tavoin,
Suuri osa vaestosta vaikkapa kuolee nii-
lAnhidin tai sairauksien takia, minkii iiil-
keen vain pieni osa jii iatkamaan sukua,
Vain niiden geenit siiilyviit viestdssii. Sil-
loin geenikirlo pienenee ja sisilsiittoisuus
lisiiintyy,

Suomalaisissa on vihemmin geenien
kirjoa kuin naapurimaissa. Se kertoo viles-
ton pullonkaulasta, iol<a on ajoitettu noin
4 000 vuoden taal<se. I(ivikautinen asuiai-
mlsto oli ollut huipussaan 6 000 vuotta sit-
ten, mista todistavat tuolta ajalta perdisin
olevat runsaat asuinpaild(a- ja keramiil<-

kaloyddt. Sitten viiki alkaa viiheti ja supls-
tuu parissatuhannessa vuodessa kivikau-
den minimiinsA. Tdilli eli silloin arviolta
vain muutama tuhat asukasta.

Veestdn dramaattiseen supistumiseen
Tallavaara tyotovereineen on loytanyt
kaksi syypAdtA.

Aluksi metsAstiiA-keriiltloiden piiit-
luku on ilmeisesti kasvanut yli ympiris-
ton kyvyn tarjota ruokaa. Seuraaval<si il-
maston viilenemlnen lyhensi kasvukaut-
ta ia muutti riistasta runsaal sekametsdt
havumetsiksi, j otka tari osivaf niukemm in
saalista. Rankimmin ilmastonmuutos kou-
raisi ilmelsesti Ita-Suomea, jossa viki ro-
mahti kaikkein eniten. Yhdvir:14 erityises-
ti itasuomalaisten miesten Y-l<romosomin
vaihtelu on vihdisempiiii kuin eurooppa-
laisilla keskimiirin

It5-Suomessa on enemmin itdii
El pidi luulla, etta geneettinerL itd -linsiero
olisi jo paketissa. Vyyhti on mutl<ikkaam-
pi Ja tulldntola useampia. Tihiln mennessi
olemme lahinna ottaneet hutrmioon isi-
linJaa seuraavat Y-kromosomit ia Aitilin-
Jan mltokondrio-dna:t. Oma;r tarinaansa
kertovat geenikartoitukset, jotka kattavat
koko perimAn eiv5.tkii ole sldoksissa su-
kupuoleen.

Tillaisia perimAn eroja o,rat panneet
kartalle Helsingin yliopiston tutkija Elina
Salmela ja hinen tyotoverinsa. He ovat
tarkastelleet eri puolilta Eurooppaa jaAa-
siaa perillsin olevilta ihmislltl otettuja gee-
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Sairaus ia vauraus iakawrt
l(arta[[e piirtyy sama ndkymd niin taucleista, tydttomyycJestd kuin l<ansanlautuista.

Sairastavuus
) Terveyden ja hyvinvoinnin
[aitol<sen sairastavuusindel<si

nayttae, miren l<ipuilu [isiiiintyy
lcoiIliseen mentdessi. ldissd
piil<ahtaa sininen l(ontiolahti ym-
piiristciiiiin terveempdni, PitaakO

ampumahiihto l<unnossa?

Sepelvaltimo
) Sepetvaltimorauti on viihenty-
nyt hurjasti sirten synkan l960-
tuvun, jolloin se lcaatoi suomatais-
miehii maailmanennatystahtiin.
Tautia on otlut iti-l<oiltisessa
enemmin l<uin muuatla maassa
1930-tuvulta tiihtien ja on yhii,

Mielenterveys
D MietenterveydettAiin parhai-
ten voivat ahvenanmaataisen
Lemlandin lcunnan asul<l<aat,

huonoiten puolestaran l<aavilaiset

Pohjois-Savossa. Sama l<uvro

toistuu niin mielen l<uin l<ehon

terveydessd.

a Sairaimmat l0 96

B Iolseksi
sairaimmatl5 96

lkskiterveet 50 96

Toiseksi
terveimmiit l5 I'o

O TerveimmatlO 96
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5-t0 96 00-5 95

