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Kolarin tutkimusaseman 
johtajana toimi vuonna 2006 
filosofian tohtori  
Esa Huhta .
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Vuosi 2006 toi tullessaan Metlalle uusia haasteita. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma käyn-
nistyi keväällä suuren kohun saattamana. Tuottavuusohjelman perusteena on yleinen julkisen 
sektorin tuottavuuden kohottaminen. Tavoitteena on sopeuttaa hallinto mm. tulevaisuudessa 
käytettävissä oleviin työvoimareserveihin. Ohjelman taustalla on valtiovarainministeriön en-
nusteet yleisestä työvoiman saatavuudesta ja eläköitymiskehityksestä. Ikäluokkien pienenty-
essä Suomessa tulee olemaan entistä vähemmän työvoimaa käytettävissä. Tuottavuutta lisää-
vien toimenpiteiden tarkoituksena on valtion henkilöstömäärän pienentäminen vuoteen 2011 
mennessä noin 9 600 henkilötyövuodella. 

Heti ilmeni, että ohjelma tulisi asettamaan aivan uusia haasteita sektoritutkimuslaitosten 
toiminnalle. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan henkilöstövähennys olisi kaiken 
kaikkiaan 560 henkilötyovuotta. Metlalle asetetut vaatimukset olivat karua luettavaa; henki-
löstöä tulisi vähentää 154 henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä. Samaan aikaan kehysra-
hoitusta supistettaisiin 5 miljoonaa euroa. 

Metla joutui laatimaan ministeriölle toimintasuunnitelman vuosille 2007–2011 siitä, miten 
se aikoo toiminnassaan huomioida tuottavuusohjelman asettamat vaatimukset. Metlan tuotta-
vuusohjelma koostuu pääpiirteissään seuraavista toimenpiteistä: tutkimusmetsien ja luonnon-
suojelualueiden hallinnasta luopuminen, kiinteistöjen määrän vähentäminen, hallinnollisten 
toimintayksiköiden vähentäminen neljään, tutkimuksen tukipalveluiden kehittäminen sekä 
näihin kaikkiin toimenpiteisiin liittyvä henkilöstön määrän vähentäminen. Tavoitteet olivat 
kovat ja ne merkitsivät yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä Metlassa. Henkilöstötoi-
menpiteitä varten Metlaan perustettiin muutosturvatyöryhmä, jonka tehtävänä on antaa tukea 
ja ohjeita muutosprosessin kouriin joutuvalle henkilöstölle. 

Tuottavuusohjelman vaikutukset Kolarin yksikköön tulevat olemaan voimakkaat. Tämä 
on selvää jo siksikin, että pieni yksikkö ei koskaan voi olla yhtä tuottava ja kustannustehokas 
kuin suuri yksikkö. Syksyllä järjestettiin henkilökunnan toimesta johtoryhmän hyväksymänä 
Kolarin kehittämispäivä, johon kutsuttiin henkilöstön lisäksi ylijohtaja Hannu Raitio, Lapin 
kansanedustajat ja Kolarin kunnan edustajia keskustelemaan yksikön tulevaisuudesta. Tilai-
suuden henki oli rakentava ja se auttoi myös ylijohtajaa hahmottamaan Kolarin tilannetta. 
Tutkimusmetsien hallinnan siirto Metsähallitukselle tulee vaikuttamaan erityisen voimak-
kaasti Kolarissa, koska meillä on ollut hallinnassamme Metlan suurimmat tutkimusmetsä-
alueet ja tutkimusmetsissä on työskennellyt huomattava osa Kolarin henkilöstöä. Lisäksi yk-
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sikön erityispiirteenä on henkilöstön korkea ikä, mikä tarkoittaa suurta eläköityvien määrää 
lähitulevaisuudessa. Määräaikaisen työvoiman määrä on vähentynyt rajusti viime vuosina, 
kun työllistämistuella työskentelevien määrä valtion tehtävissä on vähentynyt työvoimami-
nisteriön tekemien uusien linjausten mukaisesti. Voimakkaassa muutostilanteessa työpaik-
kojen säilyminen muodostuu keskeiseksi asiaksi. Mikäli Metla ei pysty osoittamaan Kola-
riin lisää tutkijaresursseja, yksikön profiili tulee entistä vahvemmin keskittymään tutkimusta 
avustavaan suuntaan. 

Kolarin yksikön tutkimustoiminnassa maininnan arvoista oli uusi EU-rahoitteinen Pohjoi-
set havumetsät tutkimushanke, jota Kolari koordinoi. Yhteistyökumppaneina on neljä tutki-
muslaitosta Venäjältä sekä Helsingin yliopiston metsätieteen laitos. Hanke tuottaa tietoa met-
sien kestävään käyttöön Barentsin alueella Kuolassa, Arkangelissa ja Lapissa. Hankkeessa 
tutkitaan luonnonmetsien rakennetta, dynamiikkaa ja lajistoa. Siihen palkattiin päätoiminen 
koordinaattori ja tutkija. Maastotyöt aloitettiin kesällä kuukauden mittaisella tutkimusretkellä 
Kuolaan. Maisemalaboratorio EU Life -hanke jatkui myös kolmatta vuotta. Hankkeessa työs-
kenteli opinnäytetyön tekijä ja kaksi maastotyöntekijää. Lisäksi syksyllä käynnistyi kansain-
välistä tutkijavaihtoa palveleva niin ikään EU-rahoitteinen Lapbiat hanke, jonka puitteissa 
EU-alueen tutkijamaista on tutkijaryhmien mahdollista tulla tekemään tutkimusta hankkees-
sa mukana olevilla lappilaisilla tutkimusasemilla. 

Haluan kiittää koko henkilökuntaa yhteisestä kuluneesta vuodesta. 

Toimintayksikön johtaja Esa Huhta
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Tutkimustoiminta

Kolmivuotisen (2005–2007) Matkailualueet maisemalaboratoriona – Työvälineitä kestävän 
matkailun edistämiseen, Landscape Lab -hankkeen neljästä osa-alueesta kahdessa kolarilai-
set tutkijat Esa Huhta ja Mikko Jokinen tekevät merkittävän työpanoksen. Pallas-Ylläs-kan-
sallispuistossa toimiva EU-Life-hanke teki vuonna 2006 kenttätöitä, haastatteluja ja aineiston 
käsittelyä, sekä julkaisi jo ainakin alustavia tutkimustuloksia. 

Hankkeen lähtökohtana on jatkuvasti kasvava turismi ja kasvun aiheuttamat paineet mah-
dollisten ympäristöongelmien kartoittamiseen ja ehkäisemiseen sekä ympäristövaurioiden 
korjaamistoimenpiteisiin. Tavoitteena on kehittää ja esitellä menetelmiä, joiden avulla voi-
daan arvioida ja edistää matkailun kestävyyttä. 

Labsoc-osatehtävässä Salla Sippolan opinnäytetyön yhteydessä selvitettiin Ylläksen ja Le-
vin paikallisväestön käsityksiä matkailuelinkeinon sosiaalisesta kestävyydestä. Jokinen toimi 
Sippolan opinnäytetyön ohjaajana. Työhön liittyvä tutkimus valmistui tammikuussa 2007. 
Salla Sippola tutki sosiaalisen kestävyyden toteutumista Ylläksen ja Levin maankäytössä 
Ylläsjärven, Äkäslompolon ja Sirkan asukkaiden näkökulmasta. Puhelimitse tehtyjen haas-
tattelujen perusteella paikallisväestö on varsin tyytyväinen matkailukeskuksiin. Tyytyväisiä 
oltiin nimenomaan tämänhetkiseen tilanteeseen, mutta tulevaisuus arvelutti monia, ja kasvua 
haluttiin jarruttaa. Kolmen kylän välillä oli eroja suhtautumisessa matkailuun. Mahdollisuu-
det osallistua matkailun kehittämiseen olivat myös hyvin erilaisia, mikä vaikutti tyytyväisyy-
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teen matkailua kohtaan. Yhteistä molemmille matkailukeskuksille ja kaikille kylille oli halu 
keskittyä määrällisen kasvun sijaan palvelujen laatuun ympäristö ja paikalliskulttuuri huomi-
oiden. Paikallisväestön tyytyväisyys vaikuttaa keskeisesti turistien kokemukseen matkasta. 
Yritystoiminnan sosiaalinen kestävyys on myös liikkeenharjoittajan etu, sillä se mahdollistaa 
paremmat toimintamahdollisuudet alueella. 

Kaikkiaan maisemalaboratoriohankkeessa työskentelivät seuraavat Kolarin yksikön tutki-
jat: Esa Huhta, Mikko Jokinen sekä määräaikaiset tutkijat Salla Sippola ja Ilona Mettiäinen. 
Lisäksi lukuisia henkilöitä toimi hankkeen avustavissa, hallinnollisissa, viestinnällisissä ja 
muissa töissä. 

Matkailualueet maisemalaboratoriona – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen, 
Landscape Lab -hankkeen tuloksia julkaistiin ja sovellettiin käytäntöön vuonna 2006 jo useilla 
tavoilla. Tieteellisiä artikkeleita ilmestyi muutama, mutta niissä ei vielä ollut kolarilaista työ-
panosta. Sanomalahdet ja paikallislehdet sekä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, MTT:n 
ja Metlan omat lehdet kirjoittivat kymmeniä tutkimuksiin liittyviä yleistajuisia artikkeleita. 
Artikkeleiden aiheet liittyivät matkailun maisema- ja linnustovaikutuksiin sekä paikallisten ja 
porotalouden kokemuksiin matkailusta. Hanketta ja ja alustavia tuloksia esiteltiin alustuksien 
ja posterien avulla myös kansainvälisissä tapahtumissa. Hankkeen päättyessä valmistuvan 
näyttelyn suunnitteluun osallistui kolarilaisia tutkijoita ja muita työntekjöitä.

Maisemalaboratorio tuottaa tuloksia

Hanke 8501: Maisemalaboratorio LIFE

Matkailualueet maisemalaboratoriona 
- Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen
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Tutkimustoiminta
Esitutkimus päättyi Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa

Tutkimushankkeessa tutkittiin monitieteisesti Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja sen lä-
hialueiden maankäyttömuotojen yhteensovittamista ja luonnonsuojelullista arvoa. Ekologisen 
kestävyyden kriteeriä pyrittiin tarkastelemaan alueella esiintyvän eläin- ja kasvilajiston kautta. 
Tutkimuksessa todettiin, että puiston lähialuekylät kuten Äkäslompolo, Ylläsjärvi ja Raattama 
edustavat alueita, joissa ihmistoiminnan vaikutukset ovat suurimmat. Kylien lajisto oli selvästi 
urbaaneinta. Vaikutuksia on myös puistossa sijaitsevien laavujen ja mökkien läheisyydessä. 
Polkuverkostojen ympäristöt eivät eronneet lajistorakenteeltaan verrokkialueina toimivasta 
koskemattomasta metsäympäristöstä. Tulokset olivat samanlaiset lintu-, nisäkäs- ja kasvilajis-
ton osalta. Puistossa tavattiin jopa suurpetoja kuten karhu, ahma, susi ja kotka. 

Tutkimus osoitti, että Pallas-Yllästunturien kansallispuistoa hoidetaan ekologisesti kestä-
västi ja lajistoa vaalien. Puisto tarjoaa elinympäristön erämaalajeille, mikä on myös kiistaton 
voimavara Pallaksen ja Ylläksen matkailuelinkeinoille. Puistossa retkeilevä pystyy kokemaan 
aidon erämaatunnelman lajiston kautta. Alueen luonnontilaa voidaan pitää matkailullisena 
vetovoimatekijänä, jota pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään matkailun markkinoinnissa 
erityisesti ulkomaalaisille matkailijoille. 

Hankkeessa selvitettiin myös metsien käytön sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä Pal-
las-Yllästunturin kansallispuistossa ja lähialueilla. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, min-
kälaisen sisällön paikalliset ihmiset antavat kestävyydelle, ja miten he arvioivat kestävyyden 
toteutuneen. Hankkeessa oli kaksi opinnäytetyöntekijää, Simo Sarkki Oulun yliopistosta ja 
Salla Sippola Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Sarkki tutki maankäytön sosiaalista kestävyyttä poronhoitajien näkökulmasta Tunturi-La-
pin paliskunnissa vuosina 1995–2005. Maankäytön sosiaalisesti kestävä kehitys koostuu kol-
mesta osa-alueesta: 1) poronhoitajien mahdollisuudet osallistua maankäyttöä koskeviin pää-
töksiin, 2) hyötyjen ja haittojen tasapuolinen jakautuminen eri maankäyttäjien kesken sekä 3) 
miten maankäyttö mahdollistaa ja tukee poronhoitajien kulttuuristen arvojen jatkuvuutta. 

Poronhoitajat voivat osallistua maankäyttöön liittyviin päätöksiin Metsähallituksen met-
sätalouden osallistavassa suunnittelussa (talousmetsät), Pallas-Yllästunturin kansallispuiston 
hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä, kaavoitusprosesseissa ja moottorikelkka- ja koira-
valjakkoreittityöryhmissä. Poronhoitajien kannalta maankäytön suunnittelussa on ongelmal-
lista, että suunnitteluprosessit tapahtuvat muiden ehdoilla. Suuret päätökset ja linjaukset on 
jo suurelta osin tehty, kun yhteissuunnittelu poronhoitajien kanssa alkaa. 

Hyötyjen ja haittojen tasapuolisessa jakautumisessa suurimpana ongelmana on, että maan-
käytöstä koituvat hyödyt tahtovat karata poronhoitajien ulottumattomiin haittojen tullessa 
poronhoidon maksettavaksi. Maankäytön hyödyt ja haitat eivät jakaannu automaattisesti ta-
san eri maankäyttäjien kesken, joten niiden jakautumiseen olisikin kiinnitettävä enemmän 
huomiota. Kulttuurisen kestävyyden kannalta olisi tärkeää, että Tunturi-Lapin maankäytössä 
tapahtuvat muutokset olisivat sellaisia, joihin poronhoitajat haluavat ja kykenevät sopeutu-
maan. Yhtenä ratkaisuna kulttuurisen kestävyyden edistämiseen voisi olla, että alueen maan-
käyttöä suunniteltaisiin kokonaisuutena. Tällöin poronhoidon ja siihen liittyvien arvojen jat-
kuvuuden mahdollisuudet paranisivat.

Hanke 3395: Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen Pallas-Ylläs-
tunturin kansallispuistossa -esitutkimus
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Metsätalouden vaikutukset Neidonkenkään – seurantatutkimus

Uhanalaisen EU-direktiivikasvilajin neidonkengän (Calypso bulbosa) esiintymiä Kemi-Tor-
nio alueella tutkiva hanke selvittää metsätalousmenetelmien vaikutuksia lajin säilymiseen 
ja metsämaisemarakenteen sekä sen muutosten vaikutuksia lajiin. Hanke myös kehittää me-
netelmiä lajin seurantaan ja suojeluun, ja edistää osaltaan metsäluonnon monimuotoisuutta 
tukevaa metsätaloutta. Työtä tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Lapin ym-
päristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. 

Tutkimukseen on valittu kaiken kokoisia neidonkengän kasvustoja. Tutkimuskasvustoi-
hin on perustettu seurantaruutuja. Kasvustoja tarkastetaan myös muista metsälaikuista sekä 
metsänreunoista ja metsän sisäosista metsän pirstoutumisen vaikutusten selvittämiseksi. Li-
säksi kasvustot, jotka ovat joutuneet metsätalouden vaikutuspiiriin jopa avohakkuille, ovat 
kiinnostuksen kohteina. Selvitetään millaisia metsätaloustoimia kasvi kestää ja kykeneekö se 
säilymään hakatuilla paikoilla. 

Ruudussa olevista kasveista määritettiin kukkivien ja kukkimattomien yksilöiden määrä 
vuonna 2006. Kukkivat yksilöt merkittiin kasveja vahingoittamatta. Myöhemmin kesällä ruu-
dut kierrettiin uudelleen läpi ja tarkistettiin mikä osa kukkineista oli pölyttynyt ja tuottanut 
hedelmän. 

Tutkimusruutujen ympäristöstä tehtiin maastossa metsärakenneanalyysi. Siinä mitattiin 
puuston määrä ja lajisuhteet, peitteisyys latvusto- ja kenttäkerrostasolla, pienaukkojen ja 
maalahopuun esiintyminen, ja kasvuston etäisyys lähimpään isoon ja pienaukkoon. Tutki-
musruuduille sijoitettiin loggerit, jotka mittaavat ilman lämpötilaa ja kosteutta. Mittausten 
avulla pyritään saamaan taustatietoa pienilmastollisista eroista kasvupaikkojen välillä. 

Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tutkitaan puustoharvennuksen ja poimintahakkui-
den vaikutuksia neidonkenkään. 

Direktiivilaji neidonkenkä seurannassa

Neidonkenkä (Calypso bulbosa) . Tutkimus alkoi kesällä 2004 .
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Luonnonmetsien diversiteetti ja uudistuminen tutkimuskohteina

Jo vuonna 2005 käynnistettyä Interreg-Tacis -hankkeen valmistelua jatkettiin Lapin liitosta 
saadulla rahoituksella. Palkattiin Tuomo Lempinen valmistelemaan hankehakemusta tammi-
helmikuun ajaksi. Tammikuun pakkasjakson (Alakurtissa -40° C) aikana Heikki Kauhanen 
ja Tuomo Lempinen vierailivat Murmanskissa ja Apatiitissa hiomassa suunnitelmaa venä-
läisten kumppaneiden kanssa. Helmikuun lopulla valmistuneella hankehakemuksella haettiin 
EU-rahoitusta Interreg III A Pohjoinen -ohjelman Kolarctic -naapuruusohjelmasta. Hankkeen 
nimeksi muotoutui ”Pohjoiset havumetsät – tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyt-
töön Barentsin alueella”. Kun Kolarctic -naapuruusohjelman hallintokomitea puolsi 6.4.2006 
pitämässään kokouksessa rahoituksen myöntämistä, hankkeen Interreg-osio voitiin käynnis-
tää. Sopimuksen allekirjoittaminen Tacis -rahoituksesta Euroopan komission Venäjän edus-
tuston kanssa siirtyi syyskuun alkupuolelle.

Pohjoiset havumetsät -hankkeessa tutkitaan luonnonmetsien kehitystä, rakennetta ja la-
jistoa. Tavoite on tuottaa tietoa monimuotoisuutta tukevan metsien käytön ja myös suojelu-
alueiden hoidon hyödyksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 562 000 euroa, josta Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 60 %. Kansallista vastinrahaa saadaan Lapin ympä-
ristökeskukselta noin 158 000 euroa. Metlan Kolarin toimintayksikkö koordinoi hanketta. 
Vuoden 2008 puolivälin paikkeille kestävän hankkeen viidestä osa-alueesta kolme on suo-
malaisten ja kaksi venäläisten vastuulla. Kolarilaiset tutkijat vastaavat yhdestä osahankkeesta 
ja ovat mukana merkittävällä panoksella kahdessa muussa. Kumppanilaitoksia ovat Lapin 
yliopiston Arktinen Keskus, Venäjän tiedeakatemian Kuolan tiedekeskuksen Pohjoisten ym-
päristöongelmien laitos (Apatiitti) ja Polaaris-alpiininen kasvitieteellinen puutarhainstituutti 

Tutkimusryhmä Katskimjoella .
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Venäjän luonnonmetsät kiinnostavat

(Kirovsk) sekä Teknillinen yliopisto ja Pohjoinen metsätalouden tutkimuslaitos Arkangelista. 
Asiantuntijoina hankkeeseen osallistuvat Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja 
Pietarin valtiollinen metsätalouden ja metsäteknologian akatemia.

Hankkeeseen palkattiin kaksi päätoimista työntekijää. Heinäkuusta lähtien koordinaat-
torin tehtäviä on hoitanut Roman Kurzhunov, ja elokuussa aloitti Tuomo Wallenius hank-
keen tutkijana. Hankevastaavan tehtäviä hoitaa Esa Huhta. Metlan vakinaisesta henkilöstöstä 
hankkeessa työskentelevät myös Heikki Kauhanen, Kari Mikkola (Metla/RO), Hannu Herva, 
Jari Hietanen, Mirja Vuopio ja Jouni Puoskari (Metla/RO). Määräaikaisiksi avustaviksi tutki-
joiksi hankkeeseen palkattiin vuonna 2006Antti Lännenpää, Matvey Juntunen, Vesa Salonen, 
Vladislava Sokolova ja Mariko Lindgren.

Interreg-osion maastotyöt käynnistyivät jo kesäkuussa, kun Tuomas Aakala ja Antti Län-
nenpää keräsivät lahopuudynamiikkaan liittyvää aineistoa Pallas-Ylläksen kansallispuistoon 
edellisenä vuonna perustetuilta koealoilta. Hankkeen ensimmäisen vuoden päätapahtumaksi 
muodostui tutkimusmatka Venäjän puolella levittäytyviin kuusimetsiin. Heinäkuun viimei-
sellä viikolla viisihenkinen tutkijaryhmä, oppaanaan moskovalainen Michail Pletz, lastasi 
tavaransa Ylä-Tuloman tekoaltaan rannassa Kuolan leshozin laivaan. Määränpäänä olivat 
Kazkimjoen vesistöalueella levittäytyvät taigakuusikot. Perusleiri, jossa työskenneltiin vii-
den viikon ajan, pystytettiin joen alajuoksulta löytyneelle kuolpunalle. Tutkimusmatkan mi-
nimitavoitteena oli viiden 400 m pitkän transektin perustaminen, puuston mittaaminen ja 
kartoittaminen sekä näytteiden keruu niiltä. Ensimmäisen ryhmän tehtävänä oli myös etsiä 
nuoria, palonjälkeisiä kehitysvaiheita myöhemmin tulevalle tutkimusryhmälle. Kaksiviikkoi-
sen käynnistysvaiheen jälkeen laiva toi Kazkimjoelle kuusihenkisen tutkimusryhmän. Samal-
la osa ensimmäisen ryhmän tutkijoista (Michail Pletz, Timo Kuuluvainen, Heikki Kauhanen 
ja Antti Lännenpää) sai paluukyydin Ylä-Tulomaan. Elokuun puolivälin jälkeen laiva haki 
kääpätutkijat Anna-Liisa Sippolan ja Håkan Berglundin avustajineen Jouni Puoskari ja Vesa 
Salonen). Viimeisen kerran laiva vieraili tutkimusalueella ennen syyskuun alkua, jolloin päät-
tyi Tuomon ja Vladislavan kolmeviikkoinen sekä Tuomaksen ja Matveyn peräti viisiviikkoi-
nen erämaaleiri.

Syyskuussa maastotöitä jatkettiin Urho Kekkosen kansallispuistossa, missä Hannu Her-
va, Jari Hietanen ja Antti Koberg Tuomo Walleniuksen johdolla sahasivat lustonäytteitä 
hankkeessa tehtävää metsäpalotutkimusta varten. Maastokauden jälkeen työt jatkuivat la-
boratoriossa näytepuiden kuolinvuosien ja palovuosien ajoituksella. Mittava työ oli myös 
kääpänäytteiden määrittämisessä. Vuoden lopulla järjestettiin Metlan Rovaniemen yksikössä 
tutkijapalaveri, jossa yhdessä venäläisten partnereiden kanssa suunniteltiin seuraavan vuoden 
yhteistoimintaa ja erityisesti Rovaniemellä maaliskuussa 2007 järjestettävää hankkeen väli-
seminaaria. Hankkeelle tuotettiin kolmikielinen esite, Internet-sivut suomeksi ja englanniksi 
sekä esittelyposterit kolmella kielellä.

Hanke 7224: Interreg-Tacis POHJOISET HAVUMETSÄT – tutkimuksella työkaluja metsien kes-
tävään käyttöön Barentsin alueella
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Kolarilaista tutkijavoimaa 
lukuisissa hankkeissa

Varsinaisten Kolarista johdettujen tutkimushankkeiden 
lisäksi yksikön tutkijat osallistuvat moniin valtakun-
nallisiin tai muiden hallinnoimiin hankkeisiin. Kola-
rilaisten työpanos liittyy arktiseen asiantuntemukseen 
ja pohjoisen näkökulman huomioonottamiseen, luon-
nonmetsiasiantuntemuksen tai yhteiskunnallisen tut-
kimusotteen käyttöön. Tutkijoita oli mukana edellä 
kuvatun lisäksi ainakin seuraavissa Metlan tutkimus-
hankkeissa:

Hanke 3400: Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö

Tutkija Mikko Jokinen on yhdessä Seija Tuulentien kanssa vetovastuussa osahankkeesta, jon-
ka tavoitteena on selvittää ja kartoittaa niitä kulttuurisia arvoja ja merkityksiä, joita Ylä-Lapin 
paikallisväestö liittää luontoon ja luonnonkäyttöön. Hankkeessa toimi myös ulkopuolinen 
tutkija tohtori Jarno Valkonen Lapin yliopistosta.

Hanke 3303: Tulen merkitys ja käyttö boreaalisessa metsässä

Hankkeessa työskentelivät tutkijat Heikki Kauhanen ja Esa Huhta.

Hanke 2511: Lustia – lustotutkimuksen laboratoriohanke
 
Kolarin lustolaboratorion laitteistoja ja kolarilaista henkilökuntaa hyödynnettiin hankkees-
sa. Lustotutkimuksen parissa tehtiin runsaasti yhteistyötä niin tutkimuksen, kansainvälisen 
toiminnan kuin viestinnänkin saralla. Sveitsiläisen WSL-laboratorion johtaja tutkimusryh-
mineen vieraili Kolarissa ja tässä yhteydessä tehtiin TV-ohjelmaa sekä lehtiartikkeleita. Lus-
totutkimusta esiteltiin myös Siulan näyttelyssä ja ilmastonmuutoksesta kertovan näyttelyn 
avajaistilaisuudessa.
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Kenttäkoetoiminta
Kenttäkoetoiminta valmistautui hallinnonsiirtoon

Vuoden aikana Kolarin kenttäkoehankkeelle teki töitä 19 henkilöä, yhteensä 9,2 henkilötyö-
kuukautta. Useimmille työaikaa kertyi vain muutamia päiviä. Suurimpia yksittäisiä töitä oli 
Pallasjärvellä, hieskoivun provenienssikokeen numero 1461 02 ympärillä olevan hirviaidan 
korjaus. Hankkeen vetäjää työllisti lisäksi huomattavasti maiden hallinnan siirtoon liittyvät 
asiat, kun valmisteltiin mittavan koemäärän jäämistä Metsähallituksen hallinnoimille maille.

Kolarilaisten työpanos jalostushankkeille

Kolarilaisten työpanos valtakunnallisen metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelman, hankkeen 
3413, osahankkeelle 03 oli merkittävä, yhteensä viiden eri henkilön työtä runsaan kahden 
vuoden työpanosta vastaava määrä. Tämä on pienessä yksikössä huomattava panostus.

Henkkeelle 3413 mitattiin 34 koetta eri puolilla Pohjois-Suomea. Lisäksi tehtiin kokeiden 
perustamiseen, mittaukseen ja hoitoon liittyvää suunnitelutyötä ja raportointia sekä kokeiden 
tarkastuksia. Rovaniemellä, Tervolassa ja Kolarissa paalutettiin kuusi uutta kuusen testaus-
koetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 7 ha. Ennen paalutusta alueet laitettiin muokkauskun-
toon ja muokattiin. Hankkeen vastuuhenkilöille järjestettiin viikon mittainen mäntykoeretki, 
jolla tutustuttiin kaikkiin Lapin ja osittain Oulun läänin alueella oleviin testaustarhoihin sekä 
niillä oleviin kokeisiin. Kolarista mukana olivat Reijo Rauniomaa ja Jouni Unga. 

Hankkeelle 3350 (Männyn populaatiorakenteen vaikutus jalostusvyöhykkeisiin ja va-
lintaindeksiin) mitattiin 25 koetta eri puolilla Pohjois-Suomea. Hankkeelle 7185 (Interreg/
SIBLARCH) istutettiin ja inventoitiin lehtikuusen provenienssikoe Vanttauskoskella. Istutus-
työssä oli mukana myös Metlan Rovaniemen ja Punkaharjun yksiköiden henkilökuntaa sekä 
opiskelija espanjasta.

Jalostushankkeiden töistä aiheutuneet kustannukset on maksanut asianomainen hanke.

Mäntykoeretkeläisiä pohjoisen vaaramailla: Juhani Hahl, Jouni Unga, 
Marja-Leena Kilpeläinen, Jouni Mikola, Esko Jaskari .
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Tutkimusmetsät
Hallinnonsiirto varjosti tutkimusmetsien tulevaisuutta

Vuoden 2005 toimintaa leimasi tutkimusmetsissä jo tulevan hallinnansiirron valmistelu. Ko-
larin yksiköllä on sekä kokoonsa nähden että pinta-aloina mitattuna laajimmat tutkimusmet-
sät. Tutkimusmetsäkeskittymiä suunniteltiin sekä maastossa että karttojen äärellä. Ylimet-
sänhoitaja Risto Savolainen vieraili syksyllä Kolarissa hallinnansiirron valmistelun johdosta. 
Myös tutkijoiden ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa käytiin neuvotteluja.

Kolarin toimintayksikköön kuuluvat Kolarin, Laanilan ja Kilpisjärven tutkimusalueet 
sekä Mallan luonnonpuisto ja Saanan luonnonsuojelualue. Kaikkiaan yksikön hallinnassa on 
valtion maita ja vesiä 29 526 ha, josta tutkimusalueita 2 4711 ha, luonnonsuojelualueita 3 320 
ha ja vesistöjä 1 495 ha.

Tutkimusalueiden tärkein tehtävä on tutkimuksen palveleminen, johon kuuluu kokeiden 
hoitoa ja mittausta sekä esimerkiksi ilmanlaatuun ja fenologiaan liittyvien jatkuvien seuran-
tojen toteuttamista. Tutkimusalueissa tehdään myös tutkimustiedon välitystä. Lisäksi hoide-
taan monia rakenteita, esimerkiksi autiotupia, tulipaikkoja, opasteita ja reittejä.

Merkittävä osa tutkimusmetsien töistä kohdistuu muiden yksiköiden tutkijoiden hyväksi. 
Alueissa huolehditaan useiden tutkimushankkeiden kenttätöistä, kokeiden mittauksesta, ha-
vainnoinnista ja huollosta. Kilpisjärvellä ja Laanilassa vastataan kiinteistötöistä ja majoitus-
järjestelyistä rakennuksissa, joiden työ- ja lomakäyttäjät ovat enimmäkseen maan eteläosista 
tulevia Metlalaisia.

Oman erityisen toimialansa Kolarin tutkimusmetsissä muodostaa Teuravuoman puutyö-
verstas, jonka toimintoihin kuuluu tutkimuksen tuki, ja monenlaiset muut Metlaa ja ympäröi-
vää yhteiskuntaa palvelevat työt. Myös verstaan tulevaisuus aiheutti pohdintaa hallinnansiir-
tokysymyksiä selvitettäessä.

Laanilassa Ylä-Lapin metsien monikäyttö toteutuu käytännössä
Laanilan henkilökunta vastaa Sevettijärvellä sijaitsevien Forest focus -seurannan ja Pasvik-
hankkeen koealoista. Fenologiaseuranta, marja- ja sienisatoseurannat ja karikekoealat hoidet-
tiin osana valtakunnallisia hankkeita. Talvella jatkuivat 2004 alkaneet Poronhoito ja muuttu-
va ympäristö -hankkeen (3362) maastotyöt porolaidunten inventoinnin parissa. 

Siulaan tuotettiin ilmastonmuutosaiheinen näyttely. Näyttely perustuus sisällön puolesta 
syksyn 2005 tutkimuspäivään. Tuotannossa oli mukana Kolarin ja Rovaniemen viestintä-
henkilökuntaa sekä puutyöverstaan väkeä. Yli viisimetrinen taulu myös asennettiin Metlan 
toimesta paikoilleen.

Laanilan tutkimusalueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonvarojen inventointityöt jat-
kuivat. Työ jäi edelleen kesken, sillä siihen ei ole voitu palkata henkilökuntaa vakituisten 
avuksi.

Huolehdittiin Metlan majoitusjärjestelyistä sekä kiinteistöjen ja kaluston asianmukaisesta 
kunnosta. Majoitusrakennuksessa ilmeni syksyllä laaja homeongelma. Sitä on helpotettu kui-
vaamalla ja tuulettamalla. Isompiin korjauksiin ei ole ryhdytty, kun rakennuksen tuleva tarve 
ja käyttö on epäselvä. 

Laanilan tutkimusalueessa oli vuonna 2004 vakituisina kaksi toimihenkilöä.
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Kilpisjärvellä massoittain tunturimittareita
Kilpisjärvellä tunturimittarien joukkoesiintymä oli laantunut kesästä 2005, jolloin esiintymä 
oli voimakkaimmillaan. Vuonna 2004 aloitettuja seurantoja jatkettiin edelleen niin kesällä 
kuin talvellakin, jolloin tarkkaillaan lämpötiloja ja munien selviytymistä

Fenologisten sekä marja- ja sienisatohavaintojen tekoa jatkettiin. Perhos-, kasvi-, vesi- ja 
nisäkästutkimuksiin annettiin paikallista apua ja opastettiin tutkijoita alueella liikkumiseen. 
Osallistuttiin myyrä- ja sopulipopulaatioiden selvittämiseen sekä avustettiin naalitutkijoita.

Kuohkimajärvellä, Kolmen valtakunnan rajapyykin tuntumassa, otettiin käyttöön uusi 
varaustupa, Kuisin kämppä. Siihen mahtuu majoittumaan kymmenen henkilöä ja varauksia 
hoitaa Kilpisjärven luontotalo. Tuvan avajaisia vietettiin syksyisellä henkilöstöretkeilyllä. 

Palkattiin Kilpisjärven luontotaloon 6 kuukaudeksi kaksi opasta. Opastettiin retkeilijöitä 
ja annettiin heille ajankohtaisia neuvoja. Kerrottiin Metlan toiminnasta Kilpisjärvellä.

Kelkkaurien käyttöoikeus vuokrattiin Kilpisjärven ladut ry:lle. Huolehdittiin tupien puu- 
ja jätehuollosta sekä polkujen ylläpidosta. Hoidettiin majoitusjärjestelyt sekä pidettiin kiin-
teistöt ja kalusto asianmukaisessa kunnossa. Tietoliikenneyhteyksiä parannettiin siten, että 
toimipaikassa päästään Metlan verkkoon ADSL-yhteyden avulla. Tutkimuksiin liittyviä ma-
joitusvuorokausia oli noin 360 ja lomayöpymisiä 270 henkilövuorokautta.

Yhden vakinaisen henkilön lisäksi Kilpisjärven tutkimusalueessa työskenteli muutaman 
kuukauden jaksoina kolme eri henkilöä tutkimuksen avustajana. 

Kuisin kämppä sijaitsee Kuohkiman vanhan tuvan välittömässä läheisyydessä, kuvassa vasemmal-
la, takana aurinko paistaa Iso Mallan rinteeseen .
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Kolari edustaa perinteistä metsäntutkimusta
Kolarin tutkimusmetsän hoitoa toteuttaneet molemmat vakituiset työntekijät jäivät eläkkeelle. 
Metsänhoitotöistä huolehtiminen jäi siis entistä enemmän tilapäisen työvoiman varaan. Tut-
kimuksen avustamistöitä pyritään yhä huolehtimaan yksikön tutkimusmestareiden voimin.

Harvinaisen kuivan kesän aikana tutkimusalueessa syttyi kaksi metsäpaloa, joista selvit-
tiin kunniakkaasti henkilökunnan ripeän ja vastuullisen toiminnan avulla.

Kolarin tutkimusalueessa työskenteli kaksi tukityöllistettyä, molemmat kolmen kuukau-
den työjakson kesäaikana. He tekivät taimikonhoitoa ja viljelytöitä. 

Teuravuoman puutyöverstas tutkimuksen ja  
kalustotuotannon palveluksessa 

Puutyöverstaalla avustetaan tutkimusta hiomalla lustotutkimuksen näytekiekkoja. Metalli-
verstaan kellarissa on lustonäytteiden arkistotilat.

Verstaalla myös valmistettiin kalusteita, edustus- ja opastustuotteita sekä lahjaesineitä 
Metlan yksiköiden käyttöön. Vakituista työvoimaa ei ole, joten jatkuvuudesta huolehtiminen 
vie aikaa ja vaatii huomiota. Vuonna 2006 verstaalle työllistettiin yhteensä neljä eri henkilöä, 
joiden työpanos vastasi kahta täyttä työvuotta. Merkittävin työkokonaisuus oli Kuohkiman 
uuden varaustuvan kalusteiden valmistaminen ja asennus sekä kämpän viimeistely käyttö-
kuntoon.

Tutkimusmetsät

Kuisin kämppä Kuohkimalla on Teuravuoman osaajien taidonnäyte . Sekä 
kämppä että sen kalusto on valmistettu omalla verstaalla .
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Koulutus ja yhteistoiminta
Huoli työpaikoista poiki kehittämispäivän

Kolarissa on koettu Metlan ajavan yksikköä alas ja työpaikkojen säilymisestä tunnetaan jat-
kuvaa huolta. Yksikköä ei ole katsottu kohdellun tasapuolisesti muihin yksikköihin verrat-
tuna esimerkiksi henkilöstön rekrytointi- tai kiinteistöasioissa. Niinpä henkilökunta järjesti 
vuorovaikutustyöryhmän johdolla 1.9.2006 ”Kolarin tulevaisuuspäivän” nimellä kehittämis-
kokouksen, johon osallistui kunnan johtoa, kansanedustajia ja Metlan johtoa. 

Tilaisuuden jälkeen pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus koko henkilökunnalle sekä 
tiedotusvälineille. Tapahtuma saikin runsaasti julkisuutta. Tärkeimpänä saavutuksena voi-
daan ehkä pitää sitä, että ylijohtaja lupasi tutkimustoiminnan jatkuvan vastakin Kolarissa 
siinä kuin muissakin yksiköissä. Sovittiin, että mahdollisuuksien mukaan rekrytoidaan tut-
kijoita ja kehitetään kiinteistöjä, vaikka toisenlaisista linjaratkaisuistakin oli jo saatu kuulla. 
Muutenkin kolarilaisille vakuutettiin toiminnan avoimuutta ja päätöksenteon tasapuolisuutta. 
Saatiin myös sovittua, että kiinteistöjen kohtalosta tehdään ratkaisut vasta yksityiskohtaisen 
harkinnan jälkeen.

Vakavaksi koettu tilanne aktivoi monia toimimaan yksikön puolustamiseksi. Kansan-
edustajat Esko-Juhani Tennilä ja Simo Rundgren tekivät huhtikuussa kirjallisen kysymyksen 

Metlan Kolarin yksikön tule-
vaisuudesta. Tuottavuusohjel-
makommentteja kirjoitettiin 
Kolarista ainakin johtajien, 
YT-henkilön ja tutkimusmetsi-
en edustajan toimesta. Lisäksi 
pidettiin henkilöstölle keskus-
telu- ja infotilaisuuksia.

Vuorovaikutusta ja työsuojelukortteja
Vuorovaikutustyöryhmä järjesti retken Kilpisjärvelle syyskuussa. Ohjelmassa oli vuorovai-
kutuskoulutusta. Kouluttajana oli Vesa Juntunen, yksikön entinen tutkija, joka oli tutkija-
vaihdossa Koutokeinossa. Hän on opettajaksi pätevöityessään perehtynyt vuorovaikutuksen 
kehittämiseen liittyviin asioihin. Lisäksi tehtiin laiva- ja patikkaretki Kuohkimajärven juuri 
valmistuneelle varaustuvalle. 

Työsuojelupäällikkö Markku Hassinen piti Kolarissa lokakuussa työsuojelukorttikoulu-
tusta. Opissa oli toistakymmentä kenttäkoetoiminnan, verstaan ja laboratorion henkilöä.

Vahva ensilumi yllätti jo syys-
kuulla . Mallan marssi vaihtui 
laivakyytiin, jota tässä  
odotellaan .K
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Toiminnan rahoitus
Kokonaisrahoitus entisellä tasolla

Toimintayksikön varainkäyttö oli vuonna 
2006 1,3 milj. €, josta Metlan osuus oli lä-
hes 0,9 milj. € ja ulkopuolisen rahoituksen 
osuus runsas 0,4 milj. €. Tulot olivat yhteen-
sä 103 293 €, joista vuokratulojen osuus oli 
50 278 € ja muiden tulojen osuus 53 015 €.

Vuoteen 2005 verrattuna tutkimushank-
keiden rahoitus laski (noin 58 600 €) ja ul-
kopuolisen rahoituksen puolella työminis-
teriön rahoitus hieman nousi, samoin EU:n 
rahoitus, ja lisäksi saatiin YRT-rahoitusta.

Metlan rahoitus vuosina 2005 ja 2006
tumma pylväs, vuosi 2005 – vaalea pylväs, vuosi 2006
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Metlan rahoitus, €

Tutkimushankkeet 122 251
Tutkimuksen strateginen tuki 100 733
Tutkimusmetsät 145 652
Kenttäkoetoiminta  11 761
Tukipalvelut  362 008
Tietohallintopalvelut  47 777
 - HE 3655,- ja RO 5334,-  8 989
Laboratoriopalvelut  5 538
Metsien perusparannukset  5 886
Suojelualueet 9 135
Rakentaminen (Kuohkiman tupa)  8 365
Suunnittelu ja johtaminen  60 023
Yhteensä 888 118 

Ulkopuolinen rahoitus, €

Työministeriö  218130
YRT  124173
EU  8 3 3 2 5 
- PA 10 078

Yhteensä  435706
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Hallinto
Toimintayksikön johtoryhmä
Vs. tutkimusaseman johtaja Esa Huhta puheenjohtaja
Tutkimusavustaja Jari Hietanen, YT-henkilö
Tutkimussihteeri Sirkka Himanka 
Tutkija Mikko Jokinen, varajohtaja
Emäntä Marja-Leena Niva
Metsätalousinsinööri Kuisma Ranta, tutkimusmetsät
Metsätalousinsinööri Reijo Rauniomaa, kenttäkoetoiminta
Vanhempi suunnittelija Teijo Sirviö, tietohallinto
Metsätalousinsinööri, tiedottaja Mirja Vuopio, sihteeri

Tutkijat saavat osallistua johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmä kokoontui 4 kertaa vuonna 
2006.

Toimintayksikön hoitokunta 2006
Hoitokunta nimettiin uudelleen strategiatyöstä johtuneen toimintakatkoksen jälkeen. Uusi hoi-
tokunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa lokakuussa 2006. Hoitokunnan puheenjohta-
jana toimii yksikön johtaja ja sihteerinä tiedottaja. Hoitokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä: 

Lauri Karvonen, ympäristöpäällikkö, Metsähallitus
Simo Rundgren, kansanedustaja
Matti Särkelä, hallintosuunnittelija, Paliskuntain yhdistys
Eero Tikkanen, aluejohtaja, Metsähallitus, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
Jarno Valkonen, Lapin yliopisto
Tiina Walin-Jatkola, Ylläksen matkailu
Unto Vuontisjärvi, Kolarin kunta

Työsuojelutoimikunta
Kuisma Ranta, työsuojelupäällikkö
Reijo Rauniomaa, työsuojeluvaltuutettu/toimihenkilöt
Aarre Vuontisjärvi, työsuojeluvaltuutettu/työntekijät
Anneli Kurkkio, toimihenkilöt
Jouni Unga, toimihenkilöt
Jari Hietanen, Tutkimusväen liiton edustaja
Päivi Vaattovaara, työntekijät

Muut erillistehtävät vuonna 2006
Kenttäkoetoiminnan yhdyshenkilö: Reijo Rauniomaa
Mikrotukihenkilöt: Teijo Sirviö ja Jari Hietanen
Koulutusyhdyshenkilö: Mirja Vuopio 10.11. alkaen
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Henkilöstö
Vakinaisen henkilöstön määrä vähenee pikkuhiljaa

Kolarin yksikön henkilöstö pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Metla myönsi Kolarin 
yksikköön yhden tutkijan viran loppuvuodesta 2005, mutta sen täyttö jäi toteutumatta alku-
vuodesta 2006 käynnistyneen valtion tuottavuusohjelman johdosta. Näin ollen tutkijoiden 
kokonaismäärä väheni vuoden aikana kahteen vakituiseen. Interreg-hankkeessa työskenteli 
määräaikainen tutkija ja avustavia tutkijoita. Määräaikaisen työpanoksen kokonaismäärä oli 
noin 8 henkilötyövuotta, josta noin 2 vuoden edestä oli tutkijatyövoimaa.

Toimintayksikön johtaja
Marja-Liisa Sutinen, professori, dos., metsänraja-alueiden ekologia, hoito ja käyttö, virka-
vapaalla 1.9.2003–31.12.2006. 
Esa Huhta, FT, dos, Toimintayksikön johtaja, määräaikainen, luonnonsuojelubiologia,  
metsäluonnon monimuotoisuus, maisemaekologia, populaatioekologia, metsäeläintiede.

Tutkijat

Mikko Jokinen, MMM, Lapin luonnonkäyttö, kulttuurintutkimus, saamelaisalueen maan-
käyttökysymykset, yksikön varajohtaja.
Vesa Juntunen, FM, metsänraja-alueiden ekologia, ilmastonmuutos, toimivapaalla  
1.1.–6.4.2006. Työsuhde päättyi 31.12.2006.
Heikki Kauhanen, FM, metsänraja- ja metsäpalotutkimus, uhanalaiset kasvit.

Määräaikaiset tutkijat
Tuomo Lempinen 1.1. – 28.2.2006, hankevalmistelija
Tuomo Wallenius 1.8. – 15.9.2006 ja 1.12. – alkaen

Määräaikaiset avustavat tutkijat
Mariko Lindgren 1.10.–15.11.2006
Antti Lännenpää 24.7.–24.9.2006
Ilona Mettiäinen 12.1.–11.10.2006
Mikko Putkonen 1.6.–30.6.2006
Vesa Salonen  1.8.–30.9.2006
Vladislava Sokolova 1.8.–30.9.2006
Matvey Yuntunen 24.7.–23.10.2006
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Ulkopuoliset tutkijat
FT Hannu Heikkinen  14.2.2005 alkaen
Dosentti Pekka Helle  31.12.2006 asti
FT Jukka Jokimäki  1.5.2004 alkaen
MMM Heidi Kitti  31.12.2006 asti
MMT, Dos Timo Kuuluvainen 1.3.2005 alkaen
FT Anna-Liisa Sippola  31.12.2006 asti
MMM Marja Uusitalo  1.2.2005 alkaen
YTT Jarmo Valkonen  1.9.2005 alkaen
FT Tuomo Wallenius  1.3.2006 alkaen

ATK-henkilöstö
Vanh. suunnittelija, FM Teijo Sirviö, Kolari

Metsätalousinsinöörit ja -teknikot
Metsätalousinsinööri Kuisma Ranta, Kolari
Metsätalousinsinööri Reijo Rauniomaa, Kolari
Metsätalousinsinööri Mirja Vuopio, tiedottaja, Kolari
Metsätalousteknikko Ari Huru, Laanila
Metsätalousteknikko Jouko Kyrö, Laanila
Metsätalousteknikko Arvo Mänty, Kolari, eläkkeellä 31.5.2006 alkaen
Metsätalousteknikko Hannu Herva 

Toimistohenkilöstö
Toimistosihteeri Kaarina Havela, Kolari
Toimistosihteeri Anna Heikkilä, Kolari
Tutkimussihteeri Sirkka Himanka, Kolari

Laboratoriohenkilöstö
Laboratoriomestari Anneli Kurkkio, Kolari, 1.11.2006 alkaen virkavapaalla
Laborantti Irma Lantto, Kolari

Tutkimusta avustava henkilöstö
Projektikoordinaattori Roman Kurzhunov, Kolari, 1.7.2006 alkaen
Tutkimusavustaja Jari Hietanen, Kolari
Tutkimusmestari Viktor Mannela, Kilpisjärvi
Tutkimusmestari Jouni Unga, Kolari
Tutkimusmestari Aarre Vuontisjärvi, Kolari

Tutkijat vähenevät
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Huolto- ja kiinteistöhenkilöstö
Emäntä Marja-Leena Niva, Kolari
Siivooja Päivi Vaattovaara, Kolari

Määräaikainen avustava henkilöstö
Tanja Hietanen, Kolari
Ari Kangas, Teuravuoma
Raija Keskitalo, Kilpisjärvi
Antti Koberg, Teuravuoma
Reima Kylmämaa, Kolari
Saila Kylmämaa, Kolari
Esa Lammi, Teuravuoma
Juha Lantto, Kolari
Toivo Mannela, Kilpisjärvi
Leena Ohenoja, Kilpisjärvi
Kari Pieskä, Teuravuoma
Vesa Pohjonen, Kolari
Irja Ruokojärvi, Kolari
Pirkko Ruotsala, Kilpisjärvi
Reino Tiensuu, Teuravuoma
Veijo Tiensuu, Teuravuoma
Taimi Vuontisjärvi, Kolari

Henkilöstö

Vuonna 2006 henkilökunta vietti pikkujoulua 
poikkeuksellisesti ravintolassa, läheisessä Hotelli 
Kolarissa .
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Julkaisut
Tieteelliset referoidut julkaisut

 
Hallikainen, V., Jokinen, M., Parviainen, M., Pernu, L., Puoskari, J., Rovanperä, S. & Seppä, 

J. 2006. Inarilaisten käsityksiä metsätaloudesta ja muusta luonnonkäytöstä. Metsätieteen 
aikakauskirja 4/2006: 453-474.

Kyllönen, S., Calpaert, A., Heikkinen, H., Jokinen, M., Kumpula, J., Marttunen, M., Muje, 
K. & Raitio, K. 2006. Conflict management as a means to the sustainable use of natural 
resources. Silva Fennica 40(4): 687-728.

Similä, M., Kouki, J., Mönkkönen, M., Sippola, A.-L. & Huhta, E. 2006. Co-variation and 
indicators of species diversity: Can richness of forest-dwelling species be predicted in 
northern boreal forests? Ecological Indicators 6: 686-700.

Muut julkaisut

Kyllönen, S., Colpaert, A., Heikkinen, H., Jokinen, M., Kumpula, J., Marttunen, M., Muje, 
K. & Raitio, K. 2006. Konfliktien hallinta tärkeä edellytys luonnonvarojen kestävälle 
käytölle. Metsätieteen aikakauskirja 4/2006: 544-545. 

Virtanen, T., Pekkanen, K., Mikkola, K. & Kauhanen, H. 2006. Käsivarren tunturimittarituhot 
vuosina 2004 ja 2005. Julkaisussa: Nikula, A. & Varmola, M. (toim.). Ilmastonmuutos 
Lapissa - näkyvätkö muutokset - sopeutuuko luonto? Metlan työraportteja 25: 33-41. 

Lundvall, P., Tuulentie, S. & Huhta, E. 2006. Kestävä kehitys Lapin Natura 2000 -alueella. 
Julkaisussa: Leskelä, T. & Posio, P. (toim.). Natura vaikuttaa Lapissa. Natura 2000-alu-
eet Lapin voimavaraksi -hankkeen erillisselvitykset. Lapin ympäristökeskuksen moniste 
62: 5-8. 
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Tutkimustiedon vaikuttavuus
Tutkimustieto leviää

Vuoden 2006 aikana Kolarin yksikön hankkeiden tutkimustuloksia käytettiin laajasti hyväksi 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Maisemalaboratorio EU-hankkeen tuloksia hyödynnet-
tiin Ylläksen yleiskaavan päivityksessä. Hankkeen toiminta on suunniteltu nimenomaan tuot-
tamaan tietoa käytännön tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on matkailukeskusten ekologisen 
ja sosiaalisen kestävyyden tutkimus. Hankkeen tuloksia voidaan käyttää olemassa olevien 
matkailukeskusten toiminnan ja kaavoituksen suunnittelussa sekä uusien keskusten perus-
tamisessa. Tavoitteena on, että hankkeen tuottama tieto olisi sovellettavissa myös muualla 
Euroopassa sijaitseviin matkailukeskuksiin. 

Kolarin yksikkö laati kolmivuotisen Malla-hankkeen tuottaman tiedon pohjalta toimen-
pide-ehdotuksen Ympäristöministeriölle Mallan luonnonpuiston laidunratkaisuksi. Kilpis-
järven ja Mallan alueella tutkittiin tunturimittarituhojen laajuutta ja koivikoiden toipumista. 
Tuhotieto ja sen ennustaminen palvelee Käsivarren paliskuntaa. Tuloksia on esitelty palis-
kunnalle mm. sidosryhmäkokouksissa. 

Yksikön tutkimustoiminta pyritään suunnittelemaan sidosryhmien tarpeet huomioiden. 
Erityisesti pyritään tuottamaan tietoa Metsähallituksen käyttöön mm. metsäluonnon moni-
muotoisuutta palvelevien metsänkäsittelymenetelmien kehittämiseksi. 

Tutkimustiedon käytäntöön siirtoa toteutettiin monipuolisesti. Tutkijat ja muu henkilö-
kunta osallistuivat lukuisiin tapahtumiin, kuten konferenssit, luontoillat, seminaarit, yhteis-
työryhmät ja hankkeet. Tiedonlevityksen tapoina voidaan mainita näyttelyt, esitelmät, artik-
kelit, haastattelut, TV- ja radio-ohjelmat, tapaamiset, luennot, retkeilyt, posterit ja sähköisten 
aineistojen yhteistuotantoihin osallistuminen. Tutkijamaailman rinnalla käytännöllisiä koh-
deryhmiä ovat paikalliset päättäjät, matkailuelinkeino ja porotalous.

Lähde: Metsäntutkimuslaitoksen ilmastonmuutosseminaari, 
 Rovaniemi 24.11.05. Timo Helle, Vesa Juntunen, Kari Mielikäinen, 
Kari Mikkola, Mauri Timonen, Pertti Itkonen (Metsähallitus), Heikki 

Tuomenvirta (Ilmatieteen laitos), Tarmo Virtanen (Helsingin yliopisto).

VuosilustotIlmasto Suojelualueet
lämpenee vähitellen kertovat suosii metsiä kohoaa sopeutuvat pehmentävät muutosta

vaikutukset askarruttavat lämpökausia on ollut ennenkin – toisaalta myös tuhoriskit kasvavat

ILMASTONMUUTOS JA LAPIN METSÄT
korkeammalle ja pohjoiseen esimerkkeinä tunturimittarit ja porot sopeutumisaikaa lajeille ja ihmisille

Lämpö Metsänraja Lajit

Metsäntutkimuslaitos
Skogsforskningsinstitutet
Finnish Forest Research InstituteMETLA

Ilmastontutkijat ovat laajasti yhtä mieltä siitä, että maa-
pallolla on käynnistynyt ihmisen aiheuttama ilmaston-
muutos. Muutoksen merkittävimpänä syynä on fossii-
listen polttoaineiden (kivihiili, öljy, maakaasu) käy-
tön seurauksena lisääntynyt ns. kasvihuonekaasujen 
määrä ilmakehässä. Polttamisen yhteydessä syntyy 
myös pieniä leijuvia hiukkasia, jotka ovat haitallisia 
terveydelle ja jarruttavat lämpenemistä.

Muutos selkeä suuressa

mittakaavassa 
Maapallon keskilämpötila on kohonnut 1970-luvulta 
noin 0,5º. Suomessa lämpeneminen on ollut voimak-
kainta keväisin. Keväät ovat lämmenneet lähes 2º 
viimeisten 150 vuoden aikana. Myös talvet ovat leudon-
tuneet viimeisen 30 vuoden aikana.

Suuressa mittakaavassa muutokset tulevat selvim-
min esille, sillä paikallinen vaihtelu peittää ilmiötä. Koko 
maailman lämpötilaa tarkkailemalla muutos on paremmin 
havaittavissa, kuin yksittäisen paikkakunnan lämpötiloja tai 
vuodenkierron ilmiöitä tarkkaillessa.

Vaikutukset Lappiin
Ennusteiden mukaan Lapin ilmaston suuri vaihtelevuus säilyy, 
mutta kylmät talvet harvinaistuvat ja leudot yleistyvät. Talvien sa-
demäärä kasvaa ja rankkasateet voimistuvat. Ennusteet eivät osoita 
selvää myrskyisyyden lisääntymistä, mutta tyypilliset matalapainei-
den kulkureitit eli ”myrskyradat” saattavat muuttua.

Kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, 
metaani, dityppioksidi) pitoisuudet 
ovat 1900-luvun aikana kohonneet 
nopeasti. Kasvihuonekaasujen 
lisäys aiheuttaa lämmittävän 
vaikutuksen maapallon ilmastoon. 

A rapid increase has been seen in 
concentrations of greenhouse gases 
(GHG; carbon dioxide, methane, 
nitrous oxide) over the 20th century. An 
increase in GHG concentration causes a 
warming effect on the global climate. 

Reference: Intergovernmental Panel 
on Climate Change ( IPCC), Third 
Assessment Report, 2001.

Maapallon keskilämpötilan muutos 
(vas.) osoittaa selvää nousua. Suomen 
keskilämpötila (30 vuoden liukuva  
keskiarvio) on samoin noussut 1900-
luvun loppupuoliskolla ja nousee 
edelleen. Vuosisadan loppuun mennessä  
lämpötilan nousu on ennusteiden 
mukaan 2–7 astetta. 

The change in the mean global temperature 
(left) shows a clear r ise. The mean 
temperature in Finland (running mean 
over 30 years) also rose during the late 
1900s and is still rising. By the end of the 
century the temperature rise is predicted 
to be 2–7 ºC. 

References: Hadley Centre, Great Britain 
and Jylhä et al. 2004, Boreal Environmental 
Research

Ilmatieteen laitos 
mittaa Pallaksen 

maisemissa sekä 
kasvihuonekaasuja että 

leijuvia pienhiukkasia.
Greenhouse gases and aerosol 

particles are measured at Pallas by 
the Finnish Meteorological Institute.
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Lähteet: Hadley Centre, Iso-Britannia ja Jylhä et al. 2004, Boreal Environmen-
tal Research.

Ilmastonvaihtelut jättävät jälkensä moniin vuosittain 
kerrostuviin luonnonilmiöihin kuten puiden vuosilustoi-
hin, siitepölyihin, jääkerrostumiin, järvisedimentteihin, 
maakerrostumiin, koralleihin ja eräiden lajien esiinty-
mismääriin. Näitä luonnonarkistoja kutsutaan proksitie-
doiksi. Niistä on tullut ilmastonmuutostutkimuksen ai-
neisto, jota analysoimalla päästään jopa vuosimiljoonia 
ajassa taaksepäin.

Lapin männyn lustokalenteri kertoo
Professori Matti Eronen aloitti Lapin lustokalenterin 
kokoamisen jo 1974. Vaati neljännesvuosisadan työn en-
nen kuin elävistä puista, keloista, vanhoista rakennuk-
sista sekä soiden ja järvien pohjamudista esiin kaivetuis-
ta subfossiilipuista saatiin kootuksi vuodentarkka 7 638 
vuoden pituinen lustokalenteri. Tästä maailman toiseksi 
pisimmästä havupuulustosarjasta on tullut eräs kansain-
välisen ilmastonmuutostutkimuksen työvälineistä.

Tiedetään, että Lapin metsät selvisivät lämpimästä 
atlanttisesta kaudesta 6 000–4 000 vuotta sitten. Silloin 
kesälämpötila oli jopa 2–4 astetta nykyistä korkeampi. 
Lämpimyydestä ei ilmeisesti muutenkaan aiheutunut 
rajuja muutoksia, esimerkiksi jäätiköt eivät merkittäväs-
ti sulaneet.

Jos ilmasto pysyy suotuisana seuraavan parinkym-
menen vuoden ajan, metsänraja siirtyy jälleen hiukan 
ylöspäin ja pohjoisemmaksi. Silloin päästään lähem-
mäksi atlanttista metsänrajaa, joka sijaitsi nykyistä 
100–200 metriä ylempänä ja paikoin jopa 80 km pohjoi-
sempana.

Eräs keino selvittää historian ilmasto-oloja on hyödyntää 
Lapin metsänrajamännyn vuosilustoista saatavaa tietoa. 
One way to explore the climatic conditions of the past is to utilize 
the tree-ring chronology of the forest transitional zone Scots pine 
(Pinus silvestris L) in Lapland. 

On vaikea osoittaa mikä on ihmisen vaikutusta ja 
mikä normaalia vaihtelua, joka voi johtua esimerkiksi 
auringon säteilytehon muutoksista, tulivuorenpurkauk-
sista jne. Toisaalta emme myöskään tiedä miten ilmasto 
kehittyy, kun fossiiliset polttoaineet loppuvat, ja milloin 
se tapahtuu? Lähdetäänkö kohti seuraavaa jääkautta?
It is difficult to show which effects are man-made and 
which are due to normal variation affected by changes 
in solar radiation output, volcanic activity, etc. On the 
other hand, we do not know how climate will develop 
when we run out of fossil fuels, and when it will happen. 
Are we approaching the next Ice Age?
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Jo professori Heikinheimon 1920-luvulla perustamat siirtokokeet tarjoavat tie-
toa havupuiden sopeutumisesta ilmaston lämpenemiseen. Eri puolilta Euroop-
paa tuotujen puualkuperien kasvatus Suomessa paljasti, että puut sopeutuvat 
ilmaston läpenemiseen. Lapista siirretyt männyt ja kuuset ovat kasvaneet 4-5 
astetta lämpimämmässä  Etelä-Suomessa tuplasti paremmin kuin kotiseudul-
laan.

Metsien kasvun kiihtyminen on pääosin positiivista. Kiertoaika ja harven-
nusten välit lyhenevät, samalla taimikonhoidon tarve lisääntyy. Metsänkas-
vatuksen painopiste siirtyy pohjoisemmaksi. Eteläisempien puulajien tuontia 
Suomeen rajoittaa se, että 60–80 vuoden kuluttua hakattavien puiden on 
menestyttävä meillä jo nyt. 

Toisaalta lämpö saattaa lisätä lahoisuutta ja tuoda Suomeen uusia tuho-
hyönteisiä. Maan pysyminen talvella sulana lisää koneiden aiheuttamia maape-
rävaurioita ja sienitautien riskiä. Soilla puunkorjuu voi käydä mahdottomaksi. 
Lämpimät talvet lisäävät kuusten hengitystä ja saattavat heikentää seuraavan 
kesän kasvua. 

Tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota puulajivalintaan ja toimen-
piteiden ajoitukseen, sekä käyttää kevyempiä koneita ja ammattitaitoisempaa 
työvoimaa.

Muutoksia ei vielä ole havaittu
Toistaiseksi puiden vuosilustot ja tunnintarkat kasvupantamittaukset eivät osoi-
ta, että ilmaston muutos näkyisi Suomen metsien tuotoskyvyssä. Merkittäväm-
piä vaikutuksia saattaa tulla muualle: tropiikin aavikoituminen lisääntyy, palot 
tuhoavat metsiä siellä, missä sammutus on heikompaa ja kuusen kasvu vähen-
tyy siellä, missä on kosteat talvet ja kuivat kesät.

NAO-ilmiö, North Atlantic Oscillation
NAO on ilmakehä-meri-vuorovaikutusilmiö, joka on sukua Tyynen Valtameren El Niñjon kanssa. 
Ilmastollisten olojen heilahtelut vuosien aikaskaalassa ovat monimutkaisia, ja ne vaikuttavat mer-
kittävästi laajojen alueiden ilmasto-oloihin.
   Ilmiötä mitataan Islannin alueen matalapaineen ja Azorien korkeapaineen erotuksella. Mitä suu-
rempi paine-ero on, sitä voimakkaammat ovat matala- ja korkeapaineet ja läntiset tuulet niiden 
välissä Atlantilla. Suuret paine-erot voivat pysyä vallalla jopa vuosikausia ja silloin tietyn tyyppiset 
tuuliolot dominoivat laajojen alueiden säitä.
    NAO-indeksiä on seurattu jo 1800-luvulta lähtien. Sen vaihteluissa on tyypillistä 2-3 ja 4-6 
vuoden jaksollisuudet. Kun NAO-indeksi on positiivinen, läntiset tuulet ovat Atlantilla tavallista 
voimakkaampia. Lämpötila Euroopassa ja Venäjällä on varsinkin talvella korkea. Etelä-Euroopassa 
on vähäsateista, mutta Englannissa ja Fennoskandiassa tavallista sateisempaa.
    Meteorologista selitystä NAO-ilmiölle ei täysin tunneta. Olennainen tekijä NAOn muodostu-
misessa ovat merivirrat, erityisesti Golf-virta. Merkittäviä tekijöitä ovat myös meriveden suola-
pitoisuus ja lämpötila, jotka vaikuttavat muun muassa merivirtaa ympäröivien alueiden lumi- ja 
jääoloihin. Jos lunta ja jäätä sulaa enemmän kuin uutta syntyy, aiheuttavat sulavedet meriveden 
suolaisuuden vähenemistä. Tämä puolestaan muuttaa merivirtoja, koska veden tiheys pienenee. 
Tällä tavoin meri, ilma ja maa ovat ikuisessa kiertokulussa ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
Lähde ilmatieteen laitos, Finnish Meteorological Institute

Lokan altaan alueelta löytynyt noin 40 cm paksu lehtikuusen runko 
todistaa, että lehtikuusi kuului Lapin luontaisiin puulajeihin ennen 
viimeisintä jääkautta yli 100 000 vuotta sitten. 
A stem of a larch, diameter approximately 40 cm, found at the Lokka 
Reservoir, proves that the larch was an indigenous tree species in 
Lapland before the most recent Ice Age over 100,000 years ago.

Maapallon suuret 
merivirrat.
Massive ocean 
streams of the 
Earth.
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Metsän- ja puurajat ovat siirtyneet 1900-luvulla, joka oli läm-
pimin vuosisata tuhanteen vuoteen. Männyn puuraja eteni vii-
meisen 200 vuoden aikana keskimäärin 140 metriä vuodessa ja 
on nyt noin 30 kilometrin päässä metsänrajasta. Eteneminen ei 
kuitenkaan tapahdu tasaisesti, vaan hyppäyksittäin.

Puurajavyöhykkeen populaatiotiheys on myös kasvanut 
läpi 1900-luvun. Mäntypopulaation ikäjakauman vaihtelu 
riippuu sen sijainnista suhteessa metsänrajaan. Alle viiden 
kilometrin päässä metsänrajasta nuorten mäntyjen osuus on 
huomattavan suuri. Pohjoisempana ikäjakauma muuttuu moni-
huippuiseksi heijastaen siemenvuosien korostunutta merkitys-
tä uudistumiselle. 

Taimien määrään vaikuttaa eniten jo olemassa olevan 
populaation tiheys: mitä tiheämmässä puita esiintyy, sitä 
enemmän uusia taimia syntyy. Ilmastotekijöiden osuus vuotui-
sen taimimäärän selittäjänä on suhteellisen alhainen, mutta se 
kasvaa siirryttäessä pohjoista kohti.

Ennusteita etenevästä metsänrajasta 
Metsähallituksen Ylä-Lapin kuviotietoihin sekä pitkän aika-
välin säähavaintoihin pohjautuvan tilastollisen mallin mukaan 
metsänraja seurailee +12,2 ° heinäkuun keskilämpökäyrää tai 
591 DD:n lämpösummarajaa. 

Sijoittamalla malliin yhden asteen lisäys heinäkuun 
keskilämpöihin saadaan tulokseksi metsänrajan siirtyminen 
pohjoiseen noin 30 km verran. Kolmen asteen korotuksella 
mäntymetsälle ilmastollisesti sovelias alue laajentuu koko Ylä-
Lappiin aivan korkeimpia alueita lukuunottamatta. Paikalliset 
tekijät vaikuttavat vahvasti rajan sijaintiin; jyrkässä rinteessä 
raja on kapeampi ja selvempi kuin loivassa, ja yksittäisellä hui-
pulla metsänraja on usein alempana kuin tunturiketjun sisällä. 

Kyseessä on kuitenkin vahvasti laskennallinen, teoreetti-
nen ennuste - todellisuudessa muutos on erittäin monimutkai-
nen tapahtuma. Vetäytyminen ja eteneminen ovat luonteeltaan 
erilaisia ilmiöitä. Ilman häiriöitä, kuten paloa, hakkuuta tai 
myrskyä, metsänrajan vetäytyminen voi olla hidasta vaikka 
ympäristö muuttuisi. Etenemiseen taas vaikuttavat ainakin 
lajin leviämismekanismi, laidunnus, lumiolot ja tuulisuus. 

Pohjoisella metsänrajalla kohtaa kaksi merkittävää ekosysteemiä, 
boreaalinen taiga ja arktinen tundra. Metsänraja on vaihettumisvyöhyke, 
jossa ilmaston vaihtelut ilmentyvät lajien runsaussuhteissa sangen 
herkästi.  Toisin kuin laajat metsät tai varttuneet puuyksilöt, metsänraja ja 
puuraja ovat herkkiä ilmastomuutoksen  
indikaattoreita. 
Two significant ecosystems meet at the northern forest transition zone: 
boreal taiga and arctic tundra. The forest zone is a transitional zone where 
climate changes are quite sensitively expressed as population densities. 
Unlike vast forest areas or adult individual trees, the forest transition zone 
and tree line are sensitive indicators of climate change. 

Mäntymetsänrajan 
keskimääräinen 
korkeus Ylä-Lapissa. 
Raja on korkeimmillaan 
lännessä Enontekiöllä ja 
alimmillaan pohjoisessa, 
Sevetti-Utsjoki -suunnalla.
Average altitude of the Scots 
pine zone in northern Lapland. 
The zone is at the highest in 
Enontekiö, in the west, and 
lowest in the nor th, in the 
Sevetti-Utsjoki direction.

Picture: Raimo Pikkupeura/Metla

Map: Kari Mikkola/Metla

Hyönteisten hyötyvät lämmönlisästä
Ilmasto asettaa tiukat rajat vaihtolämpöisten hyönteisten 
pohjoiselle levinneisyydelle. Ilmaston lämpenemisellä olisi 
vaikutusta hyönteistuhojen määrään erityisesti pohjoisessa.

Talven minimilämpötila rajoittaa tunturimittarin tu-
hojen sijoittumista. Jos lämpimät talvet jatkuvat, kylmyys 
ei enää hävitä tunturimittarin toukkia. Toisaalta, jos myös 
kesät lämpenevät, koivutuhojen voimakkuus voi vähentyä 
koivujen parantuneen toipumiskyvyn ansiosta.

Suomessa viimeiset todella laaja-alaiset koivukuolemat 
tapahtuivat 1960-luvun puolivälissä. Ylä-Lapin luontokar-
toituksen mukaan tuhoalueista vain noin puolet on toipu-
nut.

Poroille muutoksesta haittoja ja etuja
Sademäärien kasvu merkitsee vahvaa lumipeitettä ainakin 
keskitalvella. Syystalven vaihtelevissa sääolosuhteissa 
lumeen muodostuu helposti jääkerros. Nämä seikat vai-
keuttavat porojen ravinnonsaantia ja vähentävät vasojen 
määrää sekä eloonjäämistä. 

Ilmaston lämpeneminen voi toisaalta lyhentää talvea. 
Kesälämpötilojen nousu pahentaa räkkää, ellei se samalla 
merkitse varhaista ja kuivaa kevättä, joka tuhoaa hyttyset 
ja mäkärät ennen  niiden kuoriutumista. Räkän runsaus 
näkyy vielä syksyllä varsinkin vasojen alhaisina teuraspai-
noina. Lämpötilan ja sademäärän kasvu suosivat sammalia 
ja varpuja, jotka valtaavat poronjäkäliltä alaa. 

Hyvän leviämiskyvyn ja korkean 
lisääntymiskapasiteetin ansiosta hyönteiset kykenevät 
vastaamaan muutoksiin paljon puita nopeammin. 
Due to wide areal spreading and rapid breeding insects 
can respond to changes faster than trees. 

Ilmastonmuutoksen seurauksien yhteisvaikutuksia on 
mahdotonta ennustaa. Ei tiedetä esimerkiksi miten 

poroihin vaikuttaa se, että tunturimittarin toukat 
tappavat koivuja ja edelleen niiden mykoritsasienet 

häviävät tai vähenevät, ja porojen ravinto 
vähenee sekä koivujen että sienten muodossa.

It is impossible to predict the combined effects of 
the results of global climate change. Questions are 

still open; for example: what are the effects on 
reindeer when larvae of the autumnal moth destroy 

birches, or why do mycorrhizal fungi disappear or 
reduce; why do reindeer have less nutrition to graze 

both in the form of birches and fungi?

Lumisen ajan lyheneminen helpottaa ravinnon 
saantia ja saattaa vähentää ruokinnan tarvetta.

Shortened snowy period makes it easier for 
reindeer to find food and lessens the need for 

feeding.

Foto: Tarmo Virtanen
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Luonnonsuojelualueiden tärkein tehtävä on alkuperäisen luonnon säilyttäminen. 
Erämaa-alueilla suojellaan luontoa luontaiselinkeinoille ja eränkäynnille. Molem-
mille tavoitteille ilmaston lämpeneminen on uhka. Yksittäisten lajien kohdalla il-
mastonmuutokset voidaan havaita melko nopeasti, esimerkiksi monet muuttolinnut 
saapuvat entistä aikaisemmin. Hitaammin, mutta varmasti, muuttuvat myös koko-
naiset ekosysteemit.

Arktinen luonto vaarassa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon tulevat olemaan voimakkaimpia juuri 
pohjoisilla alueilla. Suomessa varsinkin arktinen luonto uhkaa joutua metsänrajan 
ja Jäämeren väliin. Erityisen haavoittuvia ovat levinneisyytensä äärirajoilla esiinty-
vät arktiset luontotyypit ja lajit. 

Ikiroudan muodostamat palsasuot lienevät ensimmäinen Suomesta häviävä 
luontotyyppi. Kylmien vesien lohikalat, kuten rautu, kärsivät vesien lämpenemi-
sestä. Lämpeneminen luo edellytykset myös vieraan lajiston leviämiselle. Lapissa 
tulokaslajien määrä ja merkitys on toistaiseksi vähäinen, mutta Etelä-Suomessa jo 
huomattava.

Muutokseen voi varautua, ei juuri vaikuttaa
Pitäisikö lajiston muuttumista luonnonsuojelualueilla edistää vai hidastaa? Koska 
muutosta ei voi estää, luonnonsuojelualueverkon tulisi tarjota mahdollisuudet lajien 
siirtymiselle uusiin elinympäristöihin. Vieraiden lajien leviämistä on alkuperäisen 
lajiston suojelemiseksi syytä torjua. Laajoja metsätuhoja on rajoitettava mahdol-
lisesti myös luonnonsuojelualueilla. Muutosten havaitseminen, ymmärtäminen ja 
hallinta edellyttää nykyistä parempaa luonnon tutkimusta ja seurantaa.

Lapin laajoja luonnonsuojelu- ja erämaa-alueita ei voi erottaa ympäristöstään. 
Muiden alueiden käyttö vaikuttaa luonnon muutosta edistävästi tai hidastavasti ja 
vaikutus ulottuu myös suojelualueille. Tämä koskee niin vieraiden lajien torjumista 
kuin talousmetsien käsittelyä. 

Kuvaan on merkitty yli 
500 hehtaarin suojelu-
alueet ja suojeluohjel-
makohteet.
The figure includes 
conservation areas 
and conservation 
programme areas 
larger than 500 ha.

Lähteet: Suomen 
ympäristökeskus;
Metsähallitus
Sources: Finnish 
Environment Institute; 
Metsähallitus

Luonnonsuojelualueet  metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin 
Nature conservation areas by forest vegetation zone

Suojelualueverkosto on Lapin 
tunturialueilla kattava, metsäalueilla 
sitä on vielä täydennettävä ainakin 
ekologisin yhteyksin ja talousmetsien 
luonnonmukaisella käsittelyllä. Etelä-
Lapissa tarvitaan myös hakkuin 
ja ojituksin käsiteltyjen alueiden 
palauttamista luonnontilaan. 

DD-591 sum total temperature limit. 
According to the model, by adding one degree to the mean 

July temperatures, the forest transition zone would move 
approximately 30 km northwards. With an addition of three 
degrees the suitable area for Scots pine forests would be 
expanded to cover the entire northern Lapland, excluding the 
very highest regions. Local factors have a strong influence in 
the altitude of the zone; on steep slopes the zone is narrower 
and clearer than on mild ones, and on an individual fell the 
forest zone is often lower than on a chain of fells. 

This is, however, only a computational, theoretical prediction 
- the truth is that the change is an extremely complicated 

Kartta: Metsäntutkimuslaitos
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Climate is warmig slightly
Climatologists widely agree that man-induced global climate 
change has been initiated on Earth. The most significant reason 
for the change is increased amounts of greenhouse gases 
(GHG) in the atmosphere as a result of the use of fossil fuels 
(coal, crude oil, natural gas). Combustion of fossil fuels also 
generates small suspended particles that are detrimental to 
health and restrain warming.

When viewed on a large scale, 
the changes are clearly evident
The mean global temperature has risen approximately 0.5 
ºC since the 1970s. In Finland the strongest rise has been 
observed in spring temperatures. Springs have become almost 
2 ºC warmer over the past 150 years, while winters have 

become milder in the past 30 years.
On a large scale the changes are easier to observe, because 

local year-to-year variation can hide the phenomenon. 
The change is easier to detect by monitoring the global 
temperature rather than observing local temperatures or 
seasonal phenomena of an individual site.

Impact on Lapland
It has been predicted that climate in Lapland will continue 
to have marked fluctuation, but cold winters will become 
rare and mild ones common. Precipitation during winter 
will increase and rains will be heavier. Predictions do not 
specifically indicate more storms, but typical low-pressure 
paths, or storm patterns, may change.

Tree-rings Are Data Records: This is not the first warm period on Earth
Climatic changes can be traced from several annually overlying 
layers of natural phenomena, such as tree-rings, pollen, ice 
sheets, sediments in lakes, mineral deposits, corals and in 
occurrence of certain species. These natural archives are called 
proxy data. They have become source material for research into 
climate change. Proxy data can be analysed to reveal information 
dating back millions of years.

Tree-ring chronology of the Scots pine 
Professor Matti Eronen started to compile a tree-ring 
chronology of trees in Lapland as early as in 1974. It took a 
quarter of a century until a tree-ring chronology, with one-

year accuracy over 7,638 years, was created by measuring 
living and dead standing trees, old buildings, and sub-fossil 
pine logs dug out from sediments at the bottoms of mires 
and lakes. The temporal range of his tree-ring chronology of 
coniferous trees is the second longest in the world and it has 
become one of the research tools used for studying global 
climate change.

Research has shown that forests in Lapland were preserved 
through the warm Atlantic period that prevailed 6,000 – 4,000 
years ago. Summer temperatures were as much as 2–4 degrees 
higher than today. It seems that the warm period did not cause 
any abrupt changes; for example, ice sheets survived without 

significant melting.
If climate conditions remain favourable during the next 

twenty years, the forest transitional zone will once again be 
moved slightly higher and further north. This would approach 
the Atlantic forest region, which was 100-200 metres higher 
than the current zone and locally even 80 kilometres further 
north.

Warm weather increases yield
Professor Heikinheimo’s transitional zone experiments 
performed as early as in the 1920s provide information about 
the adaptation of coniferous trees to a warming climate. When 
trees indigenous to various parts of Europe were planted 
in Finland, it was proven that trees can adapt to a warmer 
climate. Scots pines and Norway spruces transplanted from 
Lapland have doubled their growth in southern Finland where 
the temperature is 4-5 degrees warmer.

Intensified growth of trees is mainly a positive effect. The 
rotation period and cutting intervals are shortened, while 
the need for silvicultural practices on seedlings is increased. 
The silvicultural region is moving northwards. Introduction 

of more southern tree species in Finland is limited by the fact 
that trees to be harvested after 60–80 years have to be able 
to grow successfully already today. 

On the other hand, warm weather may increase rotting 
and introduce new insect pests to Finland. When soil remains 
unfrozen during winter, there is increased damage to land 
caused by machinery and increased risk of fungal diseases. 
Wood harvesting on mires may become impossible. Warm 
winters increase respiration of Norway spruces and their 
growth may be diminished in the following summer. 

Hence, important criteria to enhance the yield include the 

selection of tree species and timing of silvicultural practices, as 
well as using lighter machinery and professional labour. 

No traceable changes as yet
So far tree-rings and hourly recorded girth band measurements 
do not indicate a change in the forest yield capacity in Finland. 
More profound impacts of the change may be targeted 
elsewhere: desertification will be increased in tropical areas, 
forests will be destroyed through fires in areas where fire 
fighting is less efficient, and growth of Norway spruce will be 
declined in areas suffering from humidity during winter and 
drought during summer.

Forest Transitional Zone Higher And Further North
The forest transition zone and tree lines retreated during 
the 1900s, which was the warmest century in a thousand 
years. The tree line of Scots pine retreated during the past 
200 years an average of 140 metres per year; it is now about 
30 kilometres from the forest transition zone. However, the 
retreat does not occur evenly, it proceeds in steps.

The population density at the tree line zone has also grown 
during the 1900s. The age distribution of Scots pine population 
depends on the location of the population in relation to the 
forest transition zone. At a distance of less than five kilometres 
from the forest transition zone the share of young pines is 
considerable. Further north the age distribution changes to 

chain of events. Retreating and advancing are two different 
phenomena. Without interference, such as fires, cuttings, or 
storms, the retreat of the forest transition zone can be slow, 
even if the environment changes. Factors affecting the advance 
include, at least, the spreading mechanism, grazing, as well as 
snow and wind conditions.

Species Adapt To Change Examples: autumnal moth (Epirrita autumnata) and reindeer
multi-peaked, which reflects the emphasized meaning of good 
seeding years for regeneration. 

The density of the existing population has the biggest impact 
on the number of seedlings: the denser the trees grow, the 
higher the number of new seedlings. The annual number of new 
seedlings has relatively little to do with climatic factors, but 
the meaning of these factors increases towards the north.

Predictions on the proceeding forest transition zone
A statistical model based on spatial data from National 

Board Of Forestry nature inventory combined with long-term 
weather observation data indicates that the forest transition 
zone is at the +12.2 ° mid-July mean temperature curve or 

The NAO phenomenon, North Atlantic Oscillation
NAO or the North Atlantic Oscillation, is an atmosphere-sea phenomenon related 

to ENSO or the El Niño–Southern Oscillation in the Pacific. Climatic oscillations 
on an annual timescale are complicated and they have a significant effect on climatic 
conditions in wide areas.

 The NAO phenomenon is measured from the difference between the Icelandic low 
and Azores high pressure regions. The larger the pressure difference, the stronger 
are the low and high pressures and western winds in the Mid-Atlantic between these 
regions. Profound pressure differences can prevail for years and cause certain types 
of winds to dominate the weather in wide regions.

 The NAO indexes have been monitored since 1800s. NAO typically oscillates at 
2-3 and 4-6 years intervals. When the NAO index is positive, western winds prevail in 
the Atlantic. The temperatures in Europe and in Russia are high, especially in winter. 
Southern Europe is short of rainfall, but England and Fennoscandia have more rain 
than usual.

 The NAO phenomenon with its meteorological explanation is not completely 
understood. The essential factor in the formation of NAO is ocean currents and the 
Gulf Stream, in particular. Other important factors are also the salt concentration 
and temperature of sea water which affect, for example, the snow and ice conditions 
around the ocean streams. If more snow and ice melts than new is generated, the 
melted ice dilutes salinity in sea water. This, in turn, changes ocean streams due to 
diminished density of sea water. Hence, the sea, air and ground are in eternal flux and 
interaction with each other.

Insects benefit from increasing 
temperatures
Climate sets tight limitations to the northern distribution of 
poikilothermic insects. Global warming would have effects on 
damage caused by insects especially in the north.

The minimum winter temperature limits the damage range 
caused by the autumnal moth. If mild winters continue, cold 
weather will not destroy larvae of the autumnal moth. On the 
other hand, if summers also become warmer, birch damage 
may be reduced due to improved recovery capability of the 
birch.

The most recent extensive wide-range extinction of birch 
occurred in the mid 1960s. According to a biotype survey of 
northern Lapland, only about half of the destructed areas 
have recovered.

Reindeer both benefit and suffer 
Increasing precipitation means a thick snow blanket at least 
during mid-winter. In the alternating early-winter weather 
conditions it is common that an ice sheet is formed on 
the snow cover. These issues make it difficult for reindeer 
to graze and also reduce the number of calves and their 
chances of survival. 

Global warming may, on the other hand, make the winter 
shorter. Increasing summer temperatures increase insect 
populations, except if spring is simultaneously early and dry, 
which destroys mosquitoes and black flies before they hatch. 
If the insect season is intensive, it has effects even in the 
autumn, especially as low carcass weights of calves. Higher 
temperatures and precipitation amounts are advantageous to 
moss and shrubs that gain space from reindeer-lichen. 

Conservation Areas Make the Change Softer
 The most important task set for conservation areas is to 
preserve nature in its original state. The wilderness is a place 
where nature is protected for natural livelihoods, and herding 
and hunting. From the point of view of these objectives global 
warming is a threat. From certain species climate change can 
be fairly quickly identified; several migrating birds, for example, 
arrive earlier than usual. However, slowly but surely, entire 
ecosystems will change.

Endangered Arctic nature
The effects of climate change will be the heaviest on the 
northern regions. In Finland, especially our Arctic nature is 
threatened with being caught between the forest transition 

zone and the Arctic Ocean. Especially sensitive are the Arctic 
biotopes and species already living at the extreme limits of 
their distribution area. 

The palsa mires caused by permafrost are likely to be the 
first mire type to disappear from Finland. Salmonoids of cold 
waters, such as the Arctic char, suffer from warming water 
temperatures. Warming also paves the way for spreading of 
non-indigenous species. For the time being, the number of non-
indigenous species is small in Lapland, and they are insignificant, 
but in southern Finland they are already noticeable.

We can be prepared for the change
Should fluctuation of biodiversity be enhanced or restrained 

in the natural conservation areas? Since we cannot prevent 
the change, the conservation network should provide means 
for transition of species to new habitats. Yet introducing non-
indigenous species should be banned to protect the indigenous 
species. Wide areas of forest damage may have to be limited 
also in conservation areas. Identifying, understanding and 
controlling change necessitates improved research and 
monitoring of nature.

The vast natural conservation and wilderness areas in 
Lapland cannot be separated from their surroundings. The 
use of other areas will enhance or hinder the change occurring 
in nature and the impact will also cover conservation areas. 
This includes repelling non-indigenous species as well as 
commercial forest practices.

Toisaalta...
Mikä on alkuperäistä - kehittyykö luon-
nonsuojelualueista alkuperäisyyttä vaalien 
epäluonnollisempia kuin niiden ympäristö? 
Uhkaako lajiston leviämiskysymyksiä 
samankaltainen tilanne kuin Lapin maan-
käyttöä? Pohditaanko tulevaisuudessa sitä 
mikä laji oli täällä ensin?

Yet…
What is indigenous - through preservation 
of indigenousness, will natural conservation 
areas become more unnatural than in their 
original state? 
Are the issues of new non-indigenous species 
faced with a similar threat of conflict as the 
use of land in Lapland? Are we fighting about 
who was here first?

Naali (Alopex lagopus) on yksi niistä 
arktisista lajeista, joiden elinympäristö 
kapenee ilmaston lämmetessä. Joillakin 
arktisilla alueilla naalien tiedetään jo 
peräytyneenkin yhä pohjoisemmas 
ja korkeammalle . Nykyisen lähes 
olemattoman naalikannan syynä Suomessa 
on kuitenkin vähäinen ketunmetsästys. 
The Arctic fox (Alopex lagopus) is one 
of the Arctic species that is losing its 
habitat due to global warming. In some 
Arctic areas it has been observed that the 
Arctic fox has already retreated further 
north and to higher altitudes. The reason 
for the currently almost nonexistent Arctic 
fox population in Finland is, however, the 
reduced amount of fox hunting.

The network of natural 
conservation areas on the fells 
of Lapland is extensive, but 
in forested areas ecological 
links must still be replenished 
and natural management 
practices must be implemented 
for commercial forests. 
Furthermore, areas in southern 
Lapland that have been treated 
with cuttings and drainage must 
be returned to the natural state. 

Reference: Climate Change Seminar of Finnish Forest Research Institute,  Rovaniemi 24.11.05. 
Timo Helle, Vesa Juntunen, Kari Mielikäinen,  

Kari Mikkola, Mauri Timonen,  
Pertti Itkonen (Metsähallitus),  

Heikki Tuomenvirta (Finnish Meteorological Institute),  
Tarmo Virtanen (University of Helsinki).

KO 1049/024.06/MiVu, JHyv, background foto Mikko Jokinen 

Foto: Tarmo Virtanen

Siulaan valmistettu viisimetrinen taulu kertoo ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista .       Taulun tietosisältö perustuu syksyn 2005 tutkimuspäivän esityksiin . Tuotanto Mirja Vuopio  
                 ja Jouni Hyvärinen .
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Lähde: Metsäntutkimuslaitoksen ilmastonmuutosseminaari, 
 Rovaniemi 24.11.05. Timo Helle, Vesa Juntunen, Kari Mielikäinen, 
Kari Mikkola, Mauri Timonen, Pertti Itkonen (Metsähallitus), Heikki 

Tuomenvirta (Ilmatieteen laitos), Tarmo Virtanen (Helsingin yliopisto).

VuosilustotIlmasto Suojelualueet
lämpenee vähitellen kertovat suosii metsiä kohoaa sopeutuvat pehmentävät muutosta

vaikutukset askarruttavat lämpökausia on ollut ennenkin – toisaalta myös tuhoriskit kasvavat

ILMASTONMUUTOS JA LAPIN METSÄT
korkeammalle ja pohjoiseen esimerkkeinä tunturimittarit ja porot sopeutumisaikaa lajeille ja ihmisille

Lämpö Metsänraja Lajit

Metsäntutkimuslaitos
Skogsforskningsinstitutet
Finnish Forest Research InstituteMETLA

Ilmastontutkijat ovat laajasti yhtä mieltä siitä, että maa-
pallolla on käynnistynyt ihmisen aiheuttama ilmaston-
muutos. Muutoksen merkittävimpänä syynä on fossii-
listen polttoaineiden (kivihiili, öljy, maakaasu) käy-
tön seurauksena lisääntynyt ns. kasvihuonekaasujen 
määrä ilmakehässä. Polttamisen yhteydessä syntyy 
myös pieniä leijuvia hiukkasia, jotka ovat haitallisia 
terveydelle ja jarruttavat lämpenemistä.

Muutos selkeä suuressa

mittakaavassa 
Maapallon keskilämpötila on kohonnut 1970-luvulta 
noin 0,5º. Suomessa lämpeneminen on ollut voimak-
kainta keväisin. Keväät ovat lämmenneet lähes 2º 
viimeisten 150 vuoden aikana. Myös talvet ovat leudon-
tuneet viimeisen 30 vuoden aikana.

Suuressa mittakaavassa muutokset tulevat selvim-
min esille, sillä paikallinen vaihtelu peittää ilmiötä. Koko 
maailman lämpötilaa tarkkailemalla muutos on paremmin 
havaittavissa, kuin yksittäisen paikkakunnan lämpötiloja tai 
vuodenkierron ilmiöitä tarkkaillessa.

Vaikutukset Lappiin
Ennusteiden mukaan Lapin ilmaston suuri vaihtelevuus säilyy, 
mutta kylmät talvet harvinaistuvat ja leudot yleistyvät. Talvien sa-
demäärä kasvaa ja rankkasateet voimistuvat. Ennusteet eivät osoita 
selvää myrskyisyyden lisääntymistä, mutta tyypilliset matalapainei-
den kulkureitit eli ”myrskyradat” saattavat muuttua.

Kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, 
metaani, dityppioksidi) pitoisuudet 
ovat 1900-luvun aikana kohonneet 
nopeasti. Kasvihuonekaasujen 
lisäys aiheuttaa lämmittävän 
vaikutuksen maapallon ilmastoon. 

A rapid increase has been seen in 
concentrations of greenhouse gases 
(GHG; carbon dioxide, methane, 
nitrous oxide) over the 20th century. An 
increase in GHG concentration causes a 
warming effect on the global climate. 

Reference: Intergovernmental Panel 
on Climate Change ( IPCC), Third 
Assessment Report, 2001.

Maapallon keskilämpötilan muutos 
(vas.) osoittaa selvää nousua. Suomen 
keskilämpötila (30 vuoden liukuva  
keskiarvio) on samoin noussut 1900-
luvun loppupuoliskolla ja nousee 
edelleen. Vuosisadan loppuun mennessä  
lämpötilan nousu on ennusteiden 
mukaan 2–7 astetta. 

The change in the mean global temperature 
(left) shows a clear r ise. The mean 
temperature in Finland (running mean 
over 30 years) also rose during the late 
1900s and is still rising. By the end of the 
century the temperature rise is predicted 
to be 2–7 ºC. 

References: Hadley Centre, Great Britain 
and Jylhä et al. 2004, Boreal Environmental 
Research

Ilmatieteen laitos 
mittaa Pallaksen 

maisemissa sekä 
kasvihuonekaasuja että 

leijuvia pienhiukkasia.
Greenhouse gases and aerosol 

particles are measured at Pallas by 
the Finnish Meteorological Institute.
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Lähteet: Hadley Centre, Iso-Britannia ja Jylhä et al. 2004, Boreal Environmen-
tal Research.

Ilmastonvaihtelut jättävät jälkensä moniin vuosittain 
kerrostuviin luonnonilmiöihin kuten puiden vuosilustoi-
hin, siitepölyihin, jääkerrostumiin, järvisedimentteihin, 
maakerrostumiin, koralleihin ja eräiden lajien esiinty-
mismääriin. Näitä luonnonarkistoja kutsutaan proksitie-
doiksi. Niistä on tullut ilmastonmuutostutkimuksen ai-
neisto, jota analysoimalla päästään jopa vuosimiljoonia 
ajassa taaksepäin.

Lapin männyn lustokalenteri kertoo
Professori Matti Eronen aloitti Lapin lustokalenterin 
kokoamisen jo 1974. Vaati neljännesvuosisadan työn en-
nen kuin elävistä puista, keloista, vanhoista rakennuk-
sista sekä soiden ja järvien pohjamudista esiin kaivetuis-
ta subfossiilipuista saatiin kootuksi vuodentarkka 7 638 
vuoden pituinen lustokalenteri. Tästä maailman toiseksi 
pisimmästä havupuulustosarjasta on tullut eräs kansain-
välisen ilmastonmuutostutkimuksen työvälineistä.

Tiedetään, että Lapin metsät selvisivät lämpimästä 
atlanttisesta kaudesta 6 000–4 000 vuotta sitten. Silloin 
kesälämpötila oli jopa 2–4 astetta nykyistä korkeampi. 
Lämpimyydestä ei ilmeisesti muutenkaan aiheutunut 
rajuja muutoksia, esimerkiksi jäätiköt eivät merkittäväs-
ti sulaneet.

Jos ilmasto pysyy suotuisana seuraavan parinkym-
menen vuoden ajan, metsänraja siirtyy jälleen hiukan 
ylöspäin ja pohjoisemmaksi. Silloin päästään lähem-
mäksi atlanttista metsänrajaa, joka sijaitsi nykyistä 
100–200 metriä ylempänä ja paikoin jopa 80 km pohjoi-
sempana.

Eräs keino selvittää historian ilmasto-oloja on hyödyntää 
Lapin metsänrajamännyn vuosilustoista saatavaa tietoa. 
One way to explore the climatic conditions of the past is to utilize 
the tree-ring chronology of the forest transitional zone Scots pine 
(Pinus silvestris L) in Lapland. 

On vaikea osoittaa mikä on ihmisen vaikutusta ja 
mikä normaalia vaihtelua, joka voi johtua esimerkiksi 
auringon säteilytehon muutoksista, tulivuorenpurkauk-
sista jne. Toisaalta emme myöskään tiedä miten ilmasto 
kehittyy, kun fossiiliset polttoaineet loppuvat, ja milloin 
se tapahtuu? Lähdetäänkö kohti seuraavaa jääkautta?
It is difficult to show which effects are man-made and 
which are due to normal variation affected by changes 
in solar radiation output, volcanic activity, etc. On the 
other hand, we do not know how climate will develop 
when we run out of fossil fuels, and when it will happen. 
Are we approaching the next Ice Age?
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Jo professori Heikinheimon 1920-luvulla perustamat siirtokokeet tarjoavat tie-
toa havupuiden sopeutumisesta ilmaston lämpenemiseen. Eri puolilta Euroop-
paa tuotujen puualkuperien kasvatus Suomessa paljasti, että puut sopeutuvat 
ilmaston läpenemiseen. Lapista siirretyt männyt ja kuuset ovat kasvaneet 4-5 
astetta lämpimämmässä  Etelä-Suomessa tuplasti paremmin kuin kotiseudul-
laan.

Metsien kasvun kiihtyminen on pääosin positiivista. Kiertoaika ja harven-
nusten välit lyhenevät, samalla taimikonhoidon tarve lisääntyy. Metsänkas-
vatuksen painopiste siirtyy pohjoisemmaksi. Eteläisempien puulajien tuontia 
Suomeen rajoittaa se, että 60–80 vuoden kuluttua hakattavien puiden on 
menestyttävä meillä jo nyt. 

Toisaalta lämpö saattaa lisätä lahoisuutta ja tuoda Suomeen uusia tuho-
hyönteisiä. Maan pysyminen talvella sulana lisää koneiden aiheuttamia maape-
rävaurioita ja sienitautien riskiä. Soilla puunkorjuu voi käydä mahdottomaksi. 
Lämpimät talvet lisäävät kuusten hengitystä ja saattavat heikentää seuraavan 
kesän kasvua. 

Tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota puulajivalintaan ja toimen-
piteiden ajoitukseen, sekä käyttää kevyempiä koneita ja ammattitaitoisempaa 
työvoimaa.

Muutoksia ei vielä ole havaittu
Toistaiseksi puiden vuosilustot ja tunnintarkat kasvupantamittaukset eivät osoi-
ta, että ilmaston muutos näkyisi Suomen metsien tuotoskyvyssä. Merkittäväm-
piä vaikutuksia saattaa tulla muualle: tropiikin aavikoituminen lisääntyy, palot 
tuhoavat metsiä siellä, missä sammutus on heikompaa ja kuusen kasvu vähen-
tyy siellä, missä on kosteat talvet ja kuivat kesät.

NAO-ilmiö, North Atlantic Oscillation
NAO on ilmakehä-meri-vuorovaikutusilmiö, joka on sukua Tyynen Valtameren El Niñjon kanssa. 
Ilmastollisten olojen heilahtelut vuosien aikaskaalassa ovat monimutkaisia, ja ne vaikuttavat mer-
kittävästi laajojen alueiden ilmasto-oloihin.
   Ilmiötä mitataan Islannin alueen matalapaineen ja Azorien korkeapaineen erotuksella. Mitä suu-
rempi paine-ero on, sitä voimakkaammat ovat matala- ja korkeapaineet ja läntiset tuulet niiden 
välissä Atlantilla. Suuret paine-erot voivat pysyä vallalla jopa vuosikausia ja silloin tietyn tyyppiset 
tuuliolot dominoivat laajojen alueiden säitä.
    NAO-indeksiä on seurattu jo 1800-luvulta lähtien. Sen vaihteluissa on tyypillistä 2-3 ja 4-6 
vuoden jaksollisuudet. Kun NAO-indeksi on positiivinen, läntiset tuulet ovat Atlantilla tavallista 
voimakkaampia. Lämpötila Euroopassa ja Venäjällä on varsinkin talvella korkea. Etelä-Euroopassa 
on vähäsateista, mutta Englannissa ja Fennoskandiassa tavallista sateisempaa.
    Meteorologista selitystä NAO-ilmiölle ei täysin tunneta. Olennainen tekijä NAOn muodostu-
misessa ovat merivirrat, erityisesti Golf-virta. Merkittäviä tekijöitä ovat myös meriveden suola-
pitoisuus ja lämpötila, jotka vaikuttavat muun muassa merivirtaa ympäröivien alueiden lumi- ja 
jääoloihin. Jos lunta ja jäätä sulaa enemmän kuin uutta syntyy, aiheuttavat sulavedet meriveden 
suolaisuuden vähenemistä. Tämä puolestaan muuttaa merivirtoja, koska veden tiheys pienenee. 
Tällä tavoin meri, ilma ja maa ovat ikuisessa kiertokulussa ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
Lähde ilmatieteen laitos, Finnish Meteorological Institute

Lokan altaan alueelta löytynyt noin 40 cm paksu lehtikuusen runko 
todistaa, että lehtikuusi kuului Lapin luontaisiin puulajeihin ennen 
viimeisintä jääkautta yli 100 000 vuotta sitten. 
A stem of a larch, diameter approximately 40 cm, found at the Lokka 
Reservoir, proves that the larch was an indigenous tree species in 
Lapland before the most recent Ice Age over 100,000 years ago.

Maapallon suuret 
merivirrat.
Massive ocean 
streams of the 
Earth.
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Metsän- ja puurajat ovat siirtyneet 1900-luvulla, joka oli läm-
pimin vuosisata tuhanteen vuoteen. Männyn puuraja eteni vii-
meisen 200 vuoden aikana keskimäärin 140 metriä vuodessa ja 
on nyt noin 30 kilometrin päässä metsänrajasta. Eteneminen ei 
kuitenkaan tapahdu tasaisesti, vaan hyppäyksittäin.

Puurajavyöhykkeen populaatiotiheys on myös kasvanut 
läpi 1900-luvun. Mäntypopulaation ikäjakauman vaihtelu 
riippuu sen sijainnista suhteessa metsänrajaan. Alle viiden 
kilometrin päässä metsänrajasta nuorten mäntyjen osuus on 
huomattavan suuri. Pohjoisempana ikäjakauma muuttuu moni-
huippuiseksi heijastaen siemenvuosien korostunutta merkitys-
tä uudistumiselle. 

Taimien määrään vaikuttaa eniten jo olemassa olevan 
populaation tiheys: mitä tiheämmässä puita esiintyy, sitä 
enemmän uusia taimia syntyy. Ilmastotekijöiden osuus vuotui-
sen taimimäärän selittäjänä on suhteellisen alhainen, mutta se 
kasvaa siirryttäessä pohjoista kohti.

Ennusteita etenevästä metsänrajasta 
Metsähallituksen Ylä-Lapin kuviotietoihin sekä pitkän aika-
välin säähavaintoihin pohjautuvan tilastollisen mallin mukaan 
metsänraja seurailee +12,2 ° heinäkuun keskilämpökäyrää tai 
591 DD:n lämpösummarajaa. 

Sijoittamalla malliin yhden asteen lisäys heinäkuun 
keskilämpöihin saadaan tulokseksi metsänrajan siirtyminen 
pohjoiseen noin 30 km verran. Kolmen asteen korotuksella 
mäntymetsälle ilmastollisesti sovelias alue laajentuu koko Ylä-
Lappiin aivan korkeimpia alueita lukuunottamatta. Paikalliset 
tekijät vaikuttavat vahvasti rajan sijaintiin; jyrkässä rinteessä 
raja on kapeampi ja selvempi kuin loivassa, ja yksittäisellä hui-
pulla metsänraja on usein alempana kuin tunturiketjun sisällä. 

Kyseessä on kuitenkin vahvasti laskennallinen, teoreetti-
nen ennuste - todellisuudessa muutos on erittäin monimutkai-
nen tapahtuma. Vetäytyminen ja eteneminen ovat luonteeltaan 
erilaisia ilmiöitä. Ilman häiriöitä, kuten paloa, hakkuuta tai 
myrskyä, metsänrajan vetäytyminen voi olla hidasta vaikka 
ympäristö muuttuisi. Etenemiseen taas vaikuttavat ainakin 
lajin leviämismekanismi, laidunnus, lumiolot ja tuulisuus. 

Pohjoisella metsänrajalla kohtaa kaksi merkittävää ekosysteemiä, 
boreaalinen taiga ja arktinen tundra. Metsänraja on vaihettumisvyöhyke, 
jossa ilmaston vaihtelut ilmentyvät lajien runsaussuhteissa sangen 
herkästi.  Toisin kuin laajat metsät tai varttuneet puuyksilöt, metsänraja ja 
puuraja ovat herkkiä ilmastomuutoksen  
indikaattoreita. 
Two significant ecosystems meet at the northern forest transition zone: 
boreal taiga and arctic tundra. The forest zone is a transitional zone where 
climate changes are quite sensitively expressed as population densities. 
Unlike vast forest areas or adult individual trees, the forest transition zone 
and tree line are sensitive indicators of climate change. 

Mäntymetsänrajan 
keskimääräinen 
korkeus Ylä-Lapissa. 
Raja on korkeimmillaan 
lännessä Enontekiöllä ja 
alimmillaan pohjoisessa, 
Sevetti-Utsjoki -suunnalla.
Average altitude of the Scots 
pine zone in northern Lapland. 
The zone is at the highest in 
Enontekiö, in the west, and 
lowest in the nor th, in the 
Sevetti-Utsjoki direction.

Picture: Raimo Pikkupeura/Metla

Map: Kari Mikkola/Metla

Hyönteisten hyötyvät lämmönlisästä
Ilmasto asettaa tiukat rajat vaihtolämpöisten hyönteisten 
pohjoiselle levinneisyydelle. Ilmaston lämpenemisellä olisi 
vaikutusta hyönteistuhojen määrään erityisesti pohjoisessa.

Talven minimilämpötila rajoittaa tunturimittarin tu-
hojen sijoittumista. Jos lämpimät talvet jatkuvat, kylmyys 
ei enää hävitä tunturimittarin toukkia. Toisaalta, jos myös 
kesät lämpenevät, koivutuhojen voimakkuus voi vähentyä 
koivujen parantuneen toipumiskyvyn ansiosta.

Suomessa viimeiset todella laaja-alaiset koivukuolemat 
tapahtuivat 1960-luvun puolivälissä. Ylä-Lapin luontokar-
toituksen mukaan tuhoalueista vain noin puolet on toipu-
nut.

Poroille muutoksesta haittoja ja etuja
Sademäärien kasvu merkitsee vahvaa lumipeitettä ainakin 
keskitalvella. Syystalven vaihtelevissa sääolosuhteissa 
lumeen muodostuu helposti jääkerros. Nämä seikat vai-
keuttavat porojen ravinnonsaantia ja vähentävät vasojen 
määrää sekä eloonjäämistä. 

Ilmaston lämpeneminen voi toisaalta lyhentää talvea. 
Kesälämpötilojen nousu pahentaa räkkää, ellei se samalla 
merkitse varhaista ja kuivaa kevättä, joka tuhoaa hyttyset 
ja mäkärät ennen  niiden kuoriutumista. Räkän runsaus 
näkyy vielä syksyllä varsinkin vasojen alhaisina teuraspai-
noina. Lämpötilan ja sademäärän kasvu suosivat sammalia 
ja varpuja, jotka valtaavat poronjäkäliltä alaa. 

Hyvän leviämiskyvyn ja korkean 
lisääntymiskapasiteetin ansiosta hyönteiset kykenevät 
vastaamaan muutoksiin paljon puita nopeammin. 
Due to wide areal spreading and rapid breeding insects 
can respond to changes faster than trees. 

Ilmastonmuutoksen seurauksien yhteisvaikutuksia on 
mahdotonta ennustaa. Ei tiedetä esimerkiksi miten 

poroihin vaikuttaa se, että tunturimittarin toukat 
tappavat koivuja ja edelleen niiden mykoritsasienet 

häviävät tai vähenevät, ja porojen ravinto 
vähenee sekä koivujen että sienten muodossa.

It is impossible to predict the combined effects of 
the results of global climate change. Questions are 

still open; for example: what are the effects on 
reindeer when larvae of the autumnal moth destroy 

birches, or why do mycorrhizal fungi disappear or 
reduce; why do reindeer have less nutrition to graze 

both in the form of birches and fungi?

Lumisen ajan lyheneminen helpottaa ravinnon 
saantia ja saattaa vähentää ruokinnan tarvetta.

Shortened snowy period makes it easier for 
reindeer to find food and lessens the need for 

feeding.

Foto: Tarmo Virtanen
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Luonnonsuojelualueiden tärkein tehtävä on alkuperäisen luonnon säilyttäminen. 
Erämaa-alueilla suojellaan luontoa luontaiselinkeinoille ja eränkäynnille. Molem-
mille tavoitteille ilmaston lämpeneminen on uhka. Yksittäisten lajien kohdalla il-
mastonmuutokset voidaan havaita melko nopeasti, esimerkiksi monet muuttolinnut 
saapuvat entistä aikaisemmin. Hitaammin, mutta varmasti, muuttuvat myös koko-
naiset ekosysteemit.

Arktinen luonto vaarassa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon tulevat olemaan voimakkaimpia juuri 
pohjoisilla alueilla. Suomessa varsinkin arktinen luonto uhkaa joutua metsänrajan 
ja Jäämeren väliin. Erityisen haavoittuvia ovat levinneisyytensä äärirajoilla esiinty-
vät arktiset luontotyypit ja lajit. 

Ikiroudan muodostamat palsasuot lienevät ensimmäinen Suomesta häviävä 
luontotyyppi. Kylmien vesien lohikalat, kuten rautu, kärsivät vesien lämpenemi-
sestä. Lämpeneminen luo edellytykset myös vieraan lajiston leviämiselle. Lapissa 
tulokaslajien määrä ja merkitys on toistaiseksi vähäinen, mutta Etelä-Suomessa jo 
huomattava.

Muutokseen voi varautua, ei juuri vaikuttaa
Pitäisikö lajiston muuttumista luonnonsuojelualueilla edistää vai hidastaa? Koska 
muutosta ei voi estää, luonnonsuojelualueverkon tulisi tarjota mahdollisuudet lajien 
siirtymiselle uusiin elinympäristöihin. Vieraiden lajien leviämistä on alkuperäisen 
lajiston suojelemiseksi syytä torjua. Laajoja metsätuhoja on rajoitettava mahdol-
lisesti myös luonnonsuojelualueilla. Muutosten havaitseminen, ymmärtäminen ja 
hallinta edellyttää nykyistä parempaa luonnon tutkimusta ja seurantaa.

Lapin laajoja luonnonsuojelu- ja erämaa-alueita ei voi erottaa ympäristöstään. 
Muiden alueiden käyttö vaikuttaa luonnon muutosta edistävästi tai hidastavasti ja 
vaikutus ulottuu myös suojelualueille. Tämä koskee niin vieraiden lajien torjumista 
kuin talousmetsien käsittelyä. 

Kuvaan on merkitty yli 
500 hehtaarin suojelu-
alueet ja suojeluohjel-
makohteet.
The figure includes 
conservation areas 
and conservation 
programme areas 
larger than 500 ha.

Lähteet: Suomen 
ympäristökeskus;
Metsähallitus
Sources: Finnish 
Environment Institute; 
Metsähallitus

Luonnonsuojelualueet  metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin 
Nature conservation areas by forest vegetation zone

Suojelualueverkosto on Lapin 
tunturialueilla kattava, metsäalueilla 
sitä on vielä täydennettävä ainakin 
ekologisin yhteyksin ja talousmetsien 
luonnonmukaisella käsittelyllä. Etelä-
Lapissa tarvitaan myös hakkuin 
ja ojituksin käsiteltyjen alueiden 
palauttamista luonnontilaan. 

DD-591 sum total temperature limit. 
According to the model, by adding one degree to the mean 

July temperatures, the forest transition zone would move 
approximately 30 km northwards. With an addition of three 
degrees the suitable area for Scots pine forests would be 
expanded to cover the entire northern Lapland, excluding the 
very highest regions. Local factors have a strong influence in 
the altitude of the zone; on steep slopes the zone is narrower 
and clearer than on mild ones, and on an individual fell the 
forest zone is often lower than on a chain of fells. 

This is, however, only a computational, theoretical prediction 
- the truth is that the change is an extremely complicated 

Kartta: Metsäntutkimuslaitos
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Climate is warmig slightly
Climatologists widely agree that man-induced global climate 
change has been initiated on Earth. The most significant reason 
for the change is increased amounts of greenhouse gases 
(GHG) in the atmosphere as a result of the use of fossil fuels 
(coal, crude oil, natural gas). Combustion of fossil fuels also 
generates small suspended particles that are detrimental to 
health and restrain warming.

When viewed on a large scale, 
the changes are clearly evident
The mean global temperature has risen approximately 0.5 
ºC since the 1970s. In Finland the strongest rise has been 
observed in spring temperatures. Springs have become almost 
2 ºC warmer over the past 150 years, while winters have 

become milder in the past 30 years.
On a large scale the changes are easier to observe, because 

local year-to-year variation can hide the phenomenon. 
The change is easier to detect by monitoring the global 
temperature rather than observing local temperatures or 
seasonal phenomena of an individual site.

Impact on Lapland
It has been predicted that climate in Lapland will continue 
to have marked fluctuation, but cold winters will become 
rare and mild ones common. Precipitation during winter 
will increase and rains will be heavier. Predictions do not 
specifically indicate more storms, but typical low-pressure 
paths, or storm patterns, may change.

Tree-rings Are Data Records: This is not the first warm period on Earth
Climatic changes can be traced from several annually overlying 
layers of natural phenomena, such as tree-rings, pollen, ice 
sheets, sediments in lakes, mineral deposits, corals and in 
occurrence of certain species. These natural archives are called 
proxy data. They have become source material for research into 
climate change. Proxy data can be analysed to reveal information 
dating back millions of years.

Tree-ring chronology of the Scots pine 
Professor Matti Eronen started to compile a tree-ring 
chronology of trees in Lapland as early as in 1974. It took a 
quarter of a century until a tree-ring chronology, with one-

year accuracy over 7,638 years, was created by measuring 
living and dead standing trees, old buildings, and sub-fossil 
pine logs dug out from sediments at the bottoms of mires 
and lakes. The temporal range of his tree-ring chronology of 
coniferous trees is the second longest in the world and it has 
become one of the research tools used for studying global 
climate change.

Research has shown that forests in Lapland were preserved 
through the warm Atlantic period that prevailed 6,000 – 4,000 
years ago. Summer temperatures were as much as 2–4 degrees 
higher than today. It seems that the warm period did not cause 
any abrupt changes; for example, ice sheets survived without 

significant melting.
If climate conditions remain favourable during the next 

twenty years, the forest transitional zone will once again be 
moved slightly higher and further north. This would approach 
the Atlantic forest region, which was 100-200 metres higher 
than the current zone and locally even 80 kilometres further 
north.

Warm weather increases yield
Professor Heikinheimo’s transitional zone experiments 
performed as early as in the 1920s provide information about 
the adaptation of coniferous trees to a warming climate. When 
trees indigenous to various parts of Europe were planted 
in Finland, it was proven that trees can adapt to a warmer 
climate. Scots pines and Norway spruces transplanted from 
Lapland have doubled their growth in southern Finland where 
the temperature is 4-5 degrees warmer.

Intensified growth of trees is mainly a positive effect. The 
rotation period and cutting intervals are shortened, while 
the need for silvicultural practices on seedlings is increased. 
The silvicultural region is moving northwards. Introduction 

of more southern tree species in Finland is limited by the fact 
that trees to be harvested after 60–80 years have to be able 
to grow successfully already today. 

On the other hand, warm weather may increase rotting 
and introduce new insect pests to Finland. When soil remains 
unfrozen during winter, there is increased damage to land 
caused by machinery and increased risk of fungal diseases. 
Wood harvesting on mires may become impossible. Warm 
winters increase respiration of Norway spruces and their 
growth may be diminished in the following summer. 

Hence, important criteria to enhance the yield include the 

selection of tree species and timing of silvicultural practices, as 
well as using lighter machinery and professional labour. 

No traceable changes as yet
So far tree-rings and hourly recorded girth band measurements 
do not indicate a change in the forest yield capacity in Finland. 
More profound impacts of the change may be targeted 
elsewhere: desertification will be increased in tropical areas, 
forests will be destroyed through fires in areas where fire 
fighting is less efficient, and growth of Norway spruce will be 
declined in areas suffering from humidity during winter and 
drought during summer.

Forest Transitional Zone Higher And Further North
The forest transition zone and tree lines retreated during 
the 1900s, which was the warmest century in a thousand 
years. The tree line of Scots pine retreated during the past 
200 years an average of 140 metres per year; it is now about 
30 kilometres from the forest transition zone. However, the 
retreat does not occur evenly, it proceeds in steps.

The population density at the tree line zone has also grown 
during the 1900s. The age distribution of Scots pine population 
depends on the location of the population in relation to the 
forest transition zone. At a distance of less than five kilometres 
from the forest transition zone the share of young pines is 
considerable. Further north the age distribution changes to 

chain of events. Retreating and advancing are two different 
phenomena. Without interference, such as fires, cuttings, or 
storms, the retreat of the forest transition zone can be slow, 
even if the environment changes. Factors affecting the advance 
include, at least, the spreading mechanism, grazing, as well as 
snow and wind conditions.

Species Adapt To Change Examples: autumnal moth (Epirrita autumnata) and reindeer
multi-peaked, which reflects the emphasized meaning of good 
seeding years for regeneration. 

The density of the existing population has the biggest impact 
on the number of seedlings: the denser the trees grow, the 
higher the number of new seedlings. The annual number of new 
seedlings has relatively little to do with climatic factors, but 
the meaning of these factors increases towards the north.

Predictions on the proceeding forest transition zone
A statistical model based on spatial data from National 

Board Of Forestry nature inventory combined with long-term 
weather observation data indicates that the forest transition 
zone is at the +12.2 ° mid-July mean temperature curve or 

The NAO phenomenon, North Atlantic Oscillation
NAO or the North Atlantic Oscillation, is an atmosphere-sea phenomenon related 

to ENSO or the El Niño–Southern Oscillation in the Pacific. Climatic oscillations 
on an annual timescale are complicated and they have a significant effect on climatic 
conditions in wide areas.

 The NAO phenomenon is measured from the difference between the Icelandic low 
and Azores high pressure regions. The larger the pressure difference, the stronger 
are the low and high pressures and western winds in the Mid-Atlantic between these 
regions. Profound pressure differences can prevail for years and cause certain types 
of winds to dominate the weather in wide regions.

 The NAO indexes have been monitored since 1800s. NAO typically oscillates at 
2-3 and 4-6 years intervals. When the NAO index is positive, western winds prevail in 
the Atlantic. The temperatures in Europe and in Russia are high, especially in winter. 
Southern Europe is short of rainfall, but England and Fennoscandia have more rain 
than usual.

 The NAO phenomenon with its meteorological explanation is not completely 
understood. The essential factor in the formation of NAO is ocean currents and the 
Gulf Stream, in particular. Other important factors are also the salt concentration 
and temperature of sea water which affect, for example, the snow and ice conditions 
around the ocean streams. If more snow and ice melts than new is generated, the 
melted ice dilutes salinity in sea water. This, in turn, changes ocean streams due to 
diminished density of sea water. Hence, the sea, air and ground are in eternal flux and 
interaction with each other.

Insects benefit from increasing 
temperatures
Climate sets tight limitations to the northern distribution of 
poikilothermic insects. Global warming would have effects on 
damage caused by insects especially in the north.

The minimum winter temperature limits the damage range 
caused by the autumnal moth. If mild winters continue, cold 
weather will not destroy larvae of the autumnal moth. On the 
other hand, if summers also become warmer, birch damage 
may be reduced due to improved recovery capability of the 
birch.

The most recent extensive wide-range extinction of birch 
occurred in the mid 1960s. According to a biotype survey of 
northern Lapland, only about half of the destructed areas 
have recovered.

Reindeer both benefit and suffer 
Increasing precipitation means a thick snow blanket at least 
during mid-winter. In the alternating early-winter weather 
conditions it is common that an ice sheet is formed on 
the snow cover. These issues make it difficult for reindeer 
to graze and also reduce the number of calves and their 
chances of survival. 

Global warming may, on the other hand, make the winter 
shorter. Increasing summer temperatures increase insect 
populations, except if spring is simultaneously early and dry, 
which destroys mosquitoes and black flies before they hatch. 
If the insect season is intensive, it has effects even in the 
autumn, especially as low carcass weights of calves. Higher 
temperatures and precipitation amounts are advantageous to 
moss and shrubs that gain space from reindeer-lichen. 

Conservation Areas Make the Change Softer
 The most important task set for conservation areas is to 
preserve nature in its original state. The wilderness is a place 
where nature is protected for natural livelihoods, and herding 
and hunting. From the point of view of these objectives global 
warming is a threat. From certain species climate change can 
be fairly quickly identified; several migrating birds, for example, 
arrive earlier than usual. However, slowly but surely, entire 
ecosystems will change.

Endangered Arctic nature
The effects of climate change will be the heaviest on the 
northern regions. In Finland, especially our Arctic nature is 
threatened with being caught between the forest transition 

zone and the Arctic Ocean. Especially sensitive are the Arctic 
biotopes and species already living at the extreme limits of 
their distribution area. 

The palsa mires caused by permafrost are likely to be the 
first mire type to disappear from Finland. Salmonoids of cold 
waters, such as the Arctic char, suffer from warming water 
temperatures. Warming also paves the way for spreading of 
non-indigenous species. For the time being, the number of non-
indigenous species is small in Lapland, and they are insignificant, 
but in southern Finland they are already noticeable.

We can be prepared for the change
Should fluctuation of biodiversity be enhanced or restrained 

in the natural conservation areas? Since we cannot prevent 
the change, the conservation network should provide means 
for transition of species to new habitats. Yet introducing non-
indigenous species should be banned to protect the indigenous 
species. Wide areas of forest damage may have to be limited 
also in conservation areas. Identifying, understanding and 
controlling change necessitates improved research and 
monitoring of nature.

The vast natural conservation and wilderness areas in 
Lapland cannot be separated from their surroundings. The 
use of other areas will enhance or hinder the change occurring 
in nature and the impact will also cover conservation areas. 
This includes repelling non-indigenous species as well as 
commercial forest practices.

Toisaalta...
Mikä on alkuperäistä - kehittyykö luon-
nonsuojelualueista alkuperäisyyttä vaalien 
epäluonnollisempia kuin niiden ympäristö? 
Uhkaako lajiston leviämiskysymyksiä 
samankaltainen tilanne kuin Lapin maan-
käyttöä? Pohditaanko tulevaisuudessa sitä 
mikä laji oli täällä ensin?

Yet…
What is indigenous - through preservation 
of indigenousness, will natural conservation 
areas become more unnatural than in their 
original state? 
Are the issues of new non-indigenous species 
faced with a similar threat of conflict as the 
use of land in Lapland? Are we fighting about 
who was here first?

Naali (Alopex lagopus) on yksi niistä 
arktisista lajeista, joiden elinympäristö 
kapenee ilmaston lämmetessä. Joillakin 
arktisilla alueilla naalien tiedetään jo 
peräytyneenkin yhä pohjoisemmas 
ja korkeammalle . Nykyisen lähes 
olemattoman naalikannan syynä Suomessa 
on kuitenkin vähäinen ketunmetsästys. 
The Arctic fox (Alopex lagopus) is one 
of the Arctic species that is losing its 
habitat due to global warming. In some 
Arctic areas it has been observed that the 
Arctic fox has already retreated further 
north and to higher altitudes. The reason 
for the currently almost nonexistent Arctic 
fox population in Finland is, however, the 
reduced amount of fox hunting.

The network of natural 
conservation areas on the fells 
of Lapland is extensive, but 
in forested areas ecological 
links must still be replenished 
and natural management 
practices must be implemented 
for commercial forests. 
Furthermore, areas in southern 
Lapland that have been treated 
with cuttings and drainage must 
be returned to the natural state. 

Reference: Climate Change Seminar of Finnish Forest Research Institute,  Rovaniemi 24.11.05. 
Timo Helle, Vesa Juntunen, Kari Mielikäinen,  

Kari Mikkola, Mauri Timonen,  
Pertti Itkonen (Metsähallitus),  

Heikki Tuomenvirta (Finnish Meteorological Institute),  
Tarmo Virtanen (University of Helsinki).

KO 1049/024.06/MiVu, JHyv, background foto Mikko Jokinen 

Foto: Tarmo Virtanen

Siulaan valmistettu viisimetrinen taulu kertoo ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista .       Taulun tietosisältö perustuu syksyn 2005 tutkimuspäivän esityksiin . Tuotanto Mirja Vuopio  
                 ja Jouni Hyvärinen .
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THE IMPACTS OF TOURIST DESTINATIONS ON TERRITORY 

OCCUPANCY AND BREEDING PERFORMANCE OF THE  

GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos) IN NORTHERN FINLAND 

Jukka Jokimäki1, Esa Huhta2,  

Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki1,  

Maarit Ukkola3, Pekka Helle3, Tuomo Ollila4  

The expansion of tourism into pristine areas may have 

negative impacts on disturbance-sensitive species. We 

analysed whether the vicinity of tourist destinations 

influences the territory occupancy and nesting success 

of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos). Data (138 ter-

ritories) were from the years 1990–2004. The distances 

of the territories with respect to tourist destinations 

were measured using GIS. 

About 25% of the territories were empty, in 33.8% 

the parent(s) were present or the nest was decorated, 

in 8.2% breeding was unsuccessful, and in 33.4% it 

was successful. In the cases where breeding had be-

gun (n = 893), 19.6% of the breeding attempts were 

unsuccessful and 80.4% were successful. The nearest 

nest located on average 9 865 m from the tourist des-

tination, whereas the nearest successful nest located 

at the mean distance of 10 297 m. The size of the 

tourist destination did not affect the distance of the 

nearest successful nest to the destination. The terri-

tory occupancy decreased during the years especially 

in the large-sized tourist destinations with many visi-

tors in April. We found that the territory occupancy 

and breeding success varied between the tourist des-

tinations. There was also a strong year-impact on the 

territory occupancy and breeding success (Table 3). 

The area of the tourist destination did not affected 

territory occupancy and breeding success. Human 

activities such as the amount of ski tracks and snow-

mobile routes decreased the territory occupancy level 

and breeding success of the Golden Eagle. 

The Golden Eagle might be a suitable species for 

monitoring the early impacts of tourism on the nature. 

The differences in nesting success between the tour-

ist destinations were probably due to differences in 

a landscape structure around the tourist destinations. 

The landscape structure around some tourist areas 

may be more suitable for Golden Eagle to hunt its 

prey. The decreasing trend in the territory occupancy 

in surroundings of large tourist destinations was prob-

ably due to stronger human induced disturbance. 

Landscape managers should pay special attention 

while planning the cross-country skiing routes and 

snow-mobile driving routes around the tourist desti-

nations and near the nest sites of the disturbance sen-

sitive species. A GIS-assisted view combined with a 

designated buffer zone distance could be one possible 

tool for reducing the potential disturbance caused by 

tourist destinations to Golden Eagles. Landscape eco-

logical understanding of a disturbance-sensitive spe-

cies of wilderness, like the Golden Eagle, would be of 

central importance to control negative impact caused 

by increasing recreational activities. This project is 

a part of the EU LIFE Environment funded project 

LANDSCAPE LAB. 

Figure 3.  Mean territory occupancy rate of the Golden Eagle 

in 1990–2004 in tourist destinations with high amount of 

registered visitors (>33,000 visitors/April, line 1) and small 

amount of registered visitors (<15,000 visitors/April, line 2) 

in northern Finland.

Table 3.  The impact of the tourist destination and year on 

the territory occupancy (occupied vs. unoccupied) and nesting

territory occupancy (occupied vs. unoccupied) and nesting 

success (successful vs. unsuccesful) of the Golden Eagle.  

Occupancy ±S.E. Wald ² P 

Tourist destination 0.045±0.016 7.743 0.005

Year 
-0.044±0.015 8.447 0.004

Nesting success ±S.E. Wald ² P 

Tourist destination 0.061±0.029 4.409 < 0.05

Year 
0.065±0.025 6.648 0.010

Table 2. The number of cases of empty territories, territories 

with parent(s) in the territory or nest(s) decorated, 

territories where breeding had begun, but nesting was 

unsuccessful, and territories with successful breeding in 

different tourist destinations. Data from 1990 to 2004. 

Destination Empty Parent(s) Breeding Breeding Total N

 territories present or started, started,  

 
 nest decorated unsuccessful successful 

Levi 65 93 21 60 239

Ruka 11 29 5 41 86

Ylläs 57 83 23 64 227

Saariselkä 48 46 5 37 136

Ounasvaara 42 54  6 62 164 

Isosyöte 80 68 25 58 231

Luosto 33 61 18 77 189

Pyhä 25 49 12 73 159

Sallatunturi  7 40 9 67 67

Olos 63 64 19 52 198

Suomu 31 56 15 68 170

Pallas  69 84 17 59 229

Figure 2. Map of the tourist 

destinations used in the study.

Ph.D. Esa Huhta

esa.huhta@metla.fi

Figure 1. Golden Eagle (Aquila chrysaetos). Photo Jorma Luhta.

1) Arctic Centre, University of Lapland, www.arcticcentre.org/landscapelab

2)  Finnish Game and Fisheries Research Institute, Oulu Game and Fisheries Research, www.rktl.fi

3)  Finnish Forest Research Institute, Kolari Research Unit,  www.metla.fi

4)  Metsähallitus, Natural Heritage Services, www.metsa.fi
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Table 1. The basic features of the tourist destinations. The five 

letters in Categories column indicate the size of the tourist 

destination based on the number of beds (1st letter), the 

registered overnights in April 2003 (2nd letter), the area of 

the tourist destination (3rd letter), the length of ski tracks 

(4th letter) and the length of snowmobile routes (5th letter) 

the letter “L” refers to large-sized, “M” refers to medium-

sized and “S” refers to small-sized tourist destination. 

Destination Number  Registered Area       Length(km) of Categories

 of beds  overnights (km²) ski  snowmobile 

 
 in April  tracks  routes       

Levi 16000 33014 - 230 750 LLLLL

Ruka 16000 36712 1250 216 500 LLLLL

Ylläs 16000 40242 3600 320 300 LLLLM

Saariselkä 11000 33772 - 240 1000 LLLLL

Ounasvaara  - - - 100 530 LLLSL

Isosyöte 5000 - 740 120 197 MSMMM

Luosto 3500 14363 793 95 250 MSMSM

Pyhä 3500 14363 1613 70 250 MSLSM

Sallatunturi 2500 9947 400 110 160 MSMMS

Olos 2000 - 130 200 45 SSSMS

Suomu 1500 - 70 40 150 SSSSS

Pallas 130 - 5 160 150 SSSMS
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