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Suomen ilmasto on lämmennyt 2,3 (±0,4) °C  1800-luvun 

puolivälistä

Ilmasto-opas.fi, Ilmatieteen laitos

Ilmasto-opas.fi, Ilmatieteen laitos
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● Epävarmuutta ilmastonmuutoksen ja 
sen vaikutusten ajoittumisesta, 
suuruudesta ja nopeudesta

● Ilmastonmuutos

• tulee vaikuttamaan luonnontilaisiin 
alueisiin

• tulee vaikuttamaan suojelualueisiin

● Ilmastonmuutos voi voimistaa 
maankäytön aiheuttamia haitallisia 
vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuuteen

➢ Luonnonsuojelulain keinot keskeisiä 
monimuotoisuuden turvaamisessa 
muuttuvassa ilmastossa
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Ilmastonmuutos on merkittävä monimuotoisuuteen vaikuttava 
muutostekijä

IPBES 2019



Näkökulmia:

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa –

SUMI-hanke (2017-2019)

• Suojelualueiden pienipiirteinen monipuolisuus ja 
puskurointikyky

• Eliölajiston muutokset ja sopeutumiskyky 

• Ilmastonmuutokselle herkät elinympäristöt ja 
luontotyypit 

• Suojelualueiden merkitys kivennäismaiden metsien 
hiilivarastona ja -nieluna 

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suojelualueverkosto_muuttuvassa_ilmastossa_SUMI

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suojelualueverkosto_muuttuvassa_ilmastossa_SUMI


Luonnonsuojelualueiden 
paikallisilmasto muuttuu



Miten Suomen luonnonsuojelualueiden paikallisilmasto muuttuu?

• Alueelliset ilmastoskenaariot lisättiin 1981-2010 

ilmastopintoihin

• Kolme kasvihuonepäästöskenaariota (RCP2.6, RCP4.5 ja 

RCP8.5), kaksi ajanjaksoa (2040-2069, 2070-2099)

• Globaalit CMIP5 aineistot (23 mallin ensemble) 

tilastollisesti tarkennettuna tutkimusalueelle

• 50 m x 50 m hila-aineisto

Laskennat: Juha Aalto, Ilmatieteen laitos

RCP4.5. 2040-2069Lämpösumma 1981 - 2010



Kolme esimerkkiä / 1981-2010 vs. 

RCP4.5. 2040-2069

1. Pallas-Yllästunturin

kansallispuisto; korkeusvaihtelu > 

500 m, elinympäristöjä

kuusimetsistä tunturipaljakkaan

2. Oulangan kansallispuisto; 

korkeusvaihtelu n. 230 m, 

jokilaaksoja, kuusimetsiä

3. Torronsuon kansallispuisto; laaja, 

tasainen suoalue

© Tero Laakso

© Mari Limnell

© Riku Lumiaro

Miten Natura-alueiden paikallisilmasto muuttuu?

RCP4.5. 2040-2069



Torronsuon kansallispuisto © Tero Laakso (flickr, CC BY2.0)

Lämpösumman 

vaihteluväli 1981-2010: 

1170-1218

Lämpösumma 2040-2069: 

1527-1584

1981-2010 vs. RCP4.5. 2040-2069

Miten Natura-alueiden paikallisilmasto muuttuu?



Torronsuo National Park © Tero Laakso (flickr, CC BY2.0)

Oulangan kansallispuisto © Mari Limnell

Lämpösumma 2040-2069:

927-1158

Miten Natura-alueiden paikallisilmasto muuttuu?

Lämpösumma 1981-2010: 

630-838



Lämpösumma 

1981-2010: 334-729

Lämpösumma 

2040-2069: 510-1047

Pallastunturi. Kuva: Riku Lumiaro

Miten Natura-alueiden paikallisilmasto muuttuu?



Natura 2000 alueiden paikallisilmasto nyt ja tulevaisuudessa (2070-2099)

Useimmilla Natura-alueilla paikallisilmasto muuttuu voimakkaasti
Heikkinen ym. (Sc.Rep.2020)



Lajit muuttuvassa 
ilmastossa



16

● Lajien haavoittuvuus

● Lajien esiintymien ja populaatioiden 
altistuminen (exposure) 
ilmastonmuutokselle (kuinka 
voimakkaita muutoksia ennustetaan 
lajin esiintymispaikoille)

● Lajien herkkyys (sensitivity) eri 
ilmastotekijöiden muutoksille

● Lajien sopeutumiskyky (adaptive
capacity) muuttuvassa ilmastossa 

(Foden ym. 2013; Foden ym. 2019; Pacifici ym. 2015; 
Willis ym. 2015)

Lajien haavoittuvuus muuttuvassa ilmastossa



Lajien sopeutumismahdollisuudet muuttuvassa ilmastossa
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Niin yksilöillä kuin populaatioilla on lämpötilan ja 

muiden ilmastotekijöiden asettamat rajat:

OPTIMI

KUOLEMAKUOLEMA JUURI

SELVIYTYY

JUURI

SELVIYTYY

LISÄÄNTYMINEN

● llmaston muuttuessa:

• Lajien sopeuduttava muuttuneisiin 
uusiin olosuhteisiin

• Tai siirryttävä uusille alueille 
ilmastovyöhykkeiden mukana

● Lajin elinympäristön määrä ratkaisee, 

pystyykö laji siirtymään

● Mikäli laji ei pysty sopeutumaan eikä 

siirtymään

• → Häviäminen/sukupuutto

• alueellinen

• maailmanlaajuinen



Keskeisiä tutkimuskysymyksiä:

● Havaitut ja ennustetut lintulajien levinneisyyden 
muutokset suojelualueilla ja suojelualueiden 
ulkopuolella

● Havaitut lajien populaatiomuutokset 
suojelualueverkostossa

● Siirtyvätkö lajien populaatiot pohjoista kohti 
ilmaston muuttuessa?

Suojelualueverkoston merkitys muuttuvassa ilmastossa –

esimerkkinä linnut



Suojelualueet lieventävät ilmastonmuutoksen negatiivisia 

vaikutuksia lajistoon
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● Suojelullisesti merkittävien lintujen lajimäärä oli 

korkeampi suojelualueilla kuin suojelematto-

milla alueilla, ja säilyi korkeampana 

vuosista1974-89 vuosiin 2006-10

● Lajimäärä pieneni suolinnuilla ja 

tunturilinnuilla, jotka ovat pohjoisia lajeja

● Lajimäärä kasvoi kosteikkolinnuilla, joilla on 

eteläinen levinneisyys

● Suojelualueilla keskeinen merkitys lajiston 

säilyttämisessä ilmaston muuttuessa

● Suojelualueet lieventävät ilmastonmuutoksen 

negatiivista vaikutusta

Virkkala et al. 2014, Ecol. Evol. 4:2991-3003
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● Havaitut linnustonmuutokset ennustettujen muutosten suuntaisia

● Suojelualueet hillitsevät ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia lajistoon

● Suojelualueverkoston laajuus kussakin elinympäristössä keskeinen tekijä sopeutumisessa 

ilmastonmuutokseen

• esim. metsiä suojeltu vähän Etelä-Suomessa

● Kokonaislintutiheys suojelualueilla pienentynyt huolimatta ilmaston lämpenemisestä → 

lajit eivät siirry yhtä nopeasti kuin ilmasto muuttuu

● Lajien populaatiot siirtyvät suojelualueilla pohjoista kohti, keskimäärin 1,8 km/vuosi

● Päätökset suojelualueverkostosta, kuten erilaiset suojeluohjelmat, tehty aikanaan 

oikeansuuntaisesti suhteessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Suojelualueet hillitsevät
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia



Luontotyypit 
muuttuvassa 
ilmastossa



Abioottisia ja bioottisia muutoksia

Luontotyypit/elinympäristöt/ekosysteemit muuttuvassa 

ilmastossa

● Lämpötilan nousu, muutokset sateiden määrässä, olomuodossa ja ajoittumisessa, 

sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tai merenpinnan nousu

➢ Kuivuutta tai tulvia, vedenpinnan tason vaihteluiden lisääntymistä, tulvarytmin 

muutoksia, lumi- tai jääpeitteisen ajan lyhenemistä, ikiroudan sulamista, 

häiriöiden lisääntymistä

● Lajit reagoivat yksilöllisesti muuttuvaan ilmastoon ja muuttuviin kilpailuolosuhteisiin

➢ Muutoksia luontotyyppien/elinympäristöjen/ekosysteemien rakenteeseen, 

toimintaan ja lajistoon



● Eri syistä mahdollisesti häviäviä/voimakkaasti väheneviä luontotyyppejä:

• Rannikon hauru- ja meriajokasvallit, primäärisukkesiovaiheen luontotyypit

• Tuntureiden lumenviipymät ja routavaikutteiset luontotyypit

• Palsat

● Talviolosuhteiden muutoksista kärsiviä luontotyyppejä:

• Rannikon sekä sisävesien ja niiden rantojen jääeroosiosta hyötyvät luontotyypit

• Kevättulvien aikaistuminen ja pieneneminen heikentää tulvavaikutteisia luontotyyppejä ja voi vaikuttaa myös aapasoihin

● Luontotyypin sijainti tai pieni koko:

• Tunturi-Lapin pienvedet

• Muut tuntureiden luontotyypit

• Virtavesien latvapurot

● Ilmastonmuutoksen vaikutus samansuuntainen kuin jo käynnissä oleva luontotyypin muutos:

• Avoimien ja puoliavoimien luontotyyppien umpeenkasvu lämpötilan nousun seurauksena – perinnebiotoopit, avoimet ja 
puoliavoimet kallioluontotyypit, pienialaiset avosuot

• Eteläiset aapasuot - kuivuminen ja karuuntuminen

● Todennäköisesti tunnistettu vasta kaikkein ilmeisimmin ilmastonmuutoksesta kärsivät luontotyypit

Ilmastonmuutokselle herkimpiä luontotyyppejä



Ilmastonmuutoksen 
merkitys 
muutostekijänä kasvaa 
tulevina 
vuosikymmeninä



Ilmastonmuutos luontotyyppien ja lajien tulevaisuuden 

uhkatekijänä
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Luontotyyppien uhkatekijät kaikilla arvioiduilla luontotyypeillä.

Uhkatekijät niiden kokonaismerkityksen mukaisessa järjestyksessä
(Kontula & Raunio (toim.) 2018; Kuva Kontula 2020)

Uhanalaisten (CR-VU) ja silmälläpidettävien (NT) lajien uhkatekijät

Niiden yleisyyden mukaan järjestettynä.
(Hyvärinen ym. 2019)



Suojelualueet ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnässä 

ja siihen sopeutumisessa

Hillintä 

● Suojelualueiden ekosysteemit hiilivarastoina ja hiilinieluina

• On arvioitu, että 15 % maapallon terrestrisistä hiilivarastoista on suojelualueilla (Campell et al 2008)

Sopeutuminen

● Ekosysteemipalvelujen tuotanto

• Vedenpuhdistus, ruoka, virkistys ym. 

● Puskureina häiriöille (esim. tulvat)

➢ Suojelualueet luontopohjaisena ratkaisuna (nature-based solution) ilmastonmuutoksen hillintään ja 

siihen sopeutumiseen



Luonnonsuojelun sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon
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● Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on keskeistä pyrkiä lieventämään 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen

● Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on kyse

• lajien ja luontotyyppien altistumisesta, herkkyydestä ja sopeutumiskyvystä ja

• niistä keinoista, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää

● Toimivien ekologisten yhteyksien säilyttämisen merkitys korostuu 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (huom! myös valtioiden rajat ylittävät 
yhteydet ja ilmastonmuutoksen valtioiden rajat ylittävät vaikutukset) 

● Suojelualueiden ulkopuolella tehtävillä monimuotoisuutta turvaavilla toimilla 
voidaan edistää verkoston sopeutumista ilmastonmuutokseen

• Esim. suojelualueiden lähialueiden (puskurivyöhykkeet) tilan parantaminen

● Ennallistamis- ja hoitotoimien suuntaaminen ilmastonmuutoksen riskialueille, 
kuten

• nopeimmin muuttuvat alueet

• voimakkaimmin muuttuvat alueet

• ilmastonmuutoksen ja maankäytön yhteiset riskialueet

● Refugiot – tunnistaminen ja paikantaminen

Esimerkkejä sopeutumiskeinoista 

suojelualueilla/suojelualueverkostossa:

• Nykyisten maankäyttöpaineiden vähentäminen 
(esim. ennallistamalla, puskurivyöhykkeillä, 

laajentamalla)

• Kytkeytyvyyden lisääminen (esim. ekologiset 

käytävät ja askelkivet, monimuotoisuuden 

huomioiminen maankäytössä)

• Abioottisten olosuhteiden ylläpitäminen (esim. 

veden laatu ja määrä)

• Muita (esim. rajojen tarkistukset, uudet suojelualueet, 

suojelualueverkoston arviointi, vieraslajien kontrollointi) 

(Guidelines on climate change and Natura 2000, EU 2013)



Kiitos!
© Kaisu Aapala