Tyiittiimyys
> Tydttijmyys l<esl<ittyy itiiin ja
pohjoiseen. lti-Suomi on jiiiinyt
[innestA taloudetlisesti jitkeen
ainalcin siitd liihtien, l<un maan-
vitjety tevisi Suomeen, Nyt Ahve-
nanmaan tydttomyysprosentti
on 3,6 ja Pohjois-tGrjatan 16,8,

Lal<toosinsieto
I l(arjanhoito levisi ensimmdise-
nd Lounais-Suomeen, ja lal<too-
sinsietogeenin yleisyys noudatte-
[ee muinaista l<arjanhoidon rajaa,
Punaisi[[a atueitla sitd on tiuhim-
min. Punaiset viivat ilmaisevat
lumijal<son l<estoa. Se on aserra-
nut erilaiset ehtonsa maanvilje-
tylte eri puoli[la maata.
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ninaytteita ia verranneet niiti suomalais_
ten naytteisiin. Nilin on hahmotettu ge_
neettlsia etiisyyksiii viiestoi en vililli.

Linsi- ja itasuomalaisten geneettinen
vAlimatka osoittautui taaskin y[attavan
suureksi, joskaan ei niin suureksi kuin y_

kromosomien vertailussa. Nimi yhden ja
saman maan kansalaiset eroavat toisis_
taan palJon enemmin l<uin pohjoissaksa_
laiset ja britit keskenlin. Saksa ia Britan-
nia eivit ole edes rajanaapureita. Linsi_
suomalaiset ovat lisiksi yhta laheiste su_
kua naapurimaan ruotsalaisille kuin itii-
suomalaisille.

Suomen erikoisuudet eivet loppuneet
siihen, Suomalaislsta ylipiiitaen Ja itasuo_
malaisisra eriryisesri iOyryi iraisia piirteita
selvisti enemmlin lcuin saksalaisista, ruot-
salaisista ia briteista.

Ensimmii.isena saattavat nyt tulla mie_
leen veniliiset vaikutteet, mutta se ei gee-
nien valossa pidA paikkaansa. Vertailussa
l<Aytettiin niinkin kaukaa kuin kiinalaisilta
ia japanilaisilta saatuia neyfteita. Salmela
uskoo, etta itaii olisi nilhty perimissii vie-
likin enemmiin, ios vertailuviest6nd oli_
si ollut I(esl<i-Aasiassa asuvia suomalais-
ugrilaisia kansoia.

- Jokin itainen vaikutus iossakin vai-
heessa on piitynyt Suomeen mahdollises-
ti suomalais-ugrilaisten kielten puhujien
mul<ana. Samaa ainesta on kulkeutunut
idemmis Aasiaan. Samantyyppinen vai-
lrutus n.ikyyvielii paljon voimakkaampa-
na saamelaisilla, Salmela sanoo.

Itaisten ainesten runsaus etenldn ita_
suomalaisten perimissil kutsuu esiin taas
uuden hypoteesin maatamme jakavasta
geneettisesta rajasta, Mahdollinen selitys
yhdistiiil perinteista tarinaa, jonka mukaan
maata viljelevd viest6 l;ihti 1500-luvulla
Lounais-Suomesta ja levittaytyi Himeen
kautta Savoon ja muualle iti-l<oilliseen,
seki uudempaa kasitysta, etti l<oko maa
oli itse asiassa asuttu io ammoisista aloista
itaa ia koillista myoten. Itii-Suomen kor-
vissa asusti jo alusta kenties saamelaispe-
riistii, pyynnilli eliivilii viestcii. Nimi su-
lautuivat mydhempiin tulokkaisiin, lolloin
vield nykyiinkin nikyvit itiiset mausreet
tallentuivat sikalitiseen perimiiin.

S5fi stiigeeni muuttui ongelmalsi
Viiestdjen geenivertailuissa tutldlat kaytta-
viit dna-jaksoia, ioista suurimmalla osalla
ei pitaisi olla mit;iiin vaikutusta ihmisten

niikyviin ominaisuruksiin. NiillAvain mita_
taan sul<ulaisuuden astetta. Siten vertai_
luissa ei selvii se, aiheuttavatko havaitut
geneettiset erot ite- ja linsisuomalaisten
viililli myds heidin vtilisensa terveyserot.
Toistaiseksi tiedelean, eta laktoosinsie_
togeeni jalGutuu lSuomessa epatasaises_
ti. Tiuhimmin sira esiintyy erellissi ja lin_
nessii, mikii heiJaslelee sitii, etti karjanpi_
to tuli sinne ail<aisemmin.

Elina Salmela arvelee, ettii sydin- ia
verisuonitautien jakaumaa kartalla saat_
taa selittAa niin saLnottu saastogeeni- eli
thrifty Bene -olettama. Olettamul<sen mu-
lcaan luonnonvalinta on suosinut metsas-
taijiJ<er;iililoiden yhteisoisse geeneji, iot-
ka edistdvit ylimiii.riiisen rasvan varastoi_
tumista kehoon. Muinoin niukoissa oloissa
elineet ihmiset tarvitsivat naita energia-
varastoja pahan p5.ivin varalle. Nyt eli-
miston kyky siiloii vararasvaa on muo-
dostunut ongelmal<si, kun kaupat notku-
vat syotevee.

- Tate monet tuti(iiat ovat nehneet
pohjoisissa populaa.tioissa, En pittiisi mah-
dottomana, etta itas;uomalaisissa on pyyn-
ilvaestoltii saatuja geeneja, jotka kerryfte-
vat rasvaa kehoon, Salmela pohtii.

- Olen tehnyt'sllppean analyysin, jos-
sa nAkyy ltii-Suomessa aavistuksenomai-
nen rikastuma niissi geenimuunnoksissa,

iotka on liitetty sydlin- iaverisuonitautei-
hin. En k.uitenkaan uskaltaisi mennavait-
tamaan, etta nein on. Se on ldhinn;i vih_
je, En tieldd, onko ftukaan katsonut asiaa
kunnoll;1, Salmela l<ertoo,

On katsonut, ia,/astauksia voi olla lii-
hell2i. Biometrian professori Samuli Ri-
patti Helsingin yliopistosta on ryhmineen
kaivanut esiin sydantautlgeeneia. Etsinto -
jen tuloksia vain joudutaan odottelemaan.

- Uskon, ette naita geenej;i 16yde-
tidn. Todennikdisesti on elintapaeroia,
jotka selittavat sydantautien suuremman
esiintyvyyden ItA-Suomessa, mutta myos
geneettisia tekijoite on varmasti takana.
Sydin- ja verisuoniraudeista ylipiliriiin
puolet selittyy perirniillii ia toinen puoli
elintavoilla, Ripatti :;anoo.

Yksi sydin- ia verisuonitaudin riskiin
Iitwa maantieteelltnen geeniero on tie-
dossa. Se l6ytyi Laseri- eli Lasten sepelvalti-
motaudin riskiteldlel -tutldmuksessa. Tiet-
ty huonoa eli ldlJ<olersterolia lisdivd geeni-
muoto osoittautui ta,/allisemmaksi itisuo-
malaisilla,
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lo lapsilla pal<summat seindt
Perintotekiididen osuus syd;insairauksien
it:i-linsieroon on tullut esiin enimmak_
seen epasuorasti. fo vuonna lg75 suoma_
laisryhmi tutki alle yksivuotiaina l<uolleita
lapsia japani merkille, ettivasemman se-
pelvaltimon sisikerros oli paksumpi niilli
lapsilla, joiden isovanhemmat olivat kotoi_
sin ItA-Suomesta,

Muutkin verisuoniloydot viittaavat ve_
renperintOon. It;isuomalaisilta on mitattu
kaulavaltimon sisii- ja keskikerros pak-
summaksi kuin linsisuomalaisilla, He1_
posti mitattavaa kaulavaltimon paksuntu_
mista pidetaan sepelvaltimotaudin esias-
teena, silla se kertoo ylip;iiti{lin verisuon_
ten heikentyneesti l<unnosta. Toisessa tut-
kimuksessa kivi ilmi, etti kaulavaltimon
seiniimipaksuus oli kiinni slita, miten mo-
ni isovanhemmista oli Ite-Suomesta: mita
useampi, sitiituhdimmat seinat suonessa.

