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Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. 
Etenkin pohjoisessa ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo, sillä ilmasto läm-
penee arktisella alueella kaksi kertaa nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. 
Myös Suomen luonnossa on jo nähtävissä monia lämpenemisen merkkejä: vesis-
töjen jääpeiteajat ovat lyhentyneet, kasvillisuus on muuttunut ja metsänraja on 
siirtynyt pohjoisemmaksi ja korkeammalle. Pohjoisen eläimillä onkin jo kiire so-
peutua muuttuviin olosuhteisiin ja uusiin, etelästä tuleviin kilpailijoihin. Monille 
lajeille ratkaisu on siirtyminen kohti pohjoista, mutta toisilla lajeilla pakenemis-
mahdollisuudet ovat rajalliset. Suomen uhanalaisin nisäkäs, naali, on maassamme 
enää satunnainen vierailija ketun vallatessa siltä elintilaa. Ahmaa ja saimaannorp-
paa uhkaavat pesimiseen soveltuvien lumikinosten katoaminen. Lohikalat kärsivät 
vesien lämpenemisestä, kun taas särkikalojen ennustetaan runsastuvan ja leviävän 
yhä pohjoisemmaksi. Huonoja esimerkkejä riittää – valitettavasti.

Ilmastonmuutoksen lisäksi moniin lajeihin kohdistuu muitakin suoria tai epäsuo-
ria uhkia, kuten elinalueiden tuhoutumista, häirintää, laitonta pyyntiä tai pyydyk-
siin takertumista. Lajit eivät myöskään elä toisistaan erillään: esimerkiksi uudet 
kilpakumppanit voivat syrjäyttää lumesta ja jäästä riippuvaiset lajimme. Voi myös 
olla, ettei sopivaa ravintoa olekaan tarjolla poikasten selviytymisen kannalta kriit-
tiseen aikaan, tai ilmastonmuutos tuo mukanaan monimutkaisia ekologisia vuoro-
vaikutuksia, joiden seurauksia on vaikeaa, ellei mahdotonta, ennustaa. 

Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat hälyttäviä, voidaan ilmastokriisin eh-
käisemiseen edelleen vaikuttaa. Aikaa vain ei ole hukattavaksi.

TIIvIsTelmä
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Ilmaston lämpeneminen koettelee arktisen alueen luontoa. Niinpä tämän ainut-
laatuisen alueen ja sen lumesta ja jäästä riippuvaisten lajien suojelu on entistä 
tärkeämpää.
 
Kun puhutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjoiseen luontoon, mieleen 
nousevat usein kuvat riutuvista jääkarhuista. Unohdamme, että myös Suomi on 
arktinen maa, ja monet lajeistamme ovat arktisia lajeja. Tässä raportissa tarkas-
tellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa esiintyviin lajeihin, jotka ovat 
tottuneet hyisiin oloihin.
 
Lämpenemisen seurauksena pohjoinen luonto on ahtaalla jo nyt, eli suojelutoi-
milla on kiire. Niinpä arktiset asiat tulevat olemaan tulevaisuudessa korkealla 
WWF:n prioriteettilistalla. Jotta voisimme turvata arktisten lajien säilymisen 
myös tulevaisuudessa, tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan, arktisten alueiden 
suojeluun sekä arktisen luonnon seurantaan ja tutkimukseen panostaa entistä 
voimakkaammin. Tämän eteen tulemme tekemään kaikkemme.
 
Raportin tekoa on auttanut suuresti Lamorilta saatu taloudellinen tuki. Siitä val-
tava kiitos!
 

Liisa Rohweder                           
Pääsihteeri, WWF Suomi
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Maapallon pohjoisilla alueilla elävät kasvi- ja eläinlajit ovat sopeutuneet ainutlaa-
tuisella tavalla kylmiin ja ankariin olosuhteisiin. Lajeilla on useita keinoja selviy-
tyä Pohjolan pitkästä talvesta. Siinä missä naali pysyy lämpimänä jopa 40 asteen 
pakkasella paksun turkkinsa ansiosta, kanalinnut hakevat suojaa kaivautumal-
la yöksi lumen alle. Myös lämmittävä rasvakerros, pienet korvat ja muut lyhyet 
ulokkeet, hengitysilman lämpötilan ja kosteuden säätely sekä ääreisverenkierron 
kontrollointi ovat toimivia tapoja pitää kylmyys loitolla.

Arktiset lajit pärjäävät ihailtavasti hyytävissä olosuhteissa, mutta tulevaisuudes-
sa niiltä vaaditaan sopeutumista toisenlaisiin, aina vain lämpimämpiin, oloihin. 
Arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin, mikä tekee lajien sopeu-
tumisesta monin verroin haastavampaa. Arktiset ekosysteemit ovat suhteellisen 
yksinkertaisia: ravintoverkot koostuvat vain muutamasta tasosta, ja kullakin 
tasolla lajien lukumäärä on muihin maapallon alueisiin verrattuna pieni. Täs-
tä johtuen jokaisen lajin painoarvo koko ekosysteemin toiminnan kannalta on 
suuri, eivätkä yksittäiset lajit ole korvattavissa. Lajit eivät myöskään voi paeta 
loputtomasti pohjoisemmaksi tai korkeammalle tunturiin ilmastonmuutoksen 
edetessä. 

Arktisen alueen lämpenemisen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään alueen sisäl-
le. Lumen, jään ja ikiroudan sulaminen vaikuttaa koko maapallon lämpötiloihin, 
ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksiin ja ilmavirtoihin. Tämän lisäksi meri- 
ja mannerjäiden sulaminen nostaisi merenpintaa ja saattaisi muuttaa esimer-
kiksi merivirtauksia. 

Tämä tuoreimpaan tieteelliseen tutkimustietoon perustuva raportti keskittyy 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Pohjolassa. Kansainvälisessä yhteistyössä Suo-
men arktisena alueena pidetään napapiirin pohjoispuolelle jäävää Lappia. Ark-
tinen alue voidaan rajata myös esimerkiksi kasvillisuuden, ikiroudan tai lämpö-
tilan perusteella. Raportissa tarkasteltavat lajit eivät välttämättä elä pelkästään 
Suomen, Ruotsin ja Norjan arktiseksi luokitelluilla alueilla, vaan mukaan on 
valittu esimerkinomaisesti muuallakin tavattavia lajeja, jotka ovat sopeutuneet 
elämään lumen ja jään keskellä ja joille ilmaston lämpeneminen on erityisen tu-
hoisaa. 

Ilmastonmuutoksen myötä arktisten merialueiden, muun muassa Barentsinme-
ren, strateginen merkitys kasvaa. Rahtilaivaliikenne Koillisväylällä tulee luulta-
vasti lisääntymään jäiden sulaessa, ja paine hyödyntää alueen energia- ja raaka-
ainevarantoja kasvaa. Vaikka rannikkoyhteys meiltä puuttuukin, on Suomi ollut 
halukas hyötymään muuttuvasta tilanteesta taloudellisesti muun muassa tarjo-
amalla jäänmurto-osaamista yritysten käyttöön. Suunnitelmat ovat herättäneet 
myös huolta, minkä vuoksi raporttiin haluttiin sisällyttää lyhyt kuvaus ilmaston-
muutoksen vaikutuksista tämän Suomelle läheisen merialueen luontoon.

Ilmaston lämpenemiseen liittyviin uhkakuviin on syytä suhtautua suurella va-
kavuudella. Lämpimiä jaksoja on esiintynyt maapallon historiassa aiemminkin, 
mutta lämpeneminen on tällöin ollut hitaampaa eikä siihen ole yhdistynyt muita 

jOHdAnTO

haitallisia ilmiöitä, kuten kohonneita pienhiukkas- ja raskasmetallipitoisuuksia, 
painetta luonnonvarojen aiempaa tehokkaampaan hyödyntämiseen ja kasvavaa 
liikennöintiä. Ilmastonmuutos onkin yhä suurempi uhka sekä arktisen luonnon 
monimuotoisuuden että perinteisten elinkeinojen harjoittamisen kannalta. 

Kuva 1: Arktiselle alueelle on monta eri määritelmää. Kuvassa esitettynä usein käytetyt 
napapiiri ja heinäkuun lämpötila. Lähteet: AmAP, 1998. AmAP Assessment report: 

Arctic Pollution Issues. AmAP, 1997. Arctic Pollution Issues: A State of the Arctic 
evironment report. CAFF, 2001. Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation.

Yläarktinen (High Arctic)

Ala-arktinen (Low Arctic)

Subarktinen (Sub-Arctic)

Vaihettumisvyöhyke 

Napapiiri (Arctic Circle)

Heinäkuun 10 °C isotermi 

ARkTInen Alue lämPenee 
muuTA mAAPAllOA nOPe-

AmmIn, mIkä Tekee lAjIen 
sOPeuTumIsesTA mOnIn 

veRROIn HAAsTAvAmPAA.
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Uusia lämpöennätyksiä

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan vuosi 2015 oli mittaushistorian  
lämpimin ja vuosien 2011 ja 2015 välinen ajanjakso lämpimin koskaan mitattu 
viisivuotiskausi1. Sama suuntaus näyttäisi jatkuvan myös vuonna 2016: muun 
muassa Huippuvuorilla tammi-helmikuu 2016 oli peräti kymmenen astetta nor-
maalia lämpimämpi. Maapallon keskilämpötilaan vuonna 2015 vaikutti osaltaan 
Tyynen valtameren El Niño -ilmiö, mutta sen vaikutus Suomen säähän on vain vä-
häinen. Silti Suomessakin syksy ja erityisesti marras-joulukuu 2015 jää tilastoihin 

TAusTAA IlmAsTOnmuuTOksesTA

Kuva 2: Ilmaston ennustettu lämpeneminen, Arktisen merijään supistuminen sekä ikiroudan vetäytyminen 
vuoteen 2090 mennessä. Lähde: Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), 2004 Impacts of a Warming Arctic.

poikkeuksellisen lauhana2. Uusi marraskuun lämpöennätys, 14,3 astetta, mitattiin 
marraskuun alussa Kemiön havaintoasemalla Varsinais-Suomessa. Joulukuun 
kaikkien aikojen lämpöennätys, 11,3 astetta mitattiin puolestaan Porin Kokemä-
ellä 20. joulukuuta. Suomessa mitattu vuoden 2015 keskilämpötila, 4,2 astetta on 
lähes 2 astetta pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi. Viimeisen 15 vuoden aikana 
kaikkiaan kymmentä vuotta on luonnehdittu Suomessa ennätyksellisen, harvi-
naisen tai poikkeuksellisen lämpimiksi, minkä lisäksi keskilämpötiloiltaan melko 
tavanomaiset vuodet 2004 ja 2010 sisälsivät nekin äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten 
helle-ennätyksiä, rajuilmoja ja poikkeuksellisen rankkoja sateita.

Ilmasto lämpenee kaikkialla, mutta arktisella alueella lämpeneminen tapahtuu 
kaksi kertaa muuta maapalloa nopeammin3,4,5. Voimakkaimmin lämpeneminen 
näkyy loppusyksystä ja alkutalvesta4. Vuodenaikaisen vaihtelun lisäksi lämpene-
misessä on myös alueellisia eroja Arktiksen sisällä: Siperia lämpenee jopa neljä 
kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin6. Arktisen alueen muuta maapalloa 
nopeampaa lämpenemistä (ns. arktinen vahvistuminen, arctic amplification) ei 
ole täysin osattu selittää, mutta nykytiedon valossa merkittävimpiä syitä ilmiölle 
ovat ilmakehän eri osien lämpötilaeroihin ja auringon säteilyn heijastavuuteen 
liittyvät palautevaikutukset7. Myös arktisen merijään laajuuden on todettu vaikut-
tavan osaltaan tähän ilmiöön8.

Suomessa vuoden keskilämpötila on kohonnut suurella todennäköisyydellä yli 
kahdella asteella 1850-luvulta tähän päivään9. Samaan aikaan maapallon keski-
lämpötila on kohonnut 0,8 astetta3. Enontekiön tunturialueet ovat lämmenneet 
keskimäärin 0,17 astetta vuodessa vuosien 1995 ja 2009 välillä, kaikkein voimak-
kaimmin huhti-toukokuussa ja marras-joulukuussa10. Kasvukausi on pidentynyt 
samalla alueella 8–10 päivällä viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana11,12. 
Pohjois-Suomen osalta ilmaston ennustetaan lämpenevän kuudella asteella vuosi-
sadan loppuun mennessä.13

kOkO vuOsIkesäTAlvI

3 4 5 ºC

ennustettu 
talviaikainen lämpö-
tilannousu vuoteen 
2090 mennessä (°C)

Lähde: Arctic Climate 
Impact Assessment (ACIA), 

2004 Impacts of a Warming Arctic.

Jääpeite 
syyskuussa 2002

ennustettu jääpeite 
2070-2090

+7 - 12

+6

+5

+4

+0 - 3

Kuva 3: Ilmaston ennustetaan lämpenevän merkittävästi koko Fennoskandiassa 
vuosisadan loppuun mennessä. Voimakkainta lämpeneminen on talvella. 

Lähde: Swedish regional Climate modelling Programme (SWeCLIm).

kAsvukAusI On 
PIdenTYnYT lAPIn 

POHjOIsOsIssA 8-10 
PäIvällä vIImeIsen 
50 vuOden AIkAnA.
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Itämerellä vähemmän ankaria jäätalvia, arktinen merijää 
hupenee ennätysvauhtia   

Monille arktisen alueen lajeille merijää on elinehto. Ilmastonmuutoksen myötä 
huomattava osa jääpeitteestä uhkaa kuitenkin huveta niin Itämerellä kuin Jääme-
relläkin. 

Itämeren jääpeitteen laajuudessa on suurta vuosien välistä vaihtelua. Kaikkein anka-
rimpina talvina, noin neljä kertaa vuosisadassa, koko Itämeri on peittynyt jäähän14. 
Vastaavasti ennätyksellisen huonona jäätalvena 2008 jää peitti vain reilun kymme-
nesosan Itämeren pinta-alasta. Leudoimpinakin talvina ainakin Perämeri on tähän 
mennessä kuitenkin aina jäätynyt. Selvää trendiä Itämeren jääpeitteen laajuudessa 
ei ole mittaushistorian – yli sadan vuoden – ajalta nähtävissä, mutta ankarat jää-
talvet ovat käyneet hyvin harvinaisiksi 1980-luvun lopun jälkeen. Tulevaisuudessa 
Itämerelle ennustetaan yhä heikompia jääolosuhteita, mutta täysin jäättömiä talvia 
ei uusimpien mallien mukaan luultavasti nähdä vielä tällä vuosisadalla15.

Pohjoisen napa-alueen merijään laajuudessa on suurta vuosien välistä vaihtelua, 
mutta pitkän aikavälin satelliittihavainto-aineisto osoittaa monivuotisen meri-
jään vähentyneen noin 13 prosenttia vuosikymmenessä vuodesta 1979 alkaen16. 
Ennätyksellisen pieni jääpeite mitattiin syyskuussa vuonna 2012, jolloin jäätä oli  
3,4 miljoonaa neliökilometriä, eli vain noin puolet vuotta 2000 edeltävästä kes-
kimääräisestä tasosta. Arktisen merijään sulaminen on ollut huomattavasti no-
peampaa kuin mallit ovat ennustaneet, ja tällä hetkellä tutkijat arvioivatkin Jää-
meren olevan kesäisin täysin sula jo paljon ennen kuluvan vuosisadan loppua.

muuTOkseT elInYmPäRIsTöIssä

merijään konsentraatio %

Venäjä

Grönlanti

Kanada

Kuva 4: Arktisen merijään laajuudessa on huomattavaa vuosien välistä vaihtelua. Kuvassa arktinen 
merijääpeite pienimmillään, syyskuussa 2012. Keltainen viiva kuvaa aiempaa minimilaajuutta 

vuodelta 2007. musta viiva kuvaa jääpeitteen mediaanilaajuutta syyskuussa vuosina 1979-2000. 
Lähde: Dan Pisut - NoAA environmental Visualization Lab.

Merijää on ainutlaatuinen ekosysteemi. Muun muassa tietyt levälajit ovat erikoistu-
neet elämään vain jään sisälle muodostuvissa runsassuolaisissa sulavesikanavissa 
tai kiinnittyneinä jään alapinnalle. Jäälevillä ja muilla jääkerroksessa elävillä eliöillä 
on tärkeä merkitys sekä Jäämeren että Itämeren talviaikaisessa ravintoverkossa17, 18. 
Näiden eliöiden vuosirytmin muuttuminen ja tuotantohuipun aikaistuminen ilmas-
tonmuutoksen myötä voi aiheuttaa ongelmia, sillä ravintoverkon ylemmillä tasoilla 
elämä perustuu oikea-aikaiseen ravinnonsaantiin eikä sopeutuminen uuteen ryt-
miin välttämättä onnistu19. 

Merijääpeitteellä ja sen laajuudella on suuri merkitys myös monien lajien liikku-
misen kannalta. Lajista riippuen merijääpeite voi olla tervetullut kulkureitti tai 
liikkumisen katkaiseva este, joten sen kutistumisella on lajista riippuen erilaisia 
vaikutuksia20. Jääpeite vaikuttaa eristäytyneiden populaatioiden ja perinnöllisen 
monimuotoisuuden, mutta myös erilaisten tautien ja taudinaiheuttajien, leviämi-
seen. Jääpeitteen kutistuminen voi tuottaa myös uusia lajiristeymiä, muun muassa 
jääkarhu ja harmaakarhu saattavat lisääntyä keskenään muuttuvien olosuhteiden 
pakottaessa ne samalle elinalueelle21.

Hiihto- ja pilkkikausi lyhenee, vesistöihin valuu lisää ravinteita

Talviaikaisen sademäärän ennustetaan kasvavan Pohjois-Euroopassa, mutta tämä ei 
valitettavasti tarkoita paksuja lumihankia: varsinkin leudoilla alueilla sade tulee ai-
empaa useammin vetenä ja lumipeite sulaa nopeammin22. Tulevia talvia luonnehtivat 
toistuvat sulamis- ja jäätymisvaiheet, vesisateet ja jäisen kuorikerroksen muodostu-
minen lumipeitteen päälle4. Lumipäivien määrän ennustetaan Pohjois-Euroopassa 
vähenevän keskimäärin 45–60 päivällä23. Enontekiön Lapissa vuotuinen pakkaspäi-
vien määrä vähenee 2100-luvulle tultaessa lähes 25 prosentilla vuosien 1961–1990 
tasosta10. Tunturirinteiden alueet, joilla lumi viipyy pitkään, ovat tulevaisuudessa yhä 
harvinaisempi näky10, kuten myös keväthankien erikoisuus, lumen pinnan punaiseksi 
värjäävä lumilevä. Lisäksi näiden niin sanottujen lumenviipymäalueiden kasvillisuus 
muuttuu ja köyhtyy, muun muassa niiden sammalbiomassa ja -lajimäärä vähene-
vät24,25. Monet lumenviipymistä riippuvaiset sammalet ovat jo nyt taantuneet26, ja 
sammalpatjojen katoaminen vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi talviaikaisesta sam-
malravinnosta riippuvaiseen tunturisopuliin. 
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Kuva 5: uivelo on alkanut 
talvehtia yhä pohjoisempana. 
Kartta kuvaa uiveloiden talvi-

aikaisessa runsaudessa tapah-
tunutta suhteellista muutosta 

vuosina 1990-2011. 
Lähde: Pavon-Jordan ym. 2015. 
Diversity and Distributions 1-12. 
Kuva uudelleenmuokattu John 

Wiley & Sons Ltd:n luvalla.
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Arktisille järville on ominaista hyvin pitkä jääpeiteaika. Maailman pohjoisimmat 
järvet ovat jään peitossa ympäri vuoden, ja Suomessakin jääpeiteaika voi kestää 
yli seitsemän kuukautta. Ilmaston lämpenemisen myötä jääpeiteajat lyhenevät ja 
vesi on entistä lämpimämpää. Pohjois-Euroopan järvet näyttäisivät lämpenevän 
nopeammin kuin maapallon järvet keskimäärin27. Järvissä ja niiden valuma-alueilla 
tapahtuvan lämpenemisen seurauksena karut tunturijärvet muuttuvat reheväm-
miksi28. Kasviplanktonin runsastuessa myös eläinplanktonin määrä kasvaa. Tämä 
mahdollistaa kalojen runsastumisen, erityisesti jos muutokseen yhdistyy runsaslu-
kuisten lämpimämmän veden lajien leviäminen pohjoisiin järviin. Kirkasvetisille 
ja karuille tunturijärville luonteenomaiset pohjaleväyhteisöt ovat vaarassa kadota, 
mikä aiheuttaa muutoksia koko ravintoverkossa. 

Tunturipaljakat muuttuvat metsiksi, uusia lajeja muuttaa 
pohjoiseen

Ilmaston lämpeneminen siirtää metsänrajaa noin 100 metriä ylemmäs jokaista 0,6 
asteen lämpötilan nousua kohden29. Tämä tarkoittaa, että Suomessa metsänraja 
nousisi ainakin 350 metriä ylemmäs vuosisadan loppuun mennessä. Ruotsissa on 
arvioitu metsänrajan nousevan tunturialueilla paikoin jopa 670 metriä nykyistä 
ylemmäksi30, jolloin puuton paljakka-alue pienenisi alle neljäsosaan nykyisestä. 
Suomessa tunturikoivikot ja -paljakat katoaisivat arvioiden mukaan lähes koko-
naan31. Käsivarren kivikkoiset ja louhikkoiset alueet tosin säilyisivät myös jatkossa 
puuttomina, ja kasvipeitteisellä paljakallakin paikalliset tekijät vaikuttavat suuresti 
metsittymisnopeuteen. 

Monet ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä Tunturi-Lapin luonnos-
sa. Järvet ovat jäässä yhä lyhemmän aikaa32,33, puut ovat hiirenkorvalla ja kukat 
kukkivat aiemmin kuin on totuttu34. Myös uudet lajit levittäytyvät kohti pohjoista: 
esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa kasvilajien määrä on lisääntynyt paikoin jopa 50 pro-
senttia viimeisen sadan vuoden aikana35. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvä lajien 
levinneisyysalueiden siirtyminen pohjoisemmaksi luo haasteita luonnonsuojelulle, 
sillä aikanaan perustetut suojelualueet eivät tulevaisuudessa välttämättä vastaa suo-
jelun tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla36. Esimerkiksi monien vesilintujen 

kuten uivelon (Mergellus albellus) talvehtimisalueet ovat siirtyneet aiempaa poh-
joisemmaksi, eivätkä linnut välttämättä enää talvehdi niitä varten perustetuilla suo-
jelualueilla37. Suojelemattomat alueet ovat luonnollisesti alttiimpia talvehtivia lin-
tuja haittaavalle ihmistoiminnalle kuin suojellut alueet, joten suojelualueverkostoa 
tulisi kehittää ja täydentää vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Lajien levinneisyyden kannalta lämpötilalla on tärkeä merkitys, mutta levinneisyy-
teen vaikuttavat monet muutkin tekijät, esimerkiksi monimutkaiset vuorovaikutus-
suhteet kilpailijoiden, petojen, saaliseläinten ja ravintokasvien välillä. Selviytymi-
seen ei riitä pärjääminen tietyssä lämpötilassa, vaan myös ravinnoksi käytettävien 
eläinten tai kasvien on viihdyttävä samoissa olosuhteissa. Lajien vuosirytmi, esimer-
kiksi lisääntymisen tai muuton ajankohta, voi puolestaan riippua lämpötilan sijaan 
esimerkiksi lumen sulamisesta tai valon määrästä samaan tapaan kuin kevätaurinko 
houkuttelee meidät ikkunanpesuun. Ongelmia syntyy, kun ravintoverkon eri tasoilla 
reagoidaan muuttuviin oloihin eri tahdissa: esimerkiksi muuttolintujen lisääntymis-
kausi ei muuttuneissa ilmasto-olosuhteissa enää osu ravinnon saatavuuden kannalta 
parhaaseen aikaan, jolloin jälkeläisten selviytymismahdollisuudet huononevat38,39. 
Leudommat olosuhteet mahdollistavat monien lauhkean vyöhykkeen lajien leviä-
misen arktiselle alueelle, ja vaikka alkuperäiset lajit selviäisivätkin lämpenevässä 
ympäristössä, ne saattavat hävitä kilpailussa tulokaslajeille. Myös risteymät alkupe-
räis- ja tulokaslajien välillä lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä, mikä heikentää 
lajien perinnöllistä monimuotoisuutta40. Tulokkaita ovat myös erilaiset loiseläimet 
sekä muut taudinaiheuttajat, joiden kokonaisvaikutuksia on toistaiseksi vaikeaa en-
nustaa. Joidenkin tutkimusten mukaan arktisten eläinten arvellaan olevan erityisen 
herkkiä uusille loistartunnoille ja sairauksille41,42.

Ilmastonmuutos on suuri uhka erityisesti tunturiluonnolle sekä kylmiin ja lumisiin 
olosuhteisiin sopeutuneille arktisille eläinlajeille, sillä niillä ei ole useinkaan mah-
dollisuutta paeta muuttuvia olosuhteita enää yhtään pohjoisemmaksi tai ylemmäs. 
Myös eteläisemmät, jäästä ja lumesta riippuvaiset, lajit ovat haavoittuvaisia ilmas-
ton lämpenemisen vaikutuksille. Muutoksen nopeus sekä useiden lajien, muun mu-
assa saimaannorpan, kohdalla alentunut geneettinen monimuotoisuus tekee uusiin 
olosuhteisiin sopeutumisesta entistäkin vaikeampaa.

meTsänRAjA nOusee 
suOmessA AInAkIn 

350 meTRIä YlemmäksI 
vuOsIsAdAn lOPPuun 

mennessä.

muuTTOlInTujen 
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RAvInnOn sAATAvuuden 

kAnnAlTA PARHAAseen 
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 nAAlI

Lukumäärä Suomessa: 
yksittäisiä vaeltelevia 
yksilöitä, viimeisin varma 
pesintä vuonna 1996

Uhanalaisuus: Suomen 
uhanalaisin nisäkäslaji, 
äärimmäisen uhanalainen 
(Cr), erityisesti suojeltava, 
rauhoitettu, luontodirek-
tiivin liitteiden II ja IV laji, 
liitteen II priorisoitu laji

Suurimmat uhat: 
ilmaston lämpeneminen, 
ketun levittäytyminen 
naalin pesimäalueille

Tärkeimmät suojelu-
toimet: ilmastonmuutok-
sen torjunta, kettujen 
poisto pesimäalueilta, 
lisäruokinta

Heikot myyrävuodet ja ketun tulo tunturiin ovat 
ajaneet naalin ahtaalle

Naali (Vulpes lagopus) kuului pohjoisen Suomen nisäkäslajistoon melko runsas-
lukuisena vielä 1800-luvulla, mutta metsästys hävitti sen lähes kokonaan Pohjo-
lasta 1900-luvun alkuun mennessä. Vaikka naali rauhoitettiin Suomessa vuonna 
1940 ja muissa Pohjoismaissa tätäkin aiemmin, ei kanta enää elpynyt entiselleen. 
Viimeinen varma poikuehavainto Suomesta on vuodelta 199643. Edelleen Suomes-
sa tavataan muutamia naaleja vuosittain, mutta ne ovat luultavasti vain läpikul-
kumatkalla naapurimaista. Kesällä 2016 havaittiin mahdollinen pesinnän yritys.

Kettu (Vulpes vulpes) levittäytyi tunturialueille viimeistään 1980-luvun lopulla, 
ja samaan aikaan naalikantamme romahti lopullisesti. Kettu syö samankaltaista 
ravintoa kuin naali, mutta isokokoisempana se tarvitsee enemmän ruokaa eikä 
naalilla ole asiaa ketun kertaalleen valtaamille alueille44-48. Kettu pystyy myös 
valtaamaan naalin pesäkoloja sekä tappamaan poikasia ja jopa aikuisia naaleja. 
Ketun esiintymisalueen laajentumiseen on luultavasti monia syitä, jotka liittyvät 
paitsi ilmastoon myös ihmisen toimintaan. Ilmaston lämpenemisen on arveltu li-
sänneen ketulle tarjolla olevan ravinnon määrää, mutta todisteita tästä on heikos-
ti44, 49. Lumipeitteen paksuus ja siihen liittyvä talviravinnon, erityisesti pikkunisäk-
käiden, saatavuus säätelee osaltaan ketun levinneisyyden pohjoisrajaa. Apua on 
tullut myös ihmiseltä, sillä poronhoidossa yleistynyt talvilaidunnus tunturialueilla 
ja muu lisääntynyt toiminta pohjoisessa tarjoavat ketuille tarpeellista lisäravintoa 
myös runsaslumisina talvina48,50. 

Syynä naalin vaikeuksiin pidetään paitsi ketun leviämistä naalin pesimäalueille 
myös muutoksia myyrä- ja sopulimäärissä47. Naali on valikoiva peto ja syö lähinnä 
pikkunisäkkäitä eli myyriä ja sopuleita. Se on sopeutunut nimenomaan voimak-
kaasti vaihteleviin myyrä- ja sopulikantoihin: naali voi saada kerralla jopa 18 poi-
kasta, mutta heikkoina myyrävuosina se ei lisäänny lainkaan. Aiemmin säännön-
mukaiset myyrien kannanvaihtelut eli myyräsyklit katosivat 1900-luvun lopulla, 
ja naaleille oli tarjolla pelkkiä laihoja vuosia. 2010-luvulla myyräsyklit vaikutta-
vat palanneen, mutta toistaiseksi ei voida arvioida kuinka pysyvästä ilmiöstä on  
kysymys.
 
Suojelutoimet tuottaneet tulosta Norjassa ja Ruotsissa

Pohjoismaisen naalikannan seuraamiseksi ja pelastamiseksi on käynnistetty useita 
suojelutoimia. WWF Suomen naalityöryhmä toimi vuosina 1985–1998, ja tämän 
jälkeen suojelutyö jatkui pohjoismaisten EU-hankkeiden muodossa 1998–2008. 
Hankkeiden yhteydessä kokeiltiin lisäruokinnan ja ketunmetsästyksen vaikutuk-
sia naalien pesimismenestykseen. Suojelutoimet yhdessä myyräsyklien paluun 
kanssa ovat saaneet naalikannat elpymään monilla Ruotsin ja Norjan tunturialu-
eilla51. Siellä arvioidaan elävän tällä hetkellä neljä eristynyttä naalipopulaatiota, 
joissa on kussakin 10–50 aikuista yksilöä. Positiivinen kehitys naapurimaissa ei 
ole valitettavasti ainakaan toistaiseksi heijastunut Suomeen. Syynä tähän on luul-
tavasti se, ettei meillä ole riittävän laajoja ja korkeita tunturiylänköjä, vaan kettu 

pystyy pesimään koko naalin mahdollisella esiintymisalueella Suomessa. Tämän 
lisäksi metsästettynäkin kettukanta uusiutuu liian tehokkaasti, kun läheiseltä met-
sävyöhykkeeltä vaeltaa uusia yksilöitä avoimelle paljakalle. Vuonna 2009 kansain-
välinen luonnonsuojeluliitto IUCN valitsi naalin yhdeksi lippulaivalajiksi ilmen-
tämään erityisesti lajien väliseen vuorovaikutukseen, naalin tapauksessa naalin ja 
ketun yhteiseloon, liittyviä uhkia52.
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AHmA

Lukumäärä Suomessa: 
230–250 yksilöä, joista 
poronhoitoalueella noin 
100, kanta poronhoito-
alueen eteläpuolella 
hienoisessa nousussa

Uhanalaisuus: 
erittäin uhanalainen

Suurimmat uhat: 
laiton tappaminen ja 
häirintä, tulevaisuudessa 
ilmastonmuutos

Tärkeimmät suojelu-
toimet: ihmisen ja ahman 
yhteiselon mahdollista-
minen, uudenlainen 
petovahinkojen korvaus-
järjestelmä

Ahma (Gulo gulo) kuuluu pohjoisen pallonpuoliskon harvinaisimpiin ja vähiten 
tunnettuihin isoihin petoeläimiin. Pohjois-Suomessa ahman pääasiallista ravin-
toa on poro, Itä-Suomessa se on riippuvainen susien tappamista hirvistä. Lisäksi 
ahman ravintoon kuuluvat metsäjänis, pikkunisäkkäät sekä metsäkanalinnut53,54. 
Ahmakanta kasvaa hitaasti, koska naaras saa keskimäärin vain 2–3 pentua, ja ai-
kuisista naaraista vain noin puolet lisääntyy vuosittain55,56.

Fennoskandiassa elää tällä hetkellä noin 900 ahmaa, joista hieman yli puolet Ruot-
sin pohjoisosissa57. Norjassa kannan kooksi arvioitiin 340 yksilöä vuonna 201558, 
ja Suomessa tuorein kanta-arvio vuodelta 2013 on 230–250 yksilöä59. Suomen 
ahmoista noin 100 elää poronhoitoalueella. Pohjoismainen ahmakanta on ollut 
2000-luvulla kasvussa, mutta vuoden 2012 jälkeen suunta on kääntynyt laskuun56. 

Norjassa ahmakanta on nykyisellään valtion asettamaa ”tavoitekantaa” (250 yksi-
löä) suurempi, ja sitä säädellään vuosittaisten pyyntilupakiintiöiden avulla. Vuotui-
set pyynti- ja poistoluvat kattavat noin 15–20 prosenttia populaatiosta. Ruotsissa 
laillisia pyyntilupia myönnetään vain muutama vuodessa. Suomessa ahma rauhoi-
tettiin poronhoitoalueen ulkopuolella vuonna 1978 ja koko maassa vuonna 1982, 
eikä pyynti- tai poistolupia nykyisellään myönnetä. Viimeisimmän uhanalaisuus-
luokituksen mukaan ahma on Suomessa erittäin uhanalainen laji60.

Ahman uhkana ihminen ja vähenevä lumipeite

Ahma karttaa ihmistä, ja pitkään sen ajateltiin elelevän erämaa-alueilla nimen-
omaan vältelläkseen ihmisasutusta. Nykyisin uskotaan, että ahman levinneisyys 
on enemmän kiinni pesimäkauden lumiolosuhteista61,62, sillä monien muiden 
pohjoisten eläinten tavoin myös ahma rakentaa pesänsä lumeen. Vaikka niiden 
elinpiiri on laaja, eivät ahmat juuri liiku pesimäkauden lumirajaa etelämpänä 
kauden ulkopuolellakaan62. Pohjoisen niukoissa ja epäsäännöllisissä ravinto- 
olosuhteissa ruuan kätkemisellä on ahman selviytymisen kannalta tärkeä mer-
kitys. Onkin esitetty, että ahma tarvitsee ”jääkaappilämpötiloja” pystyäkseen 
varastoimaan syömäkelpoista ruokaa63. Ilmastoennusteiden mukaan ahmalle 
suotuisia elinympäristöjä tulee jatkossakin Pohjolassa säilymään, mutta tulevai-
suuden ahmapopulaatiot ovat yhä eristyneempiä, mikä johtaa geneettisen moni-
muotoisuuden rajuun vähenemiseen61. Lisäksi ilmastonmuutos saattaa vähentää 
saatavilla olevaa ravintoa, vaikeuttaa ruuan varastointia sekä muuttaa lajien 
välisiä vuorovaikutussuhteita, kun eteläisemmät peto- ja saalislajit levittäytyvät 
pohjoiseen.

Poronhoitoalueella elävälle ahmalle ilmastonmuutosta suurempi välitön uhka on 
laiton tappaminen ja häirintä, jonka on arvioitu aiheuttavan jopa 60 prosenttia 
aikuisten yksilöiden kuolleisuudesta64. Norjassa kannanhoidollisen metsästyksen 
on arvioitu olevan suurempaa kuin kanta kestäisi65. Myös Ruotsissa ahmakanta on 
viime vuosina pienentynyt, ainakin osin sen takia että Norjassa harjoitettava met-
sästys toimii ”nieluna” Ruotsin ahmakannalle66. Suomessa poronhoitoalueen etelä-
puolella elävä ”metsäahmakanta” on viime vuosina ollut lievässä kasvussa, mutta 
pohjoisemmilla ahmoilla menee edelleen huonosti.
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 sAImAAnnORPPA

Lukumäärä Suomessa: 
320, hienoisessa nousussa

Uhanalaisuus: 
erittäin uhanalainen

Suurimmat uhat: kalan-
pyydyksiin hukkuminen, 
pesinnän epäonnistuminen 
heikon jää- ja lumitilanteen 
vuoksi, pesimäaikainen 
häirintä

Tärkeimmät suojelutoi-
met: kalastuksen rajoitta-
minen, apukinosten teko, 
pesimäaikaisen häirinnän 
vähentäminen

Norpat ovat pienikokoisia arktisten alueiden hylkeitä. Kaikki norpat ovat riippuvaisia 
talvesta: ne lisääntyvät jään päällä ja hakevat lumikinoksista suojaa pesimäkaudel-
la67. Suomessa elävät norpan alalajit, saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) ja 
itämerennorppa (P. h. botnica), eriytyivät omiksi populaatioikseen 8 000–9 000 
vuotta sitten. Molemmat norppamme ovat eristyneet arktisesta pääkannasta, eikä 
niillä ole ilmaston lämmetessä mahdollisuutta siirtyä pohjoiseen nykyiseltä esiinty-
misalueeltaan.

Erittäin uhanalainen saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä, 
ja vastuu sen suojelusta on kokonaan suomalaisilla. Vielä 1900-luvun alussa Saimaal-
la eli arvioiden mukaan jopa 1 000 norppaa68, mutta 1980-luvulle tultaessa kanta 
oli romahtanut alle 150 yksilöön69. Tähän olivat syynä muun muassa metsästys, ka-
lanpyydyksiin hukkuminen, saasteet sekä liian voimakkaat vedenpinnan vaihtelut 
norpan pesimäaikana. Saimaannorpasta maksettiin pyyntipalkkiota vuoteen 1948 
asti, mutta vuonna 1955 laji rauhoitettiin lailla. Poikaskuolleisuuden vähentämiseksi 
Saimaan talviaikaista vedenkorkeutta on säännelty vuodesta 1991 lähtien70. Suojelu-
toimien ansiosta norppakanta on vahvistunut, ja nykyisin norppia arvioidaan olevan 
Saimaalla noin 360 yksilöä71. Saimaannorpan suojelustrategian69 välitavoitteena on 
400 hylkeen kanta vuonna 2025.

Saimaannorppa tulee lisääntymisikään myöhään, noin 4–6-vuotiaana68,72. Poikasia 
eli kuutteja syntyy Saimaalla nykyisellä kannan koolla vuosittain noin 65–7070. Nor-
pat kaivavat pesäluolansa lumikinokseen jään alta. Norppaemo imettää ainokaista 
poikastaan hyvin pitkään, jopa 12 viikkoa73. Poikasten luontainen pesäkuolleisuus 
on normaaleina lumisina talvina noin 13–14 prosenttia, mutta se voi jopa tuplaantua 
lumitilanteen ollessa huono 68 ,71. Vähäinen lumipeite lisää kuuttien todennäköisyyttä 
joutua alttiiksi ankarille sääoloille, pedoille ja ihmisen aiheuttamalle häirinnälle. Kettu 
kykenee todistettavasti tappamaan kaksi kertaa itsensä painoisen kuutin, minkä lisäksi 
koirat, ilves sekä suuret petolinnut saattavat uhata norpan poikasia71. Saimaannorppi-
en poikaskuolleisuus on poikkeuksellisen suurta lähinnä kalaverkkoihin hukkumisen 
takia: lähes 70 prosenttia poikasista voi menehtyä ensimmäisen elinvuoden aikana68,74.

