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Ilmastonmuutoksen vaikutukset sääolosuhteisiin ja lajien 
esiintymisalueisiin ovat jo nyt nähtävissä, myös Suomessa. 
Nopeasti lämpenevä ilmasto aiheuttaa kasvi- ja eläinlajien 
häviämistä ja populaatioiden taantumista, pakottaa ne 
levittäytymään uusille alueille ja sopeutumaan eri tavoin. 
Paikkaan sidottua suojelualueverkostoa ei ole suunni-
teltu vastaamaan voimakkaisiin muutoksiin ympäristössä 
ja ilmastossa. Ympäristötiedon foorumin seminaarissa 
15.12.2017 etsittiin vastauksia avainkysymykseen: Miten 
suojelualueet kykenevät turvaamaan luonnon monimuo-
toisuutta muuttuvassa ilmastossa?

ILMASTONMUUTOSTA EI ENÄÄ PYSÄYTETÄ, JA VAIKU-
TUKSET LAJEILLE VOIVAT OLLA RAJUJA SUOMESSA

Suomen ilmasto on jo muuttunut, ja olosuhteet muuttu-
vat nopeammin kuin muualla. Arvioiden mukaan Suomen 
keskilämpötila kohoaa jatkossa jopa 60-90% enemmän 
kuin maapallolla keskimäärin.1

Lämpötilan arvioidaan nousevan kaikkina vuodenaikoina, 
mutta eniten talvella, jolloin ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset ovat selkeimmin havaittavissa. Talvista ennustetaan 
tulevan nykyistä sateisimpia. Jää- ja lumipeitteet ohene-
vat. Talven lisääntyvän pilvisyyden ja sateisuuden takia 
aurinkoa nähdään entistä harvemmin. Talvien lauhtuessa 
monet lumesta ja jäästä riippuvaiset lajit ovat vaarassa 
taantua tai kadota kokonaan. 

Tulevaisuuden kevätkausia luonnehtii entistä aikaisempi 
maaperän kuivuminen, kun taas kesäaikana rankkasateet 
voimistuvat ja lämpötilaennätykset nousevat. Lämpimäm-
mät ja kuivat säät johtavat metsäpalojen runsastumiseen. 
Ne myös mahdollistavat vieraslajien leviämisen Suomeen, 
mikä saattaa vaikeuttaa alkuperäisten lajien selviytymistä 
entisestään. Toisaalta ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
lajistomuutoksia on vaikea ennustaa − osa lajeista reagoi 
hyvinkin nopeasti muutoksiin ja seuraukset voivat olla 
yllättäviä ja äkillisiä, osa vaikutuksista ilmenee viiveellä. 
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SUOMEN LUONTO ON HERKKÄ JA ERITYINEN

Suomen luonto on siitä erikoinen, että meillä kohtaavat 
monet päälevinneisyydeltään pohjoiset ja eteläiset lajit. 
Juuri tällaisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset 
lajistoon ovat selkeästi havaittavissa. Ilmastonmuutos 
siirtää lajien esiintymisalueita kohti pohjoista ja vuorien 
lakia. Tämä näkyy jo nyt esimerkiksi lintulajien levinnei-
syyden ja runsaussuhteiden muutoksissa. Yhä useammin 
eteläisiä lajeja tavataan entistä pohjoisempana – samaan 
aikaan kun pohjoisten lajien elintila kapenee mitä pohjoi-
semmaksi mennään.

LINNUT KERTOVAT ELINOLOJEN MUUTOKSISTA

Linnut ovat yksi herkimmistä ilmastomuutoksia indikoi-
vista eliöryhmistä. Olosuhteiden muuttuessa lintujen on 
helppo ottaa siivet alleen ja levittäytyä uusille alueille. 
Esimerkiksi aiemmin vain eteläisemmässä Suomessa viih-
tynyttä mustarastasta tavataan jo Etelä-Lappia myöten. 
Samalla pohjoiset lajit, kuten järripeippo, ovat vetäytyneet 
yhä pohjoisempaan. 

LUOMU KULUTTAA 
VÄHEMMÄN ENERGIAA KUIN 

TAVANOMAINEN MAATALOUS.

Lämpötilan nousu vaikuttaa myös suoraan lintujen pesin-
nän sekä kevät- ja syysmuuttojen ajankohtiin. Samaan 
aikaan kun osa muuttolinnuista viipyy syksyllä yhä pidem-
pään tai talvehtii Suomessa, pärjäävät tietyt pohjoisen 
linnut yhä huonommin niiden alkuperäisillä elinalueilla. 
Esimerkiksi tunturilintujen määrät ovat vähentyneet huo-
lestuttavasti ja joidenkin tunturilajien on arvioitu häviävän 
kokonaan Suomesta vuosisadan loppuun mennessä.

PYSTYVÄTKÖ LAJIT SOPEUTUMAAN JA  
VOIMMEKO ME AUTTAA SIINÄ?

