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Seuranta-aineistot ‒ ilmastokestävän  

luonnonvaratalouden kivijalka 

Luonnonvaratalous on altis lukuisille riskeille ja ilmastonmuutoksen haasteille, mikä edellyttää 

ennakoivia ja mittavia varautumis- ja sopeutumistoimia. Pitkäaikaiset, systemaattiset ja laajan 

olosuhteiden ja toimenpiteiden kirjon kattavat luonnonvara-alan seuranta-aineistot ovat 

korvaamaton perusta, jolle rakentaa ilmastokestävää tulevaisuutta sääriskien muuttu-

essa ja voimistuessa. 

Luonnonvara-alojen kasvaviksi ennakoituja säähän liittyviä riskejä
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Luonnonvarakeskus (Luke) teki kattavan koosteen meneillään olevista biotalouden seuranta-

tutkimuksista osana Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hanketta. Ta-

voitteena oli saada käsitys maa-, metsä-, kala- ja porotalouden aineistojen laajuudesta, 

ajallisesta ja maantieteellisestä kattavuudesta sekä hyödynnettävyydestä ja merkityksestä 

ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallinnalle ja sopeutumisen seurannalle. 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) biodiversiteettiseurannat vahvistavat merkittävästi so-

peutumisvalmiutta tuottamalla tietoa potentiaalisten tuholaisten, kuten havununnan kannan-

muutoksista. Yhdistämällä seurantojen aineistot tietoihin säähän liittyvistä vaaratekijöistä 

voidaan varautumista tehostaa esimerkiksi aiempaa tarkemmilla kuivuus- ja tulvariskien en-

nakoinneilla.  

Kuka on vastuussa sopeutumisen onnistumisesta? 

Tässä Policy Brief’issä tarkasteltavat maa-, metsä-, kala- ja porotalouden seuranta-aineistot 

on tuotettu pääosin Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimesta. Niiden hankinta toteutetaan niin 

julkisella rahoituksella kuin vapaaehtoistyöllä. Osa aineistojen keruusta on lakisääteistä. 

Aineistojen keruumenetelmiä on kehitetty jatkuvasti. Kehittämisessä on pyritty tehosta-

miseen, mutta samalla on varmistettu, että ilmiöiden pitkäaikavälin tarkasteluun saa-

daan katkeamaton sarja aineistoa. 

Aineistot ovat monipuolistuneet aikojen saatossa 

tietotarpeiden kasvettua ja aineistojen arvon konkre-

tisoiduttua. Rahoituksen sirpaleisuus ja epävarmuus 

jatkuvuudesta ovat kuitenkin samalla kasvaneet. 

Tähän asti on tehostamisella onnistuttu vastaamaan 

säästö- ja supistuspaineisiin ilman, että aineistojen 

arvo olisi merkittävästi vähentynyt. Tehostamises-

sa on kuitenkin myös rajansa, ja hallitsemattomasti toteutettuna se voi johtaa tilantee-

seen, jossa tietopohjan luotettavuus kärsii juuri, kun ilmastonmuutoksen haasteisiin 

tulee vastata. Muuttuviin riskeihin varautumiseksi tarvitaan seurantaan perustuvaa tietoa 

sääilmiöiden ja ympäristön vuorovaikutusmekanismeista. Vaikka uudet tekniikat mahdollista-

vat uudentyyppisiä seurantoja, tiettyjen perusaineistojen korvaaminen on lähes mahdotonta 

ja niiden keräys tulee varmistaa. Tämä voi edellyttää uusien rahoitusmallien luomista sillä 

osaksi erillisiä tutkimushankkeita pitkäaikaisseurantaa ei voi rakentaa. Viralliset lajikekokeet 

ovat esimerkki toimintamallien muutoksista. Aineistot ovat toki kokeneet supistuksia, mutta 

hallitusti, kun supistuksia on tehty rinnan menetelmien jatkuvan uudistamisen ja rahoituspoh-

jan vahvistamisen kanssa. Näitä on tuettu tutkimushankkeilla.  

Menestyvä biotalous on ilmastokestävää ja varautunut ilmas-

toriskeihin 

Biotalous nojaa uusiutuviin luonnonvaroihin ja menes-

tyminen edellyttää luonnonvarojen kestävää käyttöä 

ja tuotantovarmuutta. Tämä tarkoittaa niin ajallista, 

paikallista, määrällistä kuin laadullistakin ennakoi-

tavuutta. Sää- ja ilmastoriskit haastavat ennakoitavuu-

den, vieläpä yhä voimallisemmin ilmastonmuutoksen 

edetessä ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. 
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 Luonnonvara-alojen seuranta-aineistojen kuvailu pääpiirteissään 

 
 

MAATALOUS 

 7 aineistoa 

 Käynnistetty 1920‒2005 

 Lajikekehitys, viljelyjärjestelmät, tuotantoalat, 

sadot, kasvitautien, hometoksiinien, tuholais-

ten ja rikkakasvillisuuden muutokset 

 Pääosin jatkuvaa ja valtakunnallisesti  

kattavaa 

 Kasvintuhoojakartoitukset supistuneet 

huomattavasti ja niihin kohdistuu hanke-

rahoitteisina suurin edelleen supistamisen 

uhka 

 Julkis-, asiakas- ja hankerahoitteista 

 

METSÄTALOUS 

 11 aineistoa 

 Käynnistetty 1922‒2014 

 Metsävarojen ja metsien tila, metsän kasvu, 

metsikködynamiikka ja metsätuhot, eri alkupe-

rien sekä vieraiden puulajien sopeutuminen, 

metsäpuiden fenologia, siementuotanto ja -

huolto, pikkunisäkäslajien esiintyminen ja tu-

hot, metsäympäristön tila, ympäristövaikutuk-

set, marjasadot ja virkistyskäyttö 

 Jatkuvaa ja valtakunnallisesti kattavaa 

 Supistuksia kautta linjan, merkittävimpiä 

metsien tilan, kasvun, fenologian ja sie-

mentuotannon osalta, joihin kohdistuu 

myös suurin edelleen supistamisen uhka 

 Julkis- ja jossain määrin hankerahoitteista 

  

KALATALOUS 

 20 aineistoa 

 Käynnistetty pääosin 1960- ja 1980-luvuilla 

 Vesistöjen kalakannat, poikastuotanto, ikäja-

kauma sekä joki- ja täplärapukantojen kehi-

tys, istutusten tuloksellisuus sekä järvien ja 

jokien ekologinen tila 

 Pääosin jatkuvaa sekä valtakunnallisesti tai 

alueellisesti kattavaa 

 Säästöpaineet maltillisia 

 Julkis- ja hankerahoitteista 

POROTALOUS 

 2 aineistoa 

 Käynnistetty 1969 ja 1995 

 Talvilaidunten määrä, laatu ja käytettävyys, 

tärkeimmät ravintokasvit, porojen lisääntymi-

nen, syntyvyys, kasvu ja perimä 

 Toinen jatkuva, toinen jaksottainen; alueelli-

sesti kattavia 

 Säästöpaineet vähäisiä 

 Julkis- ja hankerahoitteista 

 

Sopeutuminen on välttämättömyys menestyvälle biotaloudelle. Se edellyttää investointe-

ja itse sopeutumistoimien ja riskinhallintamenetelmien kehittämiseen ja käytäntöön vientiin. 

Niiden merkitys on arvioitavissa kustannus-hyöty-tarkasteluin. Sopeutumiseen tarvitaan myös 

kattavaa ymmärrystä, joka on johdettavissa korkealaatuisista aineistoista. Näin tuloksena 

saadaan toimivia ratkaisuja yhteiskunnalle mahdollisesti kalliiden harharetkien sijaan.  
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Esimerkkejä keinoista parantaa luonnonvara-alan ilmastokestävyyttä  

ja ilmastoriskeihin varautumista 

Sopeutumalla Jalostuksella Lisäämällä  
geneettistä  
monimuotoisuutta 

   

 VESITALOUDEN HALLINTA-

JÄRJESTELMÄT 

 TAUTI- JA TUHOLAISRIS-

KIEN ENNAKOINTI JA  

TORJUNTA 

 LAJIEN JA LAJIKKEIDEN 

ALUEELLINEN  

SOVELTUVUUS  

 KESTÄVYYS, TOIPUMIS-

KYKY JA MENESTYMIS-

VARMUUS 

 TAUTIEN JA TUHOLAISTEN 

KESTÄVYYS 

 YLEINEN  

SOPEUTUNEISUUS 

 MONIPUOLISEN GEENIPE-

RIMÄN HYÖDYNTÄMINEN 

JALOSTUSOHJELMISSA 

 MONIPUOLISTEN  

LAJIKEVAIHTOEHTOJEN  

TARJONTA  

Lisäämällä  
järjestelmätason  
monimuotoisuutta 

Hälytys- ja  
varoitusjärjestelmät 

Maahantuonnin  
valvonta ja rajoitteet 

   

 MONOKULTTUURIALOJEN 

VÄHENTÄMINEN 

 TUOTANTOMUOTOJEN 

HAJAUTTAMINEN ALUEEL-

LISTAMISEN SIJAAN 

 ALUETASON JA MAISEMA-

RAKENTEIDEN MONIMUO-

TOISUUS 

 MYRSKYT, ÄÄRI-ILMIÖT 

 PITKÄKESTOINEN HELLE 

JA KUIVUUS 

 KASVINTUHOOJAT 

 KANSAINVÄLINEN  

TAIMIKAUPPA 

 SAASTUNEET  

BIOMATERIAALIT 

Kuinka pitkäaikaisaineistot palvelevat sopeutumista 

Luonnonvara-alan pitkäaikaisaineistot palvelevat ilmastonmuutoksen aiheuttamien tai vahvis-

tamien riskien hallintaa. Sopeutumistoimien ja riskien hallintakeinojen kehittämisen ohella 

aineistot tuottavat tietopohjan, joka mahdollistaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen seuran-

nan. Erilaisiin sää- ja ilmastoriskeihin varautumiseksi tarvitaan tietoa haavoittuvuudesta (pit-
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käaikaisseurannat) ja vaarasta (vahingot ja vaikutusmekanismit) sekä niiden muuttumisesta 

pitkällä aikavälillä. 

Pitkäaikaisaineistojen anti ilmastonmuutoksen hallintaan luonnonvara-aloilla 

 
 

MAATALOUS 

 Kasvilajien alueelliset muutokset suhteessa 

sääriskeihin ja niiden muutoksiin 

 Sääriskien vaikutus alueellisesti: myöhäisten 

lajien ja lajikkeiden viljelyn laajeneminen ja 

sen aiheuttamat riskit tuotantovarmuudelle 

 Kasvitautien, tuhohyönteisten ja rikkakasvien 

esiintymisessä ja lajistossa tapahtuvat muu-

tokset sekä niiden yhteys muuttuvaan ilmas-

toon, säänvaihteluun ja ääri-ilmiöihin 

 Kasvintuhoojariskien ennakointi ja riskienhal-

lintamenetelmien kehittäminen 

 Lajikeherkkyys sääolojen ja kasvintuhoojaris-

kien muutoksille, säänvaihtelulle ja ääri-

ilmiöille sekä riskinhallintamenetelmien kehit-

täminen resistenssi- ja resilienssijalostuksen 

myötä 

 

METSÄTALOUS 

 Ilmastontekijöiden vaikutukset metsiin, niiden 

kasvuun, puulajien fenologiaan, menestymi-

seen ja siemensatoihin sekä keinot (ml. Met-

sien hoitotoimet) ilmastoriskien ennaltaeh-

käisyyn sekä ilmastonmuutokseen sopeutu-

miseen 

 Sää- ja ilmastoriskit suorien ja epäsuorien 

(taudit, tuholaiset) metsätuhojen aiheuttajina 

sekä keinovalikoima tuhoalttiuden pienentä-

miseen 

 Sää- ja ilmastotekijöiden vaikutukset ympäris-

töön, kuten virtaamiin ja veden laatuun sekä 

menetelmät kasvavien ympäristöriskien hallin-

taan 

 Sään ja säävaihtelun aiheuttamat muutokset 

marjasadoissa sekä metsien virkistyskäytös-

sä, ml. Haavoittuvuusarviot, muutosten enna-

kointi ja sopeutumiskeinot 

  

KALATALOUS 

 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ve-

siekosysteemille ravintoverkon loppupäässä 

 Subarktisen eliöstön ennakoivien ja reaaliai-

kaisten sopeutumistoimien kehittäminen ja 

käyttöönotto alueellisuus huomioiden 

 Tärkeimpien talouskalakantojen kehitys ja 

sopeutuminen sekä niihin kytkeytyvän ihmis-

toiminnan sopeuttaminen ilmastonmuutok-

seen  

 Joki- ja täpläravun menestymiserot, kantojen 

kehitys ja sopeutuminen ilmaston muuttuessa 

 Riskit jokiravun uhanalaistumiselle 

POROTALOUS 

 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit yhdes-

sä muiden tekijöiden kanssa porojen talvi-

laiduntamiselle 

 Ilmastonmuutoksen vaikutus porojen lisään-

tymiselle, jälkeläistölle, kasvulle, eri ominai-

suuksille ja selviytymiselle 
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