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Boreaalinen vyöhyke ja
ilmastonmuutos
• Pohjoinen havumetsävyöhyke

• Kattaa noin 15% mantereiden pinta-
alasta

• Merkittävä hiilinielu- ja varasto
• Osittain epäjatkuvan ikiroudan

aluetta
• Ilmaston lämpeneminen voimistuu

kohti korkeita leveysasteita
• Muutoksia mm. sadannassa ja 

lumipeitteessä
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Chadburn et al., 2017.

Kuva: Woodwell Climate Research Center



Suomi lämpenee keskimääräistä
nopeammin

• Muutos Suomessa yli 2°C
• Globaali muutos ~1°C
• Talvet ovat lämmenneet kesiä 

enemmän (> 3°C)
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Vaikutukset näkyvät jo
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Ilmastonmuutos etenee
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Venäläinen et al., 2020



Maan kantavuus heikkenee ja 
tuulituhojen riski kasvaa
• Talvien lauhtuessa roudan 

syvyys pienenee ja routa-
aika lyhenee
 Vaikutuksia mm. 
metsäsektorin 
toimintaedellytyksiin

• Tuulituhot lisääntyvät, vaikka 
myrskyisyydessä ei 
ennusteta isoja muutoksia
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Venäläinen et al., 2020



Lumituhot lisääntyvät pohjoisessa

• Lisääntyvien
talvisateiden myötä
lumikuorma kasvaa
etenkin pohjoisessa

• Etelä- ja Keski-
Suomessa sade tulee
yhä useammin vetenä
vähentäen lumituhoja
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Venäläinen et al., 2020



Metsäpaloriski kasvaa
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• Ilmaston lämpeneminen 
vaikuttaa metsäpaloille 
suotuisien olosuhteiden 
syntymiseen

• Kuivuusjaksot
• Haihdunta
• Paloaineksen kosteus

• Epävarmuuksia liittyen 
mm. sadannan 
muutoksiin

Backman et al., 2021



Bioottiset riskit
saattavat lisääntyä
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• Lämpenevä ilmasto vaikuttaa 
tuhohyönteisten 
levinneisyyteen ja 
yleisyyteen

• Kirjanpainajat runsastuneet 
ilmaston lämpenemisen 
myötä

• Lehtinunnan runsastuminen
talvilämpötilojen kohoamisen
myötä (-27 °C )

• Vektorivälitteisten tautien 
esiintymisessä muutoksia

Venäläinen et al., 2020



Vaikutukset ketjuuntuvat
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Venäläinen et al., 2020

• Vaikutukset ketjuuntuvat 
ja tapahtuvat eri 
mittakaavatasoilla

• Vaikutusten 
ennustaminen 
paikallisella tasolla 
haastavaa 



Katse pienilmastoon
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Haesen et al., 2021

Makroilmasto +22°CMikroilmasto +20°C

Kosteus, lämpötila
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Tmikro < Tmakro Tmikro > Tmakro



Kohti tarkempia
vaikutusmalleja
• Useimmat

vaikutusennusteet
perustuvat karkean
erotuskyvyn
ilmastotietoon

• Uudet aineistot ja 
mallinnus
mahdollistavat
pienilmastollisen
vaihtelun kuvaamisen

• Pienilmasto voidaan
huomioida metsien
vaikutusmalleissa
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Kuva: Iris Aalto



Yhteenveto
• Ilmastonmuutos aiheuttaa 

moninaisia riskejä 
boreaalisille metsille, 
mutta saattaa myös 
parantaa puiden kasvua

• Riskien arviointia 
hankaloittavat 
ketjuuntuvat vaikutukset, 
jotka tapahtuvat eri 
mittakaavatasoilla 

• Pienilmaston huomioiva 
vaikutusmallinnus tuo 
uutta tietoa boreaalisten 
metsien herkkyydestä 
ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille
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Kiitos! 
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