Ilmastonmuutos on jäästä riippuvaisille norpille yhä pahempi uhka. Saimaannorppa ei 
voi paeta ilmastonmuutosta siirtymällä pohjoisemmaksi toisin kuin monet merialueilla 
elävät hylkeet, ja koska saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus on vähäistä, on 
sen kyky sopeutua muuttuviin ympäristöoloihin heikko75. 

Myös Itämerellä ja arktisilla merialueilla eläville norpille ilmaston lämpeneminen on 
kohtalokasta: jääpeitteisen alueen supistumisen, jäänmuodostuksen viivästymisen ja 
riittämättömän lumipeitteen vuoksi arktisilla merialueilla elävien norppien elinaluei-
den on arvioitu kutistuvan lähes 70 prosenttia tällä vuosisadalla76.

Ilmastonmuutos aiheuttaa suorien vaikutusten lisäksi myös monia epäsuoria uhkia 
norpille. Tällaisia voivat olla muun muassa muutokset saaliskalojen määrässä ja laa-
dussa, tautien ja loisten runsastuminen, ihmisvaikutuksen kasvu sekä lisääntynyt altis-
tuminen saasteille. Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän elohopean pitoisuuksia 
ja vapautumista vesistöistä77. Elohopea aiheuttaa nisäkkäille monenlaisia lisääntymis-

häiriöitä sekä hermovaurioita78, ja korkeita elohopeapitoisuuksia on arveltu osasyyksi 
hyljepopulaation jyrkkään laskuun Saimaalla 1900-luvulla79. Norppien elohopeapitoi-
suudet ovat laskeneet huomattavasti 1970-luvun tasosta, mutta tuoreen tutkimuksen 
mukaan erityisesti aikuisten naaraiden elohopeapitoisuudet ovat yhä suhteellisen kor-
keita, ja kuutit altistuvat raskaus-ja imetysaikana haitallisen korkeille pitoisuuksille80.

Ilmastonmuutos ei ole saimaannorpan ainoa uhka: Hajanaisessa ja pienessä norp-
papopulaatiossa sopivan kumppanin löytyminen voi olla vaikeaa. Lisäksi erityisesti 
nuoret norpat kuolevat kalanpyydyksiin, ja vedenpinnan liiallinen vaihtelu aikaansaa 
kohtalokkaita pesäluolien romahtamisia68,74, 81. Saimaannorpan geneettinen moni-
muotoisuus on alhaisin kaikista hylkeistä. Lisäksi populaation arvioidaan olevan liian 
pieni, jotta monimuotoisuus säilyisi tulevaisuudessa edes nykyisellä tasolla74. Tilanne 
ei kuitenkaan ole toivoton: norppakanta on ollut hienoisessa kasvussa, ja kalastusra-
joituksia laajentamalla, ilmastonmuutosta torjumalla sekä apukinostoimintaa kehit-
tämällä norppia voidaan nähdä Saimaalla myös tulevaisuudessa. 

Apukinokset turvaavat norpan pesinnän huonoina talvina

Norppien pesinnän turvaamiseksi Itä-Suomen yliopisto toteutti osana kansallista 
ilmastonmuutoksen sopeuttamisohjelmaa (ISTO) vuosina 2010–2012 WWF:n ta-
loudellisesti tukeman hankkeen, jossa selvitettiin ihmisen tekemien apukinosten 
soveltuvuutta saimaannorpan suojelukeinoksi vähälumisina talvina. Tämä kokeilu 
oli ensimmäinen laatuaan hylkeillä, ja tulokset olivat lupaavia. Norpat hyväksyivät 
ihmisten rakentamat kinospesät melko hyvin: tutkimushankkeen aikana yli puolet 
ihmisen tekemistä apukinoksista kelpasi norpalle pesäpaikaksi, vaikka tutkimus-
jaksolle ei osunut erityisen vähälumisia talvia82. Ensimmäinen poikanen apukinos-
pesään syntyi vuonna 2011. Lisäksi ihmisten rakentamien kinosten avulla norppien 
pesintää voitiin ohjailla alueille, joilla ihmisen aiheuttama häiriö on vähäistä. WWF 
julkaisi vuonna 2014 apukinostyön tueksi oppaan, jossa annetaan käytännönläheiset 
ohjeet muun muassa työhön tarvittavasta kalustosta, sopivan paikan valinnasta sekä 
oikeaoppisen apukinoksen teosta81. Samana vuonna apukinoksia myös kolattiin en-
simmäistä kertaa laajassa mitassa Saimaalla. Helmikuun alussa 2014 Saimaalle ko-
lattiin Metsähallituksen johtamassa operaatiossa noin 240 apukinosta, ja työ tuotti 
tulosta: apukinoksiin syntyi peräti 90 prosenttia sen vuoden kuuteista71. Apukinoksia 
on kolattu myös seuraavina talvina. Ilmastonmuutoksen edetessä Saimaan alueelle 
on odotettavissa lumettomia talvia21, jolloin norppien onnistuneen pesinnän edelly-
tyksenä olisivat täysin keinotekoiset, pysyvät pesärakenteet. 
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 TunTuRIsOPulI

Lukumäärä Suomessa: 
vaihtelee syklisesti

Uhanalaisuus: 
elinvoimainen

Suurimmat uhat: ilmas-
tonmuutokseen liittyvä 
lumipeitteen heikentyminen

Tärkeimmät suojelu-
toimet: ilmastonmuutok-
sen torjunta

Pieni kelta-musta tunturisopuli (Lemmus lemmus) on tunturiylänköjen asukas, 
ja Pohjolan ainoa endeeminen eli kotoperäinen nisäkäslaji. Tunturisopuli poik-
keaa muista myyrälajeistamme paitsi ulkonäkönsä myös elintapojensa suhteen. 
Sopulien pääravintoa ovat lähes yksinomaan sammalet. Pitkän, jopa 10 kuukautta 
jatkuvan, talven aikana tunturisopulit ruokailevat ja lisääntyvät lumen alla. Huip-
puvuosina sopulit vaeltavat suurina joukkoina alas tunturien rinteiltä ja niitä on 
vaellusten aikana esiintynyt jopa Rovaniemellä saakka.

Voimakkaat sykliset kannanvaihtelut kuuluvat myyrien ja sopulien elämään. Huip-
puvuosia on Etelä-Suomessa noin kolmen ja Pohjois-Suomessa noin viiden vuoden 
välein. Heikkoina vuosina kanta romahtaa lähes olemattomiin. Pikkunisäkäskan-
tojen syklisyys oli vaimeaa ja epäsäännöllistä 1980-luvulta 2000-luvun lopulle 
saakka, mutta viime vuosina syklisyys on jälleen ollut voimakasta ja säännöllistä. 
Voimakkaiden syklien palautumisen on arveltu liittyvän peräkkäisiin kylmiin ja 
runsaslumisiin talviin 2009–10 ja 2010–1183. Tunturisopulipopulaatio ei Suomes-
sa noudata muiden myyrien syklisyyttä vaan huippuvuosia on harvakseltaan: vuo-
den 1970 sopulivaelluksen jälkeen seuraavaa huippua saatiin odotella aina vuoteen 
2011. Norjan ja Ruotsin suurtuntureiden alueella sopuleita esiintyy säännöllisem-
min, koska siellä on enemmän laajoja, talvehtimiseen sopivia lumenviipymäalueita 
sekä riittävästi ravintoa läpi kesän.

Myyrien voimakkaille kannanvaihteluille on tarjottu monenlaisia selityksiä. Esi-
merkiksi 1500-luvulla sopulien uskottiin syntyvän pilvissä ja satavan taivaalta 
myrskyjen ja rajuilmojen mukana alas. Sopulivaelluksia on verrattu kulkusirk-
kojen massaesiintymisiin, ja papit ovatkin mananneet ja rukoilleet pahan pois-
tumista. Nykyisin yksi eniten tukea saaneista myyräsykleihin liittyvistä teorioista 
perustuu erikoistuneisiin petoihin, erityisesti lumikkoon84. Myyriä saalistavat pe-
dot reagoivat myyrämääriin pienellä viiveellä. Kun myyrätiheys on suuri, pedot 
runsastuvat niin paljon, että ne syövät myyrät lähes loppuun. Seurauksena on pula 
ravinnosta, jolloin suuri osa pedoista kuolee, siirtyy muualle tai vaihtaa ravinto-
kohdetta. Tämä tarjoaa pienelle myyräjoukolle mahdollisuuden voimakkaaseen 
lisääntymiseen, mikä johtaa jälleen petojen lisääntymiseen. Myyräsyklit ovat si-
doksissa myös lintujen pesimämenestykseen: myyrien huippuvuosina kylläiset pe-
dot jättävät linnunpoikaset rauhaan, mutta myyräkantojen romahdettua lintuihin 
kohdistuu huomattavan suuri saalistuspaine85,86. Myyräsyklien on havaittu viime 
aikoina heikentyneen koko Euroopan alueella, mikä on yhdistetty moniin suoriin 
tai epäsuoriin ilmastovaikutuksiin84,87.

Tunturisopuli kaipaa kunnon lumitalvia

Tunturisopulien esiintymishuipun edellytyksenä on pitkä, kylmä ja luminen talvi – 
mielellään useampi peräkkäin. Sopulien uskotaankin olevan muita myyriä herkem-
piä paitsi saalistukselle88 myös ilmaston lämpenemiselle89. Lumipeitteen laadulla 
on suuri merkitys: lumen ja maan rajapinta ei saa jäätyä, vaan lumen alla tulee olla 
vapaata tilaa syömiseen ja lisääntymispuuhiin. Talviaikaiset vesisateet ovat erityis-
tä myrkkyä sopuleille, sillä sadevedet valuvat maanpinnalle ja muodostavat jää-
kuoren, jonka alta sopulit eivät pääse syömään sammalta. Ruotsin tunturialueilla 

lumipeitteen laatu on jo paikoin muuttunut sopulin kannalta heikompaan suuntaan, 
eli kovan ja jäisen lumen osuus on runsastunut voimakkaasti erityisesti maanpinnan 
tuntumassa90. Suotuisan talven lisäksi sopulit hyötyvät muiden myyrälajien saman-
aikaisesta runsaslukuisuudesta, mikä vähentää sopuleihin kohdistuvaa saalistus-
painetta88. Sekä myyräsyklien että ankarien talvien on ennustettu harvinaistuvan 
Fennoskandian alueella, joten tulevaisuudessa tunturisopulien vaelluksia päästään 
todistamaan entistä harvemmin88,91.
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 lInnuT 
Pohjoiset tunturiylänköjen linnut taantuneet, 
vesilinnut siirtyneet talvehtimaan Suomessa

Nisäkkäisiin ja kaloihin verrattuna lintujen on lentokykyisinä helppo etsiytyä suo-
tuisampiin oloihin ympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. Lintulajit hakevat-
kin uusia asemia lämpenevässä ilmastossa: niiden esiintymisalueet ovat siirtyneet 
keskimäärin puolitoista kilometriä vuodessa kohti pohjoista92. Suomessa lajimäärä 
tulee kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä, kun uusia eteläisiä lajeja leviää maa-
hamme. Toisaalta pohjoiset lajit ovat joutumassa ahdinkoon ja niiden on jo nyt ha-
vaittu taantuneen93-96. Fennoskandiassa kylmempiä pakopaikkoja ei kovin pitkään 
riitä, sillä tuntureiden laet ja Jäämeri tulevat nopeasti vastaan. Pohjoiseen siirty-
misen lisäksi linnut myös aikaistavat pesintäänsä. Arktisilla linnuilla pesintä on 
aikaistunut viime vuosikymmeninä noin puolen päivän vuosivauhtia, ja tämä on 
useimmissa tutkimuksissa liitetty aiempaa varhaisempaan lumien sulamiseen97-100. 
Ilmastonmuutoksella on vaikutusta myös lintujen kevät- ja syysmuuttojen ajan-
kohtaan sekä talvehtimispaikan valintaan101,102.

 Miten käy tunturilintujen? 
Miten porot ja myyrät vaikuttavat lintujen runsauteen?

Arktisten lintujen tulevaisuus ei näytä hyvältä. Lajit vetäytyvät yhä pohjoisem-
maksi ja muuttuvat elinalueillaan harvalukuisemmiksi95,103,104. Suomen avotun-
tureilla on jo nyt suhteessa enemmän uhanalaisia lintulajeja kuin koko maan 
lajistossa25. Tulevaisuudessa monien pohjoisten tunturiylänkölajien, kuten kii-
runan (Lagopus muta), tunturipöllön (Bubo scandiacus), tunturihaukan 
(Falco rusticolus), keräkurmitsan (Charadrius morinellus) ja pulmusen 
(Plectrophenax nivalis), kannat ovat vaarassa heikentyä voimakkaasti tai kadota 
Suomesta sekä muista Pohjoismaista kokonaan95,103,105. Toistaiseksi muun muas-
sa tunturipaljakoilla viihtyvällä kiirunalla menee melko hyvin Suomessa, mutta 
laji on taantunut huomattavasti Ruotsissa ja Norjassa95. Suomessakin kiirunan 
uhanalaisuusluokitusta nostettiin tuoreimmassa arvioinnissa elinvoimaisesta 
silmälläpidettäväksi106. Äärimmäisen uhanalainen tunturipöllö pesii Suomes-
sa vain satunnaisesti erittäin hyvinä myyrävuosina. Vuonna 2015 onnistuneita 
pesintöjä oli Suomessa varmuudella kaksi, pesinnän yrityksiä tai epävarmoja 
pesintöjä seitsemän107. Tunturipöllö käyttää ravintonaan lähes yksinomaan myy-
riä ja sopuleita, ja myyrähuippujen ennustettu harvinaistuminen84,86 tekee tästä 
lumenvalkeasta pöllöstä meillä ja muissa pohjoismaissa entistä harvinaisemman 
vieraan. 

Jos ilmastonmuutos ja siihen liittyvät muutokset muun muassa lintujen ravin-
nonsaannissa ovat arktisten lintujen taantumisen syynä, on ilmastonmuutoksen 
torjunta ainoa tehokas suojelutoimi levinneisyysmuutosten ja lajien häviämisen 
ehkäisemiseksi. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös porojen liikalaidunnus ja sen 
aiheuttamat kasvillisuuspeitteen muutokset saattavat olla syynä joidenkin lin-
tulajien taantumiseen. Esimerkiksi Pohjois-Norjassa on havaittu lintujen laji-
määrän olevan voimakkaasti laidunnetuilla pajukkoalueilla alle puolet vastaa-
vien ei-laidunnettujen alueiden lajimäärästä108. Myös myyräsykleillä on yhteys 
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lintukantoihin: petoeläimet käyttävät hyvinä pikkunisäkäsvuosina lintuja ra-
vintonaan vähän, ja pesinnät onnistuvat hyvin. Heikkoina pikkunisäkäsvuosina 
petojen saalistus kohdistuu puolestaan voimakkaammin lintuihin ja muun mu-
assa kana- ja vesilintujen pesinnät epäonnistuvat herkemmin85,109,110,111. Pitkällä 
tähtäimellä pikkunisäkkäiden huippuvuosien harvinaistuminen voi siis johtaa 
lintupopulaatioiden laskuun vaikka kyseinen laji ei itse käyttäisi pikkunisäkkäi-
tä ravintonaan112,113.

Vesilintujen talvikannat Suomen vastuulle

Vesilinnut ovat erityisen herkkiä ilmastovaihteluille114. Pohjois-Euroopassa pesi-
vien vesilintujen syysmuutto on viime aikoina myöhästynyt ja yhä isompi osa niistä 
jää Suomeen talvehtimaan, oletettavasti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta101,115.  
Joidenkin Euroopassa pesivien kahlaajien116 sekä vesilintujen talvehtivien po-
pulaatioiden levinneisyysrajat ja esiintymisen painopiste ovat siirtyneet voi-
makkaasti koilliseen. Isokoskelon (Mergus merganser), telkän (Bucephala  
clangula) ja tukkasotkan (Aythya fuligula) yhteenlasketut talviaikaiset yk-
silömäärät ovat kasvaneet Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 140 000 yksilöllä 
viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana117. Lähes vastaava populaatiokoon 
väheneminen on tapahtunut näiden lajien talvehtimisalueen lounaisosissa. Suo-
mella ja muilla Pohjoismailla tuleekin olemaan kasvava vastuu vesilintujen tal-
vikannoista. Suomessa vesilintujen talvehtimisalueita ei ole suojelunäkökulmas-
ta mietitty toistaiseksi juuri ollenkaan, ja suurin osa vesilinnuista talvehtiikin 
meillä suojelualueiden ulkopuolella36. Suomen liittyessä EU:hun vuonna 1995 
EU:n lintudirektiivin perusteella rauhoitetut vesilintukohteet valittiin 1980- ja 
1990-luvun alun lintutietojen perusteella ja nämä tiedot ovat auttamatta van-
hentuneet. Suojelualueverkostoa tulisikin arvioida uudelleen ja kehittää nykyis-
ten tietojen perusteella.

Ilmastonmuutos tarkoittaa Suomessa myös lisääntyviä talvisateita, jolloin kos-
teikkoihin virtaa valuma-alueelta enemmän ravinteita. Monet lintujen pesinnän 
kannalta tärkeät kosteikot ovat jo nyt ylirehevöitymisen vuoksi huonossa kunnos-
sa, ja ilmastonmuutos pahentaa tilannetta entisestään118.

 kAlAT
Kalat ovat vaihtolämpöisiä eläimiä, joten veden lämpötilalla on keskeinen merkitys 
niiden levinneisyyteen, aineenvaihduntaan ja elinkierron vaiheisiin. Kalat voidaan-
kin jakaa niiden suosimien lämpötilojen perusteella karkeasti lämpimän, viileän ja 
kylmän veden lajeihin119. Pohjoisen vesissä yleisimpiä kalalajeja ovat kylmän veden 
lajit, kuten siika (Coregonus lavaretus), taimen (Salmo trutta), nieriä (Salve-
linus alpinus) ja made (Lota lota), sekä viileän veden lajit, kuten ahven (Perca 
fluviatilis), hauki (Esox lucius) ja harjus (Thymallus thymallus)120. 

 Lämpenemisellä on sekä positiivisia että negatiivisia 
vaikutuksia kaloille

Yleisesti kalojen aineenvaihdunta, yksilönkehitys ja kasvu nopeutuvat veden läm-
metessä, mutta eri lajien ja elinvaiheiden välillä on eroja. Pohjoisilla alueilla kalat 
saavuttavat sukukypsyyden sitä nuorempina ja pienikokoisempina, mitä korke-
ampi veden lämpötila on121-123. Kohoava lämpötila aikaistaa kevätkutuisten (muun 
muassa ahven, hauki, kiiski (Gymnocephalus cernuus) ja särki (Rutilus ruti-
lus)) viileän ja lämpimän veden kalojen kutua, mutta viivästyttää syyskutuisten 
kylmänveden kalojen (esimerkiksi nieriä, siika, lohi (Salmo salar) ja taimen) ku-
tua ja lyhentää mädin kehitysaikaa. Kevätkutuisten kalojen runsaus on lisääntynyt 
viime vuosina muun muassa Inarissa ja Käsivarren Lapissa.

Vaikka lämpenemisellä on positiivisia vaikutuksia muun muassa tarjolla olevan 
ravinnon määrään sekä kalojen kasvuun, on liiallinen lämpeneminen (yli 3 °C) 
haitallista124. Lohikalojen osalta lämpeneminen lisää mätimunien tuhoutumista ja 
vastakuoriutuneiden poikasten kuolleisuutta. Myös talvilämpötiloilla, talvikauden 
pituudella ja jääpeiteajan kestolla on merkitystä: esimerkiksi Pohjois-Amerikan 
kelta-ahvenet (Perca flavescens) lisääntyvät selvästi heikommin lämpimän ja 
lyhyen talven jälkeen125. Pohjoisilla lohikannoilla tehtyjen kokeellisten tutkimus-
ten mukaan talvisen jääkannen puute heikentää kalojen selviytymistä, koska jo-
kivesissä jääkansi lisää olosuhteiden vakautta verrattuna avovesitilanteeseen126. 
Lyhentynyt talvikausi saattaa lisäksi johtaa siihen, että kalanpoikaset kuoriutuvat 
ravinnon saatavuuden kannalta epäsuotuisaan aikaan eli ennen eläinplanktonin 
runsastumista127. 

