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1SUOMEN LAJISTO MUUTTUVASSA ILMASTOSSA

I
lmastonmuutoksen voimistuminen on eräs suurimmista 

ihmisen aiheuttamista uhkista Suomen luonnolle. Ennustettu 

lämpötilan kohoaminen usealla asteella ja sadannan muutok-

set vaikuttaisivat merkittävästi biologiseen ympäristöön. 

Tämä selvitys on yhteenveto tutkimuksista, joita ilmaston-

muutoksen vaikutuksista pohjoisilla alueilla on tehty. Selvitystä 

varten on myös haastateltu useiden alojen asiantuntijoita. 

Selvityksen painopiste on erityisesti Suomessa, mutta myös 

Suomen lähialueilla havaittuja muutoksia käytetään esimerk-

keinä, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa Suomeen. Selvityksessä 

painotetaan erityisesti muutoksia, joita on jo havaittavissa 

biologisessa ympäristössä lievän lämpenemisen myötä. 

Tarkastelu kattaa myös arviot tulevasta kehityksestä. Selvityk-

sessä tarkastellaan kasvi- ja eläinlajeja ryhmittäin sen mukaan, 

miten paljon tietoa eri lajeista on saatavissa. 

Luvussa 2 käsitellään havaittua ilmaston muuttumista         

maapallolla ja Suomessa. Luvussa 3 käsitellään ilmastonmuu-

tokseen liittyviä biologisia havaintoja eläimillä ja kasveilla. 

Luvussa 4 esitetään skenaarioita ilmastonmuutoksesta tule-

vaisuudessa. Luvussa 5 käsitellään ilmastonmuutoksen vai-

kutuksia pohjoiseen luontoon tulevaisuudessa. Selvityksen 

lähteet ovat numeroituina tekstin yhteydessä. Lähdeluettelo 

on julkaisun lopussa. 

Johdanto

Sisällys
  

  1. Johdanto  1

   Tiivistelmä / Abstract  2

  2. Ilmastossa tapahtuneet muutokset  3

    Lämpötilan nousu ja sadannan muutos maapallolla 3

    Lämpötilan nousu ja sadannan muutos Suomessa 4

  3. Ilmastonmuutoksen havaitut vaikutukset luontoon  6

    Eläimet 7

    Kasvit 13

  4. Ilmasto tulevaisuudessa  15

  5. Luonto tulevaisuudessa  16

    Eläimet 16

    Kasvit 20

  6. Johtopäätöksiä  22

  Lähdeluettelo  23

Ku
va

: P
et

te
ri 

To
lv

an
en



2

Ilmasto lämpeni 1900-luvun aikana keskimäärin noin 0,6 astetta 

maapallolla. Vuosisadan viimeiset vuodet olivat ennätyksellisen läm-

pimiä. Vuosi 1998 oli todennäköisesti kaikkein lämpimin vuosi ainakin 

tuhanteen vuoteen pohjoisella pallonpuoliskolla. Myös sademäärät 

muuttuivat merkittävästi monilla alueilla. 

Suomen paikkakuntien  vuoden keskilämpötila nousi 1900-luvulla 

keskimäärin noin 0,8 astetta. Etenkin talvet ja keväät leudontuivat. 

Suomessa oli lämmin kausi myös vuosina 1930–1945, minkä vuoksi 

lämpöennätyksiä ei ole vielä rikottu kaikilla paikkakunnilla. Sade-

määrät kasvoivat Suomessa 1900-luvun aikana noin 10–20 %.

Suomen kasvi- ja eläinlajistossa havaittiin muutoksia ilmaston 

vaihteluiden myötä 1900-luvulla. Perhoslajisto runsastui ja perhosten 

levinneisyysalueet laajenivat pohjoiseen lämpiminä vuosina 1930- ja 

40-luvuilla. Kaikkein voimakkainta perhosten leviäminen pohjoiseen 

oli kuitenkin 2000-lukua lähestyttäessä. Myös monien lintulajien 

kevätmuutto oli 1990-luvulla aikaisempaa kuin koskaan aiemmin 

oli havaittu, ainakin ensimmäisten kevätmuuttajien osalta. Muualta 

Euroopasta saadut havainnot tukevat suomalaisia havaintoja. Hyön-

teiset, linnut, sammakot ja kalat aikaistivat biologisia prosessejaan 

keväisin etenkin 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Myös lajien 

leviämistä pohjoiseen tapahtui ilmaston lämpenemisen myötä. 

Suomessa kasvien kukinnan ajankohta vaihteli ilmaston vaihte-

luiden myötä 1900-luvulla. Monien kasvien kukinta oli 1990-luvulla 

hyvin aikaista johtuen lämpimistä keväistä. Kasvukausi myös jatkui 

tavanomaista pidempään. Euroopasta saadut havainnot vastaavat 

Suomen havaintoja. Kasvukausi pidentyi etenkin 1900-luvun lopulla. 

Myös kasvien leviämistä ylöspäin Alppien rinteillä havaittiin ilmaston 

lämmettyä sadan vuoden aikana. 

Ilmaston ennustetaan muuttuvan voimakkaasti seuraavien sadan 

vuoden aikana kaikkialla maapallolla. Suomessa lämpötilan arvioidaan 

nousevan noin 4–5 astetta talvisin ja 2–3 astetta kesäisin. Sademäärän 

arvioidaan kasvavan 10–20 % sadan vuoden aikana. Ilmastomal-

leissa on vielä suuria epävarmuustekijöitä, mutta lähes kaikki mallit 

ennakoivat ilmaston selvää lämpenemistä Suomessa.

Voimistuva ilmastonmuutos vaikuttaisi monella tavalla kasvi- ja 

eläinlajistoon Suomessa. On odotettavissa, että jo nykyisin uhanalaiset, 

arktisiin olosuhteisiin sopeutuneet, hitaasti siirtymään kykenevät tai 

sirpaloituneissa elinympäristöissä elävät eläinpopulaatiot vaarantu-   

vat ensimmäisinä ilmastonmuutoksen myötä. Ne taantuvat sen vuoksi, 

että kasvillisuus- ja lämpövyöhykkeet siirtyvät pohjoiseen ja ete-

lästä leviävät lajit syrjäyttävät heikommat kilpailijat muuttuneissa 

olosuhteissa. Eteläiset, runsaslukuisimmat ja nopeimmin siirtymään 

kykenevät lajit leviävät pohjoiseen ensimmäisinä. 

Suomen kasvillisuus muuttuu merkittävästi ilmastonmuutoksen 

myötä. Kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät pohjoiseen. Lehtipuut menes-

tyvät entistä paremmin lähes kaikkialla, ja havupuut taantuvat var-

sinkin Etelä-Suomessa. Suomen arktisin putkilokasvilajisto vaaran-               

tuu ilmaston lämmetessä ja puurajan siirtyessä pohjoiseen. Kas-

villisuusmuutokset tapahtuvat hitaasti. Kasvillisuusmuutoksilla on 

merkittäviä vaikutuksia myös eläimiin. 

Average annual temperatures increased globally by 0.6 °C during the 

20th century. Many temperature records were broken during the last 

years of the century. Year 1998 was probably the warmest year of the 

millennium in the northern hemisphere. In addition,  precipitation 

pattern changed notably in many regions. 

In Finland, average annual temperature increased by about 0.8 °C. 

Winters and springs, in particular, became milder. There was a warm 

period in Finland between 1930–1945 which explains the fact that 

temperature records remain unbroken in some locations. Precipitation 

increased by 10–20 % during the 20th century in Finland.   

Some changes related to changes in climate were observed in plant 

and animal species in Finland during the 20th century. Butterfl y 

species were more abundant and more widely distributed during 

the warm period in 1930s and ’40s. Fastest spreading of butterfl ies, 

however, occurred in the end of the 20th century. In addition, spring 

migration of birds was earlier than ever observed during the 1990s, at 

least for the fi rst spring species. Observations made all over Europe 

support the Finnish fi ndings. Biological processes of insects, birds, 

frogs and fi sh occurred earlier in spring especially in the last decades 

of the 20th century. In addition, some species shifted northward  due 

to the warming climate. 

In Finland, blooming of plants varied greatly during the 20th 

century. Many plants began their blooming earlier due to unusually 

warm springs in the last decades of the 20th century. In addition, 

growing periods were prolonged in the autumn. Observations in 

Europe support the Finnish fi ndings. Growing period was notably 

lengthened, especially in the end of the 20th century and distribution 

of plants shifted upward in the Alps with the warming century                             

as well.     

Predictions show that signifi cant change in climate is to be expected 

during this century throughout the world. In Finland, temperatures 

are estimated to increase by about 4–5 °C in the winter and 2–3 °C 

in the summer. Precipitation is estimated to increase by 10–20 % in 

the next hundred years. As of now, there is multitude of uncertainties 

in climate models but almost all of the models predict a signifi cant 

increase in temperature in Finland.

The strengthening climate change is likely to have diverse impacts 

on plant and animal species in Finland. It is expected that animal 

populations that are already endangered, adapted to arctic environment, 

not able to quickly shift their habitat or living in a fragmented habitat 

are likely to be the fi rst to face serious problems due to the changing 

climate. These species will decline, because vegetational and thermal 

zones are shifting northward and invading southern species will 

replace their weaker competitors in altered conditions. Southern, 

most abundant and most rapidly shifting species are the fi rst to spread 

northward. 

Vegetation in Finland will change signifi cantly due to the changing 

climate. Vegetation zones will shift northward. Deciduous trees will 

thrive almost everywhere and coniferous trees will revert especially 

in southern Finland. Many of the most arctic Finnish vascular plants 

will become endangered as the climate becomes milder and treeline 

shifts northward. Shifts in vegetation will occur slowly and the shifts 

will also have signifi cant effects on animals.

Tiivistelmä Abstract
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I
lmastossa havaitut muutokset ovat voimistuneet viime 

vuosikymmeninä. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC 

arvioi tuoreessa raportissaan, että viimeaikainen ilmas-

ton muuttuminen on pääosin ihmisen aiheuttamaa. Ilmaston 

muuttuminen on enimmäkseen seurausta kasvihuonekaasujen 

pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä. Merkittävimpiä kasvihuo-

nekaasuja ovat hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi sekä halo-

genoidut hiilivedyt. Ihmisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt 

ovat kasvaneet nopeasti, ja ilmasto on tämän seurauksena 

jo muuttunut.1 

Lämpötilan nousu ja                            
sadannan muutos maapallolla

Ilmasto lämpeni maapallolla 1900-luvun aikana keskimäärin 

noin 0,6 astetta. Kaikkein lämpimin tilastoitu vuosi oli 1998, 

jolloin maapallon keskilämpötila oli 0,6 °C yli viime vuosisadan 

lämpötilakeskiarvon. Puiden vuosilustoja ja jäätiköitä tutkimalla 

arvioitiin, että vuosi oli todennäköisesti myös kaikkein läm-

pimin ainakin tuhanteen vuoteen pohjoisella pallonpuoliskolla.1 

Vuosi 2001 oli toiseksi lämpimin tilastoiduista vuosista, 0,4 

astetta keskimääräistä lämpimämpi.2 

Lämpötilat ovat kohonneet erityisesti öisin sekä talvisin. 

Yölämpötilojen nousu on havaittu maailmanlaajuisesti. Yölämpö-

tilojen nousu liittyy todennäköisesti pilvisyyden lisääntymiseen, 

ainakin Fennoskandiassa.1 

Sadannan määrä on muuttunut eri tavalla eri puolilla Euroop-

paa. Sademäärä on kasvanut pohjoisessa ja vähentynyt etelässä. 

Pohjois-Euroopassa sademäärä on kasvanut sadassa vuodessa 

10–40 %, Suomessa noin 10–30 %.1

Viimeaikaiset ilmaston lämpeneminen ja sademäärän muutos 

ovat alkaneet jo muokata eliöiden fyysistä ympäristöä monella 

tavalla. Esimerkiksi jäätiköiden on havaittu vetäytyvän ja 

ikiroudan sulavan pohjoisella pallonpuoliskolla. Jokien ja 

järvien jääpeiteaika on lyhentynyt.1

Kasvukausi on pidentynyt lähes kaikkialla pohjoisella pallon-

puoliskolla, Euroopassa ja Fennoskandiassa. Kasvit ja eläi-

met leviävät kohti napoja, ja monet biologiset prosessit ovat 

aikaistuneet.1

Sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla ilmastoon 

vaikuttaa merkittävästi ilmakehä-meri -vuorovaikutusilmiö, 

joka  toistuu useamman vuoden jaksoissa. Tyynellämerellä 

ilmastoon vaikuttaa El Niño -ilmiö. Pohjois-Euroopassa viime 

vuosikymmenien lämpeneminen varsinkin talvisin johtuu ns. 

NAO-ilmiön* voimistumisesta. NAO-ilmiö on voimistunut 

viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana merkittävästi. 