Samanlaisia tuloksia on saatu veren
rasva-arvoista. Itasuomaiaisilla lapsilla ja
nuorilla on 1980-luvulla todettu lansisuo-
malaisiin ikitovereihin verrattuna huo-
nommat kolesteroli- ja rasva arvot, Ero
oli vieliikin suurempi, jos lapsia ei verrat-
tu oman nykyisen kotipaikan perusteel-
lavaan sen mukaan, misti heidin mum-
munsa ja vaarinsa olivat kotoisin, Lapset
naytdvet saaneen korkeammat rasva-ar-
vot sukuperintoni,

Tutkimusprofessori Seppo I(oskinen
vertasi aikoinaan idin la ld.nnen erola sy-
din- ja verisuonisairauksissa sen mukaan,

missii ihmiset olivat syntyneet ia misse he
nyt asuivat. Nykyinen kotiseutu painoi sel_
v;isti v:ihemmd.n.

- Nimenomaan synnyinalueissa ter_
veyserot ovat suurimmat. Ihmiset l€nta_
vat mukanaan syntymaalueelle ominaista
risl<id muuttaessaan toisaalle. Siihen vo1_

vat vaikuttaa sel(a perintotekiiit ett;i elii_
mantavat, Elintavat omaksutaan aika nuo_
rella idllti. Ihmiset muuttavat keskimii_
rin 20 il<livuoden korvilla, ia silloin monet
terveyteen vaikuttavat tottumukset on jo
omal<suttu, I(oskinen kertoo.

Lumihome l<oetteli ruista
Osa synnyinalueen riskisti selittyy lap-
suuden elinoloilla. Elinolot eivet tarkoi_
ta vain huonoja tai hyvii ruol<ailutottu_
muksia vaan koyhyynl ia vaurautta, tyo-
ta ia tyottomyyti, nilkiii ja riiysiii laareia.
Niissd suhteissa maan eri osat ovat kul_
keneet eri tahtia vuosituhansia, viihintiiin
siitalahflen, l<un karjanhoito jamaanvilje-
ly saapulvat Suomeen.

I(eskeinen asia ovat olleet viljelyolot,
mearittelee historiantutkija, dosentti Mar-
ko Nenonen Tampereen yliopistosta. pel-
toruis oli altis lumihomeelle, ja taman kas_
vitaudin todennikoisyys kasvoi itiin ia
lcoilliseen mentlessli. Vihdlumisessa ldn-
nessimaaiiltyi syksyllii.nopeammin, mi_
kii suojeli kylvoji homeelta. Idilssi paksu
lumipeite piti maan kosteampana.

- Lumihomeen riski kasvoi mirdssii
maassa merkittliviisti. Rukiin vilielyn va-

raan ei voitu jdid;i, koska katovuoden to
denniikdisyys oli suuri, Nenonen kertoo.

I(eskiajan lopulla kayttoon oteftiin uusi
ruislajike, juureinen. Se lcesti miirkii pa_
femmln.

- Sittemmin k;rskirukiina tunnettu laji_
ke merkitsi suurt;Lparannusta, mutta sen_
kiin avulla ei saatu kurottua umpeen eroa
lintiseen peltovil|elyyn, Nenonen sanoo.

1800-luvun niilkAkriisit koettelivar
maan itiosia erityisen kovalla kidellA. I(o_
ko vuosisadan niimii seudut olivat riippu_
vaisia rnuualta tuodustaviliasta, ia monet
lhmiset saivat hataapua lihes joka vuo_
si. Mytis 1900-luvulla Itii-Suomi on ol-
lut taloudellinen periferia, joskin aiue_ ja
sosiaalipolitiikka ovat tasoittaneet oloia
maan eri osien vililli.

Linnen valtteja on ollut veliton paasy
merelle, jonka kautta kiiydi kauppaavie-
rasmaalaisten kanssa,

- I(aikki vauraus on kiinni ulkomaan-
kaupasta. Viimeistaan keskiajalla on tiy
tynyt sisamaasta paaste merelle. Itii_Suo-
men sis;dosista ei tahtonut pAiisti minne_
kdiin, kun kuorrnan kuliettaminen kii-
vi niin kalliiksi. On oliut suuret vesistot,
mutta ne eiviit olle'et yhteydessa toisiinsa,
Nenonen selostaa.

Terveys tottelee paljolti taloutta ia toi_
meentuloa. Mellid. ovat yhA keskuudes_
samme sosiaaliseen la taloudelliseen ase_
maan liittyvat terveyserot, joiden takia hy_
vatuloi:;impaan viidennekseen kuuluva
suomalaismies eliiii 12,5 vuotta kauem-
min kuin pienituloisimpaarL viidennek-
seen kuuluva. Ihrneko sitten, etta vau-
raampi l;insi voi p;Lremmin.

Tyottomyysastetta kuvaava Suomen
kartta muistuttaa rerehdyttitvisti karttaa,
joka jakaa Suomen teryeempiin ia sai-
raampiin alueisiirr. Yhdessi iiripddssi
on jilleen Ahvenanmaa vain 3,6 prosen-
tin tydttomyydellirin ja roisessa pohiois-

I(ariala, lossa tyoti vailla on suhteellisesti
eniten ihmisiii., 16,8 prosenttiatyoikSisistit,

Vuosisataisesta .niukkuuden perinnos-
ti valittaa kenties kansanmusiikkikin. Iti-
Suomes:;a laulut nirnittain kulkevat mollis-
sa paljon useammin kuin linnessi.

Pituus muovasi pliiitiikinr
Elinolot lyovat leimansa ihmisten fysiik-
kaan, lotkut vaitravar nikevd.nsi piilti-
piin, mistii ilmansuunnasta lcukin on ko-
toisin, vaikka tunnistusta ei helpottaisi Jus-

,dL"
Mummun iavaarin
_synnyinpaikka niikyy lasten -
lasten kol steroliarvbissa.
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si-paita tai Savon murre. Uskoo, ken ha_
luaa, mutta iotain perili viitteessivoi o1-
la. Fyysisen antropologian tutkiia Markl<u
Niskanen Oulun yliopistosta sanoo, etta
idiin jalinnen ihmisissd on todettu keski-
miiiriilsii fyysisiii erola. yksi on pituudes_
sa, ia siita voi johtaa muitakin eroia. Liinsi_
suomalaiset ovat keskimiiirin ionkin sen-
tln pidempiit kuin itisuomalaiset,

|o 1900-luvun alkupuolella todetusta
pituuserosta ponnistaa myos rotumytolo_
gia, jota on sovellettu Suomeenkin.

- Vieli 1960-1970lukujen vaihtees_
sa lotkut tutkijat luokittelivar linsisuoma-
laiset pohioiseen ja ititsuomalaiset itibalt-
tilaiseen rotuun pituuden, kallonmuodon
ja mittasuhteiden perusteella, Niskanen
kertoo,

Fyysiseen ulkomuotoon perustuva ro_
tuluoldttelu kilpistyy muun muassa siihen,
etta veestot muuttuvat sita mukaa kuin
keskipituus kasvaa. I(un nimittain ihmiset
saavat Iisiivartta, muuttuvat myos heidiin
mittasuhteensa.

- Pohjoiseurooppalaisilla on sellainen
taipumus, etta kun pituus kasvaa, aivoko-
pan ja kasvojen leveys pysyy suurin pitr-
tein samana. Samalla l<asvoista tulee kui-
tenkin korkeammat ja aivokopasta pitkan-
omaisempi, Niskanen kuvailee.

- Nykyiset itasuomalaiset ovat huo-
mattavasti pitkakasvuisempia kuin linsi-
suomalaiset 50 vuotta sitten. Nyt siis voi-
si sanoa, etta itasuomalaiset ovat enem-
min pohjoisen rodun nikoisii kuln olivat
liinsisuomalaiset muutama vuosikymmen
sitten, Nykyisin tallaisista luokitteluista on
taysin luovuttu, Niskanen huomauttaa.

Vuosisadan alkupuoliskolla itasuo-
malaisten keskipituus venAhti kymme-
nen senttia elinoloien kohentuessa. I(un
vuonna 1913 syntyneet miehet saavuttivat
keskimlitrrin 168 sentin pituuden, vuon-
na 1962 syntyneet kasvoivat 17g sentin
mittaan. Naiset taas ylenivdt 155 sentisti
164-senttisil$i. Sittemmln pituuden kas-
vu on hidastunut, Koko Suomessa mies-
ten keskipituus on tate nylrye lkipitien 1g1

senftia ia naisten vahiin piille 167 senttii,
Itiisuomalaiset ovat kirineet kiinni linsi-
suomalaisia, Joskaan eiviit vieli ihan sa-
moille korkeuksille.

l(iiyhyys jitti jdll<ensA
Pituus ei ole sivupolku tassa iutussa. Se on
nimittain yl$i seikka, jolla on selitetty iden

TESTAA, KUULUTKO
ITAIN VAI LANTEEN
tiede.fi/kuulutko_
itiiiin_vai_lrinteen

4 L-
Lyhyet itiisuomalai,s et
saattavat kirsia aiempiien
polvien niukkuudesti.

ia linnen terveysero ja. Lyhyet ihmiset sai-
rastuvat tutkimusten mukaan herkemmin
sydin- ja verisuonitauteihin kuin pitkd.t.

Pohjois-I(arjala-pro jekti oli maailman-
kuulu terveyue edistave hanke, joka pis-
tettiin pystyyn 1970-1uvun alussa, jotta Ita-
Suomea riivaavat sydantaudit ietettaisiin
historiaan, Oli syytikin. Ennen hankkeen
aloittamista suomalaisia miehiii kuoli sy-
diintauteihin suhteessa enemmAn kuin
missAiin muulla maailmassa,

Tuloksiakin tuli. Itisuomalaisten elin-
tavat muuttuivat terveellisemmiksi: tupa-
kointi seki kovien rasvojen ja suolan kiyt-
tci vihenivit, verenpaine ja l<olesterolitasot
laskivat. Jos sydiinkuolemissa oli oltu en-
nAtysluvuissa, ne myds vihenivat ennatys-
tahtia. Elintapoien muuttamisen ia hoito-
keino jen kehittymisen ansiosta suomalais-
miesten sydintautlkuolleisuus on laske-
nut yli 80 prosenttia synkimmistii ajoista.

Vaikka itisuomalaiset voivat tera nykya
paremmin kuin 50 vuotta sitten, ero ter-
veempiin linsisuomalaisiin on edelleen
jyrkklt. Liinsirannikkoa asuttavat ja mui-
ta sosiaalisemmat ruotsinkieliset ovat eri-
tyisen teruetta iouklcoa, mutta heidin hy-
vinvointinsa ei selta maantieteellistit eroa
kuin osaksi. Samoin on linnen vaurauden
laita. Varakaskin itisuomalainen nimitttrin
sairastuu l<eskimiiirin herkemmin kuin
varakas linsisuomalainen.

Palaamme siis pituuteen, sillii se ioh-
dattaa niin sanottuun Barkerin hypotee-
siin. Briftileinen leal€rieteiliii David Bar-

kerhuomasi 1980-luvulla, ettilapsikuol-
leisuus oli viime vuosisadan alussa erityl-
sen suurta niissa osissa maata, joissa esiin-
tyi palion sydiinsairauksia, Barker keksi
tdstA havainnosta esiftea olettamuksen,
ettii siki6ajan ja varhaislapsrruden kehno
ravitsemus altistaa sairastumiselle aikui-
sena, Sittemmin lukuisat tutkimul(Set ovat
vahvistaneet olettamusta, etta detyt tule-
vaisuuden terveysriskit ohjelmoituvat eli-
mistdon jo raskauden aikana.

Barkerin olettamus selittea, miksi ly-
hyet ihmiset sairastuvat herkemmin se-
pelvaltimotautiin. Raskaude:n la varhais-
lapsuuden aliravitsemus verottaa pituus-
kasvua samalla kun altistaa sydinsairauk-
sille. Lyhyemmit itisuomalalset saattavat
yhi potea syd;imessiiiin edeltilvien suku-
polvien niukkuutta. o
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