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Teemana ilmastonmuutosPikkuhäiveperhonen  
(Apatura ilia) levisi Suomeen 
2000-luvun vaihteessa. 
Tällä hetkellä kanta on jo 
maassamme elinvoimainen.
Kuva: Markku Suoknuuti.

Ilmakehän alin kerros eli troposfääri (alailmakehä), jo-
ka meidän leveysasteillamme ulottuu maanpinnasta 
noin kymmenen kilometrin korkeuteen, on otsoniker-

roksen ohella elämän kannalta tärkein ilmakehän ker-
roksista. Tässä kerroksessa ja varsinkin sen alimmassa 
viidessä kilometrissä, on suurin osa ilmakehän massas-
ta, kosteudesta sekä pilvistä, ja siinä valtaosin myös ta-
pahtuvat erilaiset sääilmiöt. Alailmakehän sisältämis-
tä kasvihuonekaasuista vesihöyry ja hiilidioksidi (CO2) 
myös ylläpitävät elämän kannalta sopivaa lämpötilaa 
maapallon pinnalla. 

Maapallon pintalämpötila on kuitenkin aina muut-
tunut ja muuttuu jatkossakin. Esimerkiksi mesotsooi-
sella maailmankaudella 250—65 miljoonaa vuotta 
sitten maapallo oli huomattavasti lämpimämpi ja hiili-
dioksidipitoisuus moninkertainen nykyiseen verrattu-
na. Tuolloin vallitsi todellinen kasvihuoneilmiö. Tämän 
jälkeen alkoi ilmaston viilentyminen, joka huipentui 
pohjoisella pallonpuoliskolla noin 2,6 miljoonaa vuotta 
sitten alkaneen kvartäärikauden jääkausiaikaan. Sen ai-
kana ovat vaihdelleet noin 100 000 vuotta kestäneet jää-
tiköitymisvaiheet ja niiden väliset lämpimämmät jaksot 
eli interglasiaalikaudet. Edellinen lämmin kausi Eem 
oli 131 000—114 000 vuotta sitten, ja sitä seurasi Veik-
sel-jäätiköitymisvaihe. Nyt elämme lämmintä, noin 12 
000 vuotta sitten alkanutta vaihetta, holoseenia. Tämän 
kauden viilentyminen alkoi noin 5 500 vuotta sitten.    

Ihmisen toiminta näkyy CO2-osuuden kasvuna ja 
alailmakehän saastumisena. Ilmakehää lämmittävistä 
hiilidioksidipäästöistä suurin osa on lähtöisin fossiilis-
ten polttoaineiden käytöstä, sademetsien hävittämises-
tä, sementtiteollisuudesta ja liikenteestä. Esiteollisel-
la ajalla ilmakehän CO2-pitoisuus oli luontaisesti noin 
0,026—0,028 % (260—280 ppm), kun se tällä hetkellä 
on noin 0,04 % (keskimäärin 411 ppm) ja kasvaa 2 ppm 

vuodessa. Siitä on tullut merkittävin ihmisen lisäämä 
kasvihuonekaasu, joka selkeästi vaikuttaa ilmakehän 
lämpötilaan globaalisti. 

Toinen merkittävä kasvihuonekaasu on metaani 
(CH4), jonka osuus päästöistä on globaalisti noin 14 % 
(Suomessa 6 %). Sen pitoisuus on yli kaksinkertaistunut 
esiteollisen ajan jälkeen. Metaanin lämmittävä vaiku-
tus on hiilidioksidia 25 kertaa suurempi, ja vaikka se on 
lyhytkestoinen, sen merkitys kasvanee tulevaisuudessa 
ikiroudan sulaessa ja lisääntyvän jätemäärän toimiessa 
lähteenä. Kolmas merkittävä ja pitkäikäinen kasvihuo-
nekaasu on maanviljelystä, metsitetyiltä turvepelloilta 
ja typpilannoitteiden valmistuksesta peräisin oleva di-
typpioksidi (N2O). Se on Suomessa toiseksi yleisin kas-
vihuonekaasu ja merkittävä otsonikerroksen ohentaja.

Vaikka nykyisten kasvihuonekaasujen ihmisen ai-
kaansaama lisäys ei ilmakehän kannalta muutoksena 
olekaan suuri, vaikutus ihmiskunnalle voi olla hyvin-
kin merkittävä. Kun ilmasto muuttuu, niin poikkeamat 
esimerkiksi veden saatavuudessa ja lämpöolojen alueel-
lisessa kehityksessä voivat johtaa paikallisiin katastro-
feihin, myös valtioiden välisiin. 

Luonnon kannalta muuttuva tilanne on huolestutta-
vampi, koska eliölajien sopeutumismahdollisuudet niil-
le liian nopeaan muutokseen ovat vähäisemmät kuin 
ihmisellä. Mitkään rajoitukset eivät pysäytä ilmaston 
lämpenemistä tai alenna pitoisuuksia seuraavaan 50—
100 vuoteen, ne voivat ainoastaan hidastaa sitä. Kuinka 
kauan tämä luonnollisesta ilmaston kehityksestä poik-
keava suuntaus kestää, sitä ei kukaan tiedä.

Tämän lehden artikkelit käsittelevät kymenlaak-
sopainotteisesti ilmaston muutosta viimeisen 12 000 
vuoden aikana ja sitä, mitä viime aikoina luonnossa on 
tapahtunut ja mitä muutokset tulevat jatkossa todennä-
köisesti aiheuttamaan.
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Maisema Haukkavuorelta 
Kananiemensuolle.  
Kuva: Markku Suoknuuti.

Kymenlaakson jääkauden jälkeisten 
ilmaston ja kasvillisuuden muutos-
ten kannalta tärkeitä tekijöitä ovat 
sijainti Suomen etelärannikolla ja 
jääkausihistoria. Sijaintinsa puoles-
ta Kymenlaakso on pääasiassa ete-
läboreaalista kasvillisuusvyöhyket-
tä, jolla useat lauhkean vyöhykkeen 
kasvit kasvavat pohjoisrajallaan. Il-
maston lämmetessä tällaiset kasvi-
lajit runsastuvat ja leviävät pohjoista 
kohti. Tästä syystä jääkauden jäl-
keisiä ilmastonmuutoksia voidaan 
jäljittää tutkimalla kasvien levin-
neisyysalueiden muutoksia. Jääkau-
sihistoriaan taas liittyvät Kymen-
laakson vapautuminen mannerjään 
alta pääosin yli 12 000 vuotta sitten 
ja sitä seurannut maankohoami-
nen ja Itämeren rantaviivan vetäy-
tyminen. Kymenlaaksossa on myös 
runsaasti erikokoisia soita ja pie-
niä järviä, joiden pohjaan kerros-
tuneita turve- ja liejukerroksia voi-
daan käyttää jääkauden jälkeisen 
ilmastonmuutoksen tutkimuksissa. 
Kaikkiaan jääkauden jälkeisen ajan 
luonnonhistoria Kymenlaaksossa 
on rikas ja vaihteleva, ja se tunne-
taan kohtalaisen hyvin pitkän tut-
kimusperinteen ansiosta. 

Jääkauden loppu
Koko Suomen ja suurimman osan 
Pohjois-Euroopasta peittänyt Skan-

dinavian mannerjäätikkö oli laa-
jimmillaan noin 20 000 vuotta sit-
ten, jolloin sen eteläreuna ulottui 
Saksaan ja Puolaan. Ilmaston alet-
tua lämmetä alkoi mannerjäätikkö 
sulaa. Sen eteläreuna saavutti liki-
main nykyisen Suomen eteläranni-
kon leveysasteen (60°) noin 13 000 
vuotta sitten. Merkittävä ajallinen 
kiinnekohta jääkauden loppuvai-
heessa on Salpausselkien synty. Ne 
muodostuivat noin 12 000 vuotta 
sitten, kun ilmasto äkillisesti kyl-
meni ja sulavan mannerjäätikön 
reuna pysähtyi noin tuhannen vuo-
den ajaksi. Tällöin Kaakkois-Suomi 
oli lähes kokonaan veden peitossa. 
Kuivaa maata oli vain paikoin Sal-
pausselkien tasaisilla deltapinnoil-
la. Salpausselkä-vaihe päättyi noin 
11  700 vuotta sitten, kun manner-
jäätikkö alkoi nopeasti sulaa ja sen 
reuna vetäytyä Salpausseliltä luo-
detta kohti. 

Mannerjäätikön sulamiseen liit-
tyy maankohoaminen. Nykyisin 
maa kohoaa Kymenlaakson ranni-
kolla noin kolme millimetriä vuo-
dessa. Jääkauden jälkeisen ajan 
alussa maankohoaminen oli kui-
tenkin huomattavasti nykyistä voi-
makkaampaa, joten silloin meren-
pinta vetäytyi nopeasti ja metsät ja 
suot pääsivät leviämään vedenpin-
nan alta paljastuneelle alueelle. Ky-

menlaakson maapinta-ala kasvoi si-
ten nopeaa vauhtia ensimmäisinä 
jääkauden jälkeisinä vuosituhansi-
na. Vielä 7 000 vuotta sitten meren-
pinta oli Kymenlaakson rannikolla 
30 metriä ylempänä suhteessa ny-
kyiseen merenpinnan tasoon.

Järvien pohjaliejun isotoopit 
ilmastonmuutoksen arkistoina
Jääkauden jälkeisiä ilmastonmuu-
toksia voidaan tutkia monin eri 
menetelmin. Yksi parhaista me-
netelmistä perustuu järvien poh-
jaan hitaasti ja tasaisesti kerrostu-
van pohjaliejun tutkimiseen (kuva 
1). Pohjaliejusta voidaan kairata 
näytesarja pinnasta pohjaan asti, ja 
siitä voidaan tehdä radiohiiliajoi-
tuksia, joiden avulla saadaan sel-
ville näytesarjan ikä. Pohjaliejuun 
kerrostuu myös kasvien tuottamia 
mikroskooppisia siitepölyjä sekä 
isompia kasvinjäänteitä, kuten sie-
meniä ja hedelmiä. Niitä tutkimal-
la saadaan selville jääkauden jälkei-
sen ajan kasvillisuuden muutoksia, 
jotka taas kuvastavat ilmasto-oloja. 
Toinen menetelmä menneisyyden 
ilmaston selvittämiseksi on tutkia 
pohjaliejusta tavallisten alkuainei-
den, kuten hapen ja hiilen, isotoop-
peja. Tämä onnistuu parhaiten sel-
laisista järvistä, joissa pohjaliejun 
kalkkipitoisuus on korkea. Tällai-

sia järviä on Etelä-Suomessa vähän. 
Yksi tunnetuimmista on Saarikko-
niminen järvi Joroisissa, Varkauden 
eteläpuolella. Vaikka Saarikko ei si-
jaitse Kymenlaaksossa, kuvastanee 
sen pohjaliejun isotooppien perus-
teella tehty lämpötilakäyrä melko 
luotettavasti myös Kymenlaakson 
ilmaston kehitystä.

Kuvassa 2 oleva Saarikon jääkau-
den jälkeisen ajan lämpötilan muu-
tosta kuvaava käyrä perustuu jär-
viliejusta tutkittavan selluloosan 
isotooppikoostumukseen. Happi 
on ilmakehän toiseksi yleisin alku-
aine. Menneisyyden ilmastotutki-
muksissa käytetään kahden hapen 
isotoopin, yleisemmän O-16:n ja 
harvinaisemman O-18:n suhdet-
ta. Näiden kahden hapen isotoopin 
suhde kuvastaa lämpötilaa niin, et-
tä ilmaston lämmetessä järven ve-
dessä olevan raskaamman O-18:n 
määrä alkaa kasvaa suhteessa ke-
vyempään O-16:een. Koska näiden 
kahden hapen isotoopin suhde voi-
daan mittaamalla selvittää koko sil-
tä ajalta, kun järviliejua on kerros-
tunut Saarikon pohjaan, saadaan 
jääkauden jälkeisen ajan ilmaston 
kehityksen yleispiirteet selville.  

Saarikon isotooppeihin perustu-
vasta lämpötilakäyrästä näkee, että 
noin 8 000 vuotta sitten alkoi pit-
kä lämmin kausi (kuva 2). Lämpö-
kausi kesti useita tuhansia vuosia, 
kunnes ilmasto noin 4 000 vuotta 
sitten alkoi vähitellen viiletä kohti 
nykyaikaa. Tämä lähes neljän tu-
hannen vuoden mittainen lämpö-
kausi on ollut tunnettu jo 1800-lu-
vulta alkaen, ja siitä on historiassa 
käytetty monia erilaisia nimityksiä. 
Nykyisin yleisesti käytetty nimi on 
holoseenin lämpömaksimi. Saari-
kon hapen isotooppikäyrä kuvastaa 
hyvin lämpökautta, mutta ei sitä, 
kuinka paljon ilmasto oli nykyil-
mastoa lämpimämpi. Yksi tieteelli-
sesti kaikkein tunnetuimpia mene-
telmiä maapallon ilmastohistorian 
tutkimuksessa on tutkia Grönlan-

Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen

  
jääkaudesta nykyaikaan

Kuva 2. Lämpötilan jääkau-
den jälkeistä kehitystä 
kuvaava käyrä. Käyrä 
perustuu hapen isotooppi-
koostumuksen muutoksiin 
Saarikko-nimisen järven 
pohjaliejussa Joroisissa 
Kymenlaakson pohjois-
puolella. Aika-asteikko on 
kuvan vasemmassa laidas-
sa. Isotooppikäyrää tulee 
tulkita siten, että käyrän 
muutokset oikealle kuvas-
tavat lämmintä ilmastoa. 
Lähde: Heikkilä, M. ym, 
(2010) Quaternary Science 
Reviews 29, 2146—2160.

Kuva 1. Näyte järven 
pohjaliejusta. 
Pohjaliejua kerrostuu 
hitaasti järvien 
pohjaan, ja sitä 
tutkimalla saadaan 
selville ilmastossa, 
kasvillisuudessa ja 
järven veden laadussa 
tapahtuneita muutoksia 
jääkauden jälkeisenä 
aikana. Kuva: H. Seppä

Heikki Seppä 
Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto

nin mannerjäätikön jäätä. Mittaa-
malla jään lämpötilaa on arvioitu, 
että ilmasto oli 8 000—4 000 vuot-
ta sitten noin 2,5 °C nykyistä läm-
pimämpi. Etelä-Suomen järvilieju-
tutkimusten perusteella on saatu 
hieman matalampia lukuja, noin 
1,5—2,0 °C nykyistä lämpimäm-
pää. Oleellista on ymmärtää, että 
kuten nykyisinkin, myös jääkau-
den jälkeisen lämpökauden aikana 
on ollut suurta vaihtelua yksittäis-
ten vuosien kohdalla. Järviliejusta 
tai Grönlannin jäätiköstä saatavat 
arvot kuvastavat hyvin pitkän ai-

kavälin keskiarvoja, eikä niitä voi 
siten suoraan verrata yksittäisen 
vuoden keskilämpötiloihin nyky-
tilanteessa. 

Siitepölyt ja metsä- 
kasvillisuuden muutokset
Toinen järvien pohjaliejuun perus-
tuva tapa tutkia Kymenlaakson ja 
Kaakkois-Suomen kasvillisuuden ja 
ilmaston kehitystä on laskea liejuun 
kerrostuneita mikroskooppisen pie-
niä siitepölyhiukkasia. Siitepölyjä 
tutkimalla saadaan tarkkaa kuvaa 
metsäkasvillisuuden muutoksista, 

 ilmaston ja  
kasvillisuuden muutokset

HISTORIA
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jotka taas kuvastavat menneisyy-
den ilmastoa. Yksi Kymenlaakson 
tarkimmista siitepölytutkimuksis-
ta on tehty Kouvolan Huhdasjär-
vellä, Vuohijärven länsipuolella. 
Nykyisin alueen metsät ovat tyy-
pillisiä eteläboreaalisen vyöhyk-
keen metsiä, missä valtalajeja ovat 
kuusi, mänty, koivu, harmaaleppä 
ja tervaleppä. Siitepölykäyrät osoit-
tavat, kuinka jääkauden jälkeisen 
ajan alkupuolella, noin 11  000— 
9 000 vuotta sitten, Kymenlaakson 
metsien valtalajeja olivat mänty ja 
koivu.  Ilmasto kuitenkin lämpeni 
hitaasti ja metsien koostumus al-
koi muuttua, kun lauhkean vyö-
hykkeen lämpöä vaativat lehtipuut 
alkoivat yleistyä Kymenlaaksossa. 
Huhdasjärven aineistossa näkyy, 
että pähkinäpensas ja jalava kasvoi-
vat järven läheisyydessä jo yli 9 000 
vuotta sitten ja tammi alkoi yleis-
tyä hieman myöhemmin. Lehmuk-
sen ja saarnen käyrät alkavat nousta 
vasta noin 8 000 vuotta sitten. Ai-
kavälillä 8 000—5 000 vuotta sitten 
jalojen lehtipuiden prosenttiosuu-
det olivat korkeimmillaan. Tällöin 
Huhdasjärven lähimetsät olivat se-
kametsää, jossa jalot lehtipuut oli-
vat yleisiä yhdessä boreaalisten laji-
en männyn, koivun ja lepän kanssa. 
Tällaisia metsiä ei nykyisin Kymen-
laaksossa tai muualla Suomessa ole. 
Koostumukseltaan vastaavia met-
siä voi nykyisin lähimmillään ta-
vata Etelä-Ruotsissa ja Baltian mai-
den eteläisimmissä osissa (kuva 3). 
Erona kuitenkin on, että toisin kuin 
Etelä-Ruotsissa ja Baltian maissa, 
lämpökauden metsissä Kymenlaak-
sossa ei ollut kuusta, tai jos oli, niin 
erittäin harvinaisena lajina. Näin 
jalojen lehtipuiden runsaus läm-
pökaudella Kouvolan pohjoispuo-
lella sopii hyvin yhteen Saarikon 
isotooppeihin perustuvan ilmasto-
käyrän kanssa.

Kaakkois-Suomen ilmastohis-
toriassa voidaan havaita merkkejä 
yhdestä koko jääkauden jälkeisen 

ajan erikoisimmista tapahtumis-
ta. Kun katsotaan tarkasti, näh-
dään Saarikon isotooppikäyräs-
sä lyhytaikainen piikki alaspäin 
noin 8 200 vuotta sitten (kuva 2). 
Samaan aikaan tapahtuu Huhdas-
järven siitepölyaineistossa lasku 
pähkinäpensaan, jalavan ja lepän 
siitepölykäyrissä. Nämä lyhytai-
kaiset muutokset saattavat liittyä 
äkilliseen ilmaston viilenemiseen, 
joka todettiin ensimmäisen ker-
ran Grönlannin jäätikkönäyttei-
den tutkimuksissa 1990-luvulla. 
Jäätikkönäytteiden isotoopeissa 
näkyy lyhytaikainen mutta selvä 
lasku 8 200 vuotta sitten. Myöhem-
min eri puolilta Eurooppaa on löy-
detty merkkejä samanlaisesta äkil-
lisestä ilmaston kylmenemisestä, 
jota kutsutaan nykyisin 8,2-tapah-
tumaksi. Sen todennäköinen syy 
on, että Pohjois-Amerikan man-
nerjäätikön sulaessa sen reunan 
eteen patoutui valtava jäätikön su-
lavesistä syntynyt järvi, joka vii-
mein purkautui Pohjois-Atlantille. 
Seurauksena oli Atlantin lämpi-
män merivirtajärjestelmän heik-
keneminen niin, että lämpötilat 
laskivat Pohjois-Atlantin molem-
min puolin. On kuitenkin todet-
tava, että Huhdasjärven siitepöly-
käyrien laskut noin 8 200 vuotta 
sitten eivät ole erityisen selviä, ja 
on mahdollista, että ne kuvasta-
vat siitepölykäyrille tyypillistä sa-
tunnaisvaihtelua. Kaikkiaan kyl-
menemisen vaikutus niin kaukana 
Atlantilta kuin Kymenlaakso tai 
Suomi on edelleen epäselvää. Täs-
tä syystä olisi tarpeellista tehdä 
tarkkoja tutkimuksia sen selvittä-
miseksi, miten lämpötila muuttui 
Kymenlaaksossa noin 8 200 vuotta 
sitten eli 8,2-tapahtuman aikoihin. 

Kasvinjäänteitä  
lämpökaudelta 
Siitepölyjen lisäksi on muitakin ta-
poja käyttää kasvillisuuden muu-
toksia jääkauden jälkeisten ilmas-

tonmuutosten tutkimiseen. Niin 
sanotut kasvimakrofossiilit ovat 
suurempia kasvien jäänteitä ku-
ten siemeniä tai hedelmiä, joita voi 
löytää järvien pohjaliejusta tai tur-
vekerroksista. Niiden etuna on se, 
että ne eivät kulje tuulen mukana 
samalla tavalla kuin siitepöly. Täs-
tä syystä yksikin kasvimakrofos-
siili kuvastaa kyseisen lajin kasva-
neen aikanaan löytöpaikalla. Yksi 
tunnetuimmista jääkauden jälkei-
sistä makrofossiileista on pähkinä-
pensaan pähkinä. Pähkinäpensas 
kasvaa Suomessa nykyisin harvi-
naisena etelärannikolla ja paikoin 
suotuisilla kasvupaikoilla sisä-
maassa. Pähkinäpensaan isot päh-
kinät voivat säilyä turve- ja lieju-
kerrostumissa hyvin, ja isoina ne 
ovat helposti löydettävissä ja tun-
nistettavissa. Pähkinälöydöt osoit-
tavat pähkinäpensaan kasvaneen 
lämpökaudella Keski-Pohjanmaalla 
ja Pohjois-Savossa asti. Kaakkois-
Suomessa pähkinäpensaan päh-
kinöitä on löydetty vähemmän ja 
harvemmista paikoista kuin län-
nempänä, mutta löydöt Luumäen 
Kivijärven pohjoispuolelta ja kol-
mesta paikasta Karjalan kannaksel-
ta osoittavat joka tapauksessa koko 
Kaakkois-Suomen olleen lajin le-
vinneisyysaluetta lämpökauden ai-
kana. 

Toinen vastaava laji on vesipäh-
kinä. Se on kelluslehtinen vesikas-
vi, jonka isot ja erikoisen muo-
toiset pähkinät painuvat järvien 
pohjaliejuun ja säilyvät siellä ku-
vastaen lajin vanhoja kasvupaik-
koja. Nykyisin lajin pohjoisimmat 
kasvupaikat ovat Latviassa ja Liet-
tuassa, mutta sen pähkinöitä on 
löydetty monin paikoin Suomes-
sa. Kymenlaaksosta on tiedossa 
pari muinaista kasvupaikkaa Ky-
mijoen itäpuolelta, mutta laji lie-
nee ollut lämpökaudella melko 
yleinen Kymenlaakson matalissa 
pikkujärvissä, sillä pähkinälöydöt 
osoittavat sen levinneisyysalueen 

Kuva 3. Lauhkean vyöhykkeen sekametsää Liettuassa. Valtalajeina muun muassa tammi, jalava ja lehmus. Tällaiset 
lehtipuuvaltaiset sekametsät olivat Kymenlaaksossa yleisiä jääkauden jälkeisen lämpökauden aikana.  
Kuva: H. Seppä
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ulottuneen Pohjois-Savoon ja Poh-
janmaalle asti.

Kolmas esimerkki lämpökauden 
kasvimakrofossiileista on taarna. 
Taarna on kookas, lähes kaksimetri-
seksi kasvava ruoho. Se kasvaa ma-
talassa vedessä kosteikoilla ja järvi-
en rannoilla ja suosii kalkkipitoisia 
kasvupaikkoja. Sen menestyminen 
edellyttää pitkää kasvukautta ja 
leutoja talvia. Laji on nykyisin ta-
vallinen Itämeren eteläosissa, mut-
ta Suomessa lajia tavataan vain 
Ahvenanmaalla sekä yhdellä kas-
vupaikalla Etelä-Savossa. Taarnan 
esiintymistä Suomessa jääkauden 
jälkeen on tutkittu kairaamalla tur-
ve- ja järviliejukerrostumia maan 
eri osissa. Kymenlaaksossa taarnan 
jäänteitä on löydetty Virolahden 
Sydänkylästä Porraskorven rah-
kasammalpeitteiseltä suoalueelta. 
Taarnan jäänteitä löytyi runsaas-
ti turvekerroksen pohjasta kahden 
metrin syvyydestä noin 70 sentti-
metrin syvyyteen asti. Runsaimmin 
jäänteitä on noin metrin syvyydes-
sä. Porraskorven turvekerroksessa 
on myös nykyisin Suomessa harvi-
naisen varstasaran jääteitä. Valitet-
tavasti Porraskorven taarnalöytö-
jen ikä ei ole tarkasti tiedossa, mutta 
vertaamalla suosta laadittuun siite-
pölydiagrammiin voidaan arvioida, 
että laji kasvoi paikalla useiden tu-
hansien vuosien ajan, ja sen häviä-
minen tapahtui noin 5 000 vuotta 
sitten, eli samaan aikaan kun jalot 
lehtipuut alkoivat harvinaistua Ky-

menlaaksossa. Taarnan jäänteitä on 
löydetty myös monesta muusta tur-
vekerroksesta Suomessa ja voidaan 
päätellä, että se oli melko yleinen 
kasvi Suomessa jääkauden jälkeisen 
lämpökauden aikana. 

Viileneminen ja  
kuusettuminen
Kuvan 2 isotooppikäyrästä näkyy, 
kuinka käyrä alkaa kääntyä laskuun 
noin 4 000 vuotta sitten. Tämä ku-
vastaa lämpökauden päättymis-
tä. Kymenlaaksossa lämpökauden 
päättyminen ei ollut äkillinen muu-
tos, vaan vähittäinen ja hidas pro-
sessi, joka on jatkunut nykypäiviin 
asti. Viileneminen käy ilmi myös 
kasvillisuuden muutoksissa. Sii-
tepölyaineistoissa näkyy, kuinka 
lämpöä vaativien jalojen lehtipui-
den prosenttiosuudet alkoivat laskea  
5 000—4 000 vuotta sitten. Pähki-
näpensaan, lehmuksen, jalavan ja 
tammen harvinaistuminen Kymen-
laaksossa näyttää tapahtuneen vähi-
tellen nykyaikaan asti.  

Ilmaston viiletessä ja jalojen leh-
tipuiden vähetessä on Kymenlaak-
son metsien koostumus ja raken-
ne muuttunut. Siitepölytulokset 
osoittavat, että jalot lehtipuut ovat 
pääasiassa korvautuneet kuusella. 
Kuusi esiintyy lämpökauden siitepö-
lyaineistossa erittäin vähälukuisena, 
yleensä yksittäisinä hiukkasina. Sii-
tä, kuvastavatko nämä yksittäiset 
hiukkaset kuusen kasvaneen äärim-
mäisen harvinaisena Kaakkois-Suo-

messa vai puuttuneen täältä koko-
naan, keskustellaan jatkuvasti. Joka 
tapauksessa Kymenlaaksossa kuu-
sen prosenttiosuudet alkoivat nous-
ta noin 5 000 vuotta sitten. 

Kuusen leviäminen ja runsastu-
minen Etelä-Suomessa on ollut kau-
an mielenkiinnon kohteena. Kuu-
si näyttää levinneen idästä länteen 
päin niin, että se oli yleinen Karja-
lassa jo 7 000 vuotta sitten ja Länsi-
Suomessa noin 4 500 vuotta sitten. 
Yksi mahdollinen syy kuusen le-
viämiselle on ollut ilmaston muut-
tuminen viileämmäksi. Ilmaston 
viiletessä haihdunta vähenee ja kos-
teus lisääntyy. Varmasti tämä ilmas-
ton kehitys onkin edistänyt kuusen 
yleistymistä, sillä kuusi on tunne-
tusti puulaji, joka suosii tuoretta, 
kosteapohjaista kangasmaastoa ja on 
varjoisuutta kestävänä puulajina te-
hokas kilpailija. Yksinomaan ilmas-
ton muuttumisella kuusen yleisty-
mistä on kuitenkin vaikea selvittää. 
Esimerkiksi kuusen hidas, rintama-
mainen leviäminen idästä länteen 
ei sovi hyvin yhteen ilmastonmuu-
toksen kanssa, koska se edellyttäisi 
vastaavanlaista idästä länteen päin 
tapahtunutta ilmaston viilenemistä, 
eikä sellaisesta ole merkkejä muissa 
ilmasto-oloja kuvastavissa aineis-
toissa, Samoin on epäselvää, miksi 
kuusen leviäminen Venäjän Karja-
lasta länteen päin olisi alkanut jo yli 
7 000 vuotta sitten, koska silloin il-
masto oli vielä lämmin ja kuiva. 

Yksi mahdollinen ympäristöte-
kijä, joka on voinut vaikuttaa kuu-
sen runsastumiseen, ovat metsäpa-
lot. Kuusi on metsäpaloja heikosti 
kestävä laji, toisin kuin paksukaar-
nainen mänty. Ruotsissa on saatu 
tutkimustuloksia, joiden mukaan 
kuusen yleistymiseen on liittynyt 
metsäpalojen väheneminen. Epä-
selväksi kuitenkin jää, ovatko met-
säpalot ensin vähentyneet ja kuusi 
runsastunut sen jälkeen vai onko 
kuusen runsastuminen tapahtunut 
ensin ja metsäpalot vähentyneet sen 
jälkeen, koska metsä on muuttu-
nut varjoisammaksi, viileämmäksi 
ja kosteammaksi eli niin sanotuksi 
kellarikuusikoksi, missä metsäpalo-
ja ei yleensä esiinny.

Yksi mielenkiintoisimmista il-
miöistä Huhdasjärven siitepöly-
aineistossa on lepän siitepölykäy-
rän äkillinen lasku rautakaudella 
eli noin 1 400—1 300 vuotta sit-
ten. Tämä lepän lyhytaikainen ro-
mahdus havaittiin ensimmäisen 
kerran Suomessa, ja sen jälkeen se 
on todettu Baltian maissa ja Keski-
Euroopassa. Kyseessä on siten lä-
hes koko Eurooppaa koskeva lepän 
populaation romahdus. Sen syistä 
on viime aikoina keskusteltu pal-
jon. Yksi mahdollinen syy on lyhyt- 
aikainen ilmastotapahtuma, lä-
hinnä kylmeneminen tai kuivuus.  
Tätä selitystä tukee se, että jot-
kin ilmastohistorian tutkimukset 
osoittavat kuudennella vuosisa- 
dalla ajanlaskun alun jälkeen eli 

noin 1 500—1 400 vuotta sitten ta-
pahtuneen voimakkaita tulivuo-
renpurkauksia, jotka ovat voineet 
aiheuttaa lyhyen kylmän kauden. 
Lyhytaikainen ilmastonmuutos ei 
kuitenkaan selitä sitä, miksi kasvil-
lisuuden muutos koskee ainoastaan 
leppää eikä muita puulajeja. Esi-
merkiksi Baltian maissa tehdyt tut-
kimukset osoittavat, että tammen 
tai lehmuksen siitepölymäärät eivät 
laske lepän romahduksen aikana, 
vaikka niiden tulisi reagoida tällai-
seen ilmastotapahtumaan vähin-
tään yhtä selvästi kuin lepän. Us-
kottavampi selitys on, että kyseessä 
on ollut poikkeuksellisen voimakas 
kasvitauti, joka on tuhonnut lep-
päpopulaation Kymenlaaksossa ja 
muualla Euroopassa lähes koko-
naan, kunnes lajin populaatio on 
jälleen toipunut ennalleen. 

Viime vuosituhat
Viimeisen tuhannen vuoden ajal-
ta Kymenlaaksosta ei ole erityisen 
tarkkaa tietoa ilmaston kehitykses-
tä. Yleistä, koko Suomea ja lähialu-
eita koskevaa tietoa on kuitenkin 
runsaasti. Yleisesti katsotaan, et-
tä ilmasto noin tuhat vuotta sitten 
oli lämmin. Tätä kuvastavat muun 
muassa monet puiden vuosilustojen 
ja järvien pohjaliejun tutkimukset. 
Suomessa järvien pohjaliejun omi-
naisuuksista on päätelty, että tal-
vet olivat poikkeuksellisen leutoja 
ja vähälumisia vuosina 1000—1200 
jaa. Merkkejä lämpimästä ilmas-

tokaudesta on löydetty laajalti eri 
puolilta maapalloa, ja tätä ajanjak-
soa kutsutaankin nimellä keskiajan 
lämpökausi. Se kesti muutaman 
sadan vuoden ajan, kunnes ilmas-
to alkoi viimeistään 1300-luvulla 
kylmetä. Seurasi usean sadan vuo-
den mittainen kylmä kausi eli niin 
sanottu pieni jääkausi. Pienen jää-
kauden aikaisista kylmistä talvis-
ta on paljon historiallista tietoa eri 
puolilta Eurooppaa. Tallinnan sata-
man jääoloja alettiin merkitä muis-
tiin jo 1400-luvun lopulla, ja nämä 
ainutlaatuiset historialliset arkistot 
osoittavat, että Itämeri jäätyi pie-
nen jääkauden aikana usein ko-
konaan talvisin. Tiedetään myös, 
että Ruotsin ja Tanskan väliset sal-
met olivat niin vahvassa jäässä, että 
vuonna 1658 onnistui Ruotsin ar-
meijan  ylittää salmet jäällä kulki-
en. Siitä, miten pieni jääkausi nä-
kyi Kymenlaakson ilmastossa tai 
esimerkiksi Kymijoen ja Suomen-
lahden jäätilanteessa, ei ole tarkkaa 
tietoa. Ensimmäiset meteorologi-
set mittaukset Kymenlaakson lähi-
alueilla alkoivat Pietarissa vuonna 
1743, Uppsalassa 1722 ja Tukhol-
massa 1756. Vaikka nämä sääase-
mat ovat satojen kilometrien päässä 
Kymenlaaksosta, ovat ilmaston pit-
kän aikavälin trendit samansuun-
taisia koko Itämeren piirissä. Siten 
näiden sääasemien aineistossa nä-
kyvä pitkän aikavälin lämpenemi-
nen 1700-luvulta 1900-luvulle kos-
kenee myös Kymenlaaksoa. 

Piirrokset (rajattu alkuperäisistä tauluista):  
Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany. 
Lähde: Wikimedia Commons (cc-by-2.0): 

Vesipähkinä (Trapa natans)  Taarna (Cladium mariscus) Kuusi (Picea abies) Leppä (Alnus glutinosa)Pähkinäpensas (Corylus avellana)

Yksikin kasvimakrofossiili 
kuvastaa kyseisen lajin 
kasvaneen aikanaan 

löytöpaikalla.



10          Kymenlaakson luonto 2020  Kymenlaakson luonto 2020          11

P aistaako tänään aurinko 
vai sataako? Lähipäivien 
sää on jatkuva puheen-
aihe. Mutta miten sää ja 

monille kenties vieraampi ilmas-
to-käsite liittyvät toisiinsa, miten 
ne eroavat?  Yksinkertaistaen sääl-
lä tarkoitetaan jonkin ilmakehässä 
tapahtuvan sääilmiön suhteellisen 
lyhytkestoista tilaa, joka voi vaih-
della vuorokauden ja vuodenaiko-
jen mukaan. Puhutaan esimerkiksi 
päivän, lähipäivien tai vaikkapa ke-
säkuun ja juhannuksen säästä jol-
lakin paikkakunnalla tai alueella.  
Ilmasto tarkoittaa pitkänajan sää-
tä ja säähavaintojen keskiarvoa se-
kä niiden vaihteluita. Ilmasto on 
tilastollinen käsite, jonka tarkas-
telujakson mittana esimerkiksi Il-
matieteen laitos käyttää 30 vuoden 
ajanjaksoja. 

Viime vuosikymmenten ilmas-
to- ja säätietokatsaukseen valittiin 
Suomenlahden ja ensimmäisen Sal-
pausselän puolivälissä Kouvolan 
Anjalassa sijaitsevan sääaseman tie-
dot, koska ne kuvastavat parhai-
ten Kymenlaakson keskimääräistä 
tilannetta. Kotkan Rankin tai Kou-
volan Utin sääasemat, toinen Suo-
menlahden saaressa ja toinen ensim-
mäisellä Salpausselällä, antaisivat 
Kymenlaakson keskimääräisestä il-
mastosta äärevämpiä arvoja. Rankin 
tiedoissa näkyy selvästi sekä merive-
den syksyä lämmittävä että keväisen 
Suomenlahden ilmastoa viilentävä ja 

keilta mailta vuosina 1892—1941 
keskimäärin 20. huhtikuuta (Kolkki 
1969). 

Kasvukautena tapahtuva haih-
dunta kuvastaa ilmastollisten te-
kijöiden vaikutusta luonnossa. 
Anjalan maataloudellisella koease-
malla (1965—1971) tehtyjen mit-
tausten perusteella oli toukokuun 
osuus kasvukauden haihdunnasta 
22 %, kesäkuun 30 %, heinäkuun 24 
%, elokuun 18 % ja syyskuun enää 
vain noin 6 % (Paulamäki & Björk-

KYMENLAAKSON 
MUUTTUVA 
ILMASTO

kesän tuloa hidastava vaikutus. Syk-
syt ovat näin Suomenlahdella lämpi-
mämpiä ja keväät kylmempiä kuin 
sisämaassa. Utissa Salpausselän vai-
kutus näkyy kesäaikana ympäristöä 
korkeampina lämpötiloina ja suu-
rempina sademäärinä (orografinen 
vaikutus).  Ilmatieteen laitoksen sää-
sivuilta löytyy nykyisin sääasema-
kohtaisia säätietoja vuodesta 1960 
alkaen. Kuukausihavainnot löyty-
vät lämpö- ja sademäärätiedoista, 
muut ovat vuorokautisia tai hetkel-
lisiä havaintoja. Niihin kannattaa 
tutustua, jos eri alueiden tai tietyn 
paikan vuosien sää- ja ilmastotiedot 
kiinnostavat. 

Millainen oli Kymenlaakson 
ilmasto keskimäärin vuosina 
1931—1960 
Kaakkois-Suomen ilmasto on muu-
hun Etelä-Suomen rannikkoalu-
eeseen verrattuna mantereisempi. 
Tämä näkyy mm. kylmempinä ja 
lumisempina talvina, mutta myös 
hieman pidempinä ja lämpimäm-
pinä kesinä. Vuoden keskilämpöti-
la kaudella 1931—1960 oli Kymen-
laakson eteläosissa noin 4,5 °C. 
Samalla jaksolla heinäkuun kes-
kilämpötila oli noin 17,5 °C, mikä 
oli 0,5—1,5 °C lämpimämpi kuin 
muualla Suomen rannikkoalueella. 
Kasvillisuuden kannalta tärkein ai-
ka vuodesta (terminen kasvukausi) 
alkoi keskimäärin 30.4. ja päättyi 
noin 15.10. ja kesti keskimäärin 173 

vuorokautta. Keskilämpötilan las-
ku nollan alapuolelle osoittaa ter-
misen talven alkamisajankohdan. 
Tämä sijoittui keskimäärin ajan-
jaksolle 20.—25. marraskuuta. Kyl-
mimmän kuukauden eli helmikuun 
keskilämpötila oli -8 °C, mikä vas-
tasi Keski-Pohjanmaan rannikko-
alueen talvisia keskilämpötiloja.

Alueen vuotuinen sademäärä oli 
keskimäärin 610 mm (Paulamäki & 
Björkbacka 1972, ks. Kymenlaak-
son Luonto 13:1). Kohteen sijain-

ti Suomenlahden ja ensimmäisen 
Salpausselän välisellä alueella vai-
kuttaa suuresti varsinkin kesäisiin 
sademääriin. Vuoden sademääräs-
tä noin kolmannes tuli Kymenlaak-
sossa lumena. Talvisiin sadeoloihin 
vaikuttavat ennen kaikkea tuulet, 
jotka Etelä-Suomessa puhaltavat 
pääasiassa etelästä ja kaakosta. Tä-
män vuoksi talvinen sademaksimi 
on etelärannikolla muutaman kym-
menen kilometrin päässä rantavii-
vasta. Pysyvä lumipeite muodostui 

Etelä-Kymenlaakson aukeille usein 
vähäroutaisille maille 5.—10. joulu-
kuuta (Kolkki 1969). Lumen määrä 
kasvaa rannikolta sisämaahan sekä 
lännestä itään siirryttäessä. Keski-
määrin Anjalan leveysasteella lun-
ta oli maaliskuussa (1931—1960) 43 
cm ja Kotkassa 39 cm (Paulamäki 
& Björkbacka 1972). Lumipeitepäi-
viä kertyi vuodessa noin 130—150 
(Heino 1977), mikä oli 20—50 päi-
vää enemmän kuin Lounais-Suo-
men rannikolla. Lumi hävisi au-

Kymijoki ja kuvan 
Pernoonkosket 
eivät ole koskaan 
ennen helmikuussa 
olleet vuoden                 
2020 tavoin 
jäättömiä.  
Kuva: Timo Mikkola

Markku Suoknuuti
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backa 1972). Suurin osa kasvukau-
tisesta haihdunnasta tapahtui näin 
toukokuun ja heinäkuun välisenä 
aikana. Haihdunnan ja sademäärän 
kasvukautisessa suhteessa on suuria 
vuosittaisia ja alueellisiakin eroja. 
Joinakin kesinä sademäärä ylittää 
poikkeuksellisesti haihdunnan, mi-
kä kasvien vesi- ja ravinnetalouden 
kannalta on tietysti parempi tilanne. 
Saaristossa ja rannikolla haihduntaa 
kasvattaa kesäaikana myös sisämaa-
ta suurempi auringonpaistetuntien 
määrä, toisin kuin Salpausselillä, 
joille helpommin muodostuu kum-
pupilvisyyttä. Salpausselillä myös 
sataa rannikkoa enemmän, tosin ero 
ei ole kovin suuri.

Mitä Anjalan säätiedot  
kertovat ilmastostamme 
1960—2020
Alla olevassa katsauksessa ovat 
30-vuotisen jakson rajavuodet Il-
matieteen laitoksen jaottelusta 
(1961—1990 jne.) hieman poik-
keavia, koska vuosi 2020 on sää-
havaintojen osalta vielä kesken. 
Vuosi 1960 otettiin tarkasteluun 
mukaan, koska se oli ensimmäi-
nen vuosi, josta on saatavilla tark-
koja sääasemakohtaisia tietoja. 
Vuodelta 2020 on käytettävissä 
mm. tammi-, helmi- ja heinäkuun 
lämpötilatiedot sekä lumen sy-
vyystiedot, mutta vuoden keski-
lämpötilaa ja kokonaissademäärää 

ei voi vielä edellä mainitusta syys-
tä esittää.

Vuoden keskilämpötila on hyvä 
parametri kuvaamaan lämpöoloja, 
vaikka siitä ei vuodenaikojen ero-
ja voi juurikaan päätellä.  Anjalan 
säähavaintoaseman tiedoista (kuvat 
1 ja 2) ilmenee, kuinka keskilämpö-
tila on ilmeisen viileältä 1960-lu-
vulta noussut yli 2 °C nykypäiviin. 
Tosin 60-luku oli ilmeisesti noin 
asteen ”normaalia” vuosikymmen-
tä viileämpi. Vuotta 1989 lukuun 
ottamatta kymmenen lämpimin-
tä vuotta ovat olleet 2000-luvulla. 
Valtaosa viileimmistä vuosista sat-
tuu 1960-luvulle. 

1960-luvulta alkanut keski-
lämpötilojen nousu näkyy myös, 
kun verrataan eri vuosikymme-
niä keskenään. Kun 1961—1970 
kymmenen vuoden keskiarvo oli 
3,46 °C, jatkui kehitys seuraavasti:  
3,90 °C (1971—1980), 4,16 °C 
(1981—1990), 4,74 °C (1991—
2000), 5,08 °C (2001—2010) sekä 
5,91 °C (2011—2019, vuoden 2020 
tiedot puuttuvat). Seuraava vuo-
sikymmen on ollut aina edellistä 
lämpimämpi.

Talvet leudontuvat,  
keväät aikaistuvat ja  
kesät lämpenevät
Keskitalven kuukausista helmikuu 
on aiemmin 1960—1999 ollut tal-
ven kylmin kuukausi (tammikuu 

16 kertaa vs. helmikuu 24 kertaa). 
2000-luvulla 11 vuotena 20:stä kyl-
min on kuitenkin ollut tammikuu. 
Ilmeisesti kevään aikaistuminen 
alkaa näkyä jo helmikuun lämpö-
tilakehityksessä. Tammi- ja hel-
mikuun välinen lämpötilaero oli 
vielä selvästi havaittavissa 1960- ja 
1970-luvuilla (ks. kuvan 3 suunta-
viivat). 2000-luvulla eroa ei enää 
huomaa.

Tilastojen kylmin tammi-
kuu oli vuonna 1987 (-20,0 °C) 
ja helmikuu 1985 (-16,6 °C). 
Tammikuussa 1987 lämpötila las-
ki alimmillaan -35,1 °C:een ja ko-
via alle 30 asteen pakkasia kesti 
kuusi päivää, minkä lisäksi pari-
na päivänä lämpötila oli vielä lä-
hes 30 astetta pakkasella. Yhden 
erittäin kylmän tammikuun vai-
kutus vuoden keskilämpötilaan 
oli merkittävä, kun lisäksi kylmää 
talvea seurasi  poikkeuksellisesti 
vielä viileä ja sateinen kesä. Tä-
män vuoksi on vuosi 1987 keski-
lämpötilaltaan  kylmin viimeisen 
60 vuoden ajanjaksolla.

Helmikuiden lämpeneminen 
näkyy myös eri vuosikymmenten 
vertailuissa. Kun ensimmäisel-
le tarkastelujaksolle otetaan mu-
kaan vielä aloitusvuosi, saadaan 
vuosien 1960—1970 helmikuun 
keskilämpötilaksi -9,52 °C. Tuol-
loin kuusi helmikuuta oli alle -10 
asteen. Helmikuiden lämpötila-

trendi on edellisen vuosikymme-
nen jälkeen lämpenevä: -7,82 °C 
(1971—1980, kolme alle -10 °C),  
-7,67 °C (1981—1990, kolme),  
-6,45 °C (1991—2000, kaksi),  
-6,64 °C (2001—2010, kaksi) ja  
-4,16 °C (2011—2020, yksi). Yhden 
ainoan kerran helmikuun keski-
lämpötila on ollut yli 0 °C, tämä 
oli 1990 (+0,5 °C). Talvella 2020 
päästiin lähelle, kun lämpötila-ar-
voksi kirjautui -0,1 °C. Mainitta-
koon, että edeltävän tammikuun 
lämpötila oli +1,2 °C.

Talvien ohella myös kesien 
lämpötiloissa on tapahtunut sel-
viä muutoksia lämpimämpään 
suuntaan. Esimerkiksi yleensä 
lämpimimmän kesäkuukauden 
eli heinäkuun keskilämpötila on 
nousussa. 1960-, 1970- ja 1980-lu-
vuilla heinäkuun (kuva 4) kes-
kilämpötila oli useimmiten siinä 
16—17 asteen tienoilla, monina 
vuosina jopa sen alle. Alhaisin 
mitattu arvo on 13,5 °C vuodelta 
1965. Ensimmäisen kerran 19 as-
tetta rikkoutui tuolle ajalle poik-
keuksellisina kesinä 1972 ja 1973. 
Vuonna 1988 heinäkuun keski-
lämpötila ylitti ensimmäisen ker-
ran 20 astetta, seuraavat vuodet, 
kun näin tapahtui, olivat 2001, 
2003, 2010 (22,4 °C!), 2011 ja 2018. 

Keväiden ja kesien lämpenemi-
nen lisää haihduntaa. Varsinkin 
loppukevään ja alkukesän nor-
maalisti vähäsateisina kuukausi-
na, touko- ja kesäkuussa, lumen-
sulamisvedet korvasivat erityisesti 
viljelykasveille vähäsateisuuden 
aiheuttamaa veden puutosta. Lu-
mensulamisvesillä on suuri mer-
kitys, sillä normaalisti yhden-
kään kesäkuukauden sademäärä 
ei ylittänyt kesäkuukausina, run-
sassateisin elokuu mukaan luki-
en, lumen sulamisvesien määrää. 
Kuivuus tulee siten kesällä kas-
vamaan. Tällä on vaikutus myös 
pohjavesiin, joiden pinta kesällä 
laskee ja talvella nousee. 

Kuva 2. Lämpimimmät (A), viileimmät (B), 
sateisimmat (C) ja vähäsateisimmat (D) vuodet. 

A B  C  D 
Vuosi °C Vuosi °C Vuosi mm Vuosi mm

2015 6,63 1987 1,84 2012 898 1975 416

2008 6,37 1985 2,09 2008 885 1976 457

2014 6,23 1978 2,34 1974 877 2002 464

2011 6,20 1976 2,46 1962 874 1964 465

1989 6,18 1966 2,53 1981 866 1968 500

2000 6,16 1969 2,68 2017 850 1969 506

2019 6,14 1970 3,12 2007 838 1971 513

2018 6,11 1963 3,20 2000 826 1993 515

2013 6,08 1968 3,21 2011 802 1978 517

2007 5,73 1965 3,23 1984 770 1963 542

Kuva 1. Vuosien 1960–2019 keskilämpötila (°C)

Kuva 3. Tammi- ja helmikuun keskilämpötila (°C) 1960–2020.
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Sademäärä lisääntyy  
varsinkin talvisin,  
keväinen lumipeite ohentuu
Kuten lämpötiloissa, on vuosittai-
sissa sademäärissäkin (sadannassa) 
usein suuria eroja (kuvat 2 ja 5). Sa-
ma pätee myös eri vuosien vuodenai-
kaisvertailussa. Sadannan vuosittai-
nen määrä on keskimäärin noussut 
1960-luvulta 2010-luvulle. Run-
sassateisimmat vuodet muutamaa 
poikkeusta (1962, 1974, 1981 ja 1984) 
lukuun ottamatta ovat 2000-luvul-
ta. Sademäärien eri vuosikymmen-
ten kehitystä kuvaavat seuraavat 
keskiarvot: 595,3 mm (1961—1970),  
618,2 mm (1971—1980), 674,5 mm 
(1981—1990), 640,7 mm (1991—
2000), 673,9 mm (2001—2010) sekä 
712,4 mm (2011—2019). Huomautet-
takoon, että vuoden 2001 elokuun 
sademäärätiedot puuttuivat Ilma-
tieteen laitoksen sivuilta. Sademäärä 

on siis kasvanut noin 100 mm ver-
rattuna 1960-lukuun tai sitä edel-
täviin vuosikymmeniin. Kaikkein 
vähäsateisimmista vuosista vain 
yksi (2002) on vuosituhannen vaih-
teen jälkeiseltä ajalta (kuva 2). Täs-
sä kärkikymmenikössä ovat 1960- ja 
1970-luku hyvin edustettuina.

Yhä suurempi osa sateesta tulee 
nykyisin vetenä. Se näkyy keväisin 
ja alkutalvisin, mutta myös keski-
talviset vesisateet ovat yleistyneet. 
Lumisen talven alku on siirtynyt, 
joulun aika ei välttämättä ole enää 
lumipeitteinen. Keväälläkin lumi-
peite katoaa usein jo ennen huhti-
kuun alkua, eikä huhtikuun loppu-
puoliskolla, kuten tilanne oli vielä 
1970- ja osin 1980-luvuilla.

Kasveille ja monille eläinlajeille 
suojaava lumipeite on tärkeä talven 
pakkaskausia vastaan. Kun verra-
taan maaliskuista lumikerroksen 
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Kun ilmasto lämpenee, kul-
lekin lajille sopiva elin-
alue laajenee pohjoiseen 
ja supistuu etelästä. Tä-

mä pitää paikkansa erityisesti len-
tokykyisillä eläimillä, joille estei-
den ylittäminen ei ole ongelma.  
Kasvien kannalta tilanne ei ole ai-
van näin yksinkertainen. Useim-
milla kasveilla on hyvin huonot kei-
not kaukolevintään. Jos ne pääsevät 
sopivalle alueelle, ne kyllä pystyvät 
levittäytymään lähialueille, mutta 
kaukana olevan sopivan elinympä-
ristön saavuttaminen edellyttää joko 
harvinaisen onnekasta sattumaa tai 
ihmisen apua. 

Meille ”sopivin” kasvilajisto on 
länsieurooppalaista ja luontainen le-
viämissuunta siis koilliseen, mutta 
vastassa on Itämeri. Suomenlahden 
perukassa on vielä laaja Pietarin kau-
punki, joka pitäisi kiertää itäpuolelta. 
Pyökki, valkopyökki tai muratti eivät 
pysty tänne tulemaan omin avuin. 
Leviämisongelma ei ole yhtä paha 
lajeilla, joiden siemenet leviävät tuu-
len tai veden mukana. Aika hyvin 
onnistuu leviäminen myös sellaisil-
la marjakasveilla, joiden hedelmiä 
linnut syövät. Tosin linnut ovat mar-

jojen kypsymisen aikaan matkalla 
väärään suuntaan, lounaaseen, kun 
siementen toimittaminen Suomeen 
edellyttäisi päinvastaista lentosuun-
taa. 

Kaksivaiheinen leviäminen
Ensimmäinen maan valloituksen 
vaihe on, että kasvi saa jonkinlaisen 
sillanpääaseman Itämeren tällä puo-
len. Sen jälkeen kasvin leviäminen 
riippuu sen omista ominaisuuksista 
ja kyvystä vallata paikkansa muiden 
kasvien joukossa. 

Meillä on lukuisia esimerkke-
jä kaukaakin tulleista lajeista, jotka 
ovat tänne saavuttuaan asettuneet 
pysyviksi asukkaiksi. Jotkin ovat 
levittäytyneet koko maahan, kuten 
pihasaunio, tai ainakin maan etelä-
puoliskolle, kuten isotuomipihlaja, 
amerikanhorsma, komealupiini ja 
kanadanvesirutto. Nämä ovat kaikki 
amerikkalaisia vieraslajeja, euroop-
palaisista viime vuosisadalla kotiu-
tuneista vieraslajeista esimerkiksi 
voi nostaa tahmavillakon.

On kasvilajeja, jotka menestyisi-
vät hyvin ja tuottavat hyvin itävää 
siementäkin, mutta siementen levit-
täjä puuttuu. Tällaisista ovat muun 

muassa pihasyreeni ja siperianher-
nepensas, joiden taimia syntyy vain 
kasvin lähimpään ympäristöön. 