Elinympäristöjen muuttuessa lajien on joko kyettävä vaih-
tamaan elinympäristöään tai sopeutumaan muutokseen. 
Suurimmassa vaarassa ovat hitaasti lisääntyvät, erikoistu-
neet ja uhanalaiset lajit sekä lajit, jotka eivät helposti pysty 
levittäytymään uusille alueille. 

Saimaannorppa on yksi hyvin tunnettu esimerkkilaji, jonka 
kannan elvyttämiseksi on otettu käyttöön monipuolinen 
suojelukeinovalikoima. Luonnon lumesta kasatut apuki-



nokset ovat nykyisin jo lähes edellytys saimaannorppien 
lisääntymiselle ja kuuttien selviämiselle keväälle asti, 
jolloin kuuttien vieroitus tapahtuu. Ilmaston lämmetessä 
saimaannorpan selviäminen voikin olla pitkälti pesintää 
helpottavien toimenpiteiden, kuten apukinosten ja kein-
opesien varassa.

Parhaillaan tutkimuskentällä selvitetään, voisiko lajeja 
avustaa niiden leviämisessä. Avustetulla leviämisellä tar-
koitetaan ilmastonmuutoksen vuoksi vaarantuneen lajin 
tai populaation siirtämistä alueelle, jolle se ennusteiden 
mukaan muutenkin siirtyisi ilmaston muuttuessa - jos 
aikaa olisi tarpeeksi.  Avustettu leviäminen voisi auttaa 
esimerkiksi herkän ruijanesikon kaltaisia uhanalaisia lajeja 
siirtymään uusille alueille.

Avustetussa leviämisessä on kuitenkin sekä eettisiä, lain-
säädännöllisiä että biologisia haasteita. Sen vaikutuksia ja 
lajikohtaisia hyötyjä on vaikea ennustaa. Siirrettävät lajit 
saattavat muun muassa häiritä uuden ympäristön alku-
peräislajistoa ja valinta siirrettävistä lajeista on ihmisen 
vastuulla. Jos menetelmää sovellettaisiin, sen aiheuttamat 
riskit ja hyödyt tulisi punnita tarkasti.  

ILMASTONMUUTOKSEN JA LUONTOKADON 
ONGELMAT LIMITTYVÄT

Ilmastonmuutos ei ole ainoa syy luonnon monimuo-
toisuuden heikkenemiseen, vaan se vaikuttaa yhdessä 
muiden globaalien muutosten kanssa. Monien tekijöiden 
yhteisvaikutukset aiheuttavat entistäkin suuremmat 
haasteet lajien selviytymiselle. Maankäytön paineessa 
pirstoutuneet elinympäristöt ja pienentyvät elinalueet 
heikentävät populaatioiden kykyä selvitä ilmastonmuu-
toksen vaikutuksista, jolloin toisiinsa kytkeytyneet globaa-
limuutokset voimistavat toistensa vaikutuksia. ILMASTONMUUTOKSEN 

HILLINTÄ ON AVAINASEMASSA 
MONIMUOTOISUUDEN SUOJELUSSA



Ilmastonmuutoksen hillintä on avainasemassa luonnon 
monimuotoisuuden suojelussa. Kansainvälisten arvioiden 
mukaan jopa joka 20. laji on vaarassa kuolla sukupuut-
toon2, vaikka Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa 
pysyttäisiin. 

 
LUONNONSUOJELUALUEET TÄRKEÄSSÄ  
ROOLISSA

Luonnonsuojelualueet ovat erittäin merkittäviä lajien 
elinympäristöjen säilymiselle. Monet pohjoisista havu-
metsien ja suoalueiden lajeista suosivat erityisesti 
suojelualueita. Esimerkiksi talvehtivat uivelot ovat 
Suomessa runsastuneet lähes kaksi kertaa nopeammin 
luonnonsuojelualueilla kuin luonnonsuojelualueiden 
ulkopuolella.3

Luonnonsuojelualueilla on merkittävä rooli lajistoon 
kohdistuvien ilmastovaikutusten hidastamisessa. Suo-
jelualueet puskuroivat pohjoisten lajien vetäytymistä 
sekä edesauttavat vaativampien eteläisten lajien levit-
täytymistä. Puskurointikykyyn vaikuttaa kuitenkin alueen 
ominaispiirteet kuten se, miten eri habitaatit ovat edus-
tettuina alueella ja kuinka laajoja ja kytkeytyneitä alueet 
ovat. 

KOHTI DYNAAMISTA, ILMASTOVIISASTA  
LUONNONSUOJELUA 

Suomessa on selvitetty tarkalla resoluutiolla ilmaston-
muutoksen etenemisnopeutta maamme suojelualuever-
kostossa. On ilmeistä, että ilmastonmuutos tulee muut-
tamaan myös luonnonsuojelualueita − kuinka nopeasti, 
riippuu niiden sijainnista ja pinnanmuotojen vaihtelusta. 
Uuden tutkimustiedon tulisi ohjata luonnonsuojelun toi-
menpiteiden suunnittelua.

KYTKEYTYNEET 
SUOJELUALUEET EDISTÄVÄT 

LAJIEN LEVITTÄYTYMISTÄ 
UUSILLE ALUEILLE.
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Parhaiten ilmastonmuutoksen haasteisiin pystyvät vas-
taamaan suuret ja kytkeytyneet suojelualueet. Eteläisten 
lajien levittäytyessä Suomeen monet uudet alueet voivat 
täyttää lakisääteiset luonnonsuojeluvaatimukset, vaikka 
aikaisemmin kriteerit eivät olisi täyttyneet. Tähän tulisi 
varautua päivittämällä suojelualueverkostoa.

Ilmastoviisas luonnonsuojelu ottaa huomioon ilmas-
tonmuutoksen alueelliset muutokset ja edistää lajien 
sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin sekä muuttamista 
suotuisemmille alueille. Muuttuvan ilmaston myötä 
suojelualueiden laadun merkitys kasvaa entisestään.  
Laajat ja kytkeytyneet suojelualueet ovat edellytys lajien 
elinvoimaisuudelle, sillä ne mahdollistavat suuremmat 
populaatiokoot sekä edistävät sopeutumista ja siirtymistä. 
Suuremmat populaatiokoot ylläpitävät myös lajien sisäistä 
geneettistä monimuotoisuutta, mikä luo lajille paremmat 
edellytykset sopeutua ympäristömuutoksiin. 

LUONNON TURVAAMINEN ON TÄRKEÄÄ MYÖS 
SUOJELUALUEIDEN ULKOPUOLELLA

Resurssien ollessa niukat on mietittävä, millaisiin toimen-
piteisiin niitä halutaan keskittää. Laajat ja toisiinsa kytkey-
tyneet suojelualueet ovat avain lajien tehokkaan suojelun 
kannalta, ne eivät yksin riitä turvaamaan luonnon moni-
muotoisuutta. 

Monimuotoisuutta tulisi vaalia myös suojelualueiden ulko-
puolella, talousmetsissä ja kaupungeissa. Kaikessa maan-
käytössä tulisi huomioida monimuotoisuuden säilyminen. 
Kaupungistuvassa maailmassa viheralueilla ja kaupunkien 
luontokohteilla on yhä merkittävämpi rooli monimuotoi-
suuden kannalta. 

Koska ihminen on loppukädessä se, joka valitsee ja 
päättää suojelutoimenpiteistä, on lopulta kyse arvovalin-
noista. Miten monimuotoisuuden turvaaminen nostetaan 

MONIMUOTOISUUTTA TULISI 
VAALIA YHÄ PAREMMIN 

MYÖS SUOJELUALUEIDEN 
ULKOPUOLELLA
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päätöksenteon ytimeen ja millaisia habitaatteja halutaan 
vaalia? Mitä lajeja halutaan suojella ja mitkä lajit priorisoi-
daan toisten edelle?

 

SUOSITUKSIA

•  Ensiarvoisen tärkeää on hillitä ilmastonmuutosta kan-
sainvälisellä tasolla. Samalla on varauduttava muutoksiin, 
joita ei voida enää pysäyttää.

•  Suojelualueiden tulee ilmastonmuutoksen haasteiden 
vuoksi olla entistä laajempia ja kytkeytyä paremmin 
toisiinsa.

•  Suomessa on siirryttävä ilmastoviisaaseen luonnon-
suojeluun. Koska suojelualueiden olosuhteet ja lajistot 
tulevat muuttumaan, luonnonsuojelun toimenpiteiden 
tulee osaltaan vahvistaa lajien sopeutumiskykyä.

•  Heikosti leviävien lajien tueksi on tehtävä elinympäris-
töjen ennallistamistoimia ja vahvistettava ekologisia 
käytäviä.

•  Monimuotoisuutta tulisi vaalia yhä paremmin myös 
suojelualueiden ulkopuolella, kuten talousmetsissä ja 
kaupungeissa. Tarvitsemme yhteistyötä eri maankäyttö-
muotojen välillä - monimuotoisuuden turvaamisen tulisi 
olla yhteinen tavoite.

•  Kaupunkiluonnon ja toisiinsa kytkeytyneiden vihera-
lueiden kasvava merkitys luonnon monimuotoisuudelle 
tulee ymmärtää paremmin kaupunkisuunnittelussa.

1 Ruosteenoja ym. 2016 http://www.geophysica.fi/pdf/geophy-
sica_2016_51_1-2_017_ruosteenoja.pdf

2 Urban 2015 Science 348: 571-573 http://science.sciencemag.org/con-
tent/348/6234/571

3 Pavon-Jordan et al. 2015 Divers Distrib 21:571

•  Uusien suojelukeinojen, kuten avustetun leviämisen, mah-
dollista käyttöä,  tulisi arvioida tarkasti ja tapauskohtai-
sesti Lisää monitieteistä tutkimusta avustetun leviämisen 
kaltaisista keinoista tarvitaan. 

•  Tutkijoiden, päättäjien ja kansalaisten on käytävä arvokes-
kustelua siitä, miten ja millaista luontoa tulisi suojella.

LIITTEET
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