Lohikalat taantuvat, särkikalat runsastuvat

Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia kalalajien levinneisyyteen, runsaussuh-
teisiin, elinkierron vaiheisiin ja ravinnonkäyttöön. Kalojen kyky sopeutua il-
mastonmuutokseen vaihtelee lajikohtaisesti – esimerkiksi lohikalat sekä muut 
kylmien vesien kalat taantuvat ja voivat hävitä kokonaan, mikäli niille ei löydy 
riittävän viileää ja hapekasta vettä119. Vesien lämmetessä ja rehevöityessä ete-
läisemmille kaloille tarjoutuu puolestaan mahdollisuus levitä kohti pohjoista. 
Muikku (Coregonus albula) istutettiin 1960-luvulla Inarinjärveen128,129, mis-
tä se on levinnyt pohjoisemmaksi Paatsjoen vesistöalueen alaosaan. Nykyisin 
se on tällä maailman pohjoisimmalla levinneisyysalueellaan kaikkein run-
sain ulapalla viihtyvä kala130,131. Muikun leviäminen uusiin vesistöihin on ol-
lut ulappa-alueen siian kannalta tuhoisaa, sillä muikku on siikaa tehokkaampi  
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eläinplanktonin saalistaja129,132. Lisäksi muikku risteytyy siian kanssa133, ja tä-
mä on pahimmillaan johtanut ulappa-alueen siikamuodon katoamiseen134.  
Vesien lämpeneminen todennäköisesti suosii muikkua siian kustannuksella en-
tisestään, sillä siika viihtyy muikkua viileämmissä vesissä ja on tätä heikompi 
lisääntyjä131,135,136. Myös kiiski, ahven, särki, salakka (Alburnus alburnus) ja lah-
na (Abramis brama) ovat laajentamassa elinalueitaan yhä pohjoisemmaksi, ja 
odotettavissa on kiristyvää kilpailua ravinnosta siian ja tulokaslajien välillä137-140. 
On kuitenkin huomattava, että sekä luontaiset että ihmisen rakentamat esteet 
kuten padot rajoittavat kalojen leviämistä, eivätkä tulokaslajit koskaan pysty 
valloittamaan kaikkia vesistöjä141. Samasta syystä myöskään alkuperäislajit ei-
vät usein pysty siirtymään pohjoisemmaksi, vaan niiden on yritettävä sopeutua 
muuttuviin olosuhteisiin. 

 Punakylkinen nieriä on kirkkaiden tunturijärvien valtias

Nieriä on maailman pohjoisin ja monien tunturijärvien ainut kalalaji. Sille kel-
paavat monenlaiset elinympäristöt: nieriä kykenee hyödyntämään järven eri osia 
ravintotilanteen, kilpailun tai saalistuksen mukaa142,143. Siian tavoin myös nie-
riästä saatetaan tavata samassa järvessä ulkoisesti hyvin erinäköisiä ja -kokoisia 
muotoja, jotka käyttävät erilaista ravintoa141,142,144. Tällainen erikoistuminen on 
kannattavaa, koska se mahdollistaa niukkojen ravintoresurssien mahdollisim-
man tehokkaan hyödyntämisen. Nieriä on taantunut lämpötilan kohoamisen 
myötä eri puolilla Eurooppaa, muun muassa Islannin Elliðavatn-järvessä145,146. 
Suomessa nieriän mahdollisuudet sopeutua pohjoisten järvien muuttuviin olo-
suhteisiin vaikuttavat rajallisilta, sillä sen geneettinen monimuotoisuus on ver-
raten vähäinen ja eri järvien populaatiot ovat toisistaan eristyneitä147. Hauen 
ennustetaan vievän nieriältä huippupedon aseman ainakin sellaisissa järvissä, 
joissa molemmat lajit esiintyvät jo tällä hetkellä148,149. Hauen leviäminen yhdessä 
kohoavan lämpötilan kanssa uhkaa pienentää nieriän elinaluetta Ruotsissa mer-
kittävästi140,150, ja saman voidaan olettaa tapahtuvan myös Suomessa. 
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Vaelluskalat päätyvät mereen liian aikaisin

Vaelluskalat altistuvat elämänsä aikana useiden eri elinympäristöjen muutoksille 
laajalla maantieteellisellä alueella. Suurin osa Pohjois-Atlantin ja Itämeren lohis-
ta elää poikasvaiheensa makeassa vedessä tai joessa, vaeltaa meriin syömään ja 
kasvamaan ja palaa muutaman meressä vietetyn vuoden jälkeen takaisin jokeen 
kutemaan151. Ilmastonmuutoksella on monenlaisia ja keskenään vastakkaisia vai-
kutuksia lohen elinkierron eri vaiheissa. 

Lämpeneminen nopeuttaa mädin kehitystä. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, et-
tä kuoriutumishetkellä ravintoa on huonosti tarjolla. Lisäksi ilmastonmuutoksen 
myötä lisääntyvät talvitulvat voivat tuhota mätiä ja lisätä veden happamuutta. 
Toisaalta lämpimämpi vesi tarjoaa myöhemmissä kasvuvaiheissa enemmän ra-
vintoa ja nopeuttaa poikasten kasvua joessa. Tämä saattaa kasvattaa pohjoisia 
lohikantoja, mutta vastakkaisetkin vaikutukset ovat mahdollisia: koska joet läm-
penevät merialueita nopeammin, lähtevät vaelluspoikaset mereen liian aikaisin 
ja voivat päätyä jälleen ravintotilanteen kannalta epäsuotuisiin olosuhteisiin. 

Laajassa, yhteensä 67 Pohjois-Atlantin jokea kattaneessa, tutkimuksessa ha-
vaittiin Pohjois-Atlantin lohien vaelluksen mereen aikaistuneen 2,5 päivää vuo-
sikymmenessä152. Toisaalta lämpimän veden ja matalan vedenpinnan vuoksi 
nousu takaisin jokiin viivästyy, ja lohet altistuvat aiempaa enemmän taudeille. 
Lohen kyvystä sopeutua ilmastonmuutokseen ei ole toistaiseksi riittävästi tie-
toa, ja lohenkalastuksen ohjauksessa tulisikin noudattaa riittävää varovaisuutta, 
jotta paikalliset lohikannat voisivat säilyä elinkelpoisina ympäristöolosuhteiden 
muuttuessa153. Suomessa yli 90 prosenttia lohikannoista on jo menetetty jokien 
patoamisen seurauksena154.
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selkäRAngATTOmAT
Hyönteisillä ja muilla selkärangattomilla eläimillä on keskeinen merkitys paitsi 
suoraan osana arktisia ravintoverkkoja myös muun muassa ravinteiden kierros-
sa, pölytyksessä, hajotustoiminnassa ja loislajeina. Arktisten selkärangattomi-
en osalta tutkimustieto on erityisen puutteellista ja hajanaista, mutta joitakin 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia on jo nähtävissä myös hyönteismaailmassa. 
Arktisiin olosuhteisiin sopeutuneet hyönteislajit kärsivät ja taantuvat siinä mis-
sä isommat selkärankaisetkin: lämpeneminen on liitetty muun muassa arktisten 
perhoslajien aiempaa pienempään kokoon ja heikentyneeseen leviämiskykyyn155. 
Alkuperäiskansojen havainnot puolestaan viittaavat huomattaviin muutoksiin, 
kuten kokonaan uusien hyönteislajien ilmaantumiseen sekä perinteisten lain-
alaisuuksien murtumiseen – esimerkiksi mäkäräiset ovat paikoin runsastuneet 
ennen hyttysiä156. Tulevaisuudessa halla- ja tunturimittarituhot lisääntyvät ja 
ulottuvat entistä pohjoisemmaksi157, ja luultavasti kokonaan uusiakin tuholaisia 
on odotettavissa. 

Puutiaiset runsastuvat ja leviävät yhä pohjoisemmaksi

Punkit eli puutiaiset ovat viime aikoina runsastuneet voimakkaasti sekä Suo-
messa että muualla Euroopassa. Suomessa tavataan kahta ihmiselle haitallista 
punkkilajia: tavallista puutiaista (Ixodes ricinus) ja taigapunkkia (I. persulcatus). 
Molemmat lajit levittävät borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta ja niiden isän-
täeläimetkin, eli luonnonvaraiset nisäkkäät, lemmikki- ja kotieläimet sekä ih-
minen, ovat samat. Borrelia-bakteerit ja puutiaisaivokuumevirukset lisääntyvät 
erityisesti myyrissä ja muissa pikkunisäkkäissä, mutta kauriit ja muut isot nisäk-
käät vaikuttavat punkkien runsauteen, sillä ne levittävät punkkeja tehokkaasti 
uusille alueilla ja tarjoavat naaraille riittävän suuren veriaterian runsaan muna-
määrän tuottamiseen158.

Pohjoisin havainto puutiaisaivokuumeesta Suomessa ja samalla koko maailmas-
sa on Perämeren rannikolla sijaitsevasta Simon kunnasta159. Leudommat talvet ja 
lisääntynyt sadanta johtavat luultavasti punkkien leviämiseen ja runsastumiseen 
yhä pohjoisempana160.

 Tunturijärvien pienet äyriäiset

Suomen tunturijärvissä uiskentelee muutamia selkärangattomia lajeja, jotka 
ovat sopeutuneet kylmiin, vähäravinteisiin vesiin eikä niitä tavata meillä mis-
sään muualla. Lehtijalkaiset ovat muutaman senttimetrin mittaisia äyriäisiä, 
jotka viettävät aikaansa uiden rauhallisesti selällään, keskiruumiissa oleva lehti-
jalkarivistö rytmikkäästi aaltoillen. Suomesta on löydetty kaksi lehtijalkaislajia, 
Polyartemia forcipata ja Branchinecta paludosa. Näistä ainakin B. paludosa 
näyttäisi selviävän ainoastaan alle 13 asteisessa vedessä161. Kilpikidusjalkaiset 
(Lepidurus arcticus) ovat puolestaan ulkoisesti hiukan sammakon nuijapäitä 
muistuttavia, viileiden puurajan yläpuolisten vesien eläviä fossiileja, jotka ovat 
säilyneet muuttumattomina 250 miljoonaa vuotta162. Koska nämä pienvesien sel-
kärangattomat äyriäiset ovat hyvin herkkiä monille ympäristötekijöiden muu-
toksille, on niillä tärkeä rooli paitsi osana ravintoverkkoa myös niin sanottuina 

ilmentäjälajeina. Lehtijalkaisia on verrattu kaivoksissa aikoinaan käytettyihin 
kanarialintuihin, jotka toimivat varhaisina varoitusmerkkeinä muuttuvista olo-
suhteista160. Norjassa lehtijalkaisten esiintymisalueen on jo todettu kutistuneen 
ja esiintymisen alaraja on kivunnut neljässäkymmenessä vuodessa tunturinrin-
nettä noin 200 metriä ylöspäin160. Suomessa kattavia tutkimuksia ei ole toistai-
seksi tehty. 
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BARenTsInmeRI jA sen lAjIsTO 
Barentsinmeri on Suomea lähin arktinen meri, lähimmillään etäisyyttä Suomen 
rajalta Varanginvuonon rantaan on alle 30 kilometriä. Barentsinmeri on Poh-
joiseen Jäämereen kuuluva, noin 1,4 miljoonan neliökilometrin mannerjalustal-
la sijaitseva merialue, joka rajautuu idässä Franz Josefin maahan, pohjoisessa 
Huippuvuoriin ja lännessä Norjanmereen. Barentsinmeri on perinteisesti ollut 
tärkeä valaanpyynti- ja kalastusalue, ja suuri kalastuspaine yhdessä kalakanto-
jen luontaisten vaihteluiden kanssa on johtanut useisiin kannanromahduksiin 
viime vuosikymmeninä. Barentsinmeren lämpötila on kohonnut 1970-luvulta 
lähtien, erityisen voimakkaasti 1990-luvun puolivälistä163. Lämpeneminen on 
muun muassa pidentänyt kesäkautta 20 viikolla viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana ja johtanut vuotuisen kasviplanktonmaksimin aikaistumiseen  
50 päivällä 164, 165. Lisäksi monet lajienväliset riippuvuussuhteet ovat katkenneet 
tai muuttuneet162.

Kalasto. Barentsinmeren kalaston tärkeimmät lajit ovat villakuore (Mallotus 
villosus), jäämerenseiti (Boreogadus saida), turska (Gadus morhua), kolja 
(Melanogrammys aeglefinus) ja silli (Clupea harengus). Eri kalalajien runsau-
dessa on suurta vuosittaista vaihtelua, joka liittyy paitsi kalastuspaineeseen ja 
lajien väliseen vuorovaikutukseen myös polaaririntaman eli kylmän ja lämpimän 
meriveden kohtaamisalueen sijaintiin. 

Linnut. Barentsinmerellä sijaitsevat, pääosin ruokki- ja lokkilinnuista koostuvat, 
lintuyhdyskunnat kuuluvat maailman suurimpiin166. Linnuilla on suuri merkitys 
alueen kalakannoille, sillä on arveltu, että alueen 20 miljoonaa merilintua kulut-
tavat noin 1,2 miljoonaa tonnia meribiomassaa vuosittain167. 

Valaat. Merinisäkkäistä Barentsinmerellä tavataan säännöllisesti seitsemää 
hyljelajia, 12 valaslajia sekä viittä pyöriäis- ja delfiinilajia. Osa lajeista lisääntyy 
muualla ja ainoastaan ruokailee Barentsinmerellä, osa elää alueella pysyvästi. 
Valaslajeista Koillis-Atlantilla runsaslukuisimpia ovat lahtivalaat (Balaenoptera 
acutorostrata), sillivalaat (Balaenoptera physalus) ja ryhävalaat (Megaptera 
novaeangliae). Myös maitovalaita (Delphinapterus leucas) ja grönlanninvalaita 
(Baleana mysticetus) esiintyy säännöllisesti alueella. Hylkeistä grönlanninhylje 
(Pagophilus groenlandicus) on yleisin. Barentsinmeren-Huippuvuorten grön-
lanninvalaspopulaation on arveltu olleen kaikkein suurin maailman neljästä 
osapopulaatiosta ennen kaupallisen valaanpyynnin aloittamista, mutta nykysin 
se on äärimmäisen uhanalainen. Valaanpyyntiä tai muuta haitallista toimin-
taa ei ole harjoitettu alueella viimeisen vuosisadan aikana, mutta populaatio ei 
ole oleellisesti elpynyt168. Arvioiden mukaan alueella elää nykyisin korkeintaan  
50–120 grönlanninvalasta169.

Jääkarhu (Ursus maritimus). Barentsinmeren jääkarhupopulaation tuorein 
kanta-arvio, 2 650 karhua, on vuodelta 2004170. Norjan alueella vuonna 2015 
toteutettu jääkarhulaskenta antaa viitteitä siitä, että Barentsinmeren kanta olisi 
kasvussa171, mutta toisaalta heikkojen jääolosuhteiden on raportoitu vähentäneen 
pesintää alueella viime vuosina172.  

Odotettavissa lajistomuutoksia ja lisääntyvää liikennettä

Ilmaston lämpenemisen aiheuttama jääpeitealueen pieneneminen, jään haurastumi-
nen sekä alueiden välisten yhteyksien katkeaminen on vakava uhka kaikille jäästä 
riippuvaisille lajeille, kuten jääkarhulle, mursuille ja hylkeille. Suorien ilmastovai-
kutuksien lisäksi myös muutokset saaliseläinten määrässä, ympäristömyrkyt sekä 
lisääntynyt ihmistoiminta eläinten elinalueilla heikentävät niiden selviytymismah-
dollisuuksia. Meriveden lämpeneminen ja jääolosuhteiden heikkeneminen mah-
dollistavat boreaalisten lajien leviämisen Barentsinmerelle sekä joidenkin nykyis-
ten lajien runsastumisen. 

Todennäköisesti lämpenemisestä hyötyviä lajeja ovat muun muassa turska, lah-
tivalas, villakuore ja silli. Vastaavasti esimerkiksi pohjankatkaravun ennustetaan 
kärsivän173. Lajien lisääntymis- ja elinalueet luultavasti muuttuvat, ja ylempien 
ravintoverkon tasojen perustana oleva levätuotanto voi laskea. Eläinplankton- ja 
äyriäislajistossa tapahtuvat muutokset saattavat johtaa ravintoarvoltaan ja ener-
giapitoisuudeltaan heikompien lajien runsastumiseen171, 174, mikä voi olla kohtalo-
kasta alueen linnuille ja merinisäkkäille175.

Lintuihin ilmastonmuutos vaikuttaa myös epäsuorasti: merijään sulaessa yhä ai-
emmin keväällä joutuvat jääkarhut etsimään ravintoaan kuivalta maalta ja voivat 
rosvota jopa 90 prosenttia muun muassa valkoposkihanhien, haahkojen sekä iso-
lokkien pesistä176. Monimutkaisten vuorovaikutusten vuoksi ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia alueen eläimistölle on kuitenkin lähes mahdotonta ennustaa. 

Ilmastonmuutoksen ohella suuri uhka alueen eläimistölle muodostuu öljy- ja kaa-
suteollisuudesta. Ankarat olosuhteet ja yksinkertainen, vähälajinen ravintoverkko 
tekevät Barentsinmeren ekosysteemistä erityisen haavoittuvaisen mahdollisen öl-
jyonnettomuuden suhteen. Öljykuljetusten ja muun rahtiliikenteen ennustetaan li-
sääntyvän alueella ilmaston lämmetessä, ja samalla onnettomuusriski, meluhaitat 
ja muu häirintä kasvavat.

BARenTsInmeRen kesä-
kAusI On PIdenTYnYT 
20 vIIkOllA vIImeIsen 

30 vuOden AIkAnA.

El Niño = 3-7 vuoden välein esiintyvä sääilmiö, 
joka aiheutuu Tyynellämerellä tapahtuvista ilman-
paineen muutoksista. Heikentynyt ilmanpaineen  
ero valtameren itä- ja länsiosien välillä heikentää 
ilmavirtauksia ja johtaa muutoksiin meren pinta-
lämpötiloissa. El Niñon vallitessa Tyynenmeren 
itäosissa sataa tavallista enemmän, kun taas 
Indonesian ja Australian alueella on normaalia 
kuivempaa. 

Palautevaikutus (palauteilmiö, palaute- 
kytkentä) = Ilmaston lämpenemiseen liittyvät,  
ilmiötä vahvistavat vaikutukset. Esimerkiksi ilmas-
ton lämmetessä jää- ja lumipeitteisen maan pinta-
ala pienenee. Paljas maa heijastaa huomattavasti 
vähemmän auringon säteilyä lumeen verrattuna, 
jolloin suurempi osa säteilystä imeytyy ja lämmittää 
maan pintaa, voimistaen ilmaston lämpenemistä 
edelleen. Sama ilmiö vaikuttaa myös merialueilla.

Fennoskandia = Maantieteellinen alue, johon 
sisältyy Skandinavian niemimaa, Suomi, Itä-Karjala 
ja Kuolan niemimaa. 

Arktinen vahvistuminen, arctic amplification 
= Arktisten alueiden muuta maapalloa voimakkaam-
pi lämpeneminen. 

Tulokaslaji = Alkuperäiseen lajistoon kuuluma-
ton, parin viime vuosisadan aikana Suomeen itse 
levinnyt eliölaji. Esimerkiksi lämpimien ajanjaksojen 
myötä luontaisesti elinaluettaan lähialueilta laajen-
tava laji. 

Endeeminen = Eliölaji tai alalaji, joka esiintyy 
vain tietyllä, suhteellisen rajatulla maantieteellisellä 
alueella, jolla se on myös kehittynyt omaksi lajik-
seen.

Populaatio = Samaan lajiin samanaikaisesti 
samalla alueella kuuluvien yksilöiden joukko. 
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Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
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