Tällaisia ovat myös valkomar-
jaiset pensaat ja puut. Kotoiset lin-
tumme eivät ole tottuneet syömään 
valkoisia marjoja. Se on kuiten-
kin vain tilapäinen este. Kun val-
komarjaisia kasveja on asutuksen 
piirissä runsaasti, linnut oppivat 
syömään myös niiden marjoja. Lu-
mimarjapensaassa en ole vielä ras-
taita nähnyt, mutta kanukoiden 
valkoiset marjat ovat paikoin jo kel-
vanneet lintujen ravinnoksi ja uu-
sia kasvustoja löytää metsistä muun 
muassa Saimaan kanavan varsil-
ta. Turun misteliesiintymä lienee 
saanut alkunsa, kun joulukoristee-
na käytettyjä mistelinoksia on hei-
tetty takapihan roskakasaan. Sieltä 
marjoja syöneet mustarastaat ovat 
nostaneet siemenet puiden oksille.  
Jos kasvi tavoittaa täällä siemen-
ten kantajan, se voi aloittaa maan 
valloituksen. Tällaisesta lajista esi-
merkiksi käy karviainen. Linnuille 
karviaisen marjat ovat liian suuria, 
mutta maistuvat supikoirille.  Kun 
emo tuo koko poikueensa puutar-
haan, karviaispensaat voivat tyhjetä 

MITEN ILMASTON LÄMPENEMINEN  
MUUTTAA KyMENLAAKSON

 KaSvIStoa?

Seppo Vuokko 

paksuutta 60-luvulla ja sitä aikai-
semmalla ajanjaksolla (1931—1960), 
huomataan vähälumisten talvien 
(kuva 6) yleistyneen ja maaliskuun 
lumikerroksen olevan myös keski-
määräistä ohuemman. Tähän on 
varmasti osaltaan syynä myös läm-
penemisen aiheuttama keväiden 
aikaistuminen. Se ei tarkoita sitä, 
ettei runsaslumisia talvia esiintyi-
si, onhan niitä toki ollut 2000-lu-
vullakin, esimerkiksi 2010—2013. 
Tuolloin myös tammi- ja helmikuut 
olivat keskilämpötiloiltaan kuin 
vanhan ajan talvia, tosin eivät nii-
tä kylmimpiä. Leutoa talvea 2019—
2020 edelsi runsasluminen talvi 
vuoden 2019 tammikuusta maalis-
kuulle. Tuolloin kolmen kuukauden 
aikana satoi 215,8 mm ja lunta oli 
paksuimmillaan yli 60 cm. 

Lumen määrä on paljolti riip-
puvainen siitä, mistä ilmansuun-
nasta kosteat ilmavirtaukset lu-

misateineen tänne tulevat. Mikäli 
Suomenlahti pysyy talvisin pitkään 
avoimena, kosteutta siirtyy sieltä 
myös runsaampien lumisateiden 
muodossa sisämaan suuntaan, eri-
tyisesti rannikon läheisille alueil-
le. Lauhoihin säärintamiin sisältyy 
niin ikään enemmän kosteutta, ja 
sen vuoksi lumisade ja lumen ker-
tyminen voi olla runsasta.

Leudot talvet ja lumettomuus 
sekä sademäärän kasvu varsinkin 
talvisin lisäävät pelloilta ja ojite-
tuilta metsä- ja turvemailta tapah-
tuvaa ravinteiden (typen ja fosforin) 
huuhtoutumista sekä virtaamia ve-
sistöissä. Myös syksyiset ja talviset 
tulvat lisääntyvät. Tämän johdos-
ta alapuoliset vesistöt rehevöityvät 
entisestään. Lumensulamisvesien 
puuttuminen vaikuttaa päinvastai-
sesti: virtaamat pienenevät keväisin 
ja alkukesien aikana, jos sademää-
rän kasvu ei sitä kompensoi. Nämä 

tekijät vaikuttavat olennaisesti vesi- 
ja kosteikkoelinympäristöjen eliöla-
jistoon: toiset lajit hyötyvät, toiset 
kärsivät. 

Ilmasto muuttuu ja  
muutos jatkuu
Anjalan eri vuosien säätilastot ker-
tovat 60 vuoden ajanjaksolla mm. 
1) ilmaston lämmenneen (vuosien 
keskilämpötilat), 2) talvien leudon-
tuneen ja lyhentyneen, 3) keväiden 
aikaistuneen, 4) kesien lämmen-
neen, 5) syksyjen lämmenneen ja 
pidentyneen, 6) vuosisadannan li-
sääntyneen ja 7) keväisen lumiker-
roksen ohentuneen. Muutokseen 
liittyviä muita säätekijöitä, esimer-
kiksi tuulisuuden muutosta, ei arvi-
oitu, koska olisi täytynyt läpikäydä 
60 vuoden ajalta Ilmatieteen laitok-
sen vuorokausikohtaiset havainnot. 
Hypoteettisesti myös tuulisuus on 
lisääntynyt.

On epätodennäköistä, että edel-
lä kuvattujen säätekijöiden kehi-
tyksen suunta muuttuisi yhtäkkiä 
päinvastaiseksi, kuten esimerkiksi 
keskilämpötilalle kävi lämpimän 
1930-luvun jälkeen. Tällä hetkel-
lä näyttää pikemminkin siltä, että 
kehityksen suunta jatkuu samana, 
kuten se on jo muutamia vuosi-
kymmeniä selvästi tehnyt. Vuosien 
välillä varmasti tulee ailahtelevuut-
ta, kuten aina ennenkin.

Luonnon kannalta tilanne on 
haastava. Suhteellisen nopeaan le-
viämiseen kykenevät lajit, esimer-
kiksi monet linnut ja hyönteiset ovat 
heikomman leviämiskyvyn omaa-
viin kasveihin verrattuna parem-
massa asemassa. Kymenlaakson 
monet pohjoiset metsä- ja suolajit 
ovat häviäjiä, niiden levinneisyys-
alueen eteläraja siirtyy ilmaston 
lämmetessä pohjoisemmaksi. Tilal-
le tulee lounaisia, eteläisiä ja kaak-
koisia lajeja, mikäli sopivia elin-
ympäristöjä on tarjolla. Lehden 
seuraavissa artikkeleissa pureudu-
taan tähän asiaan.
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Linnut vierovat 
valkoisia marjoja ja 
siksi idänkanukan 

leviäminen metsiin on 
ollut verkkaista.Kuva: 
Wikimedia Commons,  
public domain. 

KASVIT
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yhdessä yössä. Ulosteissa siemenet 
kulkeutuvat metsään, ja pensai-
ta on yleisesti metsissä. Karviaisen 
ongelma on vain se, ettei se metsän 
varjossa kuki ja marjo, joten metsän 
valtaus jää puolitiehen. 

Ihmisen vaikutus
Koska eteläisillä kasveilla ei ole 
luontaisia mahdollisuuksia päästä 
Suomeen, ihmisellä on ratkaiseva 
rooli siinä, mitkä kasvilajit alkavat 
levittäytyä Suomessa. Ihminen voi 
tarkoituksella tuoda hyödyllisiksi 
tai kiinnostaviksi katsomiaan kas-
vilajeja – esimerkiksi metsäpuita, 
kuten pyökin ja valkopyökin, tai ko-

riste- ja puutarhakasveja. Toisaal-
ta Suomen metsätalouden kannal-
ta kiinnostavimmat puulajit eivät 
taida olla eurooppalaisia vaan itä-
aasialaisia ja amerikkalaisia lajeja. 
Ihminen on avainasemassa pait-
si levittäjänä myös kasvupaikkojen 
muokkaajana. Tässä suhteessa oi-
van esimerkin tarjoaa kotimainen 
laji, kalliovillakko. Vielä puoli vuo-
sisataa sitten kalliovillakko oli har-
vinaisenpuoleinen rannikkoseudun 
kalliomäkien asukki, mihin nimi-
kin viittaa. Kallioilla kasvustot oli-
vat pieniä ja kasvit jäivät kuivuuden 
piinaamina pieniksi, joten siemen-
tuotanto oli vähäinen

Tien menestykseen avasi metsän 
käsittelytapojen muutos. Hakkuu-
aukot osoittautuivat kalliovillakon 
kannalta paratiisillisiksi: oli paljas-
ta maata siementen itää, ja kostea 
maaperä mahdollisti voimakkaan 
kasvun. Kun kalliokasvupaikoil-
la mykeröitä oli vain muutama, voi 
hakkuuaukon puolimetrisillä kas-
veilla olla satoja mykeröitä. Entinen 
rannikkoseutujen harvinaisuus on 
jo nyt yleinen hakkuuaukoilla Sa-
vossa ja Etelä-Pohjanmaalla asti, ja 
leviäminen jatkuu yhä kauemmaksi 
pohjoiseen. 

Virossa olisi muutamia kasvila-
jeja, jotka hyvinkin voisivat aset-
tua Kymenlaaksoon. Metsälajeista 
esimerkkinä voisi olla keltapeippi, 
joka on siellä yleinen lehdoissa. It-
se asiassa sillä on jo sillanpääase-
mia Kymenlaaksossakin, mutta eh-
kä levittäjä puuttuu. Leviämistä voi 
hidastaa sekin, että voimakkaasti 
kasvullisesti lisääntyvänä se muo-
dostaa klooneja, joissa siementuo-
tanto on heikko.

Miten luonto muuttuu?
Ilmaston muutoksen vaikutuksia 
on vaikea ennakoida siksikin, että 
eri kasvilajit reagoivat muutoksiin 
eri tavalla. Useille lajeille kasvu-
kauden pidentyminen on olennai-
sempi tekijä kuin keskilämpötilo-

jen muutos. Leudot talvet, jolloin 
lämpötila vaihtelee nollan mo-
lemmin puolin, kuluttavat kasvin 
energiavaroja ja voivat saada tal-
veutumistilan purkautumaan lii-
an varhain. Lumeton talvi voi ol-
la kohtalokasta joillekin lajeille. 
Ilmaverson pakkasvauriot voivat 
korjautua, mutta juuriston jääty-
minen tappaa kasvin.

Luontomme yleisilme ei vielä 
lähivuosikymmeninä olennaises-
ti muutu. Puiden elinikä on satoja 
vuosia, ja talousmetsissäkin kah-
den päätehakkuun välinen aika 
on useita vuosikymmeniä, karu-
jen maiden männiköissä lähes sa-
ta vuotta. Katastrofaaliset metsä-
tuhot, jotka kohdistuvat johonkin 
pääpuulajeistamme, voisivat kyllä 
muuttaa nopeastikin maisemaa. 
Tässä suhteessa on kannettu huol-
ta erityisesti kuusesta. Kuusen uh-
kana ovat kesän pitkät kuivuusjak-
sot. Kaarnakuoriaiset – muutkin 
kuin kirjanpainaja – voivat run-
sastua kuivuuden heikentämissä 
puissa niin, että leviävät myös ter-
veisiin puihin.

Vaahtera ja tammi jatkavat le-
vittäytymistään lähimetsiin, ehkä 
vuorijalavakin. Saarni tuottaa puis-
toissa runsaasti siementä, mutta 
siemeniä ei juuri kulkeudu sopivan 
ravinteisille ja kosteilla paikoille. 
Puistojen lehmus on valtaosin met-
sälehmuksen ja isolehtilehmuksen 
risteymää. Siksi toivon, että se pysyy 
taajamissa ja metsiin leviäisi tai le-
vitettäisiin kotoista metsälehmusta.  
Muutoinkin ne kasvit, jotka lähi-
vuosikymmeninä ilmaston läm-
metessä valtaavat Kymenlaaksoa, 
ovat jo täällä pihoissa, puutarhois-
sa, puistoissa ja joutomailla. Silti on 
vaikea ennustaa, mitkä niistä kar-
kaavat luontoon. Yhden voin kui-
tenkin jo nimetä: se on marjatuo-
mipihlaja eli saskatoon. Sen marjat 
maistuvat erityisen hyvin rastaille, 
ja jo nyt sen taimia löytää viljely-
paikkojen läheltä hakkuuaukeilta. 

Eniten muutoksia tapahtuu ih-
misen lähimmässä ympäristössä, 
vähemmän metsien ja soiden lajis-
tossa. Kun jotkin runsastuvat, jou-
tuvat toiset antamaan tilaa ja väis-
tymään. Pahimmassa vaarassa ovat 
ehkä matalat ketokasvit. Toisaal-
ta kesän pitkät ja kuivat hellejak-
sot voisivat jarruttaa kookkaampi-
en ruohojen ja heinien leviämistä ja 
turvata kuivimmat ketorinteet päi-
vänkakkaralle, kissankellolle ja kel-
ta-apilalle. 

Mikään metsien valtalajeista ei 
ole häviämisen vaarassa seuraa-
vina vuosikymmeninä. Mitä ta-
pahtuu pitemmän ajan kuluessa, 
riippuu suuresti siitä, saadaanko 
ilmaston lämpeneminen ku-
riin vai kiihtyykö se entisestään.  

Kalliovillakon leviämiskeskuksina 
ovat hakkuuaukot, mistä tuuli 
levittää niiden siemeniä edelleen.  
Kuva: Wikimedia Commons,  
public domain. 

Närhi ja orava levittävät tammen terhoja 
pihoista ja puistoista metsiin.  
Kuva: Kari Kytö.

Marjatuomipihlaja on uusi marjakasvi, jonka hedelmät maistuvat 
erityisen hyvin rastaille.  Kuva: Risto Hamari.
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veSI- ja rantaKaSvIen  IlmaStoreaKtIot

Diagrammi ilmentää luonnon muutoksia jääkauden jälkeen. Kuvassa 1= leppä 2= koivu  
3= kuusi 4= mänty. Itämeren järvi- ja merivaiheet sekä ilmastojaksojen nimet näkyvät kuvassa 
myös. Lähde, Kalliola: Suomen kasvimaantiede.

Rantatyräkki kasvaa maakunnan eteläosan merenrannikolla matalassa  
vedessä. Kuva: Markku Suoknuuti.

JOHDANTO Usein puhutaan 
luonnon tasapainotilasta ikään 
kuin toivottuna ihannetilana. 
Luonnossa tapahtuu kuitenkin 
jatkuvasti erilaisia muutoksia mo-
nenlaisista syistä. Myös niiden kes-
to vaihtelee hyvin lyhyistä, äkilli-
sistä tapahtumista pitkäaikaisiin 
muutoksiin. Esimerkiksi vielä 11 
000 vuotta sitten koko Suomi oli 
jääkauden jäljiltä vailla maakasve-
ja, ja vasta hitaasti maa sai kasvi-
peitteensä. Aluksi tundralajit val-
litsivat, mutta ilmaston edelleen 
lämmitessä eliöt pyrkivät sopeut-
tamaan olonsa kulloinkin vallit-
seviin olosuhteisiin. Jos muutokset 
ovat liian rajuja ja äkillisiä, ei so-
peutuminen onnistu, vaan laji hä-
viää paikalta. Hitaasti tapahtuvat 
muutokset mahdollistavat jossakin 
määrin lajien sopeutumisen ympä-
ristön vaatimuksiin. Nykyisin tie-
detään onneksi Suomen luonnon 
yleispiirteet jääkaudesta nykypäi-
viin asti, jopa vähäisiä tietoja en-
nen jääkauttakin on löydetty. Näi-
den tietojen perusteella tiedetään 
esimerkiksi ilmaston vaihdelleen 
kylmästä ja kuivasta lämpimään 
ja kosteaan ja viilenneen kohti ny-
kyistä tilannetta. Nämä muutokset 
ovat olleet niin hitaita, että kas-
villisuuden yleiskuva on ehtinyt 
muuttua olosuhteita vastaavaksi. 
Luotettavasti tilannetta kuvaa esi-
merkiksi suokerrostumien siitepö-
lystön tutkiminen. 

Vaikka vesikasvit ovat maakas-
veja paremmassa asemassa äkillis-
ten muutosten suhteen, vaikutta-
vat pitkäaikaiset muutokset niihin 
vastaavalla tavalla kuin muuhun-
kin ympäristöön.

Aiempi lämpökausi
Toisaalla tässä lehdessä kuvataan 
ilmaston muutosta jääkaudesta ny-
kyaikaan. Tästä ajanjaksosta tie-
detään, että täällä vallitsi nykyistä 
lämpimämpi jakso tuhansia vuosia 
sitten. Lämmin vaihe oli niin pitkä, 
että kasvillisuus niin maalla kuin 
vesistöissä ehti sopeutua tilantee-
seen. Siten vesissämme kasvoi laje-
ja, joita ei nykyään tavata tai jotka 
ovat erittäin harvinaisia. Esimer-

kiksi taarnan subfossiilisia jääntei-
tä on löydetty monin paikoin, ja laji 
kasvaa Suursaarella vieläkin. Suur-
saarihan kuului aikoinaan Kymen-
laaksoon. Sitä vastoin vesipähkinä 
on maakunnastamme hävinnyt ko-
konaan. Sen pähkinöitä on kuiten-
kin löydetty virolahtelaisesta pel-
losta, kuten Kymenlaakson Luonto 
-lehdessä 3/76 kerrotaan. 

Nykyisin maakunnassamme 
kasvaa harvinaisena muutama ve-

Teksti ja kuvat:  
Risto Hamari
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HapeKaSta, KIrKaSta vettä vaatIvat KaSvIt ovat Hätää KärSImäSSä.
si- ja rantakasvi, joiden voi olettaa 
eläneen laajemmalla alueella, mutta 
ilmaston viiletessä vetäytyneen ete-
lään. Irtokelluja karvalehden fos-
siilisia jäänteitä on tavattu nykyis-
tä levinneisyyttään pohjoisempana. 
Myös hukkariisi ja rantatyräkki ai-
van Kymenlaakson eteläosassa sin-
nittelevät nykyoloissa valmiina laa-
jentamaan aluettaan olosuhteiden 
parantuessa. Molempien päälevin-
neisyys on nykyisin Etelä-Ruotsissa 
ja Baltian maissa, mutta niissäkin 
ne ovat harvalukuisia.

Nykyinen lämpeneminen
Tavallisesti muutokset ilmastos-
sa tapahtuvat hitaasti. Nyt kuiten-
kin ennakoidaan ilmaston muuttu-
van lämpimämmäksi geologisesti 
katsoen melko nopeasti. Tämän 

Kilpukka vaatii irtokellujana ravinteikasta vettä. Rehevöitymisen myötä se kasvaa muun muassa Pyhäjärvessä.  
Kuva: Christian Fischer (CC BY-SA 3.0)

Nuottaruoho on puhtaan veden indikaattori. Se on hävinnyt monelta aiemalta kasvupaikaltaan. 
Kuva: Jouko Rikkinen (CC BY-NC 4.0)

Osmankäämi on yleistynyt kaikkialla Kymenlaaksossa rantavesissä, ojissa ja kosteikoilla. Kuva: Risto Hamari.

muutoksen yhtenä tekijänä on ih-
mistoiminta, erityisesti fossiilisten 
polttoaineiden käyttö. Tämä on to-
dettu useissa tutkimuksissa, ja se 
näkyy selvästi myös lämpötilaa ku-
vaavissa kohoavissa käyrissä. 

Luonnolle liian nopea muutos 
on haitallinen ja vaikuttaa monel-
la tavalla. Eräs vaikutuksista on, 
että tänne levittäytyy lajeja, jotka 
viileämmän ilmaston vuoksi eivät 
ole pystyneet leviämään alueelle. 
Lähimmät alueet, joista uusia laje-
ja tänne ehtii, ovat Viro etelässä ja 
Karjalankannas kaakossa. Vaikkei 
vesi- ja rantakasveissa toistaisek-
si suuria mullistuksia olekaan ta-
pahtunut, ovat ensimmäiset viitteet 
havaittavissa. Kotkansaaren ran-
nalle, yhteen paikkaan on asettu-
nut rantaruttojuuri. Se on laji, jolla 

on luontaiset ja vankat kasvustot 
Baltian maissa. Esimerkiksi Kuu-
rin kynnäksellä laji kasvaa laajoina 
kasvustoina hiekkarannoilla. Myös 
Kotkassa laji kasvaa hiekalla. Kot-
kan tapauksessa on kyse keinote-
koisesta virkistysrannasta, mutta 
siis lajille tyypillisestä ympäristös-
tä. Koska laji on kasvanut paikalla 
jo muutaman vuoden ja laajentanut 
alkuperäistä aluettaan selvästi, voi 
sen katsoa kotiutuneen maakun-
taamme. 

Hallan saarelle ilmestyi muu-
tama vuosi sitten baltiantouko-
kämmekkä. Laji on edellisen lajin 
tavoin maassamme hyvin harvi-
nainen ja muutoinkin uhanalai-
nen, sillä nykyinen kasvupaikka on 
teollisuuskäytössä ja siten jatkuvien 
muutosten uhkaama. Tällä hetkellä 

näyttää siltä, että alueen haltija on 
tiedostanut lajin harvinaisuuden ja 
tuonut isoja lohkareita kasvupaik-
kaa suojaamaan. Toivottavasti tämä 
toimenpide turvaa uuden ilmasto-
tulokkaan säilymisen kasvistomme 
kaunistajana. Edellä mainittujen 
kahden kasvin asettuminen aivan 
maakunnan eteläiseen osaan on oi-
va esimerkki eteläisten lajien tulosta 
uudelle alueelle. 

Kotkassa on vielä yksi erikoinen 
rantakasvi erään pikkulammen 
rannalla hyvän matkaa sisämaas-
sa. Kyseessä on keltamajavankaali, 
haitallinen vieraslaji. Majavankaa-
lin osalta onneksi tiedetään, että se 
on tahallisesti siirretty ihmisen toi-
mesta kyseiseen paikkaan. Suoalus-
talla kasvi on säilynyt jo vuosien 
ajan, muttei toistaiseksi ole laajenta-

nut aluettaan. Samalla tavalla Kot-
kaan on kotiutunut myös sahalehti. 
Vaikka laji kasvaa myös Pohjois-
Suomessa, on Kotkan kanta lähtöi-
sin Ruotsista.

Muita muutostekijöitä  
Ilmastonmuutos on merkittävä 
ympäristöoloihin vaikuttava te-
kijä vesi- ja rantakasvien elinpai-
koilla. Se ei kuitenkaan ole ainoa 
muutos, johon lajit joutuvat so-
peutumaan. Ilmaston lämpene-
minen lisää virtaamia maalta ve-
sistöihin. Samalla ravinteita tulee 
kiihtyvässä määrin altaisiin ja re-
hevöityminen kiihtyy. Erityisesti 
maatalouden vaikutus näkyy hai-
tallisena ravinteiden lisääntymi-
senä. Monet Kymenlaakson alun 
perin niukkaravinteiset vesistöt 

Kuvat vasemmalta:

Rantaruttojuuri on onnistunut asettumaan Kotkan Puistolaan hiekkaiselle merenrannalle. Kuva: Risto Hamari.

Baltiantoukokämmekän ainoa kymenlaaksolainen kasvupaikka on eteläisessä saaristossa. Kuva: Risto Hamari.

Sahalehti on alun perin tuotu kotkalaiseen saviponniin ja siirretty sieltä rakentamisen vuoksi lähivesiin.  
Kuva: Jörg Hempel (CC BY-SA 3.0)

ovat rehevöityneet, ja rehevöi-
tyminen näkyy niin kasvillisuu-
den lisääntymisenä kuin lajiston 
muutoksena. Hapekasta, kirkas-
ta vettä vaativat kasvit ovat hä-
tää kärsimässä; monista tunne-
tuista kasvupaikoista ne ovat jopa  
hävinneet. Tilalle ovat tulleet  
ravinteisuudesta hyötyvät lajit. 
Niinpä esimerkiksi Pyhäjärves-
sä kasvaa kilpukkaa, jota ennen 
siellä ei tavattu. Toisaalta nuotta-
ruoho, puhtaan veden indikaat- 
tori, on paikalta hävinnyt. Muu-
tos on kuvaava: irtokellujat hyö-
tyvät ja pohjaruusukkeiset kärsi-
vät. Jopa pelto-ojissa muutos on 
näkyvä. Aiemmin harvinainen 
osmankäämi on nykyisin joka-
päiväinen näky kaikkialla maa-
kunnassa.



22          Kymenlaakson luonto 2020  Kymenlaakson luonto 2020          23

pohdimme tässä kirjoituk-
sessa Kymenlaakson nisä-
käsfaunan nykyisiä ja ennen 

kaikkea tulevia näkymiä, joihin 
vaikuttavat ennen kaikkea ilmas-
tonmuutos ja monenlainen ihmi-
sen välitön toiminta.

Lumisuuden väheneminen, 
hangen ohentuminen ja lumisen 
kauden lyhentyminen vaikuttavat 
suuresti monien eläinten biolo-
giaan. Lisäksi ilmaston lämpene-
minen vaikuttaa perustuotannon 
kasvuun ja sitä kautta luonnon 
monimuotoisuuteen.  Vaikutukset 
eivät kohdistu vain lajistoon sinän-
sä niin, että esimerkiksi uusia la-
jeja saapuu maahamme ja jo tääl-
lä olevien lajien levinneisyydet ja 
runsaudet muuttuvat, vaan nämä 
kaikki tekijät yhdessä vaikuttavat 
eläinpopulaatioiden dynamiik-
kaan. Monipuolisempi eläinyh-
teisö on usein myös vakaampi. 
Lumisuuden vähenemisen on poh-
dittu olevan osittain mm. myyri-
en kannanvaihteluiden heikkene-
misen taustalla. Perustuotannon 
kasvu ja lumisuuden väheneminen 

useimmiten monipuolistavat sekä 
peto- että saaliselinlajistoa, mikä 
voi vakauttaa eliöyhteisöjen vaih-
teluita: aiemmista, jossain määriin 
säännöllisistä useampivuotisista 
kannanvaihteluista siirrytään sel-
västi epäsäännöllisempiin vaih-
teluihin, mahdollisesti etupäässä 
vuodenaikaiseen vaihteluun. Toi-
saalta aiheesta tehdyt mallituk-
set ennustavat, että vaikka kan-
nanvaihteludynamiikka jossain 
määrin vakaantuukin, kunnon 
myyrähuippuja esiintyy kyllä tule-
vaisuudessakin.

Kaakkois-Suomessa on syytä 
mainita vielä yksi uusi nisäkästu-
lokkaisiin vaikuttava tekijä.  Neu-
vostoliiton romahdettua raharik-
kailla on ollut muotia perustaa 
erilaisia eläintarhoja ja metsästys-
puistoja, joihin tuodaan eksootti-
sia lajeja milloin mistäkin. Tilanne 
on villi, eikä viranomaisilla ja tut-
kijoilla ole käsitystä, missä ja mitä 
kaikkea tarhataan. Suurin ongel-
ma syntyy, jos tarhoilla on vaike-
uksia tai into laantuu ja eläimiä 
päästetään luontoon. 

Nisäkäslajiston mahdollisia 
muutoksia
Rajan takana esiintyy muutamia 
pikkunisäkäslajeja, jotka saatta-
vat ilmestyä myös Suomen puo-
lelle. Kun Pietarin suurta patoval-
lia rakennetiin, työmaalle tuotiin 
laajalta alueelta maa-ainesta, ja 
patovallille kehittyi heinäkasvus-
to. Ilmeisesti maa-aineksen myötä 
alueelle saapui myös pikkumetsä-
hiiri (Apodemus sylvaticus), joka 
Pietarin tutkijoilta saamani tiedon 
mukaan on siellä nykyään ylei-
nen.  Lajin luontainen levinneisyys 
on etelämpänä. Ei kestäne kovin 
kauan, kun laji kolkuttelee Suo-
men rajoja. Rannikkoreitti tuntuu 
luontevimmalta leviämistavalta. 
Pikkumetsähiiri muistuttaa serk-
kuaan tavallista metsähiirtä, mut-
ta on sitä pienempi ja viihtyy pa-
remmin avomailla.

Kenttämyyrät ovat tuottaneet 
lajeina ongelmia Suomessa lainlaa-
tijoita myöten. Aikoinaan, kun nii-
den lajikysymystä ei tunnettu, luul-
tiin, että Suomessa esiintyy vain 
kenttämyyrä (Microtus arvalis). 

Sittemmin havaittiin, että kenttä-
myyrät ovatkin lähisukuisten la-
jien muodostama ryhmä. Idän-
kenttämyyrä (Microtus levis eli  
M. mystacinus, lajin tieteellinen ni-
mi on painajainen, koska se on 50 
viime vuoden aikana muuttunut 
viisi kertaa) on Suomessa laajalle 
levinnyt. Varhaiset tiedot kenttä-
myyrästä koskivat liki aina todelli-
suudessa idänkenttämyyrää. Sen si-
jaan oikeaa kenttämyyrää esiintyy 
nykytiedon mukaan vain suppealla 
alueella Suomen kaakkoisimmassa 
kulmassa Kymenlaakson rajaa hi-
poen. Kenttämyyrän levinneisyys 
on kuitenkin huonosti tunnettu, 
koska sen varma erottaminen idän-
kenttämyyrästä on vaikeaa, ja sii-
hen tarvitaan geneettisiä tutkimuk-
sia – vaikka kokenut tutkija huomaa 
pieniä eroja lajien ulkomuodossa. 
Oikean kenttämyyrän levinneisyys 
voi hyvinkin olla oletettua laajempi 
Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Tammihiiri (Eliomys quercinus) 
on tai oli Suomessa lämpökautinen 
relikti. Kymenlaakson luoteisosis-
sa lajia esiintyi vielä 1960-luvul-

la, mutta se on sieltä luultavimmin 
hävinnyt. Viimeisiltä varmoilta 
paikoilta ei ole havaintoja vuosi-
kymmeniin. Viimeiset varmistetut 
havainnot Suomesta ovat yllättä-
en Teuvasta Pohjanmaalta vuodel-
ta 1993. Kuitenkin yleisöltä tulee 
silloin tällöin Etelä-Suomesta ha-
vaintoja, joissa epäillään tammi-
hiirtä. Tuota Teuvan tapausta lu-
kuun ottamatta näitä havaintoja ei 
ole pystytty varmistamaan: ei ole 
valokuvia, ei kuolleita yksiöitä tms. 
Tutkijat saavat silloin tällöin pake-
tin, jossa on tammihiireksi epäilty 
eläin, mutta ne ovat kaikki olleet 
metsähiiriä. Yksi varmistamaton 
havainto on Kymenlaakson ran-
nikolta. Virallisesti tammihiiri on 
Suomessa luokiteltu hävinneeksi, 
mutta kannattaa pitää silmät auki. 
Nimestään huolimatta tammihiiri 
ei ole mitenkään riippuvainen tam-
mesta, mutta se liikkuu usein puu-
tarhoissa, ja valokuvat mahdollisis-
ta havainnoista olisivat arvokkaita. 
Jos sattumoisin löytää kuolleen yk-
silön, kannattaa otus pakastaa ja ot-
taa yhteyttä asiantuntijoihin.

Lappeenrannan seudulta on vii-
me vuosina saatu kaksi soopelia 
(Martes zibellina), ja kolmas var-
mistettu soopeli pyydettiin Punka-
harjulta. Asian taustoja tutkittaessa 
kävi ilmi, että Kannaksella Viipu-
rista jonkin verran itään on jo pit-
kään toiminut suuri soopeliturkis-
tarha. Tarhalta on myönnetty, että 
eläimiä pääsee karkuun. Karkulai-
sia on siis riittänyt Suomeenkin as-
ti. Emme tiedä, onko Kannakselle 
muodostunut karkulaisista pysyvä 
”villi” soopelikanta vai ovatko Suo-
meen päätyneet itse karkulaisia. Jo-
ka tapauksessa on mahdollista, että 
Kaakkois-Suomessa, myös Kymen-
laaksossa, soopeleita tullaan havait-
semaan lisää. Olisikin tärkeää, että 
mahdollisista havainnoista ilmoite-
taan tutkijoille. Tarhattu soopeli on 
lähes musta, ja turkissa on näky-
vissä hopeanvärisiä peitinkarvoja. 
Näädälle tyypillistä kultaista rin-
talaikkua ei ole. Kokenut näädän-
pyytäjä myös huomaa, että takajalat 
ja häntä ovat lyhyemmät kuin nää-
dällä. Koska tarhattu soopeli on ih-
misen toimesta tuotu Suomen lähi-

Yksi Kaakkois-Suomesta 
pyydetyistä tarhasoopeleista 
täytettynä

Heikki Henttonen, metsäeläintieteen emeritusprofessori ja 
Ilpo Kojola, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus (Luke)

KyMENLAAKSON

nISäKäSfaunan  
tulevaISuuden  
näKYmIä

Oikeaa kenttämyyrää esiintyy 
suppealla alueella Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan rajoilla.

NISÄKKÄÄT
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alueelle, on se Suomessa haitallinen 
vieraslaji ja siksi vapaasti pyydettä-
vissä. 

Yllättävä näätäeläinlaji havait-
tiin Kotkassa jokunen vuosi sitten. 
Ravintolaan käveli sisään puolike-
sy eläin, jota ensi alkuun luultiin 
näädäksi. Kirjoittaja HH näki eläi-
men kuvan sanomalehdestä ja to-
tesi heti, että kyseessä ei ole nää-
tä vaan kylänäätä (Martes foina). 
Lajia on joskus kutsuttu myös ki-
vinäädäksi. Lajin luontainen le-
vinneisyys jää Viron ja Latvian 
rajoille. Ravintolaan hakeutuneen 
ilmeisen nälkäisen yksilön kesyys 
viittaisi siihen, että se on saatta-
nut olla lemmikki, joka on karan-
nut omistajiltaan. Venäjällä joi-
denkin näätäeläinten pitäminen 
lemmikkeinä ei ole harvinaista; 
esimerkiksi tarhasoopeleita ulkoi-
lutetaan talutushihnassa kuin kis-
soja ikään.  On myös mahdollista, 
että se oli tullut salamatkustajana 
jonkin rekan kyydissä. Joka tapa-
uksessa kylänäätä on niitä lajeja, 
jotka ilmaston lämmetessä voivat 
liikkuvina petoina levitä nopeasti-
kin. Kylänäätä muistuttaa näätää, 
mutta sen rintalaikku on valkoi-
nen ja kirsu punertava, kun se nää-
dällä on tumma. Aikanaan omin 
jaloin Suomeen jolkutteleva kylä-
näätä ei ole vieraslaji vaan tulokas-
laji, joka sijoittuu joko metsästys- 
tai luonnonsuojelulain piiriin.

Koiraeläimiin kuuluva kultasa-
kaali (Canis aureus) on levinnyt 
Euroopassa nopeasti viime aikoi-
na. Virossa on jo paikallinen li-
sääntyvä populaatio. Suomessa on 
tehty kolme havaintoa parina vii-
me vuonna. Odotettavissa on, et-
tä havaintoja tulee lisää tulevina 
vuosina. Hieman yllättävää on ol-
lut, että nuo ensimmäiset havain-
not eivät ole etelärannikolta, niin 
kuin voisi helposti otaksua, vaan 
Pohjois-Karjalasta, Kainuusta ja 

Pohjanmaalta. Virossa kultasakaa-
li viihtyy rannikkoseuduilla, eh-
käpä leudomman ilmaston ja mo-
nipuolisemman saalisvalikoiman 
vuoksi. Näin ollen voisi otaksua, 
että kultasakaalin levitessä niitä 
esiintyisi alkuvaiheessa Kaakkois-
Suomen rannikkoseudulla. Eräissä 
asiantuntemattomissa kirjoituk-
sissa kultasakaalia on pidetty liki 
tuomiopäivän lähettiläänä, mutta 
tuskinpa se kovin nopeasti kauhe-
asti muuttaisi Suomen luontoa. Laji 
on etupäässä pikkunisäkkäiden ja 
haaskojen syöjä. Sillä voisi olla vai-
kutusta pienten hirvieläinten va-
sojen kuolleisuuteen. Kultasakaali 
ei toisi Suomeen mitään sellaista 
tautia ja loista, mitä muut koira-
eläimet eivät voisi tuoda tai mitä 
meillä jo ei ole. Virossa on havait-
tu, että sakaalialueilla kettukanta 
vähenee. Mielenkiintoista on näh-
dä, miten käy supikoiran kultasa-
kaalin levitessä. Toisaalta sudet 
rajoittavat kultasakaalien määriä. 
Lumisuuden vähentyminen auttaa 
kultasakaalien leviämistä. 

Toissa kesänä kultasakaalin il-
mestyminen Suomeen aiheutti 
melkoisen mediamylläkän. Vaik-
ka maa- ja metsätalousministeriö 
(MMM) oli aiemmin keväällä 2019 
esittänyt kultasakaalia riistalajik-
si, ei eduskunnan maa- ja metsäta-
lousvaliokunta sitä kannattanut, jo-
ten eduskunta ei siis lain muutosta 
koskaan hyväksynyt. Koska vieras-
laji on ihmisen siirtämä tai tuoma 
laji, mutta tulokaslaji on levinnyt 
omin voimin, sakaali tulokaslajina 
jäi MMM:n esityksestä huolimatta 
luonnonsuojelulain alaisuuteen ja 
rauhoitetuksi. Jos kultasakaali tu-
levaisuudessa, ja luultavasti ensim-
mäiseksi rannikoilla, runsastuisi, 
sen kannanhoito tarvittaessa esim. 
vahinkojen lisääntyessä voitaisiin 
suorittaa sujuvasti riistalajina met-
sästyslain piirissä. 

Ahma, ilves ja susi hyötyvät 
paksusta lumesta
Euroopan suurin näätäeläin ahma 
viihtyy paksussa ja pehmeässä lu-
messa. Ahmalla on käpälinä mitta-
vat kintaat, jotka kannattelevat sitä 
verrattoman hyvin. Poro uppoaa sy-
välle keskitalven lumeen ja on vah-
vassa lumessa tarpoessaan helpoh-
ko saalis ahmalle. Samankaltaisen 
edun syvästä lumesta saavat myös 
ilvekset ja sudet hirvieläimiä pyytä-
essään. Ilves on toki sitkeänä vaa-
nijana tehokas metsäkauriiden ja 
valkohäntäpeurojen saalistaja myös 
vähän lumen oloissa, mutta susi saa 
paksusta lumesta suuren edun hir-
viä havitellessaan. Hirvi on kaikissa 
Pohjoismaissa suden tärkein saali-
eläin, mutta jopa kymmenen kertaa 
saalistajaansa painavampana aina-
kin yksin liikkuvalle sudelle haas-
tava ja jopa vaarallinen kohde. Tä-
käläisen hirven strategiaan ei kuulu 
susien lähestyessä jäädä paikalleen 
puolustautumaan terävien sorkki-
en iskuilla uhaten, mikä on tapa-
na kookkailla pohjoisamerikkalai-
silla lajikumppaneilla. Ruotsissa ja 
Suomessa hirvi yrittää pakenemal-
la karistaa sudet kannoiltaan, mikä 
vahvassa lumessa johtaa hirven no-
peaan väsymiseen ja päätymiseen 
hirvenjälkiä seuranneiden susien 
saaliiksi. Vertailuaineistot osoitta-
vat, että meikäläisten hirvien stra-
tegia ei ole erityisen hyvä, sillä susi-
en hirvenpyyntiyritykset tuottavat 
Pohjois-Euroopassa huomattavas-
ti todennäköisemmin saaliin kuin 
Pohjois-Amerikassa. 

Jos talvet lyhenevät ja lumipei-
te jää ohueksi, talvella aktiiviset 
suurpedot jäävät vaille lumesta saa-
maansa etua. Tilanne on vaikein 
hiljattain emoistaan itsenäistyneille 
nuorille petoyksilöille, joiden saa-
listustaidot ovat usein puutteelli-
set. Kaiken kaikkiaan lumettomuus 
ei kuitenkaan ole elämän ja kuole-

man kysymys, sillä suurpedot ovat 
erittäin sopeutuvaisia. Ne voivat 
mukauttaa saalistustaktiikoitaan ja 
keskittyä tavoittelemaan muita saa-
liseläimiä tilanteessa, jossa jonkin 
tietyn saaliseläimen pyynti on käy-
nyt hankalaksi. 

Siirtyykö ahma  
pohjoisemmaksi?
Runsas kymmenkunta vuotta sitten 
julkaistiin tieteellinen tutkimus, 
jonka mukaan ahman onnistunut 
pesintä edellyttää lumisen ajan jat-
kumista huhtikuulle, jolloin ahman 
pennut lähtevät pesästä seuraile-
maan emoaan. Tutkimuksen pää-
telmät perustuivat keväisen lumiti-
lanteen tarkasteluun alueilla, joissa 
esiintyivät eteläisimmät pesivät ah-
mat Euroopassa ja Pohjois-Ameri-
kassa. 

Viime vuosien ahma-aineistot 
Suomesta antavat kuitenkin ym-

märtää, että ahmat onnistuvat kas-
vattamaan pentueen ilman, että lu-
mi on maassa pesävaiheen loppuun 
asti. Lunta rakastava eläin lienee lo-
pultakin niin mukautuvainen, että 
se tulee toimeen myös ilman kun-
non talvea. Talvien muuttuminen 
lyhyemmiksi ei ainakaan ole saa-
nut aikaan kehitystä, jossa ahman 
esiintyminen painottuisi aiempaa 
pohjoisemmaksi, vaan on käynyt 
täsmälleen päinvastoin. Ahmoista 
tehdään nykyisin paljon havainto-
ja myös Etelä-Suomessa, ja joitakin 
yksilöitä on vieraillut jopa Suomen-
lahden rannikon tuntumassa. Saa-
listajan kokoon suhteutettu saa-
liseläinten koon kirjo on ahman 
saaliseläinten joukossa erittäin 
suuri. Ahma tappaa poroja ja ot-
taa saaliikseen metsäkauriin, mut-
ta sen ravinnossa on myös myyrillä 
ja muilla pikkunisäkkäillä huomat-
tavan suuri rooli. Kanadasta ja Ve-

näjältä tunnetaan jopa muutama 
tapaus, joissa ahma on tappanut 
lumivyöryn seurauksena nietosten 
vangiksi jääneen hirven. 

Ahman tilannetta ilmaston 
muuttuessa helpottaa sekin, että 
se kelpuuttaa ravinnokseen myös 
haaskat. Haaskojen merkitys on 
niin suuri, että ahmaa on luonneh-
dittu ”arktiseksi hyeenaksi”. Verta-
us on osuva, sillä kuten hyeenakin, 
myös ahma on kyvykäs saalistaja.  

Karhun talviuni lyhenee?
Karhun talviuni luultavasti lyhenee 
ilmaston lämmetessä. Pesään aset-
tumisen on todettu aikaistuvan, jos 
ensilumi sataa syksyllä varhain. Tal-
vilevolle karhu kuitenkin käy, vaik-
ka lunta ei sataisikaan. Marraskuun 
puolenvälin jälkeen ei Suomessa ole 
jalkeilla montakaan karhua, vaik-
ka maa olisi mustana. Talviuni on 
kymmenien tuhansien vuosien ai-

Ahma on ollut pohjoisen asukas, mutta on nyt levittäytymässä myös Etelä-Suomeen. Kuva: Ilpo Kojola.
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kana syntynyt sopeutuma pysyä 
hengissä vaikea vuodenaika, jolloin 
karhun kokoisen eläimen on mah-
doton hankkia riittävästi ravintoa 
itselleen.  Marjakauden päättymi-
nen syksyllä merkitsee karhulle 
erittäin tärkeän ravintovaran lop-
pua, ja tällöin on viisainta alkaa 
hakea sopivaa pesäpaikkaa talven 
viettoon. 

Talviunen merkittävä lyhene-
minen, saati sen jääminen tyystin 
pois karhun vuosirytmistä, vaatisi 
suuren ja pysyvän muutoksen kar-
hun elinympäristössä. Ilmaston tu-
lisi lämmetä niin, että karhulla olisi 
esim. kasviravintoa tarjolla ympäri 
vuoden. Lähimpien satojen vuosi-
en aikana tätä tuskin tulee tapah-
tumaan. Sopii myös hieman leik-
kisästi kysyä, miksi karhu ei menisi 
unille, vaikka metsässä olisikin vä-
hän välimerellisemmät olot? 

Jääkarhu on oivallinen esimerkki 
siitä, miten paljon ravinnon tarjol-
la olo vaikuttaa vuosirytmiin kar-
hun suvussa. Ankaran talven olois-
sa elävä jääkarhu ei nuku talviunta. 
Vain raskaana olevat naaraat kaiva-
vat kinokseen pesäluolan, jonne ne 
vetäytyvät synnyttämään ja hoita-
maan pentuja niiden alkutaipaleel-
la.  Muut karhut keskittyvät hyl-
keenpyyntiin. 

Sorkkaeläinten leviäminen
Villisika on vakioasukas ja run-
saimmillaan Kymenlaaksossa. Lu-
men ja roudan vähenemine sekä 
ruokinta ovat tähän asti auttaneet 
lajia, mutta nyt pelätyn afrikkalai-
sen sikaruton takia laji on joutunut 
liki lainsuojattomaksi. Yleinen il-
mapiiri on vahvasti villisikoja vas-
taan. On vaadittu ruokinnan lopet-
tamista, toisaalta ovelia villisikoja 
on helpointa metsästää ruokinnal-
ta. Ehkäpä kevyt houkutusruokinta 
olisi sopiva kompromissi.

Kaakkoisrajan yli tulevat oudot 
hirvieläimet puhuttavat säännöl-
lisesti Kaakkois-Suomessa. Viime 

vuosilta on useita havaintoja ma-
raalista, joka on isokauriin eli sak-
sanhirven kaukaasialainen alalaji. 
Maraali on eurooppalaista serkku-
aan pienempi ja tummempi, mutta 
komeat sarvet silläkin on. Maraa-
leja on tarhattu Venäjän puolella 
mm. Karjalassa. Jo vuosikymmeniä 
sitten huhuttiin isokaurishavain-
noista Kaakkois-Suomessa, mutta 
niihin ei saatu varmuutta. Sittem-
min HH:lle selvisi Pietarin museon 
nisäkäsosaston tutkijan kertoma-
na, että Neuvostoliiton loppuaikoi-
na Karjalankannakselle oli istut-
tamisen seurauksena kasvanut liki 
tuhannen yksilön japaninkauris-
populaatio (Cervus nippon, myös 
japaninpeurana tai joskus sika-
hirvenä mainittu).  Japaninkauris 
muistuttaa isokaurista, mutta on 
pienempi. Neuvostoliiton romah-
dettua tuo populaatio kerrotun 
mukaan melko nopeasti salamet-
sästettiin loppuun, niin että vuosi-
tuhannen vaihteessa eläimiä tuskin 
oli jäljellä. On hyvinkin mahdollis-

ta, että Kaakkois-Suomessa 1980- ja 
1990-luvuilla tehdyt havainnot iso-
kauriiksi epäillyistä eläimistä itse 
asiassa olisivat koskeneet Kannak-
selta peräisin olevia japaninkau-
riita. Nämä Cervus-lajit ja -alalajit, 
vaikka tulisivatkin meille ihmis-
toiminnan tuloksena, eivät ole va-
paasti pyydettäviä vieraslajeja vaan 
metsästyslain mukaisen pyyntilu-
van alaisia. 

Visenttien (Bison bonasus) koh-
talona oli melkein kuolla sukuput-
toon sata vuotta sitten, mutta eläin-
tarhoissa säilyneistä eläimistä alkoi 
uuden kannan nousu. Visenttejä on 
sittemmin istutettu useisiin Euroo-
pan maihin. Venäjällä on visenttien 
tarhauskeskuksia, ja mm. Pietarin 
ympäristöön on istutettu visenttejä. 
Sieltä levinneitä yksilöitä on havait-
tu Karjalankannaksella, jopa aika 
lähellä Suomen rajaa. Tuskin menee 
kovin kauan, kun visentti vuositu-
hansien jälkeen tömistelee Kaak-
kois-Suomen kamaralla. Sitä odo-
tellessa!

Visenttien kohtalona oli melkein kuolla sukuputtoon.  
Kuva: Michael Gäbler (CC BY 3.0).

n äkyvinä ja kuuluvina lin-
nut ja linnustossa tapahtu-
neet muutokset herättävät 

aina yleistä mielenkiintoa.  Suuret 
naakka- ja valkoposkihanhiparvet 
puhuttavat, talvisilla piharuokin-
noilla on pantu merkille sinitiaisten 
ja pikkuvarpusen runsastuminen 
tai harmaapäätikkojen ja mustaras-
taiden ilmestyminen säännöllisiksi 
ruokavieraiksi. Muutokset lintuyh-
teisöissä kertovat muutoksista ko-
ko ekosysteemissä. Niihin vaikut-

tavat ihmistoiminnan aiheuttamat 
elinympäristömuutokset, ilmaston 
lämpeneminen mukaan luettuna.   
Olosuhteiden muutokset pesimä-, 
talvehtimis- ja muuttoalueilla ovat 
johtaneet siihen, että kolmannes 
Suomessa pesivistä lintulajeista on 
luokiteltu uhanalaiseksi. 

Linnustonseurannalla ja -tutki-
muksella on pitkät perinteet, joten 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
lintuyhteisöihin on ehtinyt kertyä 
paljon tutkimustietoa sekä Suomes-

ta että muualta maailmasta. Vai-
kutukset ovat olleet vähittäisiä, ja 
ne huomattiin jo 1900-luvun vii-
meisten vuosikymmenten aikana 
kevätmuuttoaikojen aikaistumise-
na. Lämpeneminen on näkynyt lin-
tuyhteisöissä myös eteläisten lajien 
yleistymisenä ja pohjoisten lajien 
vähentymisenä. 

Eniten lämpenevästä ilmastosta 
hyötyvät sellaiset eteläisemmät lajit, 
jotka ovat joustavia elinympäristö-
vaatimuksiltaan ja menestyvät laji-

Simo Jokinen , biologi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

lIntuYHteISÖt 
lämpeneväSSä IlmaStoSSa

Valkoposkihanhet. Kuva: Salla Jokinen.
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teat ja lauhat olosuhteet voivat edis-
tää monien loistautien leviämistä, 
varsinkin, jos uudet isäntälajit eivät 
ole ehtineet sopeutua niihin. Viher-
peipoilla vuosituhannen vaihtee-
seen asti nopeasti runsastunut kan-
ta laski pysyvästi Etelä-Suomessa 
loisen aiheuttaman trikomonoosin 
takia. Pohjois-Suomen pakkasissa 
viherpeipot selvisivät taudista pa-
remmin.

Suokukko on äärimmäisen 
uhanalainen. Kuva: Simo Jokinen.

Hömötiaisella menee huonosti. Kuva: Simo Jokinen.

Kuivuus lisääntyy
Pienet havainnot voivat kertoa 
suurista muutoksista myös talveh-
timisalueilla ja muuttoreiteillä.  
Kymmenisen vuotta siten huoles-
tuttiin ensimmäisen kerran sata-
kielten myöhäisestä paluusta tu-
tuille laulupaikoilleen.  Syyksi 
selvisi Afrikan sarven alueella yhä 
useammin toistuvat kuivuusjak-
sot, jotka ovat pakottaneet muut-

en välisessä kilpailussa parhaiten. 
Näiden lajien leviäminen jatkuu, 
samalla kun pohjoisen kylmiin 
oloihin sopeutuneet lajit vetäytyvät 
kohti pohjoista. Lajiston muuttues-
sa myös lajien väliset vuorovaiku-
tukset ovat jatkuvassa muutoksessa. 
Lajit, jotka eivät sopeudu elinympä-
ristömuutoksiin eivätkä menesty 
lajien välisessä kilpailussa ja joille 
sopivia elinympäristöjä ei ole poh-
joisempana tarjolla, ovat vaarassa 
kadota kokonaan. Muutosten vai-
kutusmekanismit ovat monimut-
kaisia, ja ne tapahtuvat lajeista ja 
alueista riippuen eri tahdissa ja mo-
neen suuntaan. 

Muutto- ja paikkalintuja
Valtaosa Kymenlaaksossakin ta-
vattavista linnuista viettää tääl-
lä vain osan vuodestaan joko pe-
simäaikaan tai muuttomatkalla 
levähtäessään. Muuton ja pesinnän 
aloittamisen aikaistuminen näkyy 
selvimmin Euroopassa talvehtivil-
la lyhyen matkan muuttajilla, kuten 

kiurulla, töyhtöhyypällä ja monilla 
vesilinnuilla, jotka ajoittavat muut-
toaan ja pesinnän aloitustaan myös 
vallitsevien säätilojen mukaan. So-
peutumiskykyisimpiä ovat sellaiset 
lajit, jotka tuottavat paljon poikasia 
pesimällä useamman kerran pite-
nevän pesimäkauden aikana. 

Lähimuuttajat ja paikkalinnut 
ovat kaikkein edullisimmassa ase-
massa, mutta joissain tapauksissa 
aikainen kevät saa linnut aloitta-
maan pesinnät liian aikaisin. Kuo-
vit ja töyhtöhyypät aloittivat ennen 
pesintänsä yleensä vasta kevätkyl-
vöjen jälkeen. Keväiden aikaistuessa 
ne aloittavat yhä useammin munin-
tansa jo ennen peltotöiden aloitta-
mista, joten pesät tuhoutuvat entistä 
useammin työkoneiden alla. Teerillä 
ja hiirihaukoilla on todettu lisäänty-
nyttä poikaskuolleisuutta aikaistu-
neen kuoriutumisen ajoittuessa kyl-
mien alkukesän säiden aikaan.  

Muutokset saapumisajoissa eivät 
ole olleet yhtä selviä pitkän mat-
kan muuttajilla. Afrikassa talveh-

tiva käki myöhästyy yhä useam-
min muninnassa lyhyen matkan 
muuttajien, rautiaisen ja niittykir-
visen, pesiin näiden aikaistaessa 
pesintäänsä. Kirjosiepot eivät ehdi 
valtaamaan enää pesäkolojaan ja 
-pönttöjään runsastuneilta talitiai-
silta, jotka aloittelevat haudontaan-
sa yhä aikaisemmin. 

Talvien leudontuessa yhä suu-
rempi osa osittaismuuttajista jää 
talvehtimaan. Erityisen selvästi 
muutos on näkynyt rannikkovesillä 
talvehtivien sukeltajasorsien, tuk-
kasotkien, telkkien, uiveloiden ja 
isokoskeloiden, talvikantojen run-
sastumisena ja talvehtimisalueiden 
muutoksina.   Lämpenemisen seu-
rauksena kasvaneet pihlajanmarja-
sadot edesauttavat rastaiden, tilhi-
en ja punatulkkujen talvehtimista. 
Lauhat talvet helpottavat ravinnon-
saantia monella muullakin lajilla: 
tiklit ja peipot ovat tuttu näky myös 
talvisin.  Lumettomina talvina hii-
rihaukkoja, tuulihaukkoja ja pieka-
noita on jäänyt viivyttelemään, jos 
pikkunisäkäsravintoa on tarjolla. 

Paikkalinnuista erittäin uhan-
alainen hömötiainen ei kärsi pel-
kästään vanhojen havumetsien 
vähenemisestä.  Kylmiin talviin 
sopeutuneiden, talvivarastoja te-
kevien lintujen kilpailuetu huono-
nee, ja niiden ahdinko lisääntynee 
entisestään suurempien talitiaisten 
runsastuessa samoilla ruoka-apa-
jilla. Lisääntynyt lintujen talviruo-
kinta helpottaa erityisesti eteläi-
sempien lajien selviämistä talven 
yli, joten sen vaikutukset ovat sa-
mansuuntaisia lämpenemisen 
kanssa. 

Leudontuneet talvet edistävät 
myös loisten ja tautien leviämistä 
ruokintapaikkojen linnuissa. Kos-

tomatkalla olleet linnut ravinnon 
puutteessa normaalia pidempään 
pysähdykseen. 

Vielä viime vuosituhannen lop-
pupuolella Kymenlaaksossakin pe-
sineen ja säännöllisenä läpimuutta-
jana esiintyvän suokukon Suomen 
pesimäkanta romahti parin viime 
vuosikymmenen aikana kymme-
nesosaan. Vaikka pohjoisten pe-
simäsoiden ojitus ja rantaniitty-

Aikainen kevät saa linnut aloittamaan  

pesinnät liian aikaisin.

Vielä viime  

vuosituhannen  

loppupuolella  

Kymenlaaksossakin  

pesineen suokukon  

Suomen pesimäkanta  

romahti parin  

viime vuosi- 

kymmenen aikana  

kymmenesosaan. 
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Kirjallisuutta:
Pihlajaniemi, M., Eriksson & H., Lehi-

koinen, A.2020: Linnut ja ilmasto - matka 
muuttuvaan luontoon. Docendo.

Laajoissa ruovikoissa pesivä viiksitimali voi tehdä kolmekin suurta poikuetta 
vuodessa.

Pähkinänakkeli 
pohjoiskymenlaaksolaisella 
pesimäpaikallaan.
 

jen umpeenkasvu on vähentänyt 
lajin pesimäalueita, kannan taan-
tumisen yhtenä merkittävimpä-
nä syynä pidetään lisääntyneestä 
kuivuudesta johtuvaa talvehtimis-
kosteikkojen vähenemistä Sahelin 
alueella. Samanaikaisesti maan-
käytön muutokset Länsi-Euroopan 
tärkeillä muutonaikaisilla leväh-
dysalueilla ovat siirtäneet suokuk-
kojen muuttoreittejä itään. Läm-
penemisestä johtuvien Afrikan 
kuivuusjaksojen ja talvehtimis- ja 
muuttoalueiden maankäytön muu-
tosten tiedetään pienentäneen mo-
nen muunkin pohjolan lintulajin 
kantoja elinympäristöjen vähene-
misen ja muuttomatkojen pitene-
misen takia.

Kiihtyvällä tahdilla hupene-
vat vesilintukannat kertovat maa-
ilmanlaajuisista huolestuttavis-
ta kosteikkoluonnon muutoksista. 
Lämpeneminen lisää kosteikkoalu-
eiden kuivuutta, kiihdyttää rehe-
vöitymisen vaikutuksia lisäämäl-
lä ruovikoitumista, samentumista 
sekä särkikalojen määriä samalla, 
kun maankäytön muutokset vä-
hentävät kosteikkojen pinta-alaa. 
Puolet vesilintulajeistamme on ny-
kyisin uhanalaisia. Kymenlaakson 
kosteikkojen tavallisten vesilintu-
jen, kuten haapanan, tukkasotkan, 
punasotkan ja nokikanan, kannat 
taantuvat umpeen kasvavilla lintu-
vesillä samassa tahdissa muun Suo-
men kanssa. 

Lämpenevässä ilmastossa suot 
ja niiden kosteudesta riippuvat 
eliöyhteisöt voivat olla entistä 
alttiimpia kuivumiselle. Kapusta-
rinnan levinneisyys on painottu-
nut Suomessa pohjoisemmille suo-
alueille ja Tunturi-Lappiin, mutta 
se pesii edelleen myös Kymenlaak-
son luonnontilaisilla avosoilla. Laji 
on Suomessa elinvoimainen, mutta 
turpeenotto ja ojitukset ovat vähen-
täneet ja heikentäneet lajin elinym-

Aukeaman kuvat: Simo Jokinen. 

päristöjä. Lämpeneminen voi lisätä 
edelleen soiden kuivumista; liial-
linen kuivuminen johtaa kapusta-
rintapoikueiden hyönteisravinnon 
vähenemiseen ja heikentyneeseen 
poikastuottoon.

Uusia tulokkaita
Viime vuosikymmenien uusista tu-
lokkaista valtaosa on kosteikkola-
jeja.  Kylmien talvien aiheuttamista 
kannannotkahduksista kärsivä viik-

sitimali on yleistymässä ja pesii Ky-
menlaaksossa vaihtelevasti kaikkein 
ruovikkoisimmilla lintukosteikoil-
la. Harmaahaikara ja harmaasor-
sa ovat vakiintuneita pesimälaje-
ja, pussitiainen ja ruokosirkkalintu 
uudempia tulokkaita. Kierteleviä 
jalohaikaroita nähdään yhä useam-
min, ja kuningaskalastajia pesii Ky-
mijoen rannoilla leutojen talvien 
jälkeen. Pähkinänakkelin pesinnät 
ovat yleistyneet erityisesti Kaakkois-

Suomen lehtimetsissä. Pohjoiseen 
levittäytyvät lajit eivät aina ole me-
nestyjiä, vaan monen lajin kannat 
taantuvat niiden päälevinneisyys-
alueilla samalla kun niiden levinnei-
syys siirtyy pohjoisemmaksi. Ruo-
kosirkkalinnun ja pikkuvarpusen 
yleistyessä ja levitessä kohti pohjois-
ta ne samalla taantuvat eteläisim-
millä esiintymisalueillaan. 

Vaikka ilmastonmuutoksen vai-
kutukset ovat jo nähtävissä, muu-

toksen nopeutta ja sen tulevia vai-
kutuksia eliöyhteisöihin voidaan 
vain arvailla. Jo nyt etenkin poh-
joisten alueiden lämpeneminen on 
ollut nopeampaa kuin muutokset 
lintuyhteisöissä. Suurimmilla ja 
kytkeytyneimmillä suojelualueil-
la lämpenemisen vaikutusten on 
todettu olevan hitaampia.  Ilmas-
tonmuutoksen hidastamisen li-
säksi kattavan suojelualueverkon, 
heikentyneiden elinympäristöjen 

ennallistamisen ja tutkimustiedon 
lisäämisen tärkeys tulee entises-
tään korostumaan lajien ja niiden 
elinympäristöjen suojelutyössä.

Jalohaikara. 

Kuningaskalastajalla oli 
ennätysvuosi.
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ilmastonmuutoksen 
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V iime vuosikymmenien ai-
kana on melko useastikin 
raportoitu, että perhosla-

jistomme on muuttumassa ja et-
tä muutos näkyy jo nyt konkreet-
tisesti. Muutoksen suuruus tai 
oikeastaan massiivisuus on uuti-
soinnissa kuitenkin jäänyt melko 
abstraktille tasolle samoin kuin se, 
kuinka jättimäisiä muutoksia on 
vielä tulossa lähivuosikymmeninä, 
jos ilmastomme lämpenee ennus-
teiden mukaisesti. Siis riippumat-
ta siitä, valitaanko tarkasteltavaksi 
matalamman lämpenemisen ske-
naario vai isomman lämpenemi-
sen skenaario.  Joka tapauksessa 
jättimäisiä muutoksia perhoslajis-
toomme on tulossa. Tässä kirjoi-
tuksessa yritän vähän enemmän 
taustoittaa muutoksen laajuutta 
perhosmaailmassa yleisellä tasol-
la pohtimalla syitä, jotka muutos-
ta ovat erityisesti aiheuttaneet, ja 
lopuksi arvailemalla tulevaisuu-
den näkymiä. Suuren lajimäärän 

vuoksi lajikohtaisia muutoksia on 
mahdollista tarkastella vain muu-
tamalla esimerkillä.

Perhoset reagoivat  
ympäristön muutoksiin  
nopeasti ja voimakkaasti
Viimeisimmässä uhanalaisarvioin-
nissa vuodelta 2019 arvioitiin 724 
eliölajin luokituksen muutoksen 
syyksi ”aito muutos” eli näiden laji-
en arvioitiin edeltävän vuosikymme-
nen aikana joko uhanalaistuneen tai 
yleistyneen aidosti niin paljon, että 
luokitusta oli syytä muuttaa. (Mui-
ta luokanmuutosten syitä olivat mm. 
tiedon tason parantuminen liittyen 
esimerkiksi elintapatuntemukseen 
tai esiintymiskuvaan sekä muutokset 
taksonomiassa.) Näistä 352 lajia eli lä-
hes puolet (48,6 %) oli perhosia, vaik-
ka perhosten osuus kirjan lajeista on 
vain 10,7 % ja arvioiduista lajeista vie-
lä hieman tätäkin pienempi, 10,5 %. 

Perhosten aidoista luokkamuu-
toksista 152 oli positiivisia eli näil-

lä lajeilla uhanalaisluokitus laski. 
Käytännössä jokainen näistä la-
jeista oli ilmaston lämpenemisestä 
hyötyviä eteläisiä lajeja. Negatiivi-
sia aitoja luokkamuutoksia taas oli 
yhteensä 200 perhoslajilla. Näis-
tä lajeista noin puolella pääasialli-
nen uhanalaistumisen syy oli elin-
ympäristöjen heikentyminen tai 
tuhoutuminen, mutta noin puo-
lella eli noin sadalla perhoslajilla 
ilmaston lämpeneminen oli joko 
yksinomainen tai elinympäristö-
jen heikentymisen rinnalla toinen 
keskeinen syy uhanalaistumiseen. 
Yhteenvetona siis voidaan todeta, 
että kymmenen vuoden aikana il-
maston lämpeneminen oli aiheut-
tanut olennaisen muutoksen noin 
350 perhoslajin esiintymiskuvassa 
eli 14,8 prosentissa Suomen kaikki-
aan 2 362 arvioidusta perhoslajista.

Ilmaston lämpeneminen ei ole 
vaikuttanut pelkästään noiden 350 
perhoslajin esiintymiskuvaan, vaan 
tuohon lukuun tulee suoraan lisätä 

   IlmaSton lämpenemInen  
  ON jO MUUTTANUT   PErhOSLAjISTOA

Jari Kaitila, toiminnanjohtaja, Suomen Perhostutkijain Seura

Boreomontaani laji, joka esiintyy Euroopassa laa-
jalti pohjoisemmalla havumetsävyöhykkeellä ja siitä 
ylöspäin tundraympäristöihin asti sekä etelämpänä 
keskisen ja eteläisen Euroopan vuoristoissa, mm. Tat-
ralla, Karpaateilla, Alpeilla, Rilalla ja Pirinillä. Idässä 
lajin levinneisyys ulottuu Japaniin. Myös Pohjois-
Amerikan pohjoisosissa esiintyvä taksoni saattaa 
kuulua tähän lajiin.

1900-luvun alkupuolella lajin pohjoisen esiin-
tymisen eteläraja kulki Latviassa, mutta sittemmin raja on siirtynyt koko 
ajan pohjoisemmaksi ja Latvian viimeinen tunnettu havainto on 1940-lu-
vun alusta. Virossa laji esiintyi 1900-luvun alkupuolella koko maassa ja oli 
paikoin varsinkin maan pohjoisosissa yleinen, paikoin erittäin runsas. Vielä 
1960-luvulle asti laji ei ollut harvinaisuus maan pohjoisosissa (esiintyi myös 
Saarenmaalla), mutta sittemmin laji taantui myös siellä ja viimeiset havain-
not Virosta ovat 1980-luvulta Palmsen alueelta maan itäiseltä pohjoisran-
nikolta.

Suomessa metsäpohjanmittari oli pitkään yleinen mustikkametsän laji 
koko maassa. Vielä 1980-luvulla sitä tapasi koko Kymenlaakson alueella, 
mutta 1990-luvulla lajin esiintyminen muuttui huomattavasti paikoittai-

ensihavainnot. Tuon vaelluksen tuloksena laji kolonisoi 
myös etelärannikon, minkä jälkeen laji yleistyi nopeasti ja 
levittäytyi samalla myös sisämaahan aina Pirkanmaalle ja 
Pohjois-Karjalaan asti. Tällä hetkellä pohjoisimmat esiinty-
mät ovat Kuopion ja Joensuun pohjoispuolella.

Läntisessä Suomessa lajin levinneisyys ei ulotu lainkaan 
samalla tavalla pohjoiseen. Nykyisin laji on selvästi vakiin-
tunut Ahvenanmaalle ja Satakunnan eteläisimpiin osiin. 
Lännempänä levinneisyys jää vielä etelämmäksi, sillä Tans-
kaan laji palasi vasta viitisen vuotta sitten ja esiintyy siellä 

nyt maan kaakkoisimmissa osissa. Ruotsin ensihavainto on samoilta 
ajoilta Tukholmasta, mutta ilmeisesti lajilla ei edelleenkään ole esiin-
tymiä siellä.

Etelämpänä Euroopassa laji puolestaan on viime  
vuosikymmeninä noussut uhanalaislistoille. Sen tiedetään  
vuoristoissa siirtyneen yhä voimakkaammin pohjoisen- 
puoleisille rinteille ja yhä korkeammalle. Alamaan  
esiintymät ovat eteläistä Keski-Eurooppaa myöten monin paikoin 
hävinneet kokonaan, ja vuoristoesiintymät ovat jääneet saarekkeiksi 
yhtenäisen levinneisyysalueen eteläpuolelle.

semmaksi ja myös havaitut yksilömäärät putosivat roimasti. 
Tultaessa 2000-luvulle laji oli jo suuri harvinaisuus Ky-
menlaaksossa, ja Kymenlaakson viimeisin tietokantoihin 
ilmoitettu havainto vuodelta 2006 on Virolahdelta. Senkin 
jälkeen lajista on tehty ainakin yksi havainto Kotkasta vuon-
na 2017, joten ei julisteta metsäpohjanmittaria vielä täysin 
sukupuuttoon kuolleeksi Kymenlaaksosta, vaikka vain ajan 
kysymys tuo hetki enää on.

Myös muualla eteläisessä ja keskisessä Suomessa laji on 
taantunut, ja taantumisen vauhti on vain kiihtynyt 2010-luvulla. Lajin kan-
nat ovat täysin romahtaneet Vaasa–Joensuu-linjalle asti, ja pitää mennä 
aina Kainuun pohjoisosiin Suomussalmelle ja Tornioon asti, että lajin voi 
sanoa esiintyvän kutakuinkin vanhaan malliin. Vaikka ilmaston lämpene-
minen onkin suurin lajin vetäytymiseen vaikuttavista syistä, 2010-luvulla 
voimistuneilla mustikkakuusikoiden hakkuilla on hyvin todennäköisesti 
ollut vahva taantumistrendiä voimistava vaikutus.

On yleisesti tiedossa, että lajisto on siirtynyt ylemmäksi myös etelämpänä 
Euroopan vuoristoissa. Omakohtaisesti olen havainnut lajia 2010-luvulla mo-
nin paikoin Alpeilla sekä Bulgarian vuoristoissa puurajan yläosan kuusikoissa 
sekä heti metsärajan yläpuolisilla alueilla, jos mustikkaa vain on tarjolla.

Laajalle levinnyt lehtimetsävyöhykkeen laji, jonka levin-
neisyyden etelä- ja varsinkin pohjoisraja on vaihdellut vuosi-
kymmenittäin selvästi ilmaston mukaisesti. Aivan etelärajal-
la laji esiintyy vuoristojen pohjoispuolisilla alarinteillä, ja jo 
Ranskassa ja Pohjois-Bulgariassa myös alamailla, siis ainakin 
vielä joitakin vuosikymmeniä sitten. Idässä lajin levinneisyys 
ulottuu Kiinaan asti.

Lajin levinneisyyden pohjoisraja on vaihdellut vuosikym-
menien saatossa. Koko 1900-luvun ajan lajia on esiinty-
nyt Pohjois-Saksassa, Puolassa ja Etelä-Liettuassa. 1930- ja 
1940-luvuilla laji laajensi levinneisyyttään ja esiintyi paikallisena myös  
Etelä- ja Itä-Latviassa. Lisäksi yksittäisiä, todennäköisesti vaeltaneita 
yksilöitä tavattiin Tanskasta ja myös silloisesta Suomesta Lahdenpohjas-
ta Karjalankannakselta. Mutta tuon jälkeen kanta taantui pohjoisessa ja 
lajin pohjoisraja vetäytyi Etelä-Liettuaan.

1995 lajin todettiin palanneen Itä-Latviaan. Ja vuonna 2000 se levisi 
myös Viroon, ja tavattiinpa se tuona vuonna ensi kertaa vaeltajana myös 
Suomesta. Sen jälkeen laji kolonisoi nopeasti koko Viron ja myös vael-
tajahavainnot Suomesta toistuivat. Vuonna 2005 suurempi määrä lajin 
yksilöitä vaelsi etelärannikolle, ja tuolloin saatiin myös Kymenlaakson 
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Metsäpohjanmittari (Entephria caesiata)  – pohjoiseen pakenija Pikkuhäiveperhonen (Apatura ilia) – 700 km pohjoiseen 20 vuodessa matkannut

Vaikka ilmaston 
lämpeneminen on 
auttanut pihlajaperhosta 
yleistymään,  
talvien vähälumisuus 
voi koitua talvehtivien 
toukkien kuolemaksi. 
Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ovat 
moninaiset eivätkä aina 
toimi samaan suuntaan. 
Kuva: Jari Kaitila.

Muutos Perhoset
Kova- 

kuoriaiset Linnut Jäkälät
Putkilo- 

kasvit Muut
Kaikki ilman 

perhosia

positiivinen 152 49 15 2 4 41 111

negatiivinen 200 57 64 76 37 23 257

yhteensä 352 106 79 78 41 64 368

Lähes puolet lajeista, joiden 
uhanalaisuusluokitusta 
muutettiin edellisestä 
arvioinnista, ovat perhosia. 
Tämä kuvastaa perhosten 
herkkyyttä ympäristön 
muutoksille.

Kuva: Pertti Pakkanen

Kuva: Pertti Pakkanen

PERHOSET
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tarkastelujakson aikana Suomeen 
vakiintuneet lajit eli merkittävä osa 
niistä 58 lajista, jotka on arvioitu 
vuonna 2019 ensimmäisen kerran. 
Tällaisia puhtaasti ilmaston lämpe-
nemisen seurauksena vakiintunei-
ta uusia tulokkaita arvioitiin olleen 
yhteensä 49 lajia.

Lisäksi on huomattava, että il-
maston lämpenemisellä on todelli-
suudessa ollut vaikutusta vielä suu-
rempaan joukkoon perhoslajeja. 
Näiden kohdalla tuo muutos ei vain 
ole ollut niin suuri, että uhanalais-
luokitus olisi muuttunut. Tarkkaa 
tutkittua arviota näiden lajien mää-
rästä ei ole, mutta karkeasti voidaan 
arvioida, että kyse on vähintään sa-
mansuuruisesta joukosta perhosla-
jeja kuin nuo uhanalaisarvioinnissa 
esiinnousseet 350 lajia. Oma näppi-
tuntumani on, että ilmasto on vii-
me vuosikymmeninä vaikuttanut 
vähintään joka kolmannen ellei pe-
räti joka toisen perhoslajin levin-
neisyyteen Suomessa niin paljon, 
että muutoksen voi selvästi havaita 
esiintymiskartoista. Ilmaston läm-
peneminen olisi tuon arvion pe-
rusteella siis vaikuttanut vähintään 
havaittavasti jopa noin tuhannen 
perhoslajin kantoihin Suomessa 
viime vuosikymmenen aikana. 

Isossa kuvassa kyse on  
levinneisyysalueiden  
siirtymisestä
Vaikka paikallisesti tarkasteltuna la-
jit näyttävät alueellisesti joko leviä-
viltä tai taantuvilta, on syytä hah-
mottaa, että globaalisti tarkastellen 
tilanne onkin toinen ja lajin levin-
neisyysalue vain muuttuu eli siir-
tyy kohti pohjoista. Siis niin, että se-
kä lajin levinneisyyden pohjois- että 
eteläraja siirtyvät kohti pohjoista ja/
tai vastaavasti lajin esiintymisalueet 
siirtyvät vuoristossa korkeammille 
alueille. 

Toinen isossa kuvassa huomi-
oitava asia on, että esimerkiksi ra-
vintokasvin esiintyminen nousee 

usein pohjoiseen levittäytymisen 
esteeksi tai vähintään hidasteeksi, 
jolloin lajin levinneisyyden pohjois-
raja siirtyy kohti pohjoista paljon 
hitaammin (tai pahimmillaan ei ol-
lenkaan) kuin perhoslajin levinnei-
syyden eteläraja, koska useimmissa 
tapauksissa ravintokasvin leviämis-
vauhti on olennaisen hidasta per-
hoslajin tarpeisiin nähden. Tällöin 
levinneisyysalue paitsi siirtyy myös 
supistuu, vaikka ravintokasvia 
edelleen esiintyisi elinvoimaises-
ti perhoslajin kannalta ilmastolli-
sesti sopimattomaksi muuttuneil-
la eteläisemmillä tai matalammilla 
kasvupaikoilla. Juuri tämä edellä 
kuvattu mekanismi, jossa toisiin-
sa sidoksissa olevilla eliölajeilla on 
huomattavan erilainen leviämisky-
ky, on ydinsyy siihen, miksi ilmas-
ton lämpeneminen uhkaa aiheuttaa 
globaalisti massiivisen sukupuutto-
aallon ja mullistaa samalla ekosys-
teemien toiminnan.

Miksi ilmaston lämpeneminen 
vaikuttaa perhoslajeihin niin 
paljon?
Ilmastomme lämpeneminen on voi-
makkainta talvikuukausina, joten 
ensimmäinen ajatus voisi olla, että 
erityisesti juuri kylmien talviemme 
lämpeneminen hyödyttäisi eteläisiä 
perhoslajeja. Joiltain osin näin on-
kin, eli yleislevinneisyydeltään at-
lanttisille, merellisen ilmaston la-
jeille, talviemme kylmyys on ollut 
esiintymisen este.

Suuremmalle osalle eteläisis-
tä tulokkaistamme kylmä ja pitkä 
talvi ei ole kuitenkaan ollut se syy, 
miksi nuo lajit eivät ole aiemmin 
pärjänneet ilmastossamme. Nuo sa-
mat lajit kun pärjäävät erinomaisen 
hyvin Venäjän arojen pakkasissa, 
ja itse asiassa monille näistä lajeista 
atlanttinen leuto ja vetinen talvi on 
pikemminkin ongelma ja selittää 
sen, minkä takia monien eteläisten 
lajien esiintymisen pohjoisraja län-
tisessä Euroopassa ei kulje länsi–

itä-suuntaisesti vaan lounas–koil-
linen-suuntaisesti.  On siis yleistä, 
että eteläisen lajin levinneisyyden 
pohjoisraja lännessä jää Tanskaan 
tai Etelä-Ruotsiin, mutta idempä-
nä yltää Kaakkois-Suomeen tai jopa 
Pohjois-Karjalaan. Ja hieman idem-
pänä samainen laji saattaa esiintyä 
vielä jonkin verran pohjoisempana. 

Mantereisen ilmaston eteläisille 
lajeille asettama ratkaiseva este on-
kin ollut se, että kasvukauden pituus 
ja kasvukauden tehokas lämpösum-
ma eivät ole riittäneet siihen, että laji 
ehtii talvehtimisen mahdollistavaan 
kehitysvaiheeseen kasvukauden 
päättyessä. Vaikka talvehtiminen 
voi tapahtua minä tahansa kehitys-
asteena (munana, pienenä toukkana, 
keskenkasvuisena toukkana, täysi-
kasvuisena toukkana, kotelona tai 
aikuisena), kullakin lajilla on yleen-
sä vain yksi kehitysvaihe, joillakin 
kaksi, jona se pystyy selviytymään 
talvesta.

Kasvukauden pidentyminen ke-
väiden aikaistuessa ja syksyjen pi-
dentyessä on tuonut jonkin verran 
lisää aikaa perhosen kehittymiselle, 
ja joillekin eteläisille perhoslajeille 
tällä on ollut iso merkitys. Kuitenkin 
suurimmalle osalle eteläisistä lajeista 
olennaisin asia on ollut se, että kas-
vukauden tehokas lämpösumma on 
kasvanut ja nimenomaan niin, että 
erityisesti vuorokauden minimiläm-
pötilat ovat nousseet. Tämä johtuu 
siitä, että toukkien kasvu pysähtyy 
noin kymmenen asteen lämpötilas-
sa ja vastaavasti kasvuvauhti ei enää 
lisäänny, kun lämpötila ylittää 25 as-
tetta.  Erityisen voimakkaasti tämä 
minimilämpötilojen nousu on vai-
kuttanut jäkälillä elävään lajistoon, 
sillä niiden toukat syövät lähinnä 
aamukasteen kostuttamaa jäkälää, 
jota on tarjolla vain vuorokauden 
kylmimpinä hetkinä tai heti niiden 
jälkeen. Riittävä aamukaste muo-
dostuu myös lämpimien öiden jäl-
keen, mutta lämpimän yön jälkeen 
lämpötila on helposti viisi astetta tai 

enemmänkin korkeampi kuin kyl-
män yön jälkeen.

Myös lajien taantumisessa kas-
vukauden pituuden lisääntymisel-
lä ja kasvukauden lämpösumman 
nousulla on suuri merkitys. Kehitys 
saattaa nopeutua liikaa, eli esimer-
kiksi keskenkasvuisena toukkana 
talvehtiva laji kehittyy niin varhai-
sessa vaiheessa talvehtimisikäisek-
si, että se talvehtimisen sijaan pyr-
kii muodostamaan ylimääräisen 
sukupolven, jonka jälkeläiset eivät 
enää ehdikään kasvaa talvehtimis-
kokoisiksi, tai vaihtoehtoisesti tal-
vehtimisvaiheeseen kasvanut touk-
ka joutuu odottamaan liian kauan,  
jolloin sen energia loppuu ennen 
kevättä, tai toukka kuivuu, kun 
syksyn kosteus ei saavu ajoissa.

Ilmastonmuutoksen  
jo tapahtuneet vaikutukset 
Kymenlaaksossa
Vaikka globaali näkökulma ilmas-
ton lämpenemisen vaikutuksiin on-
kin varsin synkkä, paikallisesti il-
maston lämpenemisen vaikutukset 
ovat paljon monitahoisempia ja ai-
nakin vielä tässä vaiheessa Kymen-
laakson luonnon monimuotoisuu-
den kannalta jopa enimmäkseen 
myönteisiä. Meillä vakiintuneena 
esiintyvä (talvehtiva) perhoslajisto 
nimittäin on runsastunut 50 viime 
vuoden aikana melkoisesti, sillä il-
maston lämpeneminen on tuonut 
meille etelästä uusia tulokkaita mo-
ninkertaisesti verrattuna ilmaston 
lämpenemisen takia täältä pohjoi-
seen kadonneisiin lajeihin.  Lajiston 
seuraajan kannalta menossa oleva 
jakso on siis ollut ja tullee jatkossa-
kin olemaan varsin mielenkiintoi-
nen verrattuna siihen, että lajistossa 
ei tapahtuisi juurikaan muutoksia 
tai ainoat tapahtumat olisivat vain 
lajien taantumisia ja häviämisiä.

Noin 50 vuotta jatkuneen seuran-
tajaksoni aikana Virolahden perhos-
maailma on täysin mullistunut, ja 
sama on tietysti tapahtunut muual-

lakin Kymenlaaksossa.  Kun vertaa 
alkuvuosien eli 1970-luvun havain-
toaineistoa 2010-luvun aineistoon, 
ne näyttävät kovin erilaisilta. Jo la-
jeissa on paljon eroavuuksia, ja vielä 
suuremmat erot löytyvät lajien run-
saussuhteita tarkastelemalla. Monet 
1970-luvulla aivan yleiset lajit, ku-
ten pajumittari (Macaria loricaria) 
tai purppurakenttämittari (Xant-
horhoe decoloraria), ovat uusissa ai-
neistoissa äärimmäisen harvinaisia 
tai puuttuvat kokonaan. Tuo ei ole 
sinänsä ihme, sillä nuo lajit ovat sa-
maan aikaan hävinneet kokonaan 
Baltiasta ja myös suuresta osasta ete-
läistä Suomea. Vastaavasti jotkin la-
jit, kuten keltaritariyökkönen (Cato-
cala fulminea), oliivikiiltoyökkönen 
(Deltote bankiana) ja koruyökkönen 
(Elaphria venustula), joista 1970-lu-
vulla tunnettiin vain joitakin yksit-
täishavaintoja Suomesta ja joiden 
löytämisestä olin 1970-luvulla kovin 
innoissani, ovat nykyisin varsin ylei-
siä ja kaksi viime mainittua kuulu-
vat lentoaikanaan havaintoaineiston 
runsaslukuisimpiin lajeihin. Vas-
taavia esimerkkejä löytyisi vaikka 
kuinka paljon lisää.

Lajiston muuttuminen ei ole jää-
nyt kuitenkaan pelkästään aiemmin 
yleisempien taantumiseen ja aiempi-
en harvinaisuuksien yleistymiseen. 
Kirsikkana kakun päälle alueelle 
on ilmaantunut kasapäin lajeja, joi-
ta Kymenlaaksossa ei 1970-luvul-
la esiintynyt lainkaan. Esimerkik-
si tammimittari (Biston stratarius), 

Oliivikiiltoyökkönen kotiutui 1970-luvun 
alussa Virolahdelle ja oli pitkään yksi 
”kaakon harvinaisuuksista”. Nykyisin se on 
Kymenlaaksossa lentoaikanaan kesäkuussa 
paikoin yksi runsaimmista lajeista.   
Kuva: Heikki Hyttinen.

Kyynelyökkösen löytyminen Rautjärveltä 
vuonna 2000 oli sensaatio, sillä tuolloin 
lähimmät tunnetut esiintymät olivat 
kaakkoisimmassa Puolassa ja Moskovan 
alueella. Nyt sekin on vuosittain 
Kymenlaaksossa tavattava laji.  
Kuva: Jari Kaitila.

Kelmumiinaajakoi on tammesta 
riippuvainen tulokas Kymen-
laaksossa. Se on helpointa  
havaita ja tunnistaa toukan  
syömäjäljistä, jotka näkyvät 
tammen lehdellä valkeana 
”kelmuna”. Toukka syö solukkoa 
kelmun eli lehden yläpinnan 
alta. Toukka näkyy kelmun läpi 
punertavana lehden keskellä. 
Kuva: Jari Kaitila.
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sulkamittari (Phigalia pilosaria), 
maltsayökkönen (Trachea atripli-
cis), lounaanmorsiusyökkönen (Noc-
tua fimbriata) ja kelmukovertajakoi 
(Acrocercops brongniardellus) olivat 
1970-luvulla Ahvenanmaan lajistoa, 
josta Kymenlaaksossa ei edes unia 
nähty. Nykyisin ne ovat täällä aivan 
yleisiä lajeja. Sellaisia 2000-luvulla 
Virolahden ja samalla koko Suomen 
lajistoon ilmaantuneita lajeja kuten 
jademittari (Chlorissa cloraria), viis-
toharmomittari (Alcis deversatus), 
valkohangokas (Cerura erminea), 
kyynelyökkönen (Calyptra thalictri) 
ja kvartsiyökkönen (Eucarta virgo) ei 
aikanaan löytynyt kuin kuvina Kes-
ki-Euroopan lajistoa käsittelevistä 
saksalaisista kirjoista.

 Myös päiväperhosissa uusia tu-
lokkaita on monia. Nuorimmil-
le lukijoille varmaan on yllätys, 
että nykyisin niinkin yleinen la-
ji kuin karttaperhonen (Araschnia  
levana) tavattiin Suomesta ensim-
mäisen kerran vasta 1973 ja että 
Kymenlaaksoon se levisi vasta ai-
van 1990-luvun lopulla. Vielä us-
komattomampaa on, että neitoper-
honen (Aglais io) oli aina vuoteen 
1973 asti Kymenlaaksossa ja koko 

Manner-Suomessa todella harvoin 
tavattu vaeltaja.  Pikkuhäiveperho-
sen (Apatura ilia) ensihavainto Suo-
mesta on vuodelta 2000, mutta ihan 
peruslaji sekin nyt Kymenlaaksossa 
on (vrt. tietolaatikko lajista). Isompi 
serkku häiveperhonen oli 1970-lu-
vulla monien harrastajien ”top 
3 -toivelistalla”, kun siitä oli taas 
muutama havainto pitkän tauon 
jälkeen saatu etelärannikolta (myös 
Virolahdelta) 1970-luvun alku-
puolella. Nykyisin ihan tavallinen  
Kymenlaaksossa sekin. Ja aika vai-
kea on nykyisin käsittää, ettei keisa-
rinviittaa (Argynnis paphia) tai haa-
paperhostakaan (Limenitis populi) 
1970-luvulla Kymenlaaksossa juuri 
näkynyt. Tähänkin osastoon voisi 
listata vielä ainakin saman verran 
lajeja lisää.

 Ellei ilmastossa olisi tapahtunut 
perhosten kannalta jotain todella 
merkittävää, mikään noista uusista 
tulokkaista tuskin olisi rantautunut 
Kymenlaaksoon ja asettunut talok-
si.  Jos nykytilannetta haluaa ver-
rata 50 vuoden takaiseen, niin per-
hosnäkökulmasta Kymenlaakso on 
ikään kuin muuttanut useamman 
sata kilometriä etelään ja majailee 

nykyisin jossain päin Etelä-Latviaa.  
Siksi paljon Kymenlaakson lajisto ja 
lajistokoostumus muistuttaa nykyi-
sin sitä, millainen lajisto Kaakkois-
Latviassa oli 50 vuotta sitten. To-
ki on huomioitava kasvillisuuden 
aiheuttamat rajoitukset ja se, että 
täällä bonuksena esiintyy myös sel-
västi merenrantaan sidonnaista la-
jistoa.

Keitä ovat voittajat ja  
häviäjät
Kun tarkastelee ilmaston lämpene-
misen vaikutuksesta yleistyneiden 
lajien ja uusien tulokkaiden elinta-
poja, on helppo huomata, että valta-
osa näistä lajeista on toukkana puil-
la, pensailla ja korkeilla ruohoilla tai 
heinillä eläviä lajeja.  Aivan erityises-
ti nousee esiin tammeen ja pujoon si-
donnainen lajisto, josta Kymenlaak-
sossa huomattavan suuri osuus on 
uusia tulokkaita. Elinympäristöiksi 
uusiksi tulokkaille kelpaavat yleen-
sä talousmetsät (erityisesti metsien 
reunamat ja vesakot), pihat ja puistot 
sekä muut varsin yleiset ympäristöt 
kuten ruovikot ja tienvarret. Huo-
mionarvoista on kuitenkin myös se, 
että uusien tulokkaiden joukossa on 

ollut myös joitakin harvinaisemmis-
sa ja taantuvissa elinympäristöissä 
eläviä lajeja, kuten nuokkukohok-
kipussikoi (Coleophora nutantella), 
joka nimensä mukaisesti on täysin 
sidoksissa nuokkukohokkiin (Silene  
nutans).

 Pääosin uudet tammilajit ovat 
levinneet Kymenlaaksoon lounaas-
ta, mutta jotkin vaikuttavat levin-
neen myös kaakosta Karjalankan-
nasta pitkin tai meren yli Baltiasta. 
Pujoon sidonnaiset uudet tulokkaat 
sen sijaan ovat tulleet kaakosta joko 
Kannasta pitkin tai suoraan meren 
yli Itä-Baltiasta ja Inkerinmaalta. 
Samat ilmansuunnat, lounas, ete-
lä ja kaakko, ovat muunkin lajiston 
tulosuuntia, mutta pohjimmiltaan 
tuloilmansuunnasta riippumatta 
kyse on samasta asiasta eli eteläi-
sen lajin levinneisyysalueen siirty-
misestä pohjoisemmaksi. Toki niin, 
että kasvillisuus ja sattuma tuota 
siirtymää vähän ohjailevat.

Valtaosa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta Kymenlaaksosta hä-
vinneistä tai voimakkaasti taan-
tuneista lajeista on yleislevinnei-
syydeltään boreomontaaneja lajeja, 
jotka esiintyvät sekä boreaalisel-

la havumetsäalueella että eteläm-
pänä vuoristoissa. Erityisen paljon 
taantuneita lajeja on vanhemmas-
sa kuusivaltaisessa (mustikkatyy-
pin) metsässä elävissä lajeissa, joi-
hin on merkittävästi vaikuttanut 
myös elinympäristön heikentämi-
nen hakkuilla ja metsäojituksil-
la. On kuitenkin vahvoja merkkejä 
siitä, että monille näistä ilmaston 
lämpeneminen on ollut taantumi-
sen syistä merkittävin.  Hyvänä esi-
merkkinä voidaan mainita metsä-
pohjanmittari (Entephria caesiata). 
Se oli vielä 1970- ja 1980-luvuilla 
aivan yleinen metsälaji koko Ky-
menlaaksossa, mutta nykyisin se on 
käytännössä hävinnyt, vaikka jää-
mäpopulaatioita onkin vielä jäljellä, 
kuten muutaman vuoden takainen 
yksittäishavainto Kotkasta osoittaa 
(vrt. tietolaatikko lajista).

Myös suolajistossa on paljon 
Kymenlaaksossa taantuneita laje-
ja. Näiden osalta pääasiallisin syy 
häviämiseen ja taantumiseen lie-
nee kuitenkin ollut elinympäris-
töjen heikentyminen ojitusten ja 
turvetuotannon takia.  Tiettyjen 
lajien, kuten rämekylmänperhosen 
(Oeneis jutta) ja muurainhopeatäp-

Ilmasto on vaikuttanut merkittävästi keisarinviitan levinneisyyteen, joka on vaihdellut maassamme paljon reilun 
vuosisadan aikana ilmaston lämpenemisen ja viilenemisen mukaan. 

Pääsyyt ennen yleisen rämekylmänperhosen taantumiseen Kymenlaaksossa ja muuallakin Etelä-Suomessa ovat 
soiden ojittaminen ja ilmastonmuutos. 

Karttaperhosen levinneisyys on laajentunut Suomessa Lappeenrannasta (1973) Ilomantsin kautta Uudellemaalle. 
Kymenlaaksosta se löytyi ensimmäisen kerran vuonna 1999, ja nykyisin se on täällä jo yleinen. 

Neitoperhonen oli Suomessa pitkään harvinainen vaeltaja. Kymenlaaksosta ensihavainto on jo 1820-luvulta, mutta  
laji kotiutui tänne vasta 1973. Nykyään se on yleisimpiä päiväperhosiamme. 

Aukeaman kuvat: Heikki Hyttinen.

 Jos nykytilannetta haluaa 
verrata 50 vuoden  

takaiseen, niin 
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län (Boloria freija), taantumises-
sa myös ilmaston lämpenemisellä 
näyttää olevan merkittävä rooli.

Myös ilmaston lämpenemisen 
vuoksi taantumisen taustalta löy-
tyy pohjimmaltaan aivan sama syy 
kuin tulokaslajien leviämisen taus-
talta eli levinneisyysalueen siirty-
minen kohti pohjoista.  

Tulevaisuus
Mikään ei viittaa siihen, että ilmas-
ton lämpeneminen ainakaan lyhy-
ellä tai keskipitkälläkään tähtäi-
mellä pysähtyisi tai edes hidastuisi. 
Kun meidän nykyinen lajistomme 
on entistä Latvian lajistoa, niin tu-
levaisuudessa tänne tulee aina vain 
eteläisempää lajistoa. Loogisesti jo 
muutaman vuosikymmenen pääs-
tä Kymenlaaksosta alkaa löytyä la-
jistoa, joka 50 vuotta sitten esiintyi 
Puolassa, Valko-Venäjällä ja Mos-
kovan alueella, ja ehkä jo 50 vuoden 
päästä täältä löytyy lajistoa, jota 50 
vuotta sitten piti etsiä Unkarista tai 
Ukrainasta asti. Toki kasvillisuus 
asettaa omat rajansa sille, mitkä la-
jit voivat tänne vakiintua.

Potentiaalisten tulokkaiden mää-
rä on erittäin suuri, jopa satoja. Jo 

lähimmän vuosikymmenen aika-
na Kymenlaakson hyvin mahdolli-
sesti kotiutuvat esimerkiksi etelän-
lauhahiipijä (Thymelicus sylvestris), 
pikkuhopeatäplä (Boloria dia) ja 
helokkikiitäjä (Proserpinus proser-
pina). Hieman pitemmällä aikajän-
teellä, 2050-luvulla voimme nähdä 
senkin, että niinkin eksoottisilta ja 
kaukaisilta tuntuvat lajit kuin pur-
jeperhonen (Iphiclides podalirius) ja 
kardinaaliviitta (Pandoriana pan-
dora) ovat kotiutuneet Kymenlaak-
soon.

Vaikka valtaosa uusista tulok-
kaista on täysin harmittomia, on-
gelmallisempiakin tulijoita ja vai-
kutuksia varmasti tulee. Jo nyt on 
nähtävissä, että Kymenlaaksossa-
kin jo vuosikymmeniä esiintynyt 
havununna (Lymantria monacha) 
on voimakkaasti yleistynyt, ja odo-
tettavissa on sen massaesiintymiä, 
jolloin sen toukat syövät paikalli-
sesti kaikki kuusen neulaset ja tap-
pavat kyseiset metsiköt pystyyn yh-
tenä kesänä. Esimerkiksi Puolassa 
ja Baltiassa tällaiset paikalliset tu-
hot ovat nykyisin lähes vuosittaisia, 
ja Suomessakin lounaissaaristossa 
niitä on alkanut ilmetä.

Myös lehtinunna (Lymant-
ria dispar) on levittäytynyt viime 
vuosikymmeninä pitkin Baltian 
länsirannikkoa ja pyrkii kotiutu-
maan Lounais-Suomeen. Sen tou-
kat syövät lähes kaikkien lehti-
puiden ja pensaiden lehtiä, ja sen 
massaesiintymät voivat olla jopa 
suurempia kuin havununnalla. Lä-
himmät lajin massaesiintymät ja 
tuhot on todettu Saarenmaan tam-
mimetsissä, jonne laji levisi vasta 
2010-luvun alkupuolella. On vain 
ajan kysymys, että laji saapuu Ky-
menlaakson rannikolle. Lehtimet-
siköille ja puutarhoille on tiedossa 
muitakin harmeja, sillä aivan vii-
me vuosina mm. Virolahdella on 
todettu lumimittarin (Operopthera 
fagata) massaesiintymiä koivikois-
sa. Myös meillä koko ajan yleisty-
villä lajeilla, kuten ruskamittarilla 
(Agriopis aurantiaria), pakkasmit-
tarilla (Erannis defoliaria), villa-
karvajalalla (Calliteara pudibunda) 
ja kultaperällä (Sphrageidus simi-
lis), on ollut lehti- ja hedelmäpuilla 
tuhoisia massaesiintymiä lähialu-
eillamme.

Myös männylle on odotetta- 
vissa runsaasti lisää harmeja.  Män-

ty-yökkönen (Panolis flammea), 
mäntyneulasmittari (Pennithera 
firmata) ja mäntymittari (Bupalus 
piniarius) ovat viime vuosina enti-
sestään yleistyneitä lajeja, jotka ovat 
aiheuttaneet massaesiintymillään 
tuhoja etelämpänä ja pienimuotoi-
sesti myös Suomessa.  Samoin kuu-
sen riesa havununna massaesiintyy 
välillä myös männiköissä Keski-
Euroopassa, joten näin saattaa käy-
dä Suomessakin. Vielä pahempaa 
on odotettavissa, jos tänne ilmaan-
tuu mäntykulkurinirkko (Thaume-
topoea pinivora) tai isokulkurinirk-
ko (T. pityocampa). Ensin mainittu 
voi tulla tänne itsekin, sillä sen lä-
himmät esiintymät ovat Öölannis-
sa ja Gotlannissa, mutta jälkim-
mäinen vaatinee kulkeutumista 
ihmisen mukana. Vielä pahempaa 
jälkeä syntyy, jos siperianmänty-
kehrääjä (Dendrolimus sibiricus) 
onnistuu kulkeutumaan tai itse le-
viämään tänne.

Selvää on sekin, että Kymen-
laaksosta tulee jatkossa myös hä-
viämään ilmaston lämpenemisen 
takia merkittävästi lajeja. Täydelli-
nen häviäminen alueelta on yleen-

Purjeperhonen on levittäytymässä kohti pohjoista eteläisen Keski-Euroopan alkuperäiseltä levinneisyysalueeltaan, ja on 
mahdollista, että tämä harvinainen vaeltaja vakiintuu tulevaisuudessa Kymenlaaksonkin lajistoon.  Kuva: Jari Kaitila.

Hallamittarin (Operopthera brumata) toukat syövät mm. omenan ja luumun lehtiä, ja lajilla on havaittu 
massaesiintymisiä. Hallamittari kuuluu lajeiihin, joilla naaraan siivet ovat surkastuneet. Kuva: Heikki Hyttinen.

sä prosessina selvästi hitaampi kuin 
alueelle levittäytyminen, joten tä-
hän asti olemme kokeneet vasta 
jäävuoren huipun. Myös uusia Ky-
menlaaksosta pakenijoita on koh-
tuullisen helppo ennustaa. Ei oli-
si iso yllätys, jos boreomontaaneja 
lajeja katoaisi vähän pitemmäl-
lä tähtäimellä enemmältikin. Esi-
merkiksi vielä edelleenkin yleisi-
nä pidetyt laikkupronssiyökkönen 
(Autographa bractea) ja kirjohar-
moyökkönen (Xestia speciosa) ovat 
potentiaalisesti vaaravyöhykkeessä 
hävitä 30—50 vuoden perspektii-
vissä.

Lopuksi
Suomen ilmasto on nyt muutami-
en vuosikymmenien aikana läm-
mennyt kasvukauden osalta noin 
0,5 astetta, ja odotettavissa on vie-
lä 1—3 asteen nousu lähimmän 
50 vuoden aikana. Vaikka aste tai 
kaksi lämpöä lisää tuntuu aika pie-
neltä muutokselta, luonnossa se 
voi kuitenkin olla todella iso mul-
listus, kun muutos kohdistuu kas-
vukauteen. Jo tuo puolen asteen 
nousu on aikaansaanut perhosla-

jistossamme mullistuksen. Ne 
muut, hitaammin reagoivat eliöt 
seuraavat kyllä perässä kukin eliö 
omalla tahdillaan. Eikä perhosilla-
kaan koko tuo lämpötilan nousun 
vaikutus ole täysin vielä ehtinyt 
realisoitua, mutta melko hyvin ne 
muutoksen suuruudesta indikoi-
vat.

Ilmaston lämpenemisen seu-
rauksena leviäviä tulokkaita pi-
detään melko yleisesti jotenkin 
vähempiarvoisina lajeina kuin 
meidän ”alkuperäistä” lajistoam-
me. Onko tähän kuitenkaan mi-
tään järkiperusteita, kun huomioi, 
että kyse on näidenkin lajien levin-
neisyysalueiden siirtymisestä koh-
ti pohjoista. Noilla lajeilla menee 
todennäköisesti erittäin huonosti 
siellä levinneisyytensä eteläosis-
sa. Eikö meidän päinvastoin pitäi-
si olla tyytyväisiä ja arvostaa sitä, 
että edes jotkin lajit pysyvät elin-
voimaisina haastavassa muutok-
sessa. Se vasta surkea tilanne olisi, 
jos yksikään laji ei pystyisi tässä il-
mastotilanteessa siirtämään levin-
neisyytensä pohjoisrajaa pohjoi-
semmaksi.

Tältä näyttää valopyynti, kun lehtinunnalla on massaesiintymä Bulgariassa. Oikeasti lehtinunnia oli 5–10 kertaa 
enemmän kuin kuvassa näkyy, sillä pahin massa oli ehtinyt kuvaa otettaessa jo poistua lakanalta tai jäädä vangiksi 
pyydysastiaan. Kuva: Jari Kaitila.

Varsinainen ”pahis” on lehtinunnan toukka, joka massaesiintyessään syö puhtaaksi isommankin lehtimetsikön.  
Vaikka toukka on varsin kaunis, se on myös vaarallinen. Kosketettaessa toukka nimittäin ampuu myrkyllisiä 
karvoja, joista voi saada jopa hengenvaarallisen allergiareaktion. Kuva: Jari Kaitila.   
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Sään vaihtelut lisääntyvät
Ilmastonmuutoksen on todettu 
muuttavan säätilaa siten, että sään 
vaihtelevuus ja ääri-ilmiöt lisään-
tyvät. Muutokset vaikuttavat eri-
tyisesti pohjoisten napa-alueiden 
lämpötiloihin ja Pohjois-Atlantilla 
kehittyviin matalapaineisiin, joiden 
vaikutuspiirissä Suomikin sijait-
see. Talvet tulevat leudontumaan 
ja talvisateet runsastumaan. Eri-
tyisesti Etelä-Suomessa lumitalvet 
vähenevät. Kesäiset hellejaksot ja 
lämpöhuiput yleistyvät erityisesti 
Kaakkois-Suomessa, jossa Euraasi-
an mannerilmasto näyttäytyy voi-
makkaimmin. Tuulisuuden muu-
tosten ennustaminen on jatkossa 
entistäkin vaikeampaa. Kalojen 
elinympäristöihin eniten vaikutta-
vat tekijät ovat lämpötila ja satei-
suuden lisääntymisestä aiheutuvat 
muutokset.

Leudot sateiset talvet
Runsassateisena, leutona talvena 
vesistöjen vedenpinnat nousevat 
ja jokien virtaamat kasvavat eri-

tyisesti eteläisessä Suomessa, jos-
sa lumettomana ja roudattomana 
talvena vesistöjen valuma-alueel-
ta huuhtoutuu ravinteita ja kiinto-
ainesta huomattavasti enemmän 
kuin kesällä. Tämä johtuu siitä, 
että talvella luonto on lepotilassa. 
Kesällä kasvukausi on kiivaimmil-
laan, jolloin kasvillisuus ja maaperä 
sitovat ravinteita ja kiintoainesta it-
seensä tehokkaammin kuin talvel-
la. Runsaista sateista ja virtaamista 
voi olla vaelluskaloille hyötyäkin. 
Rannikkojokiin syksyisin kudul-
le pyrkivien lohien ja taimenien 
kutuvaellus helpottuu, jos niiden 
nousuaikana joissa on runsaasti 
vettä. Myös talviaikaiset runsaat 
virtaamat auttavat todennäköises-
ti soran sisällä kehittyvien mäti-
munien selviytymistä. Leuto tal-
vi nopeuttaa mädin kehittymistä, 
jolloin kuoriutuminen tapahtuu 
aikaisemmin keväällä ja poikaset 
kasvavat pidemmän kasvukauden 
ansiosta suuriksi ja selviytyvät sen 
vuoksi paremmin seuraavasta tal-
vesta. Keväiden aikaistuminen ja 

kasvukausien piteneminen eteläi-
sessä Suomessa nopeuttavat myös 
lohikalojen jokipoikasvaihetta, 
jolloin osa poikasista voi kehit-
tyä mereen vaeltaviksi vaelluspoi-
kasiksi jo yhdessä vuodessa, kun 
se pohjoisempana voi viedä 5—6 
vuotta.

Runsaiden talvisateiden kääntö-
puolena on, että huuhtoutuminen 
lisää rannikkovesien rehevöity-
mistä jokien tuomien ravinteiden 
myötä. Ravinteet virtaavat me-
reen pääosin niin kutsuttuna ha-
jakuormituksena, josta 50—80 % 
on peräisin maataloudesta. Rehe-
vöityminen tietää perustuotannon 
eli leväkukintojen runsastumis-
ta. Kuolleet levät painuvat pohjal-
le ja kuluttavat lahotessaan hap-
pea, jolloin rannikkovesien pohjat 
muuttuvat hapettomiksi ja niiden 
pohjaeläintuotanto heikkenee tai 
loppuu kokonaan. Hapettomilta 
pohjilta liukenee veteen pohjase-
dimenttiin jo sitoutuneita ravin-
teita, erityisesti fosforia. Puhutaan 
sisäisestä kuormituksesta, jolloin 

rannikkovedet rehevöityvät, vaik-
kei valuma-alueilta tulisi lainkaan 
lisää ravinteita. Noidankehä on 
valmis. 

Rannikkovesien pohjaeläimillä 
on tärkeä osuus lohen ja meritai-
menen vaelluspoikasten ravinnos-
sa, kun poikaset ovat aloittaneet 
mereisen vaelluksen ja ennen kuin 
ne ovat kasvaneet riittävän suuriksi 
syödäkseen kalaravintoa. Suomen-
lahdessa ja Saaristomeressä ran-
nikkovesien pohjien hapettomuus 
on vaikuttanut myös monien poh-
jalla elävien kalojen, kuten mateen 
ja kampelan elämään. Niiden kan-
nat ovat taantuneet viimeisten vuo-
sikymmenten aikana, eikä tulevai-
suuskaan näytä paremmalta. 

Rannikkojokien runsaat virtaa-
mat myös alentavat rannikkovesien 
suolapitoisuutta. Meren rehevöity-
minen ja makeutuminen vaikuttaa 
planktonäyriäisten lajikirjoon. Suo-
laisessa vedessä viihtyvät lajit ovat 
isokokoisempia ja energiapitoisuu-
deltaan suurempia kuin makeassa 
vedessä viihtyvät lajit. Meriveden 

makeutuminen voi johtaa esimer-
kiksi planktonäyriäisiä syövän sila-
kan ravintopulaan ja nälkiintymi-
seen.

Selkeitä hyötyjiä rannikkovesi-
en rehevöitymisestä ja makeutu-
misesta ovat särjensukuiset kalat. 
Ne ovat alun perin sisävesilajeja, 
mutta tulevat voimakkaasti lisään-
tymään myös rannikolla niillä alu-
eilla, joissa veden suolapitoisuus ei 
ole esteenä mädin kehittymiselle. 
Rehevöityminen lisää vesien tuo-
tantokykyä ja poikasille sopivien 
pienten planktonäyriäisten esiinty-
mistä. Särjet myös sietävät melko 
alhaisia happipitoisuuksia. Lisäksi 
ne oleskelevat mielellään matalissa 
rantavesissä, joissa alhainen happi-
pitoisuus harvoin muodostuu on-
gelmaksi kaloille. Kevätkutuisina 
lajeina ne hyötyvät leutojen talvien 
jälkeisistä aikaisista keväistä, jol-
loin niiden poikasilla on edulliset 
olosuhteet kuoriutua. Todennäköi-
sesti myös muut kevätkutuiset lajit 
kuten kuha, ahven ja hauki hyöty-
vät näistä muutoksista, kuten myös 

meille kotiutuneet eteläiset vieras-
lajit hopearuutana ja mustatäplä-
tokko.

Lämpimät kesät
Periaatteessa pitkät, lämpimät kesät 
hyödyttävät kaikkia ensimmäistä 
kesäänsä eläviä kalanpoikasia. Ra-
vintoa on riittävästi ja kasvukausi 
on pitkä. Kevätkutuisille särkika-
loille, ahvenelle ja kuhalle syntyy 
yleensä voimakas vuosiluokka sil-
loin kun kevät on aikainen ja si-
tä seuraa pitkä lämmin kesä. Sen 
sijaan lohikaloille pitkät hellejak-
sot ovat ongelmallisia. Niiden vaa-
timukset veden happipitoisuudel-
le ovat korkeammat kuin särki- tai 
ahvenkaloilla. Happeahan liuke-
nee veteen tunnetusti sitä vähem-
män mitä lämpimämpää vesi on. 
Erityisen ongelmallista lämmin ve-
si on jokivesissä eläville taimenen 
ja lohen poikasille sekä harjuksel-
le. Ne eivät pääse pakoon lämmin-
tä jokivettä, toisin kuin meressä tai 
järvessä vaeltavat aikuiset yksilöt, 
jotka voivat hakeutua viileämpiin 

IlmaStonmuutoKSen vaIKutuKSet kaloihin

Leudon talven vuoksi 
aikaisin keväällä Kymijoessa 
kuoriutuvat lohenpoikaset 
ovat syksyllä jo yli 
kymmensenttisiä.

Särjensukuiset kalat hyötyvät 
vesistöjen lämpenemisestä, 
rehevöitymisestä ja 
rannikkovesissä myös 
suolapitoisuuden alenemisesta.

Teksti ja kuvat: Ari Saura, tutkija, 
Luonnonvarakeskus (Luke)

KALAT
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vesikerroksiin helteen iskiessä. Ti-
lanne voi olla kohtalokas, jos veden 
lämpötila on pitkään yli 25 astetta. 
Poikaset voivat kuolla elintoimin-
tojen kiihtymiseen ja hapen puut-
teeseen. Näin kävi vuonna 2010 
Hiitolanjoen latvavesissä Silamus-
joessa, missä taimenen poikasia 
kuoli joukoittain heinäkuun hel-
teellä. Myös saimaannieriän poi-
kaset kärsivät lämpiminä kesinä, 
koska ne elävät, toisin kuin aikui-
set nieriät, herkästi lämpenevissä 
rantavesissä. 

Vaikkei lämpötila nousisikaan 
tappavan korkeaksi, voi taimenen 
ja lohenpoikasten kasvu hidastua 
kesällä, jolloin vaihtolämpöisten 
eläinten aineenvaihdunta kiihtyy 
ja energiantarve kasvaa. Kasvu voi 
jopa pysähtyä, jos ravinnon sisäl-
tämä energia pystyy ylläpitämään 
ainoastaan poikasten perusaineen-
vaihduntaa eikä energiaa jää kas-
vuun. 

Lämpimät kesät vauhdittavat 
rihmalevien kasvua erityisesti re-

hevissä vesissä, jolloin normaali 
pohjakasvillisuus voi tukehtua ja 
siinä viihtyvät poikasille tärkeät 
pohjaeläimet voivat kadota tai la-
jisto muuttua epäedulliseksi poi-
kasille. Myös jokien virtaamat pie-
nenevät, jolloin huomattava osa 
poikastuotantoalueista voi jäädä 
kuiville. 

Tulevaisuuden näkymät
Nykykalastomme elinympäristös-
sä muutokset ovat viimeisen jää-
kauden jälkeen olleet tavallisia. Esi-
merkiksi Itämeressä ovat vaihdelleet 
vuoroin makeavetiset järvivaiheet, 
jolloin yhteys valtameriin on kat-
kennut, ja suolaiset merivaiheet, jol-
loin Itämeri on ollut valtameriyhte-
ydessä. Muutokset ovat kuitenkin 
olleet hitaita, tuhansia vuosia kestä-
neitä, joten kalastolla on ollut aikaa 
sopeutua niihin. Näihin verrattuna 
ilmastonmuutos on huippunopeaa 
eikä kaloille jää aikaa sopeutumi-
seen. Toisaalta esimerkiksi elinvoi-
maisia lohi- ja taimenkantoja elää 

Suomea etelämpänä, lauhemmissa 
ilmasto-oloissa kuten Brittein saaril-
la, joiden tyyppistä ilmastoa kohden 
olemme osittain menossa. Erityises-
ti taimen on monimuotoinen ja so-
peutumiskykyinen laji, joten se voi 
jopa hyötyä ilmastonmuutoksesta. 
Sateisuuden lisääntyminen ja kasvu-
kauden pidentyminen saattavat olla 
taimenelle hyödyllisempiä kuin re-
hevöitymisen ja rannikkovesien ma-
keutumisen aiheuttamat negatiiviset 
muutokset. Sen sijaan monet poh-
joisiin ja karuihin olosuhteisiin so-
peutuneet lajit kuten nieriä, harjus, 
made ja simput kärsivät tilanteesta. 
Linnut, maanisäkkäät ja hyönteiset 
voivat helposti siirtyä edullisimmil-
le alueille olosuhteiden heiketessä, 
mutta kaloille liikkuminen vesistö-
alueesta toiseen voi olla  mahdoton-
ta. Jos muutos jatkuu yhtä nopeana, 
voivat monet eteläisen Suomen vii-
leissä järvissä nykyisin viihtyvien 
kalalajien esiintymät kokonaan ka-
dota. Yksi tällaisen uhan alla elävä 
kala on saimaannieriä.

Esa Korkeamäki
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Kymijoen kesäaikaiset 
lämpötilakäyrät (°C) 
Kultaankoskella vuosina 2010—
2019. Kyseisenä ajanjaksona 
jokiveden lämpötilassa oli noin 
1,5 asteen nouseva trendi. 
Lohenpoikasten kasvu hidastui 
Kymijoessa vuosina 2010 ja 2018, 
jolloin jokiveden lämpötila oli 
pitkään +25 asteen tuntumassa.

Tilanne voi olla kohtalokas,  
jos veden lämpötila on pitkään yli 25 astetta.

 Poikaset voivat kuolla elintoimintojen kiihtymiseen ja hapen puutteeseen.

Kuva 1. Ilmakuva Kymijoen 
suistosta. Kuva: Kymijoen 
kuvapankkihanke.

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS 
SISÄVESIIN JA NIIDEN  

POHJAELÄIMIIN

VESISTÖT
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Johdanto
Kymenlaakson pääuoma on Päi-
jänteestä viitenä haarana me-
reen laskeva Kymijoki. Kymijoen 
ja sen valuma-alueen tilaa seura-
taan tarkkailuilla ja tutkimuksil-
la. Kymijoen valuma-alue ulottuu 
pohjoisessa Keski-Suomen Pihti-
putaalle ja idässä Etelä-Karjalan 
Kivijärvelle. Kymijoen vesi ja ym-
päristö ry yhdessä akkreditoidun 
laboratorionsa kanssa on 1960-lu-
vulta asti tutkinut ympärivuoti-
sesti Kymijoen vedenlaatua, hai-
tallisia aineita, pohjaeläimiä ja 
kalastoa. Yhteistarkkailujen jat-
kuvaluonteiset mittaukset yhdis-
tettynä ympäristöhallinnon seu-
rantoihin muodostavat hyvän 
havaintoaineiston tarkastella myös 
ilmaston lämpenemisen vaiku-
tusta joen tilaan. Pitkät aikasarjat 
kertovat vuosittaisista eroista sekä 
säännönmukaisuuksista, joista osa 
liittyy ilmastonmuutokseen.

Kymijoen lämpötila on  
noussut ja pistekuormitus 
laskenut
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
arvioitaessa on ensimmäiseksi tar-
kasteltava, onko Kymijoen veden 
lämpötila noussut. Kymijoen läm-
pötilaa on näytteenottojen yhtey-
dessä mitattu kuukausittain vuo-
desta 1993. Mittausten 1993—2019 
perusteella Kymijoen alaosan kes-
kilämpötila on todella noussut 26 
vuodessa noin yhden Celsius-as-
teen (Kuva 2). 

Toiseksi on tarkkailtava joen tilaa 
ja sen muutoksia. Vesistökuormitus 
on aineiden kulkeutumista veteen 
sekä valuma-alueelta että sisäisenä 
kuormituksena. Ilmastonmuutok-
sen merkitystä onkin vaikea ym-
märtää tarkastelematta kuormitus-
tietoja. Kymijoen pistekuormitus 
tunnetaan, sillä ympäristöluvissa 
kuormittajat velvoitetaan seuraa-
maan kuormitustaan ja vesistövai-
kutuksia. Fosfori on Kymijoessa ja 

myös rannikon suistoalueella mi-
nimiravinnetekijä, jonka pitoisuus 
kertoo vesistön rehevyydestä. Tark-
kailujen tulokset osoittavat, että 
pistekuormitus on teollisuuden ja 
yhdyskuntien jäteveden tehokkaan 
puhdistuksen ansiosta selvästi vä-
hentynyt vuodesta 1985 (Kuva 2). 
Nykyisellään joen alaosalla valtaosa 
kiintoaine- ja fosforikuormitukses-
ta tulee hajakuormituksesta. 

Kymijoen rehevyys on  
vähentynyt   
Teollisuuden ja yhdyskuntien ve-
siensuojelutyö on vaikuttanut niin, 
että Kymijoen alaosan fosforipi-
toisuus on laskenut huomattavas-
ti, ja nykyisin erot näytepisteiden 
välillä ovat kaventuneet. Kymijo-
en vedenlaadun paraneminen on-
kin erinomainen osoitus jätevesien 
puhdistustekniikan kehittymisestä. 
Sen ansiosta esimerkiksi rehevyyt-
tä suosivien pohjaeläinten lajisto on 
vähentynyt, eikä vedenlaatu enää 
rajoita lohikalojen lisääntymistä. 
Ahvenkoskenhaara on muita joki-
haaroja rehevämpi. Tämä johtuu 
hajakuormituksesta, sillä siellä ei 
ole pistekuormittajia. 

Veden väriarvo ei ole  
pienentynyt 
Veden väri on fosforin ohella hyvä 
parametri kuvaamaan Kymijoen 
vedenlaatua, sillä jätevesikuormi-
tus ja maaperästä valuva liuenneen 
eloperäisen aineksen määrä nosta-
vat väriarvoa. Pääsääntöisesti kirk-
kaissa vesissä on pieni väriarvo ja 
suuri näkösyvyys, jolloin vesikas-
vien yhteyttäminen ei rajoitu pelk-
kään pintaveteen. Vuosituhannen 
vaihteeseen asti Kymijoen alaosan 
väriarvo laski, mutta sen jälkeen 
se alkoi uudelleen nousta (Kuva 4). 
Tämä kertoo ns. nuhraantumises-
ta, kun valuma-alueelta tuleva ha-
jakuormitus alkoi lisääntyä. Näin 
ollen hajakuormitus on alkanut 
heikentää teollisuuden ja vesilaitos-

ten ansiokasta vesiensuojelutyötä, 
ja tähän myös ilmastonmuutoksella 
on vaikutuksensa.  

Ilmastonmuutos näkyy eri 
lailla syvänteiden ja ranta-
vesien pohjaeläimistössä 
Pohjaeläimiä tarkkaillaan pää-
sääntöisesti pehmeäpohjaisissa 
syvänteissä, joissa vedenlaadun 
muutokset myös hyvin näkyvät. 
Syvänteiden happipitoisuudella 
lienee merkittävin rooli eliöyhtei-
sön koostumukseen. Syvänteissä 
harvasukamadot ja surviaissääs-
ken toukat muodostavat tärkeim-
mät eliöryhmät, eikä sisävesissä em. 
eliöryhmissä ole vielä havaittu suu-
ria lajistollisia muutoksia.  Syvän-
teet ovat lämpötilan suhteen ranta-
vesiä vakaampia, koska yläpuolinen 
vesimassa ja sedimentti tasaavat il-
man lämpötilan vaihtelusta johtu-
via lämpötilamuutoksia. Toisaalta 
ilmastonmuutos saattaa muuttaa 
vesistön kevät- ja syyskiertoja, mikä 
johtaa muutoksiin syvänteiden hap-
pipitoisuuksissa.    

Rantavesien hyönteisissä on al-
kanut näkyä selviä muutoksia, 
jotka ainakin osaltaan johtuvat 
ilmaston lämpenemisestä. Esimer-
kiksi sudenkorentojen lajimäärät 
ovat lämpimissä maissa suuria ja 
niiden lajimäärä onkin lisäänty-
nyt Suomessa; niiden lajimäärä oli 
viime vuosisadan lopussa 52, ja nyt 
niitä on löydetty maastamme jo 
63. Erityisesti jonkinasteista rehe-
vyyttä suosivat eteläiset sudenko-
rentolajit ovat muuttuneet entistä 
yleisemmäksi. On ymmärrettävää, 
että lämpötilan nousu ilmenee en-
simmäisenä sudenkorentojen ta-
paisissa semiakvaattisissa eliöryh-
missä. Sudenkorentojen toukat 
elävät vesistössä suppealla alueella, 
mutta aikuiset sudenkorennot ovat 
hyvän lentotaitonsa ansiosta te-
hokkaita levittäytyjiä uusiin elin-
ympäristöihin. Lajimäärän lisään-
tyminen saattaa kuulostaa siltä, 

Kuva 2. Kymijoen alaosan pistekuormittajien fosforikuormituksen kehitys sekä 
lämpötilan mediaani/vuosi (Kokonkoski 1993—2019).
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kuin ympäristön tila olisi parantu-
nut, mutta nopea muutos tuo uh-
kan entisen pohjoisen lajistomme 
säilymiselle.

Lämpenemisen vaikutus  
vesiselkärangattomiin
Kymijoen lämpötilatietojen perus-
teella vesistöjen lämpötila on todel-
la noussut. Tämä todennäköisesti 
parantaa levinneisyydeltään ete-
läisten lajien lisääntymismenestys-
tä, mutta toisaalta heikentää poh-
joisten lajien menestystä. Ilmaston 
lämpeneminen näyttää lisäävän 
talvella ravinteiden ja kiintoainei-
den valumista maaperästä vesis-
töön, koska maaperä on vähemmän 
aikaa roudassa. Lisäksi entistä te-
hokkaampi maankäyttö, erilai-
set ojitukset, kaivamiset, vesistön 
säännöstely ja vesistörakentaminen 
kuormittavat vesistöä. Säätilalla 
ja ilmastonmuutoksella kuitenkin 
turhan usein ja yksipuolisesti seli-
tetään vesiekosysteemin muutok-
sia, sillä pelkän lämpötilan avulla 
on vaikea ennustaa eliöyhteisöjä. 
Populaation säilyminen elinympä-
ristössä riippuu useasta eri tekijäs-
tä, kuten elinympäristön laadusta ja 
eliölajien vuorovaikutuksista. Esi-
merkiksi elinkiertojen joustavuus, 
käyttäytymisvasteet, sopeumat ja 
muuttoliike usein turvaavat uhan-
alaisen populaation säilymistä. On 
havaittu, että muuttuvissa olosuh-
teissa populaatiot säilyvät toden-
näköisimmin niille parhaimmissa 
ns. lähdehabitaateissaan. Tämä ko-
rostaa tarvetta selvittää ja tarkkail-
la elinympäristön laatua, koska sillä 
näyttää olevan merkittävä vaikutus 
vesiselkärangattomien populaatioi-
den säilymiseen.   

Hydrobiologi FT Esa Korkeamäki 
asuu Kotkassa ja toimii johtajana 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä 
sekä Kymen Ympäristölaboratorio 
Oy:ssä.

Kuva 3. Kymijoen kokonaisfosforin vuosimediaanit (µg/l) viidellä näyteasemalla 
vuosina 1985–2019. Rapakosken mittausasema (alin sininen kuvaaja) 
sijaitsee kuormituslähteiden yläpuolella ja rehevin jokihaara (ylin vihreä) on 
Ahvenkoskenhaara, jossa ei ole pistekuormittajia. Kymijoen kuormitetun osan 
fosforipitoisuudet ovat alentuneet. Aineisto: Kymijoen vesi ja ympäristö ry & KAS. 

Kuva 4. Veden väriarvojen vuosimediaanit (mg/Pt/l) Kymijoen viidellä 
näytepisteellä vuosina 1985–2019. Aineisto: Kymijoen vesi ja ympäristö ry & KAS.
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KaaKKoIS-Suomen rannIKKoveSIen 
tilan kehityksestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista

”Tila keikkuen paranevi…?”
Itäisen Suomenlahden rehevöity-
miskehitys näyttää taittuneen, ja 
2000-luvun alkuvuosien huoles-
tuttavan suunnan jälkeen Kaak-
kois-Suomen rannikkovesien tila 
on vähitellen parantunut. Käänne 
havaittiin ensimmäiseksi Suo-
menlahden rannikon itäisimmäs-
sä osassa, ulkosaariston Huovarin 
ja Haapasaaren seuranta-asemil-
la. Siellä mm. keski- ja loppukesän 
kasviplanktonin määrää kuvaavat 
a-klorofyllipitoisuudet kääntyivät 
vuoden 2007 jälkeen laskuun (kuva 
1). Muutos näkyi myös parantuvina 
näkösyvyysarvoina, jotka kertovat 
veden kirkastumisesta. Siitä on tul-
lut myös ranta-asukkaiden ja vesil-
lä liikkujien havaintoja. Ravinteis-
ta laskusuunnassa ovat olleet myös 
päällysveden kesäajan fosforipitoi-
suudet. Suomenlahden itäisimmän 
osan pitoisuudet saavuttivat vuo-
teen 2012 mennessä jopa vesienhoi-

don tilaluokittelussa ulkosaaristol-
le määritetyn hyvää tilaa kuvaavan 
tason. Vesienhoidon ekologisessa 
luokittelussa käytettävien, pääasias-
sa biologisten kriteerien perusteella 
ulkosaariston tila parani kuusivuo-
tisjaksoina tarkasteltuna välttävästä 
tyydyttävään. 

Vuoden 2012 jälkeen positiivi-
nen kehitys itäisillä rannikkove-
sillä jatkui. Se näkyi myös siten, 
että rehevyyshaitat vähentyivät ai-
empaa lännempänä Pyhtään edus-
tan ulkosaaristossa. Ulkosaaris-
ton tilan kohentuminen heijastui 
nyt myös sisemmälle rannikolle, 
kuten Virolahden sisäsaaristoon 
ja Haminan itäpuolisille rannik-
kovesille. Haminan edustalla me-
rialueelle suoraan tulevaa jäteve-
sikuormitusta vähensivät myös 
Summan paperitehtaan toimin-
nan päättyminen alkuvuodesta 
2008 ja yhdyskuntajätevesien kä-
sittelyn siirtyminen Haminasta 

Kotkan Mussalon puhdistamolle 
siirtoviemärin valmistuttua vuon-
na 2010. Rehevyysvaikutusten vä-
hentyminen näyttäisi heijastuneen 
jossain määrin pohjanläheisten 
vesikerrosten happioloihin, jol-
loin rannikon syvänteiden poh-
jaeläimistö on vähitellen elpynyt 
pahimpien happiongelmakausi-
en jälkeen. Kesäaikaisten sinile-
vähaittojen on voitu myös todeta 
merkittävästi vähentyneen itäisillä 
rannikkovesillä. 

Kymijoen jokihaarojen edustoil-
la jokivesien vaikutus on selvästi 
nähtävissä. Suurilla virtaamilla ja 
varsinkin talviaikaan jokivedet le-
viävät pintavesikerroksessa etäälle. 
Kymijoen vedenlaadun parantumi-
nen on ollut todettavissa jo pidem-
mällä aikajaksolla, ja se on heijastu-
nut myös rannikolle. Vaikka jokeen 
kohdistuva jätevesikuormitus on 
merkittävästi vähentynyt, ranni-
kolla joen tuoma kuormitus näkyy 
kuitenkin edelleen. Varsinkin ke-
vään ja syksyn ylivalumakausina jo-
kiveden ravinne- ja kiintoainepitoi-
suudet sekä ainevirtaamat mereen 
kasvavat huomattavasti valuma-
alueelta tulevien huuhtoumien seu-
rauksena. Yleensäkin sisäsaariston 
rehevillä lahdilla, joihin kohdistuu 
jokien kautta merkittävää hajakuo-
rmitusta ja joilla vedenvaihtuvuus 
on rajoittunutta, on muutoksia ollut 
vaikeampi todeta, joskin paikoin 
on merkkejä mm. pohjaeliöstön el-
pymisestä. 

Muutokset Kaakkois-Suomen 
rannikkovesien tilassa vesienhoi-
don mukaisen ekologisen luokituk-
sen jaksoilla on esitetty kuvassa 2.  
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Kuormitus vähentynyt idässä 
– Itämeren pääaltaan  
vaikutuksia lännestä 
Aikoinaan todettu tilanne, jossa re-
hevyys Suomenlahdella voimistui 
itään mentäessä, on 2000-luvulla 
kääntynyt päinvastaiseksi. Kehi-
tystä selittävät Pietarin jätevesien 
fosforinpoisto, joka on tehostunut 
vuoden 2005 jälkeen olennaisesti, 
ja Luga-joen alajuoksulla sijaitsevan 
Fosforit-lannoitetehtaan massii-
visten fosforipäästöjen kuriin saa-
minen vuonna 2012. Yksinomaan 
näistä kahdesta lähteestä tulevan 
fosforikuormituksen aleneminen 
on merkinnyt merialueen fosfori-
kuormituksen puolittumista vuo-
sikymmenessä. Toisaalta Itämeren 
pääaltaan heikentynyt tila ja sen 
vaikutus Saaristomeren ulko-osiin 
ja edelleen Suomenlahteen on voi-
mistunut. Suomenlahden suora 
kynnyksetön yhteys Itämeren pää-
altaaseen merkitsee sitä, että Suo-
menlahden ulappavesien tila mää-
räytyy pitkälti Itämeren pääaltaan 
mukaan. 

Itämeren pääaltaan vaikutus nä-
kyy Suomenlahden itäisimmäs-
sä osassa ja itäisen Suomenlahden 
rannikkovesillä erityisesti sen jäl-
keen, kun Suomenlahdelle on työn-
tynyt suuria määriä vanhaa voi-
makassuolaista, vähähappista ja 
fosforipitoista pääaltaan syvävet-
tä. Viimeksi tällainen tapahtuma 
käynnistyi syksyllä 2016, ja sen sy-
säsivät liikkeelle Pohjanmereltä Itä-
mereen vuosina 2014, 2015 ja 2016 
tulleet suolapulssit.  Kaakkois-Suo-
men rannikolla tämä näkyi erityi-
sesti ulkosaaristossa Haapasaaren 

Ekologinen tila v. 2008 (vv. 2000–2007)

Ekologinen tila v. 2013 (vv. 2006–2012)

Ekologinen tila v. 2018 (vv. 2012–2017)

Kuva 1. Kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus (µg/l) itäisen 
Suomelahden Huovarin Kyvy-8A -seuranta-asemalla loppukesällä 1993–2020. 
Kuvassa vuosittaiset keskiarvot ajalta 1.7.–10.9. (Hertta/Vesla-rekisteri).

Kuva 2. Kaakkois-Suomen rannikkovesien ekologinen tila  
vuosien 2000–2007, 2006–2012 ja 2012–2017 tulosten perusteella  
(Kaakkois-Suomen ELY-keskus).

Jouni Törrönen , hydrobiologi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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asemalla vuosina 2017—2019. Yli 
40 metriä syvien alueiden veden 
suolapitoisuus nousi ja happipitoi-
suus laski, ja erityisesti lähellä poh-
jaa olevan vesikerroksen fosfaatti-
pitoisuudet nousivat huomattavan 
korkeiksi (kuva 3). Kun kerrostu-
neisuus syksyn ja talven aikana 
purkautui ja vesikerrokset sekoit-
tuivat, tämä näkyi itäisen Suomen-
lahden pintaveden talviajan korkei-
na fosfaattipitoisuuksina ja edelleen 
seuraavan kesäkauden levämääris-
sä. Voimakkaimmillaan seuran-
naisvaikutukset olivat hellekesänä 
2018, jolloin koko Suomenlahden 
alueella aina itäosia myöten todet-
tiin laajimmat sinilevän pintaesiin-
tymät vuosikausiin (kuva 4). 

Seurantatulosten perusteella 
vuonna 2020 vaikutukset olivat jo 
lieventyneet ja vedenlaatu itäisellä 
Suomenlahdella parantunut. Myös 
loppukesän levämääriä kuvaavat 
veden a-klorofyllipitoisuudet oli-
vat alentuneet vuosien 2015—2016 
tasolle (vrt. kuva 1 ja 3). Vuosina 
2004—2006 todettu Kaakkois-Suo-
men rannikkovesien tilan heiken-
tyminen lienee myös osittain ollut 
seurausta edellisestä, vuonna 2003 
Pohjanmereltä Itämereen tulleesta 
suolapulssista. 

Ilmastonmuutoksen  
vaikutuksista Suomenlahdella
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
Suomenlahden tilaan on seuraa-
vassa koottu Ilmasto-opas.fi-sivu-
jen, Suomen meriympäristön tila 
2018 -raportin (SYKEn julkaisuja 
4, 2018) sekä Suomen merenhoito-
suunnitelman toimenpideohjelma 
2022—2027 -luonnoksen asiantun-
tija-arvioista. Jälkimmäiset ovat 
osa päivitettävää Suomen meren-
hoidon suunnitelmakokonaisuut-
ta.   

Ilmastonmuutoksen on ennus-
tettu aiheuttavan Suomen me-
rialueella muutoksia, jotka ovat 
seurausta lämpötilan noususta, sa-

Ilmaston globaali lämpeneminen 
nostaa ilman lämpötilaa myös Itä-
meren alueella. Talvilämpötilojen 
on ennustettu kohoavan ja etenkin 
talvikauden sateiden lisääntyvän.  
Suomen merialueiden lämpöti-
la onkin noussut melko tasaisesti 
jo noin 20 vuoden ajan. Joidenkin 
mallilaskelmien mukaan Suomen-
lahden pintavesi tulee ilmaston-
muutoksen myötä lämpenemään 
vuosisadan loppuun mennessä kes-
kimäärin kaksi astetta, Selkämeri 
kolme astetta ja Perämeri jopa neljä 
astetta. 

Ilmastonmuutoksen ennustetaan 
lisäävän meren ravinnekuormaa, 
koska voimistuvat talvisateet huuh-
tovat enemmän ravinteita roudatto-
masta maasta vesistöihin. Leutojen 
talvien ja runsaiden sateiden vai-
kutuksesta ravinnehuuhtoumaan 
on myös näyttöä. Talvi 2019—20 oli 
Suomessa paitsi mittaushistorian 
lämpimin, myös poikkeuksellisen 
sateinen, jolloin sekä Saaristome-
reen että Suomenlahteen virtasi fos-
foria joulu-, tammi- ja helmikuussa 
huomattavasti enemmän kuin vuo-
sien 2000—2019 talvikuukausina 
keskimäärin.  

Pintaveden lämmetessä plank-
tontuotanto kesällä kasvaa, ha-
jotustoiminta nopeutuu ja poh-
jaan vajoaa entistä enemmän 
eloperäistä ainesta. Tämä voi hei-
kentää rannikkoalueiden happi-
tilannetta ja johtaa sisäisen kuor-
mituksen voimistumiseen mm. 
Suomenlahden sisälahdissa ja sisä-
saaristoalueella, joissa vedenvaihto 
on saarten ja pohjan kynnysten ta-
kia rajoittunutta. Sisäisen kuormi-
tuksen lisääntyminen taas johtaa 
leväkukintoihin ja rehevöitymisen 
kiihtyvään noidankehään. Fosfo-
ripitoisuuden nousu ja helteisten 
jaksojen lisääntyminen suosii si-
nileviä, ja niiden kukintojen en-
nakoidaan lisääntyvän tulevaisuu-
dessa. Suomen merialueella ilmiö 
on todennäköisesti voimakkain 
Suomenlahdella, joka on Itämeren 
pääaltaan hapettomien vesien vai-
kutuspiirissä.

Koko ekosysteemin vasteita il-
mastonmuutokseen on kuitenkin 
vaikeampi ennustaa. Jääkannen 
puuttuessa merivesi sekoittuu tal-
vella paremmin kuin jääpeitteisinä 
talvina, jolloin happea saattaa kul-
keutua paremmin syvempiin vesi-

kerroksiin. On kuitenkin epäsel-
vää, miten veden kerrostuneisuus 
ja esimerkiksi tuulitilanne muuttu-
vat, eikä jäättömyyden vaikutuksia 
kevään ja kesän kehitykseen vielä 
tunneta tarkemmin. Nopeasti läm-
penevä pintavesi voi myös voimis-
taa kesäaikaista lämpötilakerrostu-
neisuutta.

Kasvavan sademäärän laskies-
sa meriveden suolapitoisuutta ma-
kean veden lajit todennäköisesti 
runsastuvat ja levittäytyvät laajem-
malle, kun taas merilajit vähenevät. 
Myös jotkin uudet makeissa ja läm-
pimissä vesissä viihtyvät vieraslajit 
saattavat saada Suomen rannikolla 
helpommin jalansijaa. Jääpeitteen 
vähetessä erityisesti jäästä riippu-
vaiset lajit kärsivät. Eliökannoissa 
tapahtuvat muutokset taas muok-
kaavat meren ravintoverkon raken-
netta ja toimintaa.

Laajempi asiantuntijoiden laa-
tima analyysi ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista Suomen merialuei-
den tilaan on koottu helmikuun 
2021 alussa kuultavaksi tulevaan 
Suomen merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelma 2022—2027 
-luonnokseen.
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Saliniteetti ‰

demäärien kasvusta ja lisääntyväs-
tä ravinnekuormituksesta. Näistä 
seuraa vaikutuksia jääoloihin, ker-

rostuneisuuteen ja edelleen ulappa- 
ja rannikkovesien lajistoon ja ravin-
toverkkoihin.

Kuva 3. Pohjanläheisen vesikerroksen suolapitoisuus (saliniteetti ‰), fos-
faattifosforin pitoisuus (µg/l) ja happipitoisuus (mg/l) itäisen Suomenlahden 
Haapasaaren Kyvy-11 -seuranta-asemalla (syvyys 68 m) vuosina 2000–2020 
(Hertta/Vesla-rekisteri). Itämeren pääaltaalta Suomenlahdelle työntyneiden 
suolapitoisten syvävesien vaikutukset näkyivät vuosien 2017–2019 tuloksissa.

Kuva 4. Sinilevän laajaa pintakukintaa 14.7.2018 itäisellä Suomenlahdella asti. Kotkan itäpuolinen rannikko säästyi 
pahimmalta. ESA/Copernicus Sentinel 2 -satelliittikuva-aineisto ESA/Copernicus Sentinel Data, prosessointi SYKE 
(www.syke.fi/tarkka).
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Vesiemme tilan kehitys riip-
puukin pitkälti hajakuormituk-
sen kehityksestä ja etenkin laaja-
alaisimmin valuma-alueitamme 
muuttaneen maa- ja metsätalou-
den vesiensuojelusta. Maatalouden 
vesiensuojeluun on ollut pitkään 
tarjolla neuvontaa ja rahoitustakin 
ympäristötuen muodossa, mutta 
toimenpiteet eivät ole kohdentuneet 
riittävässä määrin vesistökuormi-
tuksen ongelmakohteisiin ja kuor-
mitusta tehokkaimmin vähentäviin 
toimenpiteisiin, kuten riittävän laa-
joihin suojavyöhykkeisiin. Metsä-
taloudessakin vesiensuojelun suun-
nittelumenetelmät ja neuvonta ovat 
kehittyneet hyvin, mutta käytän-
nön toteutus ontuu. 

Hajakuormituksen kehitykseen 
ja sen myötä kymenlaaksolaisen ve-
siluonnon tulevaisuuteen vaikuttaa 
yksi tekijä ylitse muiden: ilmaston 
lämpeneminen. Vaikka tulevai-
suuden ennustaminen on vaikeaa, 
on tutkimus osoittanut kaksi va-
kavasti otettavaa kehityssuuntaa, 
jotka vaikuttavat ratkaisevasti ve-
siemme tilaan seuraavina vuosi-
satoina. Ensimmäinen on järvien 
nopea lämpenemiskehitys ja toi-
nen kuormituksen kehitys muuttu-
vassa ilmastossa. Kolmantena, vas-
takkaiseen suuntaan vaikuttavana 

skenaariona, on esitetty Golf-virran 
mahdollista heikkenemistä tai suo-
rastaan pysähtymistä Grönlannin 
jäätiköiden sulaessa. Tällöin ilmas-
to voisi Pohjolassa viilentyä nopeas-
tikin. Tuoreimman tutkimuksen 
mukaan tämä skenaario ei kuiten-
kaan vaikuta todennäköiseltä, vaan 
lämpenemiskehitys valitettavasti 
jatkuu.

Lämpenevä järvipatteristo 
Maailman järvien on havaittu läm-
menneen kiihtyvällä tahdilla ja no-
peammin kuin ilman lämpötilojen 
(www.laketemperature.org). Poh-
joisilla leveysasteilla järvien keski-
lämpötila on noussut jopa 0,72 as-
tetta vuosikymmenessä. Eräs tapa 
arvioida vesien lämpenemiskehi-
tystä on laskea, monenako päivä-
nä pintaveden aamutuntien lämpö 
saavuttaa tai ylittää 20 Celsius-as-
tetta. Näitä päiviä hydrologit nimit-
tävät pintaveden hellepäiviksi. Pisin 
kotimainen mittausaikasarja ulot-
tuu vuoteen 1924 Saimaan Laurit-
salassa. Pintaveden hellepäivien 
määrä on tuossa aikasarjassa kas-
vanut selvästi viime vuosikym-
meninä. Yli kuukauden kestäneitä 
hellepäivien sarjoja sattui mittaus-
historian ensimmäisellä neljännes-
vuosisadalla vain kolmena vuotena, 

kun viime vuosikymmeninä täl-
laisia vuosia on ollut vähintäänkin 
tuplasti enemmän. 

Heinäkuun keskilämpötilat ovat 
hiipineet 18 asteen pinnasta 20 as-
teen tietämiin. Mittaushistorian 
lämpöennätys on vuoden 2014 hei-
näkuun 25 ˚C. Jääpeitteen kesto on 
koko Järvi-Suomen alueella vaih-
dellut viimeisen puolen vuosisa-
dan aikana reilusta viidestä noin 
kolmeen kuukauteen. Sama kehi-
tyssuunta on ilmeinen myös Ky-
menlaaksossa, vaikka kattavia mit-
tausaikasarjoja ei järvistä olekaan. 
Etelä-Suomessa avovesikausi on pi-
simmillään kestänyt liki yhdeksän 
kuukautta. Tulevaisuudessa järvi-
en jäätyminen myöhästyy ja jäiden 
lähtö aikaistuu entisestään. Lämpe-
nemiskehityksen jatkuessa voi ol-
la tavanomaisempaa, etteivät edes 
pienemmät Kymenlaakson järvet 
jäädy lainkaan. Kymijoella ja muil-
la virtavesillä voi joen ylittämisen ja 

pilkkimisen jäiltä unohtaa tykkä-
nään.

Voiko vuosikymmenten tai sa-
dankaan vuoden aikasarja olla mi-
kään todiste ihmisen aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen ilmastovaiku-
tuksista? Sedimentti- ja jäätikkö-
arkistoistahan on selvinnyt, että 
viimeksi kuluneiden kahden mil-
joonan vuoden aikana ilmastos-
samme on ollut ns. Milankovicin 
syklien (maapallon akselikulman 
ja kiertoradan muodon vaihtelun) 
ansiosta arviolta 39 jääkausien ja 
niiden välisten lämpökausien vuo-
rottelujaksoa. Jokainen jääkauden 
ja lämpökauden vuorottelujakso on 
miljoonan vuoden jänteellä kestä-
nyt noin satatuhatta vuotta. Jakso-
jen kuluessa jääkaudet ovat olleet 
tyypillisesti paljon pidempiä kuin 
lämpöjaksot. Seuraava jääkausi 
näyttäytyy tässä valossa väistämät-
tömältä ja vesistöjen lämpenemis-
kehitys tilapäiseltä. Onko ihmisen 

aiheuttamalla ilmaston lämpene-
misellä siten mitään väliä? 

K asvi- ja eläinlajeille, ihminen 
mukaan lukien, on kasvihuo-
nekaasujemme aiheuttama 

lämpeneminen viheliäisen nope-
aa. Lämpenemisen nopeuden rin-
nalla on huomioitava myös se, mil-
laiseksi lähitulevaisuuden ilmasto 
on muodostumassa verrattuna lä                                                    
himenneisyyteen. Lajien elinkaa-
ren kannalta ilmasto on nimittäin 
useiden vuosikymmenten ajan val-
litseva keskimääräinen lämpötila. 
Lajien elinkaarella tarkoitetaan yk-
sinkertaisesti sitä, miten pitkään la-
jit trilobiiteista, dinosauruksista ja 
mammuteista ihmisapinoihin kes-
kimäärin säilyvät osana kulloisen-
kin aikakauden lajistoa. 

Paleoekologi Anthony Barnos-
kyn mukaan tämä elinkaari maa-
pallolla on nisäkkäiden osalta 1,7—
2,5 miljoonaa vuotta, matelijoiden, 

KYmenlaaKSon  

VESILUONNON TULEVAISUUS  
muuttuvaSSa IlmaStoSSa

K olme viime vuosikym-
mentä ovat olleet Suo-
messa asutuskeskusten ja 
teollisuuden jätevesien te-

hostetun puhdistuksen aikakaut-
ta. Jätevesiputkien kautta tulevaa 
pistekuormitusta säätelee ympä-
ristölupajärjestelmä, jonka avulla 
on voitu asettaa tarkkoja päästöra-
joituksia. Myös haja- ja loma-asu-
tuksen, kalanviljelyn sekä maa-, 
metsä- ja turvetalouden vesiensuo-
jelussa on edistytty. 

Vesienhoidon lakisääteisenä 
ympäristötavoitteena on saavut-
taa hyvä tila vuoteen 2015 men-
nessä ja estää hyvässä tilassa ole-
vien vesien tilan heikkeneminen. 
Tästä aikataulusta ollaan jäljessä 
kahdesta syystä. Ensinnäkin haja-
kuormitusta aiheuttavan maan-
käytön vesiensuojelua säätelevät 
pitkälti vapaaehtoiset toimenpi-
teet, jotka ovat jääneet riittämättö-
miksi. Toisena syynä on järviäm-
me vaivaava sisäinen kuormitus ja 
rehevöitymiskehityksen aikana vi-
noutumaan päässeet ravintoketjut, 
joiden kunnostaminen on pitkä 
prosessi. Toisaalta kunnostamisen 
edellytyksetkään eivät ole kunnos-
sa, ennen kuin valuma-alueelta tu-
leva hajakuormitus saadaan ku-
riin. 

Lämpenevässä ilmastossa vesiemme jääpeitteisen ajan kesto lyhenee. Kymenlaakson leveysasteilla jäättömät ja 
lumettomat talvet yleistyvät.

Teksti ja kuvat: Kari-Matti Vuori
Tutkimusprofessori, Luonto- ja tiedekeskus SAIMAARIUM
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sammakkoeläinten ja kasvien osal-
ta hieman pidempi sekä lintujen ja 
kalojen osalta lyhyempi. Lajit ovat 
menneiden jää-lämpökausivaihte-
lujen hitailla aikajänteillä sopeu-
tuneet Telluksemme luontaisiin il-
mastomuutoksiin. Syy on se, että 
luontainen ilmastomuutos on ollut 
aina hyvin hidas, mannerlaatto-
jen liikkumisnopeuden mukaisessa 
tahdissa nelisen astetta 1,5 miljoo-
naa vuotta kohden. Viimeisimmän 
Veiksel-jääkauden päättäneen läm-
pökauden alkaessa ilmasto lämpeni 
noin viisi astetta viiden tuhannen 
vuoden aikana. Ihmisvaikutteisen 
ilmastomuutoksen kyseenalaista-
vat tutkijat ovat vedonneet esimer-
kiksi keskiajan lämpökauteen noin 
1 150 vuotta sitten, jolloin ilmasto 
lämpeni äkillisesti noin asteen vuo-
sisadassa. Nykyinen ihmiskunnan 
päästökehitys lämmittää kuiten-
kin ilmastoa seuraavan sadan vuo-
den aikana arviolta 100—300 % no-
peammalla tahdilla. 

Pohjoinen pallonpuolisko järvi-
neen lämpenee nopeimmin. Lisäk-
si nykyinen lämpeneminen osuu 
maapallon luontaisesta ilmastohis-
toriasta poikkeavalla tavalla keskel-
le lämpökautta. Pallomme ei pel-
kästään lämpene nopeammin kuin 
koskaan, vaan pahimpien ilmastos-
kenaarioiden mukaan sadan vuo-
den päästä se on kuumempi kuin 
kolmeen miljoonaan vuoteen. Mi-
kään nykyisistä nisäkäs- tai lintu-
lajeista ei tiettävästi elänyt kolme 
miljoonaa vuotta sitten, joten uhka 
monien järviemmekin lajien katoa-
miselle seuraavien vuosatojen kulu-
essa on suuri. 

Lämpö hellii ja hävittää 
Ilmeisimpinä hyötyjinä ovat va-
litettavasti järvien pilaantumisen 
vuosikymmeniltä tutut inhokit: 
myrkyllisiä kukintoja muodos-
tavat sinilevät ja särkikalojen ti-
henevät parvet. On arvioitu, et-
tä leväkukinnot voisivat lisääntyä 

parilla kymmenellä prosentilla ja 
myrkylliset sinileväkukinnot vii-
tisen prosenttia seuraavan vuosi-
sadan aikana. Voittajia ovat myös 
lämpimistä vesistä lähtöisin olevat 
tahattomasti ihmisen avustama-
na tulleet tai tarkoituksella tänne 
siirtämät vieraslajit. Vieraslajeis-
ta esimerkiksi hopearuutanasta ja 
vaeltajasimpukasta saattaa tulla al-
kuperäistä kala- ja pohjaeläinlajis-
toamme syrjäyttävä riesa lämpene-
vissä vesissämme. 

Kotoisten kalalajiemme runsaus-
suhteet muuttuvat lämpenemisen 
edetessä. Ahven ja kuha lisäänty-
vät, kun taas siika- ja madekannat 
heikkenevät. Kylmiin vesiin sopeu-
tuneita lohikaloja lämpenevät ve-
det sen sijaan haittaavat pitkällä ai-
kajänteellä, mikäli lämpeneminen 
etenee pahimpien skenaarioiden 
mukaan. Lyhyemmällä aikajänteel-
lä sopeutumiskykyisemmät lohika-
lat, kuten taimen, voivat hetkellises-
ti jopa hyötyä muuttuvista oloista 
(Saura 2020, tämä julkaisu). 

Järvissä monet lohikalat pysyt-
televät kesähelteillä viileässä vedes-
sä, koska niiden punasolujen kyky 
kuljettaa happea kudoksille alenee 
nopeasti lämpimissä pintavesissä. 
Toki lohikalat nousevat lämpimiin 
pintavesiin saaliin perässä, mut-
ta niiden normaalit elintoiminnot 
edellyttävät riittävän laajoja hapek-
kaan ja kylmän veden alueita, joi-
hin vetäytyä sulattelemaan saalista. 

Syvimmissä järvissämme muo-
dostuu pahimpienkin helteiden ai-
kana lämpötilan harppauskerros ja 
riittävän laajoja viileän veden alu-
eita, mutta on myös järviä, joissa 
lohikalojen tarvitsemat viileän ve-
den pakopaikat käyvät tulevaisuu-
den ilmastossa vähiin. Sama pätee 
pieniin virtavesiin, joiden tulevia 
kesiä voivat rasittaa paitsi tukalan 
kuumiksi lämpenevät vedet, myös 
vähiin käyvät virtaamat sekä hei-
kentyvä veden laatu. Kymenlaak-
sossakin voi ennustaa, että niin 

Mäntyharjun reitin järvitaimen 
kuin Suomenlahteen laskevien vir-
tavesien taimenkannat ovat muut-
tuvassa ilmastossa taantuvaa, jopa 
katoavaa lajistoamme, mikäli läm-
penemiskehitystä ei saada hillittyä. 

Entä Kymenlaakson harvat 
suurjärvet? Esimerkiksi Vuohijär-
vessä taimenen, siian ja muikun 
elo käy pahimpien skenaarioiden 
mukaan tukalaksi. Vaikka järves-
sä todennäköisesti vielä riittäisi 
viileämmän veden syvännealueita, 
voi ongelmaksi muodostua vähä-
happisuus tai suoranainen hapet-
tomuus. Matalammassa Pyhäjär-
vessä rehevyys on lähtökohtaisesti 
ongelma ilmastonmuutoksen ede-
tessä. Avovesikaudella lämpenevä 
pintavesi muodostaa kevyemmän 
ja tuulten sekoittamana hapettu-
van kerroksen raskaamman alus-
veden päälle. Lämpenevässä il-
mastossa kerrostuneisuus jatkuu 
yhä pidempään, jolloin alusveden 
viileiden vesien happivarastot ei-
vät saa lohikalojen vaatimaa täy-
dennystä. Lisäksi lämpö synnyttää 
lisää kasviplanktonia, joka kuol-
lessaan vajoaa alusveteen kiihdyt-
täen happikatoa entisestään. Sadan 
vuoden aikajänteellä viileän veden 
lajien katoamisen uhka on Kymen-
laaksossa suuri.

Vuotavat valuma-alueet 
Ilmaston lämmetessä lumipeittei-
nen ja routaantuva talvikausi lyhe-
nee tai pahimpien skenaarioiden 
mukaan katoaa Kymenlaakson le-
veysasteilla liki täysin; siirrytään 
kolmen vuodenajan vuorotteluun. 
Vesistöjen kuormituksen kannal-
ta talvettomuuden isoin uhkatekijä 
on se, että valuma-alueiden maa-
perissä eloperäisen aineksen hajo-
amisprosessit jatkuvat pidempään. 
Etenkin turvemaiden olosuhteissa 
pitkään jatkuvat hajotusprosessit 
luovat otolliset olot humusainei-
den, elohopean ja ravinteiden va-
pautumiselle ja huuhtoutumiselle. 

Kun vielä rankkasateet yleistyvät ja 
talvisateet lisääntyvät, on hajakuo-
rmituksen kasvu enemmän kuin 
todennäköisestä, ellei jo nyt aleta 
tehostaa luonnon omia vesienpuh-
distuksen prosesseja. Maa-, metsä- 
ja turvetalouden suojakaistojen ja 
-vyöhykkeiden, pintavalutuskent-
tien, kosteikkojen, laskeutusaltai-
den ym. vesiensuojelurakenteiden 
puhdistustehoa ei ole mitoitettu 
tulevaisuuden ilmasto-oloihin, jol-
loin valuma-alueet vuotavat entistä 
enemmän ravinteita, humusta, elo-
hopeaa ja kiintoainetta järvialtai-
siin. 

Y hteenvetona voidaan todeta, 
että Kymenlaakson vesiluon-
toa kohtaa lämpenemisen ja 

kuormituksen yhteisvaikutuksesta 
moninainen valikoima muutoksia. 
Vedet ruskenevat ja järvien tuottava 
kerros ohenee. Yhä laajemmat ran-
ta-alueet liettyvät ja kasvavat um-
peen, uhanalaiset rantaluontotyy-
pit taantuvat entisestään. Veden- ja 
pohjanlaatu heikkenee sekä järvis-
sä, jokivesissä että rannikkovesis-
sä. Lohikalojen kutupohjat lietty-
vät hapettomiksi, leväkukinnat ja 
pohjahabitaattien limoittuminen 
yleistyvät. Lämpimiin, sameisiin ja 
niukkahappisiin oloihin sopeutu-
neet lajit sekä vieraslajit runsastuvat 
kylmään sopeutuneen alkuperäisla-
jiston kustannuksella. 

Rehevöittävän ja liettävän kuor-
mituksen hillitsemisen ainoa toi-
miva ratkaisu on lisätä ranta- ja 
vesiluontotyyppiemme ennallista-
mista ja kehittää luonnonmukaisia 
hajakuormituksen ja vesienhallin-
nan menetelmiä. Yhtenä ratkai-
sukeinona ovat uppopuupuhdista-
mot, joita Luonto- ja tiedekeskus 
SAIMAARIUM on aktiivisesti jal-
kauttanut Etelä-Karjalan vesistö-
kohteisiin. Saimaalla on havaittu, 
että metsäojiin lisätty uppopuus-
to vähentää jopa kolminkertaises-
ti järveen huuhtoutuvaa humus- 

Talvettomuus lisää mm. metsien hakkuun vesistöhaittoja. Korjuun raskas 
kalusto lisää eroosiota ja vesistöön huuhtoutuvaa rehevöittävää ja liettävää 
kuormitusta.

ja kiintoaineskuormaa ja nappaa 
tehokkaasti myös ravinteita (sai-
maarium.fi/ajankohtaista). Vesis-
töhaittojen hillintä vaatii vesien-
suojelumenetelmien tehostamista 

ja ekosysteeminen ennallistamista 
vesistöjen latvoilta puro- ja joki-
uomastoja pitkin aina järvien ja 
rannikkovesien rantavyöhykkeille 
asti. 

Uppopuupuhdistamo Lappeenrannan Kattelussaaren metsäojassa. 
Humus- ja kiintoainespitoisuudet vähenivät yli 60 % ja ravinteet (typpi ja 
fosfori) 34 %.
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LABORATORIOPALVELUT
Kymen Ympäristölaboratorio Oy
Patosillantie 2, Kuusankoski
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Tehdään yhdessä

puhdas ympäristö

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
vaihde 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

Kun sinä huolehdit lajittelusta,

me ohjaamme lajitellut jätteesi 

raaka-aineeksi ja energiaksi.

Yhdessä pidämme ympäristön puhtaana 

tänään ja huomenna.

tässä lehdessä asiantuntijat ovat kertoneet ilmaston-
muutoksen vaikutuksista Kymenlaakson luontoon oman 
erikoisalansa näkökulmasta. toivottavasti lukijoille on jo selvää, 
että luonto muuttuu nyt ja lähivuosikymmeninä rajummin 
kuin koskaan ja että muutos on ihmisen aiheuttama. vaikka 
mediassa esitetään muitakin näkemyksiä, kaikki vakavasti 
otettavat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos 
johtuu lähinnä hiilidioksidin ja muiden ilmastoa lämmittävien 
kaasujen liiallisesta määrästä, joka on seurausta erityisesti 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja metsäkadosta.

vaikka artikkelit on kirjoitettu kuivan neutraalisti, itse asiaan ei 
voi suhtautua niin, sillä ilmastonmuutos on myös ihmiskunnan 
kohtalonkysymys. puhutaankin jo ilmastonmuutoksen sijaan 
ilmastokriisistä. lakoniset toteamukset, kuten ”laji tulee 
häviämään alueelta”, kätkevät taakseen katastrofin. Koska 
luonnossa kaikki on yhteydessä kaikkeen, jokaisen lajin 
häviäminen aiheuttaa katoa myös ympärillä. ekosysteemejä 
tuhoutuu, eikä kukaan tiedä, miten se vaikuttaa ihmisen 
mahdollisuuksiin selvitä nopeasti kuumenevalla planeetalla. 
voimme arvata, että helppoa ei tule.

esimakua on jo saatu. Sukupuutot lisääntyvät, pandemiat 
pahenevat, sadot käyvät epävarmoiksi, liikehdintä etelän 
elinkelvottomiksi käyneiltä alueilta pohjoiseen lisääntyy ja 
yhteiskuntarauha rikkuu. vaikka iso osa meistä on turvassa 
manan majoilla, kun tilanne kärjistyy, jokaisella meistä on 
moraalinen velvollisuus hidastaa syöksykierrettä. on myöhäistä 
estää katastrofit, mutta niiden laajuutta ja vaikutuksia tuleviin 
sukupolviin voidaan vielä pienentää.

tärkeintä on irtautua ajatuksesta, ettei yksi pieni ihminen 
pienessä Suomessa voi tehdä mitään merkittävää vaan jonkun 
muun, isompipäästöisen, on tehtävä osuutensa ensin. aikuiset 
ihmiset kantavat vastuunsa. miten olisi käynyt talvisodassa, jos 
kaikki sotilaat olisivat sanoneet, että joku muu menköön ensin? 
jokainen meistä voi olla oman elämänsä antti rokka: ”mis sie 
tarvit oikein hyvää luonnonsuojelijaa? täs siul on sellain.” omia 
ilmastopäästöjä voi pienentää monin tavoin. Ikävää on se, 
että helpot keinot harvoin ovat tehokkaimpia. Hyvä puoli on 
se, että luontoa säästävät valinnat ovat edullisia yleensä myös 
kukkarolle ja terveydelle.

Pauliina Klemola on Luonnonsuojeluliiton aktiivi,  
joka on syvästi huolissaan maailmanmenosta.

Teksti ja kuva: Pauliina Klemola

Ilmastonmuutoksessa olemme kaikki 
samassa veneessä. toivottavasti se ei 
ole tämä. 

Luonnonsuojeluaktiivin mielipide

Irti fossiileista! Kaikkea kulutusta on 
vähennettävä. osta vain tarpeeseen, 
osta käytettyä, lainaa, vuokraa, 
kierrätä, korjauta. vähennä autoilua ja 
matkustelua. Syö kasvispainotteisesti, 
vältä etenkin naudanlihaa ja juustoa. 
vaihda uusiutuvaan energiaan, vähennä 
lämpöä ja kuuman veden kulutusta ja 
lajittele jätteet uusiokäyttöön. allekirjoita 
Irti turpeesta! -kansalaisaloite.

Pysäytetään metsäkato. Suojele 
metsäsi tai lahjoita rahaa suojeluun. Syö 
kasvisruokaa ja kotimaista luonnonkalaa, 
älä sademetsäsoijalla ruokittuja kanoja, 
sikoja ja kassilohia. 

Vaadi päättäjiä toimimaan. ennen 
vaaleja tutustu puolueiden tavoitteisiin 
ja julkilausumiin ja vaadi poliitikoilta ja 
ehdokkailta konkreettisia tekoja.

Tule mukaan luonnonsuojelutoimintaan. 
luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin 
ja paikallisyhdistysten kautta pääset 
kiinni tositoimiin, kuten suojelualoitteiden 
tekemiseen ja elinympäristöjen 
ennallistamiseen.

Mitä on tehtävissä?

”Mis sie tarvit oikein hyvää  
luonnonsuojelijaa?  
Täs siul on sellain.”

Hyvää 
Joulua ja 

Uutta Vuotta 
2021

Pidetään  
yhdessä huolta  

lähiluonnosta myös ensi vuonna!

Suomen luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson piiri ry



Ilmastonmuutosta hidastamassa
Monimuotoisuutta edesauttamassa
Vesien pilaantumista ehkäisemässä

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry  
toimii luonnon puolesta

Toimistossa
Maastossa

Kokouksissa
Talkoissa


