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Kuva: M
ikko Paartola

Olen kirjoittanut tällä paikal-
la vuosien varrella parikin kertaa 
(4/2006, 3/2009) ilmastonmuu-
toksen aiheuttamasta huolesta. 
Valitettavasti tähän aiheeseen on 
taas syytä palata, kun Kansainvä-
lisen ilmastopaneelin IPCC:n tuo-
reimman raportin julkaisemises-
ta tätä kirjoittaessani on kulunut 
vasta kaksi viikkoa.

Maapallon ilmasto on jo 
muuttunut ja on edelleen kiihty-
vällä vauhdilla muuttumassa, se 
on jo hitaammankin pakko uskoa. 
Odotettavia muutoksia ovat aina-
kin merenpinnan nousu ja monin 
tavoin äärevämmät sääolot, kui-
vuus, kuumuus ja rankkasateet. 
Pohjoisilla alueilla, siis myös Suo-
messa, kasvukausi tulee pitene-
mään. Ainakin tänä vuonna kas-
vukauden piteneminen ja lämpe-
neminen ovat selvästi havaittavis-
sa. Kasvukauden tehoisaa lämpö-
summaa kuvaava käyrä kulki ko-
ko kesän ajan reippaasti normaa-

livaihtelun yläpuolella, eikä kasvu-
kausi ole Ilmatieteen laitoksen ti-
lastojen mukaan vieläkään kunnol-
la päättynyt. Pitkästä ja lämpimäs-
tä kasvukaudesta ei kuitenkaan ole 
viljelijällekään paljon iloa, jos kuu-
kausia kestävä helle ja kuivuus vie-
vät sadon. Kasvukauden lämpe-
neminen ja pidentyminen tienne-
vät jatkossa myös pahenevaa rikka-
ruoho- ja tuhohyönteisongelmaa.

Luonnonkasvien kannalta pi-
dentyvät kasvukaudet tarkoittavat 
kovenevia aikoja pohjoiselle lajis-
tolle. Jo nyt on havaittu, että tun-
turikankaiden kasvipeite on muut-
tumassa ja lumensuojaamilla pai-
koilla lehtensä karistavat varvut, 
muun muassa mustikka, korvautu-
vat ainavihannalla variksenmarjal-
la. Variksenmarjan karike happa-
moittaa maata ja hidastaa ravintei-
den kiertoa, ja sillä on myös kemial-
lisia haittavaikutuksia muuhun la-
jistoon. Ympäristö yksipuolistuu ja 
tasapäistyy. Myös jäkäliköt ovat vä-

henemässä ilmastonmuutoksen 
seurauksena, eivät enää pelkäs-
tään ylilaidunnuksen vuoksi. On 
kuitenkin odotettavissa, että ra-
vinteikkaimmat kasvupaikat tule-
vat muuttumaan vielä karuja no-
peammin. Karummilla metsämail-
la muutos käynnistyy hitaammin 
muun muassa vallitsevan lajis-
ton pitkäikäisyyden vuoksi, minkä 
seurauksena niiden ”muutosvel-
ka” saattaa kasvaa. Tästä taas saat-
taa seurata, että myöhemmin ta-
pahtuva muutos on sitäkin nope-
ampi ja selvempi.

Vaikka IPCC:n raportti on ka-
rua kertomaa, siihen sisältyy myös 
optimismia ja uskoa, että pahin 
muutos on vielä torjuttavissa, jos 
toimiin ryhdytään välittömästi. It-
se kullakin olisi varmasti aihetta 
katsoa peiliin ja miettiä tarkem-
min omaa suhdettaan tilantee-
seen ja omia mahdollisuuksiaan 
muutoksen hillitsemiseen. 

— Mikko Piirainen
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