Pohjoisessa sademäärien lisääntyminen on kasvattanut jääti-

köitä, mutta Alpeilla jäätiköt perääntyvät. NAO-ilmiö on 

muuttanut myös eläinplanktonin tuotantoa sekä kalalajien 

levinneisyyttä.3 Monet tutkijat näkevät ilmiön voimistumi- 

sen olevan yhteydessä ilmastonmuutokseen.1 4
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*NAO on ilmakehä-meri -vuorovaikutusilmiö, joka on sukua Tyynenmeren El Niñon kanssa. NAO (North Atlantic 
Oscillation) viittaa Pohjois-Atlantin pitkän aikavälin ilmastollisten olojen heilahteluihin. NAO-ilmiötä mitataan Islannin 
alueen matalapaineen ja Azorien korkeapaineen erotuksella. Mitä suurempi ilmanpaineiden ero on, sitä voimakkaampia 
ovat läntiset tuulet niiden välissä Atlantilla. Lämpötila on silloin varsinkin talvella korkea Euroopassa ja Venäjällä. 
Etelä-Euroopassa on vähäsateista, mutta Iso-Britanniassa ja Fennoskandiassa tavallista sateisempaa. Suuret 
paine-erot voivat vallita jopa vuosikausia. Silloin tietyn tyyppiset tuuliolot hallitsevat laajojen alueiden säitä. NAO-
ilmiötä on seurattu jo 1800-luvulta lähtien, ja sen vaihteluissa ovat tyypillisiä 2–3 ja 4–6 vuoden jaksollisuudet. NAO-
ilmiön meteorologista selitystä ei täysin tunneta, mutta olennaisia tekijöitä sen muodostumisessa ovat merivirrat, 
erityisesti Golf-virta, sekä meriveden suolapitoisuus ja lämpötila, jotka vaikuttavat merivirtaa ympäröiviin lumi- 
ja jääoloihin.5 
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Lämpötilan nousu ja                           
sadannan muutos Suomessa

Keskilämpötila nousi Suomessa viime vuosisadalla noin 0,8 

astetta (Kuva 2). Lämpötilat ovat kohonneet erityisesti öisin sekä 

talvisin ja keväisin. Lämpötilan nousutrendi on ollut kaksi-

vaiheinen. Suurimmassa osassa Suomea oli 1930-luvulla useita 

lämpimiä vuosia, joiden jälkeen ilmasto viileni. 1970-luvun 

alusta lähtien ilmasto alkoi lämmetä uudelleen. Lämpenemi-

nen on jatkunut aina 2000-luvun alkuun saakka. Kaikkein 

pohjoisimmilla alueilla talvilämpötilat ovat nousseet kolme 

astetta ja myös muutoksia sadannassa on tapahtunut.7 

Suomessa pitkän ajan keskilämpötila on ylittämässä 

1930-luvun lämpimän kauden keskilämpötilan monilla paik-

kakunnilla. Vuoden keskilämpötila on ollut keskimääräistä 

korkeampi monilla paikkakunnilla jo pidemmän  aikaa. Esi-

merkiksi Turussa on ollut keskimääräistä lämpimämpää yhtä 

poikkeusta lukuun ottamatta kaikkina vuosina vuodesta 1988 

vuoteen 2001, kun verrataan lämpötilaa vuosien 1961–1990 

vertailujaksoon.8 Vaikka Suomessa vuosittainen keskilämpötila 

ei ole vielä saavuttanut uusia ennätyksiä johtuen lämpimästä 

1930-luvusta, maailmanlaajuisesti viime vuodet ovat olleet 

poikkeuksellisen lämpimiä.

Viime vuosien sääolot ovat muuttaneet myös lumipeitteisyyttä. 

Leudot talvet Etelä-Suomessa ovat lisänneet lumettomien 

päivien lukumäärää. Pohjoisessa sen sijaan ei ole havaittu 

merkittäviä muutoksia, vaikka sadannan lisääntyminen onkin 

kasvattanut lumipeitteen paksuutta monina vuosina. Talvisa-

teiden lisääntyminen ja talvien leudontuminen ovat mahdol-

lisesti alkaneet vaikuttaa myös Saimaan vesistöalueella viime 

aikoina, missä talvien lauhtuminen on tehnyt lumipeitteen 

aiempaa epävakaammaksi. Muutos mahtuu vielä toistaiseksi 

normaalin vaihtelun rajoihin. Järvessä on kuitenkin havaittu 

entistä voimakkaampaa vuodenaikaista heilahtelua veden 

pinnan korkeudessa. Useana talvena veden pinta on noussut 

normaalia korkeammaksi, ja kesäisin veden pinta on laskenut. 

Tämä on ollut seurausta siitä, että talvisateet ovat tulleet entistä 

useammin järveen vetenä ja myös sulava lumi on lisännyt veden 

pinnan korkeutta talvisin. Pitkät ja lämpimät kesät sen sijaan 

ovat laskeneet veden pinnan korkeutta loppukesällä.10

Myös jäidenlähtö Tornionjoessa on aikaistunut. Jäidenlähtö 

on aikaistunut vuodesta 1750 alkaen, joten osittain prosessi on 

myös luonnollinen. Jäidenlähdön aikaistuminen on kuitenkin 

Kuva 1. Maapallon 
keskilämpötila on 
noussut viimeisten 
150 vuoden aikana 
selvästi.
Kuvassa poikkeama
vuosien 1961–1990 
keskiarvosta.6 



Karasjok

Karesuando

Sodankylä

Haaparanta

Oulu

Kajaani

Kuopio

Jyväskylä

Lappeenranta

Tampere

Turku Helsinki

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

°Cpvm

1.5.

16.5.

1895 1915 1935 1955 1975 1995

Tornionjoen jäidenlähdön päivämäärä
(kymmenen vuoden liukuva keskiarvo)

Haaparannan kevään keskilämpötila
(kymmenen vuoden liukuva keskiarvo)

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1900 1920 1940 19801960 2000

7

6

5

4

3

2

1

0

°C

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

°C

Lappeenrannan
vuoden keskilämpötila

Kymmenen vuoden
liukuva keskilämpötila

Sodankylän
vuoden keskilämpötila

Kymmenen vuoden
liukuva keskilämpötila

0.04–0.06 0.06–0.08 0.08–0.10 0.10–0.13

0.00–0.02 0.02–0.04 0.04–0.06 0.06–0.08-0.02–0.00

5SUOMEN LAJISTO MUUTTUVASSA ILMASTOSSA

kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Tornionjoki on eräs keskei-

sistä ilmaston lämpenemisen indikaattoreista Suomessa, sillä 

se on säilynyt toistaiseksi melko koskemattomana eivätkä 

ihmisen aiheuttamat muutokset ole merkittävästi vaikuttaneet 

jokeen.11 Tornionjoen jäidenlähdön ajankohta on ollut yh-

teydessä erityisesti kevätlämpötiloihin. Lämpiminä keväinä 

jäät ovat lähteneet kaikkein aikaisimmin. Talvilämpötiloilla sen 

sijaan ei ole ollut selvää yhteyttä jäidenlähdön ajankohtaan.12 

Varsinkin kevät on lämmennyt Tornion alueella. Haaparannassa 

kevätlämpötilat ovat nousseet noin 2 astetta sadassa vuodessa. 

Kevään lämpeneminen näyttää myös kiihtyneen viime aikoina 

(Kuva 3). 

Kuva 2. Suomessa vuoden keskilämpötila on noussut 
viime vuosisadan aikana kaikilla paikkakunnilla. 
Erityisen nopeaa lämpötilan kasvu on ollut vuosina 1925–1944 
sekä 1978–2000.7 Kartassa ovat  paikkakuntien keskilämpötilan 
muutokset vuosikymmentä kohden vuosina 1900-1999. 
Tilastollisesti merkittävämmät havainnot on merkitty ympyröillä. 
Kuvaajissa ovat Lappeenrannan (1890–1999)
ja Sodankylän (1908–1999) kymmenen vuoden liukuvat 
keskiarvot. 8 9 

Kuva 3.  Jäidenlähtö on aikaistunut Tornionjoessa 
samalla kun kevätlämpötilat ovat kohonneet. 
Kuvassa ovat kymmenen vuoden liukuvat keskiarvot.8 11 



Alue Muuttuja Tarkkailtavat lajit Tarkkailuajan  Muutos  Viite
   pituus (vuotta) 

Suomi Lintujen kevätmuutto 13 lintulajia 250 Aikaistunut 10–30 päivää   14
    seitsemällä lajilla
Viro Lintujen kevätmuutto Kiuru ja västäräkki  132 Siirtynyt 5–6 päivää 15
Puola Lintujen kevätmuutto 16 lintulajia 84 Aikaistunut neljällätoista lajilla 16
Iso-Britannia Lintujen pesintä  20 lintulajia 25 Aikaistunut n. 9 päivää 17
Eurooppa Lintujen pesintä  Useita lintulajeja 30 Aikaistunut  18
Iso-Britannia Lintujen levinneisyys 59 lintulajia 20 Levinnyt pohjoiseen 19 km 19
Suomi Perhosten levinneisyys Useita perhoslajeja 100 Levinnyt pohjoiseen yli 100 km 20
Iso-Britannia Perhosen levinneisyys Täpläpapurikko  55 Levinnyt pohjoiseen 88–149 km 21
Eurooppa Perhosten levinneisyys 22 perhoslajia 30–100 Levinnyt 35–240 km pohjoiseen 22
Iso-Britannia Perhosten ilmaantuminen  18 perhoslajia 23 Aikaistunut 6–7 päivää 23
 keväällä
Iso-Britannia Sammakon kuteminen 2 sammakkolajia 17 Aikaistunut 14–21 päivää 24
Viro Kalojen kuteminen 2 kalalajia 44 Aikaistunut 6–8 päivää 15
Ruotsi Tartuntataudit Punkkitartunnat 30 Kaksinkertaistuneet 25
Skandinavia Kasvukauden alkaminen Kasvillisuus 20 Aikaistunut 14–28 päivää 26
Eurooppa Kasvukauden alkaminen Useita kasvilajeja 30 Aikaistunut 11 päivää 27
Skandinavia Kasvukauden alkaminen Useita kasvilajeja 30 Aikaistunut 12–20 päivää 28
Unkari Kukinta Valeakaasia-puu 143 Aikaistunut 3–8 päivää 29
Viro Kukinta 4 kasvilajia 78 Aikaistunut 3–14 päivää 15
Saksa Kasvukauden pituus Useita kasvilajeja 45 Pidentynyt 9 päivää 30
Pohjoinen  Kasvukauden pituus Kasvillisuus 30 Pidentynyt 17 päivää 31
pallonpuolisko
Sveitsi Kasvien levinneisyys vuorilla 9 kasvilajia 70–90 Levinnyt ylöspäin 70–360 m 32

6

I
lmasto vaikuttaa monin tavoin lajeihin ja ekosysteemeihin, 

ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat hyvin erilaiset 

eri lajeilla. Ilmaston muuttumiseen liittyviä biologisia 

havaintoja on tehty eliöiden käyttäytymisestä, levinneisyydestä, 

lisääntymisestä,  biologisten prosessien aikaistumisesta sekä 

kokonaisista ekosysteemeistä.13 Ilmaston lämpenemiseen liit-

tyviä muutoksia biologisessa ympäristössä on jo luotettavasti 

havainnoitu.1 7 13  

Taulukossa 1 esitetään Euroopassa tehtyjä tutkimuksia, joissa 

ilmaston muuttumisen vaikutuksia kasvi- ja eläinlajistoon on 

tutkittu. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa havaittiin biologisten 

prosessien siirtyneen hieman myöhemmäksi keväällä. Kaikissa 

muissa tutkimuksissa kasvien ja eläinten biologisten prosessien 

todettiin aikaistuneen keväällä. Kevään aikaistuminen ja eliöissä 

havaittavat biologiset muutokset ovat selvästi kiihtyneet etenkin 

viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana.
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Taulukko 1. Ilmaston muuttumiseen liittyviä biologisia havaintoja on esitetty lukuisissa tutkimuksissa. Taulukossa 
esitellään eurooppalaisia pitkäaikaisaineistoon perustuvia tutkimuksia.

Ilmastonmuutoksen havaitut
vaikutukset luontoon
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Eläimet 
Havainnot biologisista muutoksista ovat keskittyneet tiettyihin 

eläinryhmiin ja -lajeihin, kuten taulukosta 1 voidaan havaita. 

Muuttunut ilmasto on vaikuttanut kaikkein selvimmin nopeasti 

siirtymään kykeneviin lajeihin, kuten lintuihin, perhosiin ja 

muihin hyönteisiin. Hitaasti elinpaikkaa vaihtavilla lajeilla 

ei yhtä suuria muutoksia ole havaittu.  

Nisäkkäät
Ilmaston muuttumiseen liittyviä luotettavia biologisia havaintoja 

nisäkkäistä on saatu niukasti. Nisäkkäiden biologisten pro-

sessien muutoksia on hankala selittää yksinomaan ilmaston-

muutoksella, sillä muut ihmisten aiheuttamat elinympäristöjen 

muutokset, kuten metsien hakkuu, saattavat vaikuttaa nisäk-

käisiin ilmastoa enemmän. Lisäksi lajien välinen vuorovaikutus 

ja kilpailu vaikuttavat merkittävästi lajistosuhteisiin. Pohjoisessa 

ympäristössä myös syntyvyyden ja kuolleisuuden luontainen 

vuosittainen vaihtelu on niin suurta, että ilmastonmuutoksen 

aiheuttamia muutoksia voidaan havaita luotettavasti vasta 

pidemmän aikavälin tarkastelussa. Viime vuosina on kuitenkin 

havaittu, että myyräkannan vaihteluiden rytmiikka on muuttunut 

Etelä-Suomessa. Tämä saattaa selittyä sillä, että lumipeitteen 

ollessa ohut tai puuttuessa kokonaan petojen saalistus on 

tehokkaampaa eivätkä myyräkannat pääse runsastumaan. Myös 

useasti toistuvat lämpimät jaksot vesisateineen talvien aikana 

hankaloittavat myyrien elämää. Varmuus tällaisten biologis-

ten muutosten alkamisesta saadaan  kuitenkin vasta usean 

kymmenen vuoden jälkeen.33

Porot ja muut sorkkaeläimet
Pohjois-Euroopan säätilaan vaikuttava NAO-ilmiö on ollut 

ennätyksellisen voimakas viimeiset 15 vuotta. Tämän seu-

rauksena talvet ovat olleet poikkeuksellisen lauhoja ja sateisia 

Pohjois-Euroopassa.34 Tällaiset talvet ovat usein osoittautuneet 

poroille (Rangifer tarandus domesticus) ja hirville (Alces 
alces) epäedullisiksi Pohjois-Suomessa, sillä vahva lumipeite 

hankaloittaa liikkumista ja ravinnon hankintaa. Kuolleisuus 

varsinkin nuorilla yksilöillä kasvaa. NAO-ilmiön voimakkuus 

ja porokantojen romahdus ovat olleet selvässä yhteydessä 

keskenään.4 

Poroilla lumiolot vaikuttavat seuraavan kesän vasaprosenttiin 

ja vasojen syyspainoihin. Runsaslumisia talvia onkin seurannut 

usein heikko vasavuosi. Huonoja vasavuosia on myös ilmennyt 

heikkolumisina talvina silloin, kun lumi on ollut kovaa eikä 

lumen kaivaminen ravinnon hankkimiseksi ole onnistunut 

poroilta. Syntyvyyden alentumisen lisäksi huonot talvet myös 

lisäävät porojen kuolleisuutta. Myös kasvillisuus reagoi vahvasti 

NAO-ilmiöön, ja kukinnan ajoitus heijastuu suoraan hirvien 

lisääntymiseen.4  

NAO-ilmiöön liittyvän laaja-alaisen ilmaston vaihtelun 

on todettu vaikuttaneen muillakin sorkkaeläimillä kasvuun, 

kehitykseen, hedelmällisyyteen ja kuolleisuuteen sekä syn-

tyvyyteen. Norjassa saksanhirven (Cervus elaphus) ruu-                          

miin koon muutoksista ja hedelmällisyydestä jopa yli puolet 

selittyy NAO-ilmiön voimakkuudella synnytystä edeltävänä 

talvena.35 

Kanadan läntisillä arktisilla saarilla ilmaston muuttumisen 

on havaittu aiheuttaneen dramaattisia seurauksia karibun peary- 

rodulle (Rangifer tarandus pearyi). Karibut ovat samaa lajia 

kun porot. Peary-karibut ovat taantuneet. Todennäköisimpänä 

selityksenä eläinten taantumiseen pidetään sitä, että viime 

vuosien lisääntyneet lumisateet ja jäätävä sade ovat estäneet 

eläinten ravinnon hankintaa arktisilla saarilla. Peary-karibuiden 

populaatiot romahtivat vuoden 1961 noin 24 000 yksilöstä 

1100 yksilöön vuoteen 1997 mennessä.36 

Linnut 
Linnut ovat eläinryhmä, johon lämpötilan muutokset vaikuttavat 

nopeasti. Liikkuvuutensa ansiosta linnut ovat perhosten ohella 

erittäin hyvä bioindikaattori ilmaston lämpenemisen vaikutuk-

sista eläimiin. Varsinkin lähimuuttajalinnut kykenevät nopeasti 

muuttamaan käyttäytymistään muuttuneissa olosuhteissa.14 

Havaintoja lintujen esiintymisen muutoksista viime aikojen 

lämmenneessä ilmastossa onkin tehty runsaasti. 

Lämpötilan vaikutukset lintujen muuttoon ovat moninaiset. 

Linnut välttävät liian aikaista kevätmuuttoa. Tasalämpöisinä 

eläiminä niiden aineenvaihdunta toimii kylmässä nopeasti, mikä 

aiheuttaa suurta ravinnon tarvetta. Lämpötila vaikuttaa myös 

kasvukauteen sekä selkärangattomien eläinten esiintymiseen. 

Tämä vaikuttaa lintujen ravinnon määrään ja turvallisten pesi-

mäpaikkojen löytämiseen.15

Kauko- ja lähimuuttajalinnut eroavat toisistaan siten, että 

ilmaston lämpenemisen oletetaan vaikuttavan voimakkaammin 

läheltä muuttaviin lintuihin. Lähellä talvehtivilla linnuilla 

säätila on usein melko samanlainen sekä talvehtimisalueella 

että alueella, jonne kevätmuutto suuntautuu.37 Linnut kykenevät 

siten reagoimaan nopeasti lämmenneeseen säähän. Kaukaa 

muuttavilla linnuilla ei tällaista mahdollisuutta ole. Lähellä 

talvehtivat linnut muuttavatkin keskimäärin kaukomuuttajia 

aikaisemmin keväällä.14 

Kevätmuutto Suomessa ja Euroopassa
Lintujen kevätmuuton ajoittumista on tutkittu Suomessa, mutta 

aiheesta ei vielä toistaiseksi ole julkaistu tieteellisiä tutkimuk-

sia. Esa Lehikoinen tekee Suomen Akatemialle aiheesta laajaa 

tutkimusta 37, jota varten on tehty esitutkimus. Esitutkimukses-  

sa käytettiin Lehikoisen keräämää havaintoaineistoa, jossa 

olivat koottuina ensihavainnot lintujen kevätmuutosta noin 

sadan kilometrin säteellä Turusta sijaitsevista havaintopai-             

koista aina vuodesta 1749 saakka, mistä lähtien järjestelmällistä 

aineiston keruuta on harrastettu tutkimusalueella. Havainto-

aineisto käsitti sekä kauko- että lähimuuttajalintuja.14 
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Seitsemällä tutkituista kolmestatoista lintulajista muutto oli 

aikaistunut tilastollisesti merkitsevästi, minkä lisäksi tervapääs-

kyllä (Apus apus) kevätmuuton aikaistuminen oli tilastollisesti 

melkein merkitsevä. Lähes kaikilla tutkituilla lintulajeilla 

kevätmuuton ajoittuminen oli voimakkaasti riippuvainen läm-

pötilasta. Kaikkein voimakkainta muuton aikaistuminen oli 

tutkituista lajeista kuovilla (Numenius arquata), 8 päivää 

sadassa vuodessa. Myös peipolla (Fringilla coelebs) muutto 

oli aikaistunut voimakkaasti, noin 7 päivää sadassa vuodessa. 

Muuton aikaistuminen oli kuitenkin pääosin painottunut vii- 

meisiin kolmeen vuosikymmeneen, jolloin aikaistuminen 

oli kaikkein voimakkainta. Kolmenkymmenen viimeisen 

vuoden aikana kevätmuuton aikaistuminen oli voimakkainta 

peipolla, joutsenella (Cygnus cygnus), kiurulla (Alauda arven-
sis) sekä haara- (Hirundo rustica) ja räystäspääskyllä (Delichon 
urbica).14  

Virhetekijänä saattaa lintuhavainnoissa olla kasvanut lintu-

tarkkailijoiden määrä, sillä mitä useampia tarkkailijoita on 

liikkeellä, sitä helpommin muuttavat linnut havaitaan. Myös 

havaintomenetelmien ja yhteydenpidon kehittyminen saatta-    

Kuva 5. Lintujen kevätmuuton aikaistumisen on havaittu liittyvän 
keväiden lämpenemiseen.15 Kuvassa Turun alueen ensihavainto 
peipon (Fringilla coelebs) kevätmuutosta vuodesta 1965 alkaen 
sekä Turun kevään (maalis-toukokuu) lämpötila vuodesta 1960.8 37 

Kuva 4.  Lintujen kevätmuutto on aikaistunut Etelä-Suomessa. 
Kuvassa Turun seudun kevään ensimmäiset lintuhavainnot 
kymmenen vuoden liukuvana keskiarvona. Vanhempi aineisto 
on Esa Lehikoisen keräämää. Vuodesta 1965 alkaen aineistoa 
on kerännyt Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry.37 
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vat aikaistaa lintuhavaintoja.14 Lintujen kevätmuuton aikais-

tuminen viimeisinä vuosikymmeninä on kuitenkin ollut niin 

voimakasta, ettei näillä tekijöillä voida selittää asiaa koko-

naan.37

Kuvista 4 ja 5 voidaan havaita, että lintujen kevätmuutto on 

aikaistunut. Vanhempi havaintoaineisto vuosilta 1900–1964 

koostuu Esa Lehikoisen eri lähteistä keräämistä havainnoista. 

Vuosien 1965–2000 havaintoaineisto perustuu suureen havain-

noitsijajoukkoon, jonka on muodostanut Turun Lintutieteellinen 

Yhdistys ry:n jäsenistö. Vuodesta 1965 alkaen havaintoja on 

kertynyt vuosittain 20–50 henkilöltä.37 Kuvista voidaan havaita, 

että kevätmuuton aikaistuminen on jatkunut selvästi myös 

vuoden 1965 jälkeen. 

Myös Puolassa havaittiin lintujen kevätmuuton aikaistuneen 

aikavälillä 1913–1996 neljällätoista tutkituista kuudestatoista 

lajista. Kaikilla lähimuuttavilla lintulajeilla lämpötila oli yh-

teydessä muuton ajankohtaan, mutta pitkän matkan muutta-

jilla ei tätä lämpötilan ja muuton ajankohdan välistä yhteyttä 

yleensä havaittu. Lämpötilan nousu erityisesti huhtikuussa 

oli yhteydessä lintujen muuton aikaistumiseen.15 Virossa sen 

sijaan havaittiin, että kiuru ja västäräkki (Motacilla alba) 

olivat lykänneet kevätmuuttoaan muutamalla päivällä vuosina 

1865–1996. Viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana lintujen 

kevätmuutto oli kuitenkin aikaistunut selvästi.15  

Pesintään liittyvät muutokset Suomessa ja Euroopassa
Lintujen pesinnän aikaistumisesta ei Suomessa ole juuri tehty 

tieteellisiä tutkimuksia. Lapissa on seurattu kirjosieppojen 

pesinnän onnistumista, eikä sen aikaistumisesta ole havaintoja. 

Pesinnän ajankohta on vuosittain vaihdellut paljon. Kirjo-

sieppojen (Ficedula hypoleuca) pesinnän onnistumiselle on 

kesäkuun lämpötilan havaittu olevan avaintekijä, sillä kirjosiepot 

pesivät Kilpisjärvellä kesäkuussa. Kesäkuun lämpötilat eivät 

kuitenkaan ole kohonneet.38 Lapissa vain talvet ja keväät ovat 

lämmenneet.39 

Monissa eurooppalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että  

kevätmuuton lisäksi linnut ovat aikaistaneet myös pesintäänsä 

kahden tai kolmen viime vuosikymmenen aikana. Pesinnän 

aikaistuminen on ollut yhteydessä erityisesti kohonneisiin kevät-

lämpötiloihin, jotka ovat liittyneet NAO-ilmiön voimistumiseen 

ja pysyvyyteen Pohjois-Euroopassa. Pesinnän aikaistumista 

on edistänyt myös ravinnon hankinnan helpottuminen kasvu-

kauden pidentyessä. Viimeaikainen pesinnän aikaistuminen ei 

ole poikkeuksellista, sillä vastaavalla tavalla lintujen pesintä 

aikaistui myös 1940–50-lukujen lämpimimpinä vuosina.18 

Pesinnän aikaistumista havaittiin myös Iso-Britanniassa.           

57 vuoden aikana pesintä keskimäärin aikaistui, vaikka 1960- 

ja 70-lukujen kylminä vuosina pesintä alkoi tavanomaista 

myöhemmin. Lämpötilan lisäksi myös sademäärä vaikutti 

pesintään. Lähes kaikilla (31/36) tutkituista lintulajeista pesintä 

oli yhteydessä joko lämpötilaan tai sateisuuteen. Erityisesti 

maalis-huhtikuun lämpötila selitti pesinnän aikaistumista 

seitsemällätoista lintulajilla.17

Linnut hyötyvät pesinnän aikaistumisesta siten, että aikaisem-

min pesivät linnut tuottavat enemmän ja terveempiä jälkeläisiä. 

Linnuille voi kuitenkin aiheutua ongelmia, mikäli kevätmuutto 

ja pesintä eivät aikaistu yhtä nopeasti kuin kasvukausi ja 

hyönteisten kehittyminen.17 Pesintäongelmia on havaittu var-

sinkin kaukomuuttajalinnuilla. Hollannissa havaittiin Afrikasta 

muuttavan kirjosiepon pesinnän aikaistuneen lämmenneen 

ilmaston seurauksena, mutta ei riittävästi. Linnut eivät ehtineet 

aloittaa pesintää ennen kevään aikaistunutta toukkahuippua, 

mikä on paras ravinnonhankinnan aika. Ravinnon puutteen 

vuoksi kirjosiepot munivat vähemmän munia ja jotkin yksilöt 

eivät saaneet lainkaan jälkeläisiä. Pesintä ei ole aikaistunut 

riittävästi sen vuoksi, että kevätmuutto ei kaukomuuttajilla ole 

juurikaan aikaistunut. Linnut tarvitsevat riittävästi lepoaikaa 

kevätmuuton jälkeen ennen pesintää.40 

Kirjosiepon (Ficedula hypoleuca) pesintä on vaikeutunut 
Hollannissa ilmaston lämmettyä nopeasti.40

Levinneisyyden muutokset Suomessa ja Euroopassa 
Suomessa ei ole tehty kattavia tieteellisiä tutkimuksia lintujen 

levinneisyyden muutoksista. Tilastojen perusteella voidaan 

kuitenkin arvioida, että joidenkin lajien, kuten Suomessa 

pesivän metsähanhen (Anser fabalis) levinneisyysalue on siir-

tynyt hieman pohjoisemmaksi Euroopassa.41 Myös merimetso 

(Phalacrocorax car) on levittäytynyt Suomeen viimeisten 

vuosikymmenien aikana ja saavuttanut lisääntymiskykyisen 

kannan.42 Myös muita muutoksia lintujen käyttäytymisessä on 

havaittavissa. Laulujoutsenien (Cygnus cygnus) talvehtiminen 

Suomessa on yleistynyt viime vuosina. Monet lähimuuttajat 

saapuvat Suomeen aikaisemmin kuin 1970- ja 80-luvuilla. 

Nämä tekijät saattavat olla ensimmäisiä merkkejä ilmastonmuu-

toksen vaikutuksista myös Suomessa, mutta myös muut tekijät 

kuten elinympäristöjen muuttuminen saattavat olla vaikutta-

neet lintukantojen runsastumisiin ja taantumisiin.41

Euroopassa on tehty useita tutkimuksia lintujen levinnei-

syyden muutoksista viime vuosikymmeninä. Iso-Britanniassa 

Kuva: Jukka Rysä
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havaittiin, että useat lintulajit laajensivat levinneisyyttään 

pohjoiseen keskimäärin 19 km vuosina 1970–1990. Lintujen 

eteläinen levinneisyysraja ei  muuttunut tänä aikana. Lintujen  

arvioitiin levinneen pohjoiseen ilmaston lämpenemisen vuoksi. 

Ilmaston lämpeneminen vähentää lintujen energiantarvetta 

kylmillä alueilla ja edistää siten leviämistä pohjoiseen. Jotkin 

tutkimukset osoittavat, että lintujen eteläinen levinneisyysraja 

ei välttämättä muutu lämpötilan kohotessa, mikäli ilman hii-

lidioksidipitoisuus nousee samanaikaisesti lämpötilan kanssa, 

sillä eliöiden lämpöstressin sietokyky kasvaa hiilidioksidipi-

toisuuden kohotessa. Samanlainen havainto on todettu myös 

perhosilla.19

Kalat
Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa kalojen levinneisyyteen 

merkittävästi. Erityisesti kesälämpötilat vaikuttavat kylmään 

ja lämpimään veteen sopeutuneiden kalojen lajistosuhteisiin. 

Ilmaston lämmetessä kylmän veden lohikalat (Salmonidae) 

sekä nieriä (Salvelinus alpinus) taantuvat. Kuha (Stizostedion 
lucioperca ) ja särkikalat (Cyprinidae)  puolestaan hyötyvät 

ilmaston lämpenemisestä.43

Etelä-Suomen järvissä on havaittu kalojen lajistomuutoksia 

viime aikojen lämpimien vuosien seurauksena. Tällainen laji 

on esimerkiksi kuha, joka on ilmaantunut viime aikoina moniin 

sellaisiin järviin, joista se hävisi 1950-luvulla tapahtuneen 

lievän kylmenemisen (0,5–1,0 °C) aikana.43 Kuhan häviämiseen 

monista järvistä vaikutti 1950-luvulla osittain myös lisääntynyt 

kalastus samanaikaisesti ilmaston viilenemisen kanssa.44 

Myös Virossa on tutkittu kalojen biologisia muutoksia viime 

aikojen lämpenemisen seurauksena. Kun tarkasteltiin kalojen 

kutemista 48 vuoden aikana (1952–1996) havaittiin, että hauki 

(Esox lucius) oli aikaistanut kutemistaan kuusi päivää ja lahna 

(Abramis brama) kahdeksan päivää.15   

Sammakkoeläimet
Kolmen sammakkoeläinlajin kutemisen havaittiin aikaistuneen 

vuodesta 1978 vuoteen 1994 Iso-Britanniassa. Kuteminen oli 

aikaistunut 14–21 päivää tässä ajassa. Muutokset kutemisen 

aikaistumisessa olivat selkeässä tilastollisessa yhteydessä 

kevätlämpötilan kohoamiseen. Sammakot reagoivat nopeasti 

muuttuneeseen ilmastoon, joten niiden käyttäytymisessä havai-

taan nopeasti muutoksia ilmaston lämmetessä.24 

Sammakkoeläimet ovat taantuneet viimeisinä vuosikymme-

ninä kaikkialla maapallolla. Lajeja on myös kuollut sukupuut-

toon huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosikymme-

ninä. Tähän on todettu useita mahdollisia syitä, joista ilmaston 

muuttuminen on eräs keskeisimmistä. Tutkijat arvelevat, että 

ilmaston muuttuminen, lisääntynyt ultraviolettisäteily sekä 

tautien leviäminen ovat yhdessä vaikuttaneet sammakoiden 

taantumiseen. Eräs vaikuttava syy on ollut El Niño -ilmiön 

voimistuminen. Ilmiö on vähentänyt sateita ja nostanut lämpö-

tiloja eteläisellä pallonpuoliskolla. Lämpenemisestä ja sateiden 

vähenemisestä johtuva veden mataloituminen lammikoissa on 

nostanut sammakoiden saamaa ultraviolettisäteilyn määrää, ja 

tämän myötä myös taudit ovat lisääntyneet sammakkoeläinten 

keskuudessa. UV-säteily on lisännyt sienitauteja, jotka ovat 

aiheuttaneet suurta tuhoa sammakoiden alkioille. Ilmaston 

lämpeneminen on voimistanut uusien tautien leviämistä sam-

makoiden keskuudessa.45 Costa Rican vuoristossa ilmaston 

lämpeneminen ja siitä seurannut ilmankosteuden aleneminen 

ovat 1970-luvulta alkaen hävittäneet 50 sammakkolajia, mukaan 

lukien endeemisen kultakonnan (Bufo periglenes).46

Kultakonna (Bufo periglenes) on eräs Costa Ricasta 
hävinneistä sammakkolajeista, jonka häviämisen syyt 
viittaavat vahvasti ilmaston muuttumiseen. 

Hyönteiset                                                               
Perhosten ja muiden hyönteisten on havaittu viime vuosi-

kymmeninä laajentaneen levinneisyyttään pohjoiseen eri 

puolilla maapalloa ilmaston lämmettyä. Myös perhosten toukat 

ovat kypsyneet yhä aikaisemmin.23 Ilmaston lämpenemisen on 

todettu myös muuttaneen joidenkin lajien ravintokäyttäytymistä. 

Ravintokasvien saatavuuskaan ei kaikilla lajeilla näytä estävän 

pohjoiseen leviämistä, sillä joidenkin hyönteislajien on 

havaittu muuttaneen ravintotottumuksiaan ilmaston muuttuessa. 

Vaikka pohjoinen ympäristö on hyönteisten kannalta usein 

pirstoutunut eikä sisällä hyönteislajien perinteisiä ravintokasveja, 

tämäkään ei näytä estävän kaikkien lajien leviämistä. Ilmaston 

lämpeneminen saattaakin aiheuttaa monien hyönteislajien 

nopeaa leviämistä pohjoiseen.47

Perhoset Suomessa ja Euroopassa
Suomessa on havainnoitu perhoslajiston määrää ja lajien levin-

neisyyden muutoksia melko kattavasti viime vuosisadalla. Viime 

aikojen havainnot Suomessa ja muualla Euroopassa viittaavat 

yhä vahvemmin siihen suuntaan, että ilmasto on muuttumassa 

ja perhoset reagoivat muuttuneeseen ilmastoon.20 

Kuva: B. O’Connor/P. Arnol/BIOS
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Neitoperhonen (Inachis io) 
on eräs perhoslaji, jonka 
levinneisyys on muuttunut 
selvästi ilmaston lämmettyä.

Perhosten levinneisyys määräytyy pitkälti ilmasto-olosuh-

teiden mukaan. Perhoslajit ovat nopeita laajentamaan levin-

neisyyttään lämpötilan kohotessa mutta taantuvat kylmien 

vuosien aikana. Erityisesti munina tai aikuisina talvehtivat 

hyönteislajit hyötyvät talvilämpötilojen kohoamisesta. Monissa 

tutkimuksissa on havaittu, että leviämiskyvyn lisäksi useimmilla 

hyönteislajeilla on myös pitkä evolutiivinen kokemus ilmaston 

muuttumisesta.48 Ilmaston muutosten lisäksi keskeisimpiä 

perhoslajien levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat elinympä-

ristön muutokset sekä lajien sisäiset tai lähilajiset syyt.49 

Kuva 6. Keisarinviitta (Argynnis paphia) on levinnyt 
viime vuosien suosiollisessa säässä pohjoisemmaksi 
kuin koskaan aikaisemmin on havaittu. Levinneisyyden 
vaihteluita ovat vahvasti määrittäneet ilmaston 
muutokset 1900-luvulla.50 51 52

Perhosten levinneisyys on vaihdellut viime vuosisadalla voi-

makkaasti ilmaston vaihteluiden mukaan. Suomen perhoskanta 

lisääntyi 1930- ja 40-luvuilla, kun ilmasto muuttui aikaisempaa 

lämpimämmäksi. Tällöin monet peräkkäiset kesät olivat hyvin 

lämpimiä. Monien lajien levinneisyysraja siirtyi merkittävästi 

pohjoisemmaksi.48 Ilmaston vaihtelut ovat tämän jälkeenkin 

säädelleet merkittävästi perhoshavaintoja. 1940-luvun puolen-

välin ja 1950-luvun kylmät vuodet taannuttivat perhoskantoja 

Suomessa, ja monet lajit hävisivät tilapäisesti Suomesta.20 Myös 

vuodet 1977 sekä 1987 olivat kylmiä, ja tällöin perhoskannat 

taantuivat Suomessa. Vuoden 1987 jälkeen ei kylmiä vuosia 

ole enää ollut Etelä-Suomessa, ja perhoslajihavainnot sekä 

lajien levinneisyys ovat saavuttaneet uusia ennätyksiä.50 

Vuonna 2001 Suomesta löydettiin enemmän uusia 
perhoslajeja (18 kpl) kuin koskaan aikaisemmin. Edel-
linen ennätys Suomen uusissa perhoslajihavainnoissa 
oli vuodelta 2000. 1990-luvulla uusia perhoslajeja 
tavattiin 120, kun kahtena edellisenä vuosikymmenenä 
niitä tavattiin noin 100.  Viime vuosien lajilöydöksissä 
on silmiinpistävää, että lajit, joille kesän aurinkoi-
suus ja lämpö ovat keskeinen esiintymistä rajoittava 
tekijä, näyttävät lähes säännönmukaisesti leviävän 
pohjoisemmaksi. Eteläinen perhoslajisto onkin run-
sastumassa Suomessa. Leviäminen on ollut kaikkein 
voimakkainta idässä. Useiden näkyvien perhoslajien 
leviämistä voidaan pitää selvänä merkkinä ilmaston 
muuttumisesta.20 

Esimerkiksi keisarinviitta (Argynnis paphia), isokokoi-
nen ja näkyvä päiväperhonen on levinnyt Rovaniemelle 
saakka. Lämpimien 1930- ja 40-lukujen aikana laji oli 
melko yleinen Suomessa, mutta hävisi viileämmän 
1960-luvun aikana lähes koko maasta. Perhoslaji on 
nyt saavuttanut selkeästi pohjoisempia alueita kuin 
koskaan aiemmin on havaittu.20 

Toinen voimakkaasti levinnyt perhoslaji on häive-
perhonen (Apatura iris), jota tavattiin aiemmin vain 
rannikolla 1930- ja 40-luvuilla. 1990-luvulta alkaen 
laji on levinnyt rannikolta sisämaahan. Lämpimien 
vuosien jatkuessa myös pikkuhäiveperhosen (Apatura 
ilia) odotetaan lähivuosina kotiutuvan Suomeen. Laji 
levisi vasta viisi vuotta sitten Latviaan, mutta nyt lajia 
tavataan jo Tallinnan eteläpuolella ja ensimmäiset 
havainnot perhosesta on saatu jo Suomen eteläran-
nikolta.20  

Suomalaisista perhoslajeista myös pihlajaperhonen 
(Aporia crataegi), haapaperhonen (Limenitis populi) 
sekä neitoperhonen (Inachis io) ovat levinneet poh-
joisemmaksi viime vuosisadalla.22  

Kuva: Tea von Bonsdorff



12

Ilmaston muuttumista pidetään todennäköisimpänä syynä 

perhosten leviämiseen Suomeen ja kotimaisten perhosten 

leviämiseen pohjoiseen. Ilmastollisista tekijöistä perhosiin 

vaikuttaa lämpötilan lisäksi myös sään aurinkoisuus, sillä 

perhoset imevät tehokkaasti auringon lämpösäteilyä siivillään. 

Perhoset menestyvät lämpiminä ja aurinkoisina kesinä. Ilmasto-

olosuhteet ovat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa olleet erittäin 

edulliset perhosten leviämiselle, sillä kylmiä vuosia ei joukkoon 

ole sattunut.53

Perhostutkijoiden aktiivisuus ja havainnointimenetelmät ovat 

kehittyneet viime vuosikymmeninä. Tätä ovat eräät tutkijat 

esittäneet syyksi lisääntyneisiin perhoshavaintoihin. Tällä 

tekijällä ei voida kuitenkaan selittää monien näkyvien lajien 

siirtymistä kohti pohjoista.53 Toisaalta voi myös olettaa uusien 

lajien löytämisen jatkuvasti vaikeutuvan, sillä nykyinen lajisto 

alkaa olla erittäin hyvin tunnettu ja aiemmin tunnistamatta 

jääneitä lajeja tuskin merkittävästi löytyy.50 Perhosten elin-

ympäristöjen köyhtymisen olettaisi ennemminkin vähentäneen 

kuin lisänneen perhoslajihavaintoja.53

Havainnot muualla Euroopassa tukevat vahvasti suomalaisia 

perhoshavaintoja. Perhoset ovat laajentaneet levinneisyyttään  

kaikkialla Euroopassa 1900-luvulla. Laajassa eurooppalaisessa 

tutkimuksessa tarkasteltiin 52 ei-vaeltavaa perhoslajia. Näistä 

65 % oli laajentanut levinneisyyttään pohjoiseen, mutta vain 

2 % etelään. Levinneisyyden laajeneminen oli tapahtunut 

samanaikaisesti lämpötilan nousun kanssa. Tutkijat pitivät 

lämpötilan nousua todennäköisimpänä selityksenä perhosten 

levinneisyyden muutoksille. Keskilämpötilan nousu on kes-

kimäärin ollut Euroopassa viime vuosisadalla noin 0,8 °C. 

Perhosten levinneisyyden muutokset pohjoiseen ovat suuruus-

luokaltaan samaa luokkaa kuin olisi vastaava lämpövyöhyk-

keen siirtyminen pohjoiseen.22 Myös muita tutkimuksia per-

hosten levinneisyydestä on tehty esimerkiksi Iso-Britannias-                 

sa 21 47, ja niissäkin todetaan ilmaston lämpenemisen olevan 

todennäköisin selitys perhosten levinneisyyden muutoksiin. 

Ilmaston lämpeneminen on laajentanut perhospopulaatioiden 

mahdollisia elinympäristöjä, ja näin ne ovat levinneet jopa 

erittäin sirpaleisissa ympäristöissä.

Tutkimuksia on myös kritisoitu sen vuoksi, että niissä ei aina 

kerrota lämpötiloja ja perhosten levinneisyyttä vuosittain. On 

kuitenkin vaikea keksiä muuta luonnollista selitystä perhosten 

siirtymiselle pohjoiseen kuin ilmaston muuttuminen. Pohjoiset 

elinympäristöt ovat perhosten kannalta usein niin pirstoutuneita, 

että leviäminen pohjoiseen on vaikeaa.53

Tuhohyönteisten aiheuttamat metsätuhot
Suomessa ei toistaiseksi ole raportoitu lisääntyneitä metsätuhoja. 

Tuhohyönteisten massaesiintymistä rajoittava keskeinen tekijä 

on talven minimilämpötila. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan 

pahimmalla metsätuholaisella ruskomäntypistiäisellä (Neo-
diprion sertifer) on kriittisen lämpötilan todettu olevan –36 °C, 

jonka alapuolella mäntypistiäisen toukat tuhoutuvat.54 

Hyönteiset ovat 
aiheuttaneet mittavia 
metsätuhoja Alaskassa
ilmaston lämmettyä. Kuvassa 
kirjanpainaja (Ips typographus), joka 
on eräs kuusen pahimmista vihollisista. 

Muualla maapallolla sen sijaan on kohonneiden talvilämpö-

tilojen havaittu aiheuttaneen tuhohyönteisten massaesiintymisiä. 

Ilmaston lämpeneminen on aiheuttanut suuria muutoksia ete-

läisessä Alaskassa. Tämän alueen hyönteistuhot ovat laajimpia 

koko pohjoisella pallonpuoliskolla. Eteläisessä Alaskassa 

vuoden keskilämpötila on noussut sadassa vuodessa 1,6 astetta, 

ja talvien lämpeneminen on vaikuttanut todennäköisesti tuho-

hyönteisten yleistymiseen alueella. Vuodesta 1992 alkaen 

kuusen kaarnakuoriaiset (Dendroctonus rufi pennis) ovat tuhon-

neet havupuita yhteensä 120 000 hehtaarilta, mikä on eräs 

Pohjois-Amerikan kaikkien aikojen suurimmista hyönteisten 

aiheuttamista metsätuhoista.55

Vaikka lämpötilan ja sadannan lisääntymisestä on seurannut 

puiden kasvun lisääntymistä, hyönteistuhoista johtuvat talou-

delliset menetykset ovat useimmilla alueilla olleet suuremmat 

kuin  lisääntyneestä kasvusta saatu hyöty. Ilmaston muutokseen 

liittyviä muutoksia on havaittu myös muualla Alaskassa. Keski-

Alaskassa lämpötila on noussut noin 1,4 °C ja lumen määrä 

on talvella lisääntynyt jopa 60 % vuosisadan aikana. Tämä on 

aiheuttanut monin paikoin kuusten latvusten katkeamista ja 

näissä hyönteisille otollisissa oloissa myös suuria hyönteis-

tuhoja.55 

Hyönteisten välityksellä leviävät tartuntataudit
Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan puutiaisaivokuumetta välit-

tävä puutiainen (Ixodes ricinus) on levinnyt Ruotsissa viime 

vuosikymmeninä ja aiheuttanut uusien tautitapausten selvän 

kasvun. Puutiaisaivokuumeen on havaittu yleistyneen Ruotsissa 

ilmaston lämpenemisen myötä.25 

1960-luvulta 90-luvulle siirryttäessä vuosittainen puutiai-

saivokuumetapausten määrä on lisääntynyt 5–30 tapauksesta 

20–45 tapaukseen miljoonaa asukasta kohden. Tapaukset 

ovat lisääntyneet yhtenevästi ilmaston lämpenemisen kanssa. 

Tautitapaukset ovat lisääntyneet siitäkin huolimatta, että ihmiset 

ovat suojautuneet viime aikoina tautia vastaan paremmin 

kuin aikaisemmin. Erityisesti lämmin talvi, aikainen kevät 

ja leuto syksy tarjoavat puutiaiselle edulliset lisääntymiso-

losuhteet. Puutiaismäärän lisääntyessä aivokuumetta kanta-

vien puutiaisyksilöiden osuus populaatiossa kasvaa. Vuonna  

1994 Tukholman maakunnassa havaittiin poikkeuksellisen 
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paljon aivokuumetapauksia, kolme kertaa normaalia enemmän. 

Kesää edeltäneet talvet olivat olleet seudulla keskimääräistä 

lämpimämpiä.25 

Useissa tutkimuksissa on havaittu vaarallisten hyönteisten väli-

tyksellä tarttuvien tautien, kuten malarian ja dengue-kuumeen 

levinneen ilmaston lämpenemisen seurauksena.1 Taudit ovat 

levinneet ylös vuoren rinteitä useilla tutkituilla alueilla viime 

vuosikymmeninä. Leviämisen on havaittu olevan selvässä 

yhteydessä ilmaston lämpenemisen kanssa. 1950-luvulta lähtien 

keskilämpötila on kasvanut monilla alueilla puoli astetta ja 

minimilämpötila noussut yhden asteen. Yhdysvalloissa on 

havaittu paikallisten malariatartuntojen lisääntyneen ilmas-

ton lämmettyä 1990-luvulla. Vielä 1980-luvulla paikallisista 

moskiittopopulaatioista aiheutuneita malariatapauksia todettiin 

ainoastaan Kaliforniassa, mutta märkien ja kuumien kesien 

yhteydessä syntyi esimerkiksi New Yorkiin paikallisia malariaa 

levittäviä moskiittokantoja.56

Kasvit

Kasvillisuuden on havaittu muuttuneen monella tavalla viime 

vuosikymmenien lämmenneessä ilmastossa (Taulukko 1.). 

Kasvukausi on pidentynyt pohjoisella pallonpuoliskolla, kas-

vien on havaittu siirtyneen ylöspäin vuorten rinteillä ja myös 

kasviekosysteemeissä on havaittu muutoksia. 

Muutokset kasvukaudessa                             
Suomessa ja Skandinaviassa
Useissa fenologisissa ja satelliittimittauksiin perustuvissa 

tutkimuksissa on havaittu kasvukauden pidentyneen viime 

vuosikymmeninä eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. 

Lämpimien talvien ja keväiden on havaittu aikaistaneen kas-

vien kukintaa varsinkin maan eteläosissa. Kolmen viimeisen 

vuosikymmenen aikana lämpötilan nousutrendi on ollut jat-

kuvaa.28 Talvien leudontuminen ja lisääntynyt sademäärä 

viime vuosikymmeninä ovat olleet yhteydessä NAO-ilmiön 

voimistumiseen.4  

Lehteen puhkeaminen on aikaistunut Etelä-Skandinaviassa 

(Itämeren alueella) keskimäärin 4,3 päivää vuosikymmenessä, 

eli yhteensä 13 päivää vuosina 1969–1997. Pohjois-Skan-

dinaviassa lehteen puhkeaminen on aikaistunut noin kaksi 

päivää vuosikymmenessä. Kasvukausi kokonaisuudessaan 

on pidentynyt pohjoisessa noin 4,3 päivää vuosikymmenessä 

myös syksyn jatkuessa aikaisempaa pidempään.28 

Myös satelliittihavaintoihin perustuvan kasvillisuusindeksin 

mukaan kasvukausi on pidentynyt lähes kaikkialla Skandina-

viassa viime vuosikymmeninä. Muutamassa paikassa Pohjois-

Lapissa on havaittavissa myös kasvukauden lyhentymistä. 

Suomen alueella kasvukausi on pidentynyt erityisesti Länsi-

Suomessa ja Ahvenanmaalla, missä kasvukausi on pidentynyt 

14–28 päivää kahdessakymmenessä vuodessa. Lämpötilat 

varsinkin talvisin ja keväisin ovat kohonneet Skandinaviassa 

kasvillisuuden muutoksia vastaavalla tavalla.26

Kasvukauden pitenemisestä huolimatta puiden kasvu ei 

juurikaan ole lisääntynyt. Puiden kasvu on jopa ollut hieman 

30 vuoden keskimääräisen tason alapuolella 1990-luvulla.57 

Tutkimusten mukaan ilmaston lämpeneminen ei juuri lisää 

puiden kasvua Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomen metsissä 

puiden kasvun arvioidaan kuitenkin kiihtyvän merkittävästi 

lämpötilan kohotessa. Riskinä Pohjois-Suomen puuston kasvulle 

ovat tuhohyönteiset, joiden leviäminen saattaa vähentää metsien 

kasvua.44  

Fenologia on tiede, joka tutkii kasvi- ja eläinkunnan 
biologista rytmiä ja tähän rytmiin vaikuttavia teki-
jöitä. Kasvien fenologiassa seurataan esimerkiksi 
silmujen ilmaantumista, lehteen tuloa sekä kukintaa. 
Fenologisten havaintojen avulla huomataan herkästi 
lajiston muutoksia ilmaston vaihtelun myötä, sillä 
kasvien biologinen rytmi riippuu selkeästi ilman läm-
pötilasta.28

Pohjois-Skandinaviassa erityisesti huhtikuun läm-
pötilojen on havaittu vaikuttavan kasvukauden alka-
miseen. Kevätlämpötilan kohotessa puiden ja eri-
tyisesti ruohokasvien keväinen kukinta useimmiten 
aikaistuu. Puiden lehtien kellastumisajankohta syksyllä 
sen sijaan ei ole yhtä riippuvainen syksyn lämpöti-
loista.28 

Euroopassa havaintoja kasvukaudesta on kerätty 
fenologisen verkoston avulla, joka perustettiin vuonna 
1957. Verkostossa on mukana useita kymmeniä tark-
kailupisteitä, joissa fenologisia havaintoja kerätään 
maastohavainnoilla joka vuosi. Suomesta tutkimuskoh-
teina ovat Turku, Oulu sekä Utsjoki-Kevo. Suomessa 
tutkittavana lajina on haapa (Populus tremula).28

 
Muutokset kasvukaudessa maapallolla
Vuodesta 1951 kasvukausi on pidentynyt Euroopassa noin 

11 päivää.27 30 Kasvukausi on satelliittimittausten mukaan 

pidentynyt koko pohjoisella pallonpuoliskolla ilman lämpötilan 

kohottua.31 Kuvassa 7 tarkastellaan kasvukauden pidentymistä 

pohjoisella pallonpuoliskolla aikavälillä 1981–2001.

Kasvukauden pidentymistä on havaittu myös pidemmällä 

aikavälillä. Muutaman vuosikymmenen ajanjakso on melko 

lyhyt kasvukaudessa tapahtuvien muutosten tarkkailemiseen. 

Virossa havaittiin15, että 78 vuoden aikana (1919–1996) valko-

vuokon (Anemone nemorosa) kukinta oli aikaistunut neljätoista 

päivää, luumupuun (Padus racemosa) neljä päivää, omenapuun 

(Malus domestica) kolme päivää ja pihasyreenin (Syringa 
vulgaris) yhdeksän päivää.  Unkarissa havaittiin valeakaasi-

apuun (Robinia pseudoacacia) aikaistaneen kukintaansa 143 

vuoden (1851–1994) aikana noin 3–8 päivää alueesta riippuen.  

Kukinnan aikaistumisen havaittiin olleen yhteydessä huhti- 

ja toukokuun lämpötilan kohoamiseen.29 Kanadan Edmonto-   

nissa havaittiin amerikanhaavan (Populus tremuloides) aikais-
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taneen kukintaansa noin 26 päivää 1900-luvun kuluessa. Kevät-

kukinnan havaittiin osittain aikaistuneen myös voimistuneen 

El Niño -ilmiön  takia.59

Muutokset kasvien levinneisyydessä
Vuoristot ovat kaikkein otollisin kohde havainnoida kasvilli-

suuden muutoksia ilmaston muuttuessa. Vuoristossa ilmasto 

kylmenee yhden asteen jokaisella 160 metrillä. Yhden asteen 

kylmeneminen tapahtuu pohjois-eteläsuunnassa vasta 150 

kilometrin matkalla. Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muu-

tokset leviämisessä havaitaan siten helpoimmin vuoristoalueen 

eliöyhteisöissä.7

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kasvilajien levinneisyyteen 

on 1900-luvulla selvitetty useissa tutkimuksissa Euroopassa. 

Suomessa ei kasvien levinneisyysmuutoksia ole juuri tutkittu 

suhteessa ilmaston lämpenemiseen. Jääleinikin (Ranunculus gla-
cialis) on kuitenkin havaittu taantuneen ja siirtyneen ylemmäksi 

Mallan luonnonpuistossa viime vuosina, ja tähän lämpötilan 

nousulla saattaa olla osuutta. Jäljellä olevat kasviyksilöt myös 

voivat huonosti. Kasvien koko on pienentynyt puoleen ja niiden 

kukka-, lehti- ja siemenmäärät ovat kääntyneet laskuun. Sam-

malet ovat vallanneet jääleinikin kasvupaikkoja.60 61 Jääleinikki 

(Ranunculus glacialis) on eräs Suomen arktisimmista kasvi-

lajeista, joihin ilmaston lämpenemisen oletetaan vaikuttavan 

kielteisesti.62

Kasvien on havaittu nousseen Alppien rinteillä viimeisten 

90 vuoden aikana ilmaston lämmettyä. Alpeilla tutkittiin 26 

alueen kasvien levinneisyyttä verrattuna aikaisempiin kasvil-

lisuustutkimuksiin. 40–90 vuoden aikana havaittiin useimmilla 

kasvilajeilla merkittävää siirtymistä ylöspäin vuoren rinteillä. 

Yhdeksällä kasvilajilla, joista oli olemassa tarkkoja aikaisempia 

havaintoja, siirtyminen ylöspäin oli tapahtunut noin 1-4 metriä 

vuosikymmenessä yhdenmukaisesti ilmaston lämpenemisen 

kanssa. Alueella tapahtunut noin yhden asteen kohoaminen 

ilman keskilämpötilassa antaisi olettaa, että kasvit olisivat siir-

tyneet 8–10 m vuosikymmenessä, joten kasvit eivät vaeltaneet 

ylöspäin kovin nopeasti. Tämän mukaan arvioitiinkin, että 

nopeakaan ilmaston lämpeneminen ei välttämättä aiheuttaisi 

kasvien leviämistä kovin paljon nykyistä vauhtia nopeammin 

ylöspäin.32 

Laajat maakasvillisuuden muutokset riippuvat usein lämpöti-

lasta ja sadannasta. Lämpötilan nopea nousu (1,3 °C) on aiheut-

tanut USA:ssa dramaattisia muutoksia ruohikkokasvillisuudelle. 

Perustuotannon määrä vallitsevalla heinälajilla, mesguiteheinällä 

(Bouteloua gracilis) on kääntynyt selvään laskuun ilmaston 

lämmettyä. Lisälämpeneminen saattaa aiheuttaa merkittäviä 

muutoksia ekosysteemissä, jossa heinä peittää 90 % alueesta. 

Tällaisilla alueilla yhden asteen lämpenemisen on havaittu 

vähentävän tuottavuutta kolmasosan. Lehtikasvit ovat osoit-

taneet päinvastoin menestystä, sillä lämpeneminen kiihdyttää 

niiden tuotantoa.7

Kuva 7. Kasvukausi on pidentynyt 
pohjoisella pallonpuoliskolla 
viimeisten vuosikymmenien aikana. 
Kuvassa esitetään kasvukauden 
pidentymistä kuvaava kasvillisuuden 
lisääntyminen aikavälillä 1981–2001.58

LIEVÄ VOIMAKAS

KASVUKAUDEN PIDENTYMINEN 
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H
allitusten välinen ilmastopaneeli IPCC arvioi, että 

maapallon pintalämpötila nousee 1,4–5,8 °C vuoteen 

2100 mennessä. Meriveden pinnan arvioidaan nou-

sevan 9–88 cm lämpölaajenemisesta ja jäätiköiden sulamisesta 

johtuen. Sademäärän arvioidaan muuttuvan merkittävästi, 

vähenevän toisilla ja lisääntyvän toisilla alueilla. Ilmaston 

ääri-ilmiöiden arvioidaan muuttuvan, mutta myös tässä on 

suuria alueellisia eroja.1  

Tuoreimmissa ilmastomalleissa arvioidaan, että lämpötilat 

kohoavat Skandinaviassa tämän vuosisadan aikana selvästi.  

Suomen osalta arvioidaan, että kesälämpötilat nousevat vähem-

män kuin talvilämpötilat. Kesälämpötilat nousevat mallin 

mukaan noin 2–3 astetta, mutta talvilämpötilat kohoavat alu-

eesta riippuen noin 4–5 astetta vuosisadassa. Sademäärän 

arvioidaan kasvavan vuosisadan aikana noin 10–20 %.63 

Viimeaikaiset ilmaston muutokset lämpötilan ja sademää-

rän kohottua etenkin talvisin vastaavat hyvin ilmastonmu-

tosskenaarioita. Skenaariot viittaavat pohjoisen osalta siihen,  

että lumipeitteen paksuus saattaa talvisin lisääntyä sateiden 

lisääntymisen takia, sillä talvilämpötilat pysyttelevät lämpötilan 

kohoamisesta huolimattakin edelleen pakkasen puolella ainakin 

Lapissa. Ilmastomallien antamiin skenaarioihin liittyy kuitenkin 

vielä epävarmuutta, joten todellisuudessa lämpeneminen voi olla 

selvästi arvioitua nopeampaa tai hitaampaa. Ilmastomalleissa 

ei myöskään ole otettu huomioon mahdollista Golf-virran 

voimakkuuden heikkenemistä jäätiköiden sulaessa ja sadan-

nan lisääntyessä. Heikentyessään Golf-virta saattaisi hidastaa 

ilmaston lämpenemistä pohjoisella pallonpuoliskolla.63

Ilmaston lämpenemisen arvioidaan siirtävän kasvillisuusvyö-

hykkeitä selvästi pohjoiseen, sillä yhden asteen lämpeneminen 

vastaa maapallon lämpövyöhykkeiden siirtymistä aina 150 

kilometriä pohjoiseen. Puuttoman tundravyöhykkeen arvioidaan 

kapenevan ilmaston lämpenemisen siirtäessä puurajaa poh-

joiseen. Myös boreaalisen havumetsävyöhykkeen arvioidaan 

kaventuvan, kun lämpenevä ilmasto aiheuttaa havupuulajiston 

taantumista lehtipuiden eduksi. Molemmilla tekijöillä on suuri 

vaikutus varsinkin pohjoiseen luontoon.1 

Kuva 8. Ilmaston arvioidaan lämpenevän kuluvan vuosisadan aikana 
merkittävästi Suomessa. Kuvassa ruotsalaisen ilmastomallin keskimääräinen 
arvio ilmaston lämpenemisestä vuoteen 2100 mennessä verrattuna nykyiseen.63
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ohjoinen, arktinen ympäristö on erittäin herkkä muu-

toksille, joten pienetkin muutokset ilmastossa voivat 

aiheuttaa suuria biologisia muutoksia.64 Ilmaston läm-

penemisen arvioidaan vaikuttavan suuresti Suomen luontoon 

seuraavan sadan vuoden kuluessa. Arvioitu 4–5 asteen talvi-

lämpötilan kohoaminen ja 2–3 asteen kesälämpötilan koho-

aminen muuttaisivat suomalaisen ympäristön sellaisena kuin 

sen tunnemme. 

Lämpötila ja sademäärä vaikuttavat lajistoon sekä suoraan 

että välillisesti. Talvilämpötiloilla, kesälämpötiloilla sekä 

äärilämpötiloilla on suoria lajikohtaisia vaikutuksia. Sateen 

olomuoto talvisin määrittää vahvasti lajien välistä kilpailua. 

Lämpötilan ja sadannan muutoksesta seuraava elinympäristöjen 

muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä lajien väliseen kilpailuun. 

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat muuttuessaan merkittävästi 

eliöyhteisöihin.65

Eläimet

Eläinten lajimäärä pohjoisilla alueilla saattaa lisääntyä tule-

vaisuudessa, kun eteläiset lajit leviävät pohjoiseen. Saapuvien 

lajien määrä todennäköisesti ylittää taantuvien, usein arktisten 

lajien määrän.66 Lajit, jotka elävät kaikkein runsaimpina poh-

joisessa, ovat kaikkein herkimpiä ilmaston muutokselle. Muu-

tokset eivät kuitenkaan aina tapahdu kovin nopeasti. Monilla 

eläinlajeilla uusien alueiden valtaus voi viedä pitkän ajan, 

vaikka ilmasto muuttuisi nopeasti. Jotkin eläinlajit, kuten 

kovakuoriaiset (Coleoptera) ja lehtikirvat (Aphidodea) voivat 

kuitenkin levitä uusille alueille nopeasti. Eliölajien sopeu-

tuminen voi olla vaikeampaa, mikäli ilmasto lämpenee sa-       

maan aikaan kun elinympäristöt pirstoutuvat, jolloin eläinten 

täytyy vaeltaa muokattujen ympäristöjen läpi.65

Nisäkkäät
Nisäkäslajiston muutoksia ilmaston muuttuessa on arvioitu 

useissa tutkimuksissa. 65 66 67  Taulukossa 2 tarkastellaan nisä-

käslajiston ja niihin kytköksillä olevien eläinten ennakoituja 

muutoksia ilmastonmuutoksen voimistuessa. 

Kaikkein merkittävimmät muutokset nisäkäslajistossa ai-

heutuvat lumipeitteen muutoksista. Etelässä lumipeitteen 

arvioidaan ohenevan ja pohjoisessa paksunevan.66 Myös lumen 

muuttuminen jäisemmäksi voi aiheuttaa vaikeuksia monille 

lajeille.67 Pohjoisessa tällaisista talvista kärsisi poro. Lauhojen ja 

sateisten talvien yleistymisen arvioidaan pitävän poronhoito-

kustannukset korkeana ja vaikeuttavan poronhoitoa elinkeinona 

tulevaisuudessa.34

Lajien väliset kilpailuasetelmat muuttuvat ilmaston muuttu-

essa. Keskeinen nisäkäslajistoon vaikuttava tekijä on myyrä-

kanta, joka säätelee hyvin monien lajien runsastumista ja 

taantumista. Etelä-Suomessa lumipeitteen ohenemisen arvioi-

daan pitävän myyräkannat aikaisempaa tasaisempana tulevai-

suudessa, koska pedoilta suojaavaa lumipeitettä ei enää synny.  

Myyriin erikoistuneet lajit taantuvat ja yleispedot runsastuvat 

saalistamisen helpotuttua lumipeitteen ohetessa.67 Luonnol-

lemme ominaiset voimakkaat kannanvaihtelut vaimenevat 

Etelä-Suomessa.33 Pitkällä aikavälillä myös tundravyöhykkeen 

ja boreaalisen havumetsävyöhykkeen kapeneminen aiheuttavat 

merkittäviä lajistomuutoksia. Tämän seurauksena monet lajit 

joutuvat siirtymään yhä pohjoisemmaksi.66

Luonto tulevaisuudessa

Ku
va

: M
ar

tti
 R

ik
ko

ne
n



Saimaannorppa 
Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) 
on eräs nisäkäslajeista, joka voi kärsiä 
ilmaston lämpenemisen aiheuttamasta 
lumipeitteen ohenemisesta, sillä lumipeit-
teen paksuus on erittäin oleellinen tekijä lajin   
pesintämenestyksen kannalta. Tammi-
kuun lopulla norppanaaras alkaa etsiä 
sopivaa pesäpaikkaa. Lumisina talvina 
Saimaan pikkusaarten kalliorannoilla on 
metrin paksuisia kinoksia, joihin norppa 
kaivaa pesän avannon kautta.44 Talvi 
2001 oli saimaannorpan pesinnälle erittäin 
vaikea, sillä talvi oli leuto ja lumipeite erit-
täin ohut pesintäaikana helmikuun puo-
livälissä. Monin paikoin pesien kattona oleva lumiker-
ros suli vesisateessa. Tämän seurauksena useita 
kuutteja syntyi jäälle tai niiden pesät romahtivat ennen 
aikojaan.68

Eläin Muutos Syy

Poro (Rangifer tarandus domesticus)66 Taantuu pohjoisessa Lumipeite paksunee 
Naali (Alopex lagopus)66 Taantuu pohjoisessa Tundravyöhyke kaventuu ilmaston lämmetessä
Tunturisopuli (Lemmus lemmus)66  Taantuu pohjoisessa Tundravyöhyke kaventuu ilmaston lämmetessä
Hanhet (Anser fobalis)66  Taantuvat pohjoisessa Petojen saalistuspaine siirtyy lintuihin sopuleiden 
  vähetessä
Kahlaajat65 66 Taantuvat pohjoisessa Petojen saalistuspaine siirtyy lintuihin sopuleiden 
  vähetessä
Hirvi (Alces alces)66 67  Taantuu pohjoisessa,  Lumipeite paksunee pohjoisessa, 
 lisääntyy etelässä ohenee etelässä 
Metsäkauris (Capreolus capreolus)66  Lisääntyy etelässä Lumipeite ohenee
Peura67  Lisääntyy etelässä Lumipeite ohenee
Rusakko (Lepus europaeus)67 Lisääntyy etelässä Lumipeite ohenee
Myyrät (Arvicolidae)67 Syklit poistuvat etelässä Saalistuspaine kasvaa lumipeitteen 
  ohetessa
Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis)44 Taantuu Pesiminen vaikeutuu lumipeitteen 
  ohetessa
Yleispedot67 Lisääntyvät etelässä Lumipeitteen ohetessa saalistus helpottuu
Myyriin erikoistuneet pedot67 Taantuvat etelässä Yleispedot saavat kilpailuedun lumipeitteen   
  ohetessa 

Taulukko 2. Ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan merkittävästi nisäkäslajistoon ja niihin sidoksissa oleviin 
lajeihin. Taulukossa esitetään joitain ilmastonmuutoksen voimistumisen aiheuttamia muutoksia ja niiden syitä.44 65 66 67
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Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) pesinnän 
arvioidaan vaikeutuvan lumipeitteen ohentuessa 

Kuva: Juha Taskinen
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Linnut

Tutkijat arvioivat, että ilmaston lämpeneminen aikaistaa lähi-

muuttajalintujen kevätmuuttoa ja pesintää edelleen.17 Aikais-

tunut kasvukausi voi aiheuttaa vaikeuksia etenkin kauko-

muuttajalinnuille, mikäli ne eivät kykene aikaistamaan kevät-        

muuttoaan ja pesintäänsä riittävän nopeasti muuttuneessa 

ilmastossa.40 Ilmaston lämpenemisen jatkuessa on odotettavissa 

myös yhä pohjoisemmaksi siirtyviä lintupopulaatioita. Sekä 

lintujen pesintä että talvehtiminen siirtyvät pohjoisemmaksi 

useilla lintulajeilla. Kaikista näistä tekijöistä seuraa lintujen 

kilpailutilanteen muutoksia, joista kaikkia ei etukäteen voi-    

da arvioida. Suurimpia vaikeuksia arvioidaan koituvan Suo-

men pohjoisille, harvalukuisille lintulajeille.41 60 61 

Ilmastonmuutoksen arvioidaan aiheuttavan vakavia seurauksia 

erityisesti arktisissa oloissa pesiville linnuille. Suurimpana 

uhkana monien arktisten lintujen kantoihin pidetään lintu-     

jen elintilan kaventumista, kun ilmaston lämpeneminen muut-

taa tundra-alueita metsäksi. Sukupuuttoon kuolemisen riski    

on kaikkein suurin jo nyt vaarassa olevilla uhanalaisilla lin-

tulajeilla elinympäristöjen yhä kaventuessa.69

Ilmastomallit arvioivat, että noin puolet tundravyöhykkeestä 

muuttuu metsäksi usean sadan vuoden aikana. Kaikkein     

suurin elinympäristöjen menetys uhkaa punakaulahanhea 

(Branta rufi collis), jonka arvioidaan menettävän pesimäympä-

ristöistään yli kaksi kolmasosaa. Myös lusikkasirri (Eurynor-
hynchos pygmeus) sekä beringinhanhi (Anser canagicus) 

menettävät arviolta yli puolet asuinalueestaan.69 Suomessa 

pesivistä uhanalaisista lintulajeista kiljuhanhi (Anser erythropus) 

sekä suosirri (Calidris alpina) menettäisivät jonkin verran 

elinympäristöjään ilmaston lämmetessä.69 

Tundravyöhykkeen kaventumisesta aiheutuva lintujen elin-

ympäristöjen häviäminen ei kuitenkaan aina vaikuta suoraan 

lajien menestykseen. Lajien populaatiotiheys saattaa kasvaa 

jäljelle jäävissä elinympäristöissä. Täytyy myös muistaa, että 

talvehtimisalueet ja levähdyspaikat vaikuttavat ratkaisevasti 

lintulajien elinkykyyn, joten pesimäalueen muutoksilla ei aina 

ole kaikkein suurin vaikutus lintujen elinoloihin. On myös 

mahdollista, että elinympäristöjen kaventuessa linnut sopeu-

tuvat uusiin olosuhteisiin. Varsinkin hanhet ovat osoittaneet 

suurta mukautumiskykyä. Arktiset elinympäristöt muuttuvat 

melko hitaasti, joten aikaa sopeutumiseen on. Ilmaston läm-

penemisestä seuraisi myös suotuisia vaikutuksia varsinkin 

lintujen pesintään, mikä onnistuisi aiempaa paremmin lämpö-

tilan kohotessa.69

Kalat
Ilmaston lämpenemisen arvioidaan vaikuttavan voimakkaas- 

ti makean veden kalojen lajistosuhteisiin. Ilmastonmuutos 

vaikuttaa lajeihin sekä kohonneen lämpötilan että vesistö-       

jen lisääntyneen rehevöitymisen kautta. 

Lohikalat, kuten siika (Coregonus lavaretus) ja taimen 

(Salmo trutta) ovat kylmään veteen sopeutuneita kaloja. Näihin 

lajeihin arvioidaan ilmaston lämpenemisen vaikuttavan kiel-

teisesti. Lämpötilan kohotessa veden pintalämpötila muut-                    

tuu monilla alueilla liian korkeaksi kylmän veden kaloille ja 

kalojen täytyy pysytellä syvällä kesien aikana. Kalat pyrkivät 

aina hakeutumaan lajilleen tyypilliseen optimilämpötilaan, 

missä kalojen kasvu on kaikkein nopeinta. Veden pintaläm-

pötilan kohotessa voi syvemmälle hakeutuminen kuitenkin 

estyä, sillä happikadon ennustetaan lisääntyvän järvissä. Syi- 

tä happikadon lisääntymiseen on useita. Lämpötilan noustessa 

perustuotanto järvissä lisääntyy, kohonneet lämpötilat voi-

mistavat järvien kerrostuneisuutta ja sademäärän kasvu lisää 

ravinteiden huuhtoutumista järviin. Kaikki nämä tekijät yh-

dessä aiheuttavat järvien pohjassa olevan hapen kulumista. 

Happivajauksen takia kylmän veden kalat joutuvatkin tule-

vaisuudessa pysyttelemään entistä useammin stressitason 

ylittävissä lämpötiloissa, varsinkin Etelä-Suomen matalissa 

järvissä. Siikakannan ennustetaan pienenevän ilmaston läm-

metessä koko Suomessa, mutta taimenen vain Etelä-Suomessa. 

Taimenenpoikaset voivat jopa hyötyä kohonneista lämpöti-

loista keväällä, sillä lämpö edistää  poikasten kasvua.70

Lämpimään veteen sopeutuneet kalalajit sen sijaan hyötyvät 

ilmaston lämpenemisestä, sillä nuoret kalat selviytyvät talvesta 

aiempaa paremmin, kun vesi on lämpimämpää. Tällaisia entistä 

paremmin menestyviä lajeja ovat ahven (Perca fl uviatilis), kuha 

(Stizostedion lucioperca) sekä särkikalat (Cyprinidae), jotka 

voivat siirtyä pohjoiseen ja levitä koko Suomen  alueelle.70 

Kun lämpimän veden kalat valtaavat uusia asuinalueita, 

heikot kilpailijat voivat menettää asemiaan. Tällainen menet-            

täjä saattaa olla nieriä (Salvelinus alpinus). Laji voi tule-

vaisuudessa hävitä joiltain alueilta kokonaan. Nieriä elää 

vain pohjoismassa Suomessa tunturijärvissä sekä Itä-Suomen                  

Kuva: Petteri Tolvanen

Uhanalainen kiljuhanhi (Anser erythropus) on eräs 
lintulajeista, joka saattaa kärsiä pesimäalueiden 
menetyksestä ilmaston lämmetessä myös Suomessa.
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syvissä järvissä alhaisissa lämpötiloissa. Hauki (Esox lucius) 

on monien pohjoisten järvien huippupeto. Matalissa järvissä 

Lapissa on hauki saapuessaan syrjäyttänyt nieriän, mutta 

syvissä järvissä lajeilla ei ole negatiivista vaikutusta toisiinsa. 

Hauella on selvästi korkeampi optimilämpötila kuin nieriällä. 

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa uudessa kilpailutilanteessa 

nieriän taantumista matalissa järvissä. Lisääntyneen kilpailun 

lisäksi uhkana nieriälle on myös happipitoisuuden aleneminen 

rehevöitymisen seurauksena. Ilmaston lämmetessä matalissa 

järvissä elävät nieriäpopulaatiot häviävät ensimmäisinä ja 

syvissä niukkaravinteisissa järvissä elävät viimeisinä. Kaikkia 

seurauksia on kuitenkin vaikea ennustaa.71

Nieriä (Salvelinus alpinus) on eräs kylmässä vedessä 
viihtyvistä kalalajeista. Sen arvioidaan taantuvan kesien 
lämpenemisen seurauksena.

Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat lajistosuhteiden muutokset 

ovat todennäköisesti kielteisiä suurimmalle osalle suomalai-

sista kalastajista, sillä monet arvostavat lohikaloja ja pitävät 

särkikaloja selvästi vähempiarvoisena saaliina.44

Perhoset
Suomen perhoslajiston arvioidaan lisääntyvän ilmaston läm-

metessä, kun etelästä leviää Suomeen uusia lajeja.  Pohjoisista 

lajeista kaksi kolmasosaa on harvinaisia tai erittäin harvinaisia, 

ja monet niistä ovat erittäin riippuvaisia elinympäristöstään. 

On oletettavissa, että elinympäristöt vähenevät boreaalisessa 

havumetsävyöhykkeessä ja tundravyöhykkeessä ilmaston läm-

metessä. Fennoskandiassa Jäämeri estää lajiston leviämisen 

pohjoiseen. Ilmaston lämmetessä pohjoiset lajit, joita on noin 

11 % Suomen perhoslajeista, voivat taantua elinympäristöjen 

hävitessä. Kutistuvien elinympäristöjen arvioidaan vaikut-        

tavan kielteisesti ainakin 31 perhoslajiin, jotka elävät tundra-

alueella. Muita perhosiin vaikuttavia välillisiä tekijöitä ilmaston 

lämpenemisen lisäksi ovat maankäytön, kuten maanviljelyn 

muutokset, joita seuraa ilmaston lämpenemisestä. Ilmaston 

lämpeneminen lisää yleisesti perhoslajien runsautta. Lämpe-

neminen voi saada aikaan myös toisen perhossukupolven 

yleistymistä yhden kasvukauden aikana.48

Tuhohyönteiset 
Suomessa on havaittu, että useat vakavia metsätuhoja aiheuttavat 

tuhohyönteiset saattavat lisääntyä ilmaston lämmetessä. Pohjois-

Euroopan pahimman metsätuholaisen, ruskomäntypistiäisen 

toukat tuhoutuvat talvella kriittisessä -36 °C lämpötilassa. 

Minimilämpötilojen vaihtelun on havaittu selittävän suuren 

osan mäntypistiäistuhojen vaihtelusta. Mäntypistiäisen lisäksi 

myös monet muut munina talvehtivat tuhohyönteiset, kuten 

tunturimittari (Epirrita autumnata) ovat erittäin riippuvaisia 

talven minimilämpötilasta. Metsätuholaisten massaesiintymiset 

todennäköisesti lisääntyvät lämpötilan kohotessa varsinkin 

Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä kriittiset lämpötilat nykyisin 

vielä alittuvat.48 

Tutkimuksissa on myös havaittu, että tuhohyönteiset saattavat 

ehkäistä tulevaisuudessa metsänrajan siirtymistä pohjoisessa. 

Tuholaisilla on tärkeä rooli pohjoisella metsärajalla, joka Suo-

messa muodostuu tunturikoivikosta. Metsänrajan kehitykseen 

vaikuttavat merkittävästi tunturimittarin aiheuttamat tuhot. 

Kriittisen talvilämpötilan kohoaminen saattaisi lisätä tuntu-

rimittarin aiheuttamia tuhoja esimerkiksi Utsjoki-Kevolla siten, 

että koivumetsän raja voisi jopa laskea tulevaisuudessa.44 

Myös lehtikirvojen aiheuttamien tuhojen arvioidaan kasvavan 

tulevaisuudessa ilmaston lämmetessä varsinkin pohjoisessa. Poh-

joisessa kirvojen määrä on erittäin riippuvainen lämpötiloista ja 

ympäröivästä kasvillisuudesta. Pienilläkin muutoksilla läm-

pötiloissa on vaikutusta lajien määrään. Ennustettu 2–3 asteen 

kohoaminen kesälämpötilassa lisäisi monien lehtikirvalajien 

(esimerkiksi  Acyrthosiphon svalbardicum) kehittymisnope-

utta, selviämistä aikuisena sekä munien tiheyttä arktisessa 

ympäristössä.72

Suomeen saattaa levitä ilmaston lämmetessä myös uusia 

metsätuholaisia, kuten havununna.33 Havununna (Lymantria 
monacha) on toistaiseksi Suomessa hyvin harvinainen ja 

vaaraton lounainen laji. Keski-Euroopassa se on tunnettu 

tuholainen, jonka joukkoesiintymät ovat olleet tuhoisia.73

Lämpötilan arvioidaan vaikuttavan tuhohyönteisten fysio-

logiaan monella tavalla. Ilmaston  lämpenemisen arvioidaan 

vaikuttavan kaarnakuoriaisten (Coleoptera, Scolytidae) levin-

neisyyteen, alueelliseen esiintymiseen, lentokykyyn keväisin, 

kehittymistahtiin, sukupolvien määrään sekä kuolleisuuteen 

erityisesti talvella. Korkeissa lämpötiloissa saattaa jopa kehittyä 

kaksi sukupolvea yhden kasvukauden aikana, mitä normaalisti 

ei tapahdu. Erilaiset arviot lämpötilojen ja sadannan suhteel-

lisesta muutoksesta vaikeuttavat kuitenkin kaarnakuoriais-    

ten leviämisen ja tuhopotentiaalin arviointia.74

Kuva: Juha Taskinen
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Hyönteisten välityksellä leviävät tartuntataudit

Monet ihmisille vakavia seurauksia aiheuttavat tartuntatau-

dit, joita hyönteiset välittävät, leviävät yhä pohjoisemmaksi 

ilmaston lämmetessä. Puutiaisaivokuumetapausten määrän 

arvioidaan Skandinaviassa kasvavan, kun tautia välittävien 

puutiaisten määrä lisääntyy ja puutiaiset leviävät yhä pohjoi-

semmaksi ilmaston lämpenemisen myötä.25 Malariaa välittävien 

moskiittojen arvioidaan saavuttavan pysyviä kantoja eteläisessä 

Euroopassa ilmaston lämpenemisen myötä. Myös erittäin 

vaarallinen dengue-kuume leviää yhä pohjoisemmille alueille 

maapallolla.56 

Kasvit

Ilmastonmuutoksella on tulevaisuudessa merkittäviä vaikutuksia 

kasviekosysteemeihin varsinkin Pohjois-Suomessa, kun kesä- 

ja talvilämpötilat kohoavat, kasvien elinympäristöt muuttuvat 

metsänrajan noustessa, sademäärä kasvaa ja ilman hiilidiok-

sidipitoisuus kohoaa.66

Kesälämpötilan kohoamisella ei ole yleisiä vaikutuksia 

eri kasvilajeilla, vaan kukin laji reagoi lämpötilan muutok-

seen lajityypillisesti. Jotkin arktiset kasvit ja jäkälät taantuvat 

todennäköisesti ilmaston lämmetessä. Jäkälät taantuvat, sillä 

lämmenneessä ilmastossa putkilokasvit saavat kilpailuedun 

ja alkavat varjostaa jäkäliä. Lajistomuutokset ovat suurimmat 

korkeilla sijaitsevissa paikoissa sekä pohjoisilla leveyspiireillä. 

Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että jotkin arktiset kasvit 

pystyvät sietämään paljon nykyistä korkeampia lämpötiloja. 

Mikäli kasvit kuitenkin elävät jo valmiiksi lämpötilan sieto-

kykynsä äärirajoilla, lämpötilan muutokset voivat olla tuhoisia. 

Ravinteiden saanti sekä sateen määrä ovat lämpötilan ohella 

tärkeitä muutoksen määrittäjiä ilmaston muuttuessa.66 

Rauhoitettu jääleinikki (Ranunculus glacialis) on eräs 
Suomen arktisista kasvilajeista, joiden arvioidaan 
taantuvan ilmaston lämmetessä. Kuva Enontekiöltä. 

Talvilämpötilojen nousu vaikuttaa monilla tavoin lajistoon. 

Talvehtiminen on monien kasvien levinneisyyttä säätelevä 

avaintekijä kylmillä alueilla. Kokeet mustikalla (Vaccínium 
myrtíllus) osoittavat, että talvilämpötilojen kohoaminen lisää 

selvästi kasvien alttiutta hallavaurioille. Myös muilla lajeilla 

talvilämpötilojen kohoaminen voi aiheuttaa epäsuotuisia vai-

kutuksia.66

Kasvilajien sukupuuttoja saattaa aiheutua lämpötilan koho-

tessa, kun pohjoinen tundravyöhyke kapenee lämpötilan kohoa-

misen mukana. Lajien erilainen tapa reagoida muuttuneisiin 

lämpötiloihin muuttaa lajirakennetta. Myös kasvien sijain-

nilla on vaikutusta, sillä eristyneiden alueiden lajisto saattaa 

pysyä vakaana lämmenneessä ilmastossakin.66 Nykyiselläänkin 

Suomessa on joitain relikteinä säilyneitä tunturilajien kasvi-

yhdyskuntia esimerkiksi Kuusamon rotkolaaksoissa. Vahvasti 

taantuvia alpiinisia lajeja arvioidaan olevan koko Skandinavi-

assa noin 230, Suomessakin noin 200. Esimerkiksi Käsivarren  

suurtuntureilla kasvaa 38 putkilokasvilajia, joita ei lainkaan 

kasva toisaalla Suomessa. Arktisimpia kasvilajeja ovat mm. 

kurjentatar (Koenigia islandica), tunturihilpi (Phippsia algida), 

jääleinikki ja napahärkki (Cerastium arcticum). Metsänrajan 

noustessa pohjoinen, arktinen lajisto korvautuu todennäköi-

simmin etelästä leviävillä lajeilla. Ensimmäisenä pohjoiseen 

levinnevät kaikkein yleisimmät Keski-Suomen lajit.62

Sademäärän arvioidaan kasvavan pohjoisessa. Veden li-

säyksestä saatava hyöty on suurinta kuivilla alueilla. Satei-

silla alueilla haitat saattavat olla hyötyä suurempia. Sateiden 

lisääntyessä ravinteiden saatavuus maaperässä lisääntyy, mikä 

voi lisätä hieman kasvien kasvua. Kun lämpötila kohoaa samma-   

let ja levät saattavat kuivua haihdunnan kasvaessa lisääntyneestä 

sateesta huolimattakin. Talvella lumipeitteen jäätyminen saattaa 

lisätä pintavaluntaa, jolloin maaperä voi kuivua. 66

Myös hiilidioksidimäärän kasvu vaikuttaa kasvien yhteyt-

tämiseen ja kilpailuun. Hiilidioksidi lisää aluksi kasvua, mutta 

pitkällä aikavälillä tuottavuus tasaantuu. Hiilidioksidimää-

rän lisääntyminen voi vaikuttaa puiden haarautumiseen ja 

siten myös pitkällä tähtäimellä kasviyhteisöön varjostuksen 

muutoksina. Lisääntynyt hiilidioksidi vaikuttaa ennen kaikkea 

kasvien rakenteeseen, mutta perustuotantoon ei sen lisäänty-

misellä ole tutkimusten mukaan juuri vaikutusta. Pohjoisten 

kasvien luontaisesti hidas kasvu saattaa vaikuttaa siihen, ettei 

hiilidioksidipitoisuuden kasvua kyetä täysin hyödyntämään. 

Kasvien ja kasvinsyöjien erilaiset tavat kokea muutos vaikut-

tavat yhteisön rakenteeseen pitkällä tähtäimellä.66

Ilmaston lämpeneminen ja sademäärän lievä kasvu vai-

kuttaisivat merkittävästi Suomen puulajistoon. Lämpötilan          

kohotessa 3 astetta pohjoinen havumetsävyöhyke siirtyisi 

noin 400–500 kilometriä pohjoiseen ja lehtipuut yleistyisi-

vät kaikkialla Suomessa. Jalojen lehtipuiden levinneisyysalue 

laajenisi pohjoiseen ilmaston lämmetessä. Esimerkiksi tam-  

mi (Quercus robur) voisi levitä vuoteen 2100 mennessä Ou- 

lun korkeudelle. Suomessa kasvavista puulajeista ei kuiten-

kaan yksikään häviäisi.44

Kuva: Petteri Tolvanen
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Ilmaston lämmetessä erityisesti koivu (Betula pendula) 

menestyisi entistä paremmin ja siitä tulisi sadassa vuodessa 

valtapuulaji Etelä-Suomessa. Myös pohjoisessa koivu alkaisi 

menestyä aiempaa paremmin aivan pohjoisinta Lappia lu-   

kuun ottamatta. Kuusi (Picea abies) taantuisi Etelä-Suomessa 

mutta menestyisi aikaisempaa paremmin Pohjois-Suomessa 

ilmaston lämmetessä. Mänty (Pinus sylvestris) sen sijaan 

menettäisi asemiaan sekä pohjoisessa että etelässä.44

Ilmastonmuutos saattaa nostaa metsänrajaa Fennoskandiassa 

ja Alpeilla. Fennoskandiassa tunturikoivikko alkaa vallata 

paljakoita ilmaston lämmetessä.66 Metsänraja ei kuitenkaan 

nouse kaikkialla, mikäli hirvien laidunnus, sienituhot tai

tunturimittarin aiheuttamat tuhot lisääntyvät metsänrajalla. 

Ilmastolla ei ollut juurikaan roolia puurajan suhteen lämpimillä 

1930- ja 40-luvuilla, vaan kasvun kiihtymisen korvasi hirven 

laidunnus, joka johti monien taimien häviämiseen.75 

Puiden tuottavuudessa arvioidaan myös tapahtuvan suuria 

muutoksia ilmaston lämpenemisen myötä. Eteläisessä Suo-

messa puiden tuottavuus pysyy suurin piirtein ennallaan, mutta 

pohjoisessa ilmaston lämpenemisellä on selvästi suurempi 

vaikutus puiden kasvuun. Siellä puiden tuottavuuden arvioidaan 

kasvavan jopa useita kymmeniä prosentteja. Kokonaisuudessaan 

Suomen metsien tuottavuus kasvaa selvästi.44
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Suomen kansallismaisema Kolilla saattaa muuttua sadassa vuodessa hyvin 
toisennäköiseksi. Koivun arvioidaan valtaavan metsiä ilmaston lämmetessä kaikkialla 
Suomessa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.44
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S
uomen luonto on jo muuttunut ilmaston lämpenemisen 

vaikutuksesta. Nopeasti siirtyvät lajit, kuten linnut ja 

perhoset, reagoivat ensimmäisinä. Vähäisempiä muutok-

sia on nähtävissä kasvillisuudessa. Muutokset eivät vielä poikkea 

merkittävästi 1930-luvun lämpimän jakson tilanteesta Suomessa. 

Usean asteen ennustettu lämpötilan nousu, hiilidioksidimäärän 

lisääntyminen sekä sademäärän lisääntyminen muuttaisivat 

kuitenkin luonnon olosuhteita huomattavasti. 

Ilmaston muuttuessa Suomen eteläinen lajisto leviää vähi-

tellen pohjoiseen. Arktisten lajien elintila käy yhä ahtaam-

maksi pohjoisten elinympäristöjen kaventuessa ja eteläisen 

lajiston saapuessa pohjoiseen.66 Etelä-Suomessa jo valmiiksi 

uhanalaiset, sirpaleisissa elinympäristöissä elävät ja hitaasti 

siirtyvät lajit vaarantuvat elinympäristön muuttuessa. Monien 

hitaasti siirtyvien lajien leviämistä hankaloittavat Etelä-Suomessa 

luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat siirtymäesteet, kuten vesistöt, 

tiet ja maatalous.76 

Ilmastonmuutos muokkaa kuluvan vuosisadan aikana mer-

kittävästi suomalaista luontoa, ja tällä on merkittävä vaikutus 

uhanalaisiin lajeihin. Suomen uhanalaisten lajien työryhmä77 

ei ole kuitenkaan luokitellut ilmastonmuutosta uhkatekijäksi 

Suomen uhanalaisille lajeille. Luonnon monimuotoisuuden 

säilymisen kannalta on tärkeää, että ilmastonmuutoksen ennus-

tetut vaikutukset otetaan huomioon kansallisia luonnonsuo-

jelullisia tavoitteita määriteltäessä. Nykyisten suojelualueiden 

luonnonarvojen säilyminen riippuu oleellisesti ilmaston tulevasta 

kehityksestä. Tulevaisuuden suojelutarpeiden määrittämisen 

avuksi on otettava myös ilmastonmuutoksen mahdolliset vai-

kutukset. Tarvitaan lisätutkimusta siitä, miten ilmastonmuutos 

vaikuttaa uhanalaisiin kasveihin ja eläimiin, jotta voimme 

ehkäistä luonnon tilan heikkenemistä tulevaisuudessa. 

 Johtopäätöksiä
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”Tulevaisuus näyttää, että ihminen ja luonto ovat samassa veneessä.”

       Claude Martin, 

       WWF:n kansainvälinen pääjohtaja

WWF on itsenäinen, poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton ympäristöjärjestö. WWF 

työskentelee maailmanlaajuisesti luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ekologisten 

toimintojen ylläpitämiseksi. Toimintamuotoja niin Suomessa kuin kansainvälisesti ovat 

mm. käytännönläheiset kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikutta-

minen sekä yleinen ympäristövalistus. Leimallista WWF:n työlle ovat yhteistyö- ja rat-

kaisu hakuisuus sekä parhaan tieteellisen tiedon hyväksikäyttö. WWF toimii asiantuntevasti 

ja aktiivisesti.

WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden jatkuva väheneminen ja siten 

rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tähän tavoittee-

seen WWF pyrkii suojelemalla luonnonvaraisia eliölajeja ja niiden luontaisia elinympäris-

töjä, edistämällä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja edistämällä saastuttamisen 

ja tuhlaavan kulutuksen vähentämistä. WWF:llä on kansainvälisesti kuusi haastavaa toimin-

nan painopistettä: metsien, merien, sisävesien ja uhanalaisten avainlajien suojelu sekä 

ilmaston muutoksen ja vaarallisten myrkkyjen käytön ehkäisy.


