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Tiivistelmä 

 

Ilmastonmuutos on nykypäivän puhutuimpia aiheita, silti sen vaikutuksien laajuuksia ei aina 

ymmärretä. Perinteisin näkökulma on luontonäkökulma ja sen vaikutuksia on tutkittu jo 

pitkään. Tutkielmassa katsotaan perinteisen näkökulman läpi siihen, miten ilmastonmuutos 

vaikuttaa luontomme olennaisiin avainlajeihin. Avainlajit ovat siis hyvin keskeisiä monille 

muille lajeille ja pitävät näin yllä suurta monimuotoisuutta. Boreaalisissa metsissä erityises t i 

lehtipuut ovat tällaisia, näistä haapa, koivu ja leppä erityisesti.  

Ilmiötä tarkastelin erilaisten vaikutuskategorioiden kautta kuten lämpötila, 

sateisuus, kuivuus, seuralaislajit ja myrskyt. Suurimmaksi osaksi haavalla, koivulla ja lepällä 

oli havaittavissa keskenään samankaltaisia vaikutuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Kuitenkin 

niilläkin oli eroja toisiinsa ja kehitystä on hankala summata yhteen. Olennaisinta on, että 

ilmastonmuutoksella on selvästi erilaisia vaikutuksia kyseisiin lajeihin: negatiivisia sekä 

joitain kehityskulkua tasaaviakin vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen etenemisen skaala, 

intensiteetti ja nopeus määrittävät paljolti näiden lajien tulevaisuuden kuvaa. Myös lajien oma 

herkkyys ja kyky adaptoitua nousevat keskiöön tulevaisuudessa. 
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1 Johdanto 

 

Ilmastonmuutos on edelleen tärkeä pitkän ajan megatrendi, mitä voidaan käsitellä todella 

erilaisista näkökannoista, luonto näkökulman ollen se perinteisin. Ajatellessa luontoa ei voi 

välttyä mielikuvalta suomalaiseenkin mielenmaisemaan maalatusta hiljaisesta metsästä. Mikä 

on metsissä tärkeää ja ekosysteemin kannalta olennaista? Puut, ilman niitä ei ole metsää. 

Tutkielman lähtökohtana on haapa, koska sen ollessa avainlaji, sillä on suuri vaikutus luontoon. 

Ilmastonmuutoksella on taas suuri vaikutus luontoon ja ekosysteemeihin. Haavan lisäksi 

vertailua varten valikoitui kaksi muuta lehtipuuta niiden merkittävän monimuotoisuus aseman 

kautta, koivu ja leppä.  

Ilmastonmuutos on jo kaikille tuttu aihe, mutta IPCC (2022) kuvailee ilmiötä 

uusimmassa raportissaan ihmisen aiheuttamaksi ilmiöksi, mikä on aiheuttanut toistuvia ja 

intensiivisiä hasardeja, joiden vaikutukset ovat yli luonnollisen vaihteluiden rajan. Osa 

vaikutuksista on jo peruuttamattomia ja luonnollisetkin systeemit pusketaan yli niiden 

adaptoitumiskyvyn. Myös herkimmät systeemit kärsivät kaikista eniten (IPCC 2022). 

Koivu, haapa ja leppä kuuluvat boreaalisiin lehtipuihin (Keto-Tokoi & Siitonen 

2021). Kyseisten puiden levinneisyysalueet kuitenkin ylittävät boreaalisen metsien rajat sekä 

niissä on keskenään eroja, joten rajaukseksi on otettu boreaalisissa metsissä esiintyvät 

kyseisten lajien populaatiot.  Keto-Tokoi & Siitonen (2021) mukaan näillä puulajeilla elää 

yhteensä laskettuna yli 2780 seuralaislajia, jotka ovat suoraa riippuvaisia näistä puista. Näistä 

spesialisteja eli vain pelkästään sitä puulajia hyödyntäviä oli yli 370. Seuralaislajeihin oli 

huomioitu kasvinsyöjät eli herbivorit, erilaiset sienet, paljon erilaisia hyönteisiä, sammalet, 

levät ja jäkälät. Spesialistilajeissa on suurin määrä suojelutoimenp iteitä vaativia uhanala is ia 

lajeja. Seuralaislajisto on siis oikeasti vielä suurempi, koska tässä ei kaikkia eliöryhmiä ole 

huomioitu. Arviolta tuo kyseinen määrä vastaa noin 25 % kaikista puilla esiintyvistä lajeista, 

joten oikea seuralaislajien määrä arvio näillä puulajeilla ylittää 11 000. Osa lajistosta käyttää 

puuta vain tietyssä puun elinkierto vaiheessa eli elävän puun seuralaislajisto on erilainen kuin 

kuolleen puun (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Boreaalisella alueella on jo aiheutunut ilmastonmuutoksen aikaansaamia 

muutoksia: IPCC (2019) mukaan arktisen ja boreaalisen vyöhykkeen ikijään lämpötila on 

noussut ennätyksellisen korkealle keskiarvoisesti + 0,29 ºC kymmenessä vuodessa (2007–

2016). Tämä ikijää sisältää noin 1460–1600 Gt orgaanista hiiltä, mikä on melkein kaksi kertaa 
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enemmän hiiltä kuin mitä ilmakehässä on. On myös kohtuullista näyttöä, että näiltä alueilta 

vapautuu hiilidioksidia ja metaania ilmakehään ikijään sulaessa. Myös boreaalisella alueella 

on satelliitti havainnoista nähtävissä alueita, jotka ovat ”ruskettuneet” eli alueen kasvillisuuden 

tuottavuus on laskenut (IPCC 2019).  

Boreaalisella vyöhykkeellä on vahvasti havaittu ison mittakaavan kehityssuuntien vaihdoksia, 

kuten muutoksia ekosysteemien rakenteissa, muutoksia luonnon omassa ajoituksissa ja lajien 

esiintymisalueiden siirtymistä (IPCC 2022). Jian-Guo ym. (2013) mallinsivat mennyttä ja 

tulevaa keskilämpötilan nousua Kanadassa boreaalisella alueella leveyspiireittäin (46° - 54°) 

neljälle erilliselle aikakaudelle. Ensimmäisen kauden 1961–1990 keskilämpötilat erosivat 

viimeisen kauden 2071–2099 lämpötiloista noin +4–5°C jokaisella leveyspiirillä. Samassa 

taulukossa oli kuvattu kuinka leveyspiirien piirteet siirtyvät vastaavanla isina ylöspäin. 

Esimerkiksi näistä korkeimmalla oleva leveyspiiri 54° vastaa tulevaisuudessa viimeise l lä 

kaudella leveyspiiriä 49°-47° (Jian-Guo ym. 2013). Isoja ilmastollisia ja ekosysteemien 

muutoksia on jo tapahtunut ja tulee siis tapahtumaan tulevaisuudessa todennäköisest i 

voimistuvalla intensiteetillä. 

Puut ovat olennaisin osa metsää ja näiden valittujen lajien erityisyys kumpuaa 

niiden tuottamasta monimuotoisuudesta. Tutkielma tarkastelee siis ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia boreaalisten metsien lehtipuihin, esimerkkilajeina haapa, koivu ja leppä. 

Tutkielman on tarkoitus vastata tutkimuskysymyksiin:  

1. Hyötyvätkö vai kärsivätkö haapa, koivu ja leppä ilmastonmuutoksesta? 

2. Onko lajien välillä eroja ja minkälaisia muutoksia ilmastonmuutos saa niissä   

aikaan?

 

2 Boreaaliset metsät 

 

Maailmassa on reilu 4 biljoonaa hehtaaria metsää, mikä kattaa noin 30 % koko maa-alasta. 

Kun metsät lajitellaan ilmastollisen jaon mukaan, on boreaalisella vyöhykkeellä yli neljännes 

eli 27 % maailman metsistä. Boreaaliseen vyöhykkeeseen kuuluu koko maa/suurin osa 

Alaskaa, Kanadaa, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Venäjää (Global Forest Resources Assessment 

2020). Kuvasta 1 voi havaita tarkemmin boreaalisien metsien levinneisyyttä
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Kuva 1. Kartta boreaalisen metsän esiintyvyysalueesta (Berner & Goetz 2022) 

 

Boreaalisissa metsissä keskeisin lajiryhmä on puut. Puu määritellään yleisest i 

FAO:n (Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike ja maatalousjärjestö) mukaan niin, että se on 

yli 5-metriseksi kasvava usein yksirunkoinen puuvartinen kasvi (Keto-Tokoi & Siitonen 2021; 

Niinistö & Peltola 2021). Esimerkiksi Suomessa esiintyy tämän määritelmän perusteella 25 

erilaista puulajia. Suomen metsien puuston tilavuudesta 96 % koostuu kuusesta, männystä sekä 

hies- ja rauduskoivusta. Kyseisiin lajeihin liittyy vahvasti se, että näitä lajeja hyödynnetään 

vahvasti metsäteollisuudessa. Loput 21 lajia muodostavat jäljelle jäävän 4 % (Keto-Tokoi & 

Siitonen 2021). Boreaalinen alue on laaja, joten pohjoismaisen metsän struktuuri ei ole ainut 

mitä boreaalisella vyöhykkeellä esiintyy. Esimerkiksi Alaskan boreaalisessa metsässä 

Fairbankin alueella puusto koostuu pääasiassa musta- sekä valkokuusesta, amerikanhaavasta 

sekä paperikoivusta (Alonzo 2018). 

Metsä koostuu FAO:n määritelmän mukaan yli 5000 neliökilometrin kokoisesta, 

vähintään 20 metriä leveästä ja puustoltaan yli 10 % latvuspeittävyyden omaavasta alueesta. 

Kunhan näillä alueilla ei ole rakennettua ympäristöä eikä maatalous käyttöä, niin se 

määritellään metsäksi (Niinistö & Peltola 2021).
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Boreaalisella vyöhykkeellä on esiintynyt vähiten metsäkatoa sekä metsien tilan 

heikkenemistä verrattuna muihin pääkasvillisuusvyöhykkeisiin. Metsäpalot ovat vaikuttaneet 

noin 1 % alueen metsistä (Global Forest Resources Assessment 2020). Kuitenkin lämpeneviä 

olosuhteita pohjoisilla leveysasteilla ja boreaalisilla vyöhykkeillä on todettu jo 15 vuotta sitten 

Soja ym. (2007) tutkimuksessa. Myös osan muutosten nopeus on ollut jo silloin hälyttävää , 

mikä ennustaa nopeita ja äkillisiä muutoksia (Soja ym. 2007). 

Esimerkiksi Suomessa metsämaisemaa leimaa tehokas metsätalous ja sen toimet 

poistaa “roskapuut” taloudellisesti arvokkaampien lajien tieltä. Myöskin tälle roskapuulle, 

hakkuujätteille, kannoille ja läpimitaltaan liian pienille puille on muodostunut arvoa 

energiapuuna, joten myös ne kerätään pois. Metsissä elävä lajisto on vähintään epäsuorasti 

liitännäinen puihin ja niiden ylläpitämiin tärkeisiin ekologisiin vuorovaikutussuhteisiin (Keto-

Tokoi & Siitonen 2021).  

 

3 Lehtipuiden esittelyt 

 

3.1. Haapa 

 

Haapa (Populus Tremula L.) on pajukasveihin kuuluva noin 5–30 metrinen ja 40–60 senttiä 

paksu puu. Siitä voidaan käyttää myös tarkemmin nimitystä metsähaapa tai euroopanhaapa ja 

se on samaa sukua muiden haapojen ja poppelien kanssa, joita on 35 lajia (Väre & Kiuru 2013; 

Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Haavasta on olemassa myös muutamia risteytyksiä eli 

hybridihaapoja. Kotimaisen haavan ja amerikkalaisen haavan risteytys on Populus x 

wettsteinii, joita on viljelty metsätaloudellisen hyödyn eli nopean kasvunopeuden takia 

esimerkiksi Suomessa (Viherä-Aarnio 1999). Haavasta puhuttaessa tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa myös amerikanhaapaa (Populus tremuloides) (Rabinowitz & Tripp 2015) 

Haapa on usein helppo tunnistaa sen hyvin tunnusomaisesta äänestä, kun lehdet 

yhteen osuessaan saavat aikaan havisevan huminan pienessäkin tuulen vireessä. Lehdet 

hyötyvät tuulen aiheuttamasta liikkeestä, mikä lisää kaasujen vaihtoa lehdissä ja lisää näin 

yhteyttämistä. Muodoltaan lehdet ovat mutkalaitaiset ja pyöreähköt, joissa on pitkä lehtiruo ti. 

Haapa kykenee yhteyttämään myös rungollaan, mikä saattaa selittää myöhään vasta 
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kesäkuussa tapahtuvaa lehtien puhkeamista. Alkukesästä haavan lehdet ovat ruskeahkot, joten 

myös se on hyvä tunnusmerkki (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Haavan kuori on väriltään 

vihertävän harmaa, mikä johtuu kuoressa olevista viherhiukkasista. Vanhetessaan kerää 

tummanharmaata kaarnaa etenkin tyveen. Kuoren korkean pH-arvon takia kuorella elää myös 

usein paljon erilaisia jäkäliä mitkä värittävät haavan pintaa. Kaarnoittuneella tyvellä elää 

jäkälistön lisäksi myös monipuolinen sammalisto. Haapa elää noin 70–180 vuotta (Väre & 

Kiuru 2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021) Merikanhaavan kuoren väri vaihtelee maaperän ja 

kasvuvaiheen mukaan harmaasta, oranssiin ja valkoiseen (Rabinowitz & Tripp 2015). 

Kivinen ym. (2020) kertoo, että haapa on pioneeripuulaji, joka levittäytyy uusille 

tai tuhoutuneille avoimille alueille ensimmäisten lajien joukossa eli se kolonisoi nopeasti 

juurivesojen avulla kloonaamalla itseään. Tämä havainno llistuu helposti yhtenäisen ruska- ja 

kevätvärityksenä haapa ryhmissä (Väre & Kiuru 2013). Tyypillisesti haapoja löytää avoimilta 

ja valoisilta paikoilta, kuten lehdoista ja tuoreilta kankailta tai tiiviimmässä metsässä muiden 

puiden latvustojen yläpuolelle kasvaneena (Kivinen ym. 2020; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Sitä löytää myös vesistöjen rannoilta sekä metsienreunoilta. Haavalla ei ole valon määrän 

lisäksi muita tarkkoja elinympäristö vaatimuksia, vaan sitä voi löytää hyvin erityyppis istä 

metsistä kuivasta vetiseen. Haapa lisääntyy usein juurien kautta itämällä, mutta myös 

siementen avulla (Kivinen ym. 2020; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Levinneisyydeltään metsähaapaa tavataan koko Euroopan ja Aasian alueilla 

lauhkeilla ja viileillä vyöhykkeillä (Väre & Kiuru 2013). Läheinen sukulainen amerikanhaapa 

on levittäytynyt laajasti koko Pohjois-Amerikan alueelle. Yhteen vedettynä haapoja voitais iin 

kutsua laajimmalle levittäytyneeksi puulajeiksi/metsätyypiksi. Tämän takia on oleellista 

tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ennustaa tulevaa muutosta (Singer ym. 2019). 

Haavalla on mittava emäksinen karikesato eli tippuvat puunlehdet, mikä lisää 

karikemassaa ja siinä esiintyvää lajistoa. Sekä valoa hyvin maahan päästävä lehvästö lisää 

alemman kerroksen kasvistoa, mikä taas lisää kasvinsyöjäeliöstöä (Siitonen 1999). 

Boreaalisissa usein havupuuvoittoisissa metsissä haavalla on avainlajin rooli, koska se lisää 

selvästi muiden lajien määrä eli monimuotoisuutta. Haavalla on siis korkea suojelullinen arvo 

(Kivinen ym. 2020). Haavalla on suuri seuralaislajisto, koska sillä elää saman verran tai 

enemmänkin lajeja kuin yleisimmillä puilla männyllä, kuusella ja koivulla kertoo Keto-Tokoi 

& Siitonen (2021). Haapa on muun muassa erinomainen kolopuu linnuille, koska se voi elää 

onttonakin pitkään (Väre & Kiuru 2013). Suojellut alueet missä on eläviä sekä kuolle ita 
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haapoja ovat olennaisessa osassa, kun halutaan suojella haapa liitännäisiä lajeja (Kouki ym. 

2004).  

Suomessa talousmetsistä isoja haapoja on hävitetty paljon männynversoruosteen 

leviämisen ja versomisen estämiseksi (Ruuhijärvi ym.  2000). Kuitenkin tämä ruoste leviää 

lähinnä haapavesakossa kasvavilla männyntaimilla, eli isot haavat lisäävät tätä riskiä hyvin 

vähän (Väre & Kiuru 2013). Haavalla esiintyy myös muita sieniä ja ruosteita, jotka aiheuttavat 

muun muassa lahoamista ja liian aikaisin varisseita lehtiä (Kurkela 1999). Haapojen 

esiintyvyyteen ja regeneraatioon on negatiivisesti vaikuttanut eläinten ruokalähteenä oleminen 

ja nykyiset metsänhoito menetelmät (Kouki 2004; Kivinen ym. 2020). 

 

3.2. Koivu 

 

Koivukasveihin (Betula) kuuluu noin 50–60 eri lajia. Keskitytään niistä paremmin 

suomalaisille tuttuihin rauduskoivuun (Betula pendula) ja hieskoivuun (Betula pubescens) sekä 

Kanadassa yleiseen paperikoivuun (Betula papyrifera) (Väre & Kiuru 2013; Pinkka 

lajituntemuksen oppimisympäristö). Koivuja esiintyy Pohjois-Amerikassa ja Euraasiassa 

viileillä ja lauhkeilla ilmastovyöhykkeillä. Yli puolet erilaisista koivulajeista esiintyy Kakkois-

Aasiassa missä monimuotoisuus on siis suurinta. Lajit voidaan jakaa runkonsa perusteella 

pensasmaisiin, tummarunkoisiin sekä valkorunkoisiin (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Raudus- ja hieskoivu kuuluvat pohjoisen kylmää kestäviin valkorunkois i in 

koivuihin. Niiden tuohi on valkeaa, kellertävää tai rusehtavaa ja niissä on mustia juovia. Ne 

kasvavat noin 8–30 metrin korkuisiksi. Vanhojen puiden tyvi kaarnoittuu, varsinkin 

rauduskoivulla, jolla ilmenee myös tummia syviä pystysuuntaisia halkeamia. Rauduskoivun 

lehdet ovat kolmiomaisia/vinoneliömäisiä ja reilun sahalaitaisia, kun taas hieskoivulla lehdet 

ovat muodoltaan ja sahalaitaisuudeltaan pyöreämpiä sekä pehmeämpiä. Koivut elävät 

keskimäärin noin 70–200 vuotta (Väre & Kiuru 2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Paperikoivun tuohi on kellertävän/punertavan valkoinen ja lehdet ovat soikeita ja pienesti 

sahalaitaisia (Pinkka lajituntemuksen oppimisympäristö). 

Myös koivut kuuluvat pioneeripuulajeihin eli ne kolonisoivat nopeasti 

metsäpalon, avohakkuun tai vaikkapa myrskyn tuhoamalle alueelle. Koivut parantavat maan 

kasvuolosuhteita ja näin tekevät ympäristöstään rehevämmän valoisamman ja lajistoltaan 
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rikkaamman. Koivu tarvitsee siemenestä itääkseen valoa, kostean ja paljaahkon pintamaan, 

mikä selittää sen kolonisointi nopeutta. Myös kanto- ja tyvi vesat ovat mahdollinen suvuton 

lisääntymistapa, mutta juurivesoja ne eivät oikein tuota. Koivujen lehtikarike on emäksistä, 

koska maan happamuus vähenee, typen sidonta lisääntyy ja maasta tulee sitä kautta 

ravinnerikkaampaa (Keto-Tokoi & Siitonen 2021).  

Rauduskoivu suosii kivennäismaiden kasvupaikka tyyppejä eli niukka- ja 

keskiravinteisia metsiä, kallioita, kuivia kankaita, lehtoja, harjuja ja tienpientare ita. 

Rauduskoivu siis tarvitsee kasvualustaltaan hyvää hapekkuutta eli maan tulee olla tarpeeksi 

ilmavaa. Hieskoivu taas kasvaa keskimäärin rauduskoivua märemmillä ja vähä happisemmilla 

mailla. Se viihtyy samoilla paikoilla kuin rauduskoivu sekä lisäksi kosteissa metsissä, 

rannoilla, soilla, savi- ja hiesumailla, vanhoilla pelloilla ja tienpientareilla. Hieskoivu kestää 

myös varjoa paremmin, joten sitä näkee alikasvuisena varjoisemmissakin ympäristöissä. (Väre 

& Kiuru 2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Paperikoivu suosii tuoreita ja kosteita 

keskiravinteisia metsiä boreaalisella vyöhykkeellä (Pinkka lajituntemuksen 

oppimisympäristö). 

Rauduskoivun levinneisyysalue kattaa lähes koko Euroopan ja Aasiasta 

boreaalisen vyöhykkeen osiot. Hieskoivua löytää Pohjois- ja Keski-Euroopasta, Siperiasta sekä 

Kanadasta. Etelämpääkin koivua voi löytyä etenkin vuoristoista (Väre & Kiuru 2013; Keto-

Tokoi & Siitonen 2021). Paperikoivua löytää pääsääntöisesti Pohjois-Amerikan pohjoisosista 

eli Yhdysvaltojen pohjoisosista ja Kanadasta (Pinkka lajituntemuksen oppimisympäristö). 

Koivun ympäristön ravinnerikas maa ja valoa läpipäästävä lehvästö lisää 

entisestään monimuotoisuutta pintakasvillisuudessa ja maaeliöstössä (Keto-Tokoi & Siitonen 

2021). Istutettu koivutaimikko on altis myyrien ja hirvien aiheuttamille tuhoille. Koivu on 

herkkä erilaisille lahottajille ja sillä esiintyykin useita uhanalaisia kääpälajeja. Myös maahan 

kaatunut lahoava koivu on erityisesti monimuotoinen elinympäristö. Koivun elämä laho- ja 

kolopuuna on usein lyhyt, koska se kestää huonosti lahoamista (Väre & Kiuru 2013). 

 

3.3. Leppä 

 

Lepät kuuluvat koivukasvien kanssa samaan heimoon, mutta leppien (Alnus) sukuun, johon 

kuuluu noin 35 lajia. Isoin osa niistä esiintyy Aasiassa, Pohjois-Amerikassa 9 ja Euroopassa 4 
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lajia. Keskitytään näistä tervaleppään (Alnus glutinosa) ja harmaaleppään (Alnus incana) 

(Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Leppää esiintyy pohjoisella pallonpuoliskolla viileillä ja 

lauhkeilla vyöhykkeillä (Väre & Kiuru 2013). 

Lepät ovat usein monirunkoisia ja kuoren väriltään harmaita puita. Nuoret yksilöt 

ovat sileitä ja vanhetessaan uurtuvat ja kaarnoittuvat. Usein harmaalepät ovat selkeästi 

vaaleampia ja täysin kaarnattomia, kun taas tervaleppä tumma ja kaarnoittunut. Tervalepän 

lehdet ovat pyöreät, yläpinnaltaan kiiltävän tummanvihreät ja alapinnaltaan vaaleanvihreät. 

Harmaalepän lehdet ovat taas soikeita ja väritykseltään samanlaisia, kun tervalepän lehdet, 

mutta alapinta on karvainen. Lepät kasvavat noin 5–25 metriä pitkiksi ja elävät 30–120-

vuotiaiksi, harmaalepät reilusti lyhyempään kuin tervaleppä (Väre & Kiuru 2013; Keto-Tokoi 

& Siitonen 2021). 

Tervaleppä kaipaa ympäristöltään avoimuutta, ravinnerikkautta ja suosii 

virtaavan veden läheisyyttä. Niitä esiintyy siis vesistöjen rannoilla, ravinteikkaissa korvissa, 

lehdoissa, maankohoamisrannoilla, tulvarannoilla/-metsissä, puronvarsilla ja lähteiköil lä. 

Tervalepän lehvästö on runsas, joten se varjostaa paljon. Se itse tarvitsee paljon valoa, joten se 

ei kykene itämään siemenistä muiden puiden alle. Kanto- ja tyvivesoja se kuitenkin kykenee 

tekemään muttei juurivesoja. Tervaleppä kestää todella hyvin märkiä ja hapettomiak in 

olosuhteita, koska pintajuuriston lisäksi osa sen juurista menee todella syvälle, jotka pitävät 

puun tukevasti pystyssä ja niiden kautta saavat kuivinakin kausina ravinteita (Väre & Kiuru 

2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Tervaleppä kestää paremmin rannikoiden vaihtelevia 

olosuhteita, joten sitä tavataan rannikolla enemmän, kun taas harmaaleppää sisämaassa. Myös 

harmaaleppä suosii ravinteikkaita maita ja valoisia ympäristöjä kuten rantoja, pientareita, 

peltojen reunoja, korpia, lehtoja ja joutomaita. Se ei ole selvästikään niin vaatelias 

elinympäristönsä suhteen kuin tervaleppä. Harmaaleppä hyötyy selvästi avuhakkuista, koska 

se levittäytyy vesomalla alueelle usein hyvin tiheästikin juuri-, kanto ja tyvivesojen ansiosta 

(Väre & Kiuru 2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Juurivesat mahdollistavat sen, että 

levittäytyminen runsaammallekin pintakasvillisuus alueelle onnistuu, kertoo Keto-Tokoi & 

Siitonen 2021.  

Lepät ovat pioneeripuita, joiden osuus alkaa vähentyä, kun muu kasvillisuus ja 

puut alkavat tihentyä. Erityisesti harmaaleppä on oikein tyypillinen pioneerilaji nopean 

kasvunsa ja lyhytikäisyytensä takia.  Leppien juurien kanssa elää juurinystyräbakteereja, jotka 

sitovat typpeä ilmakehästä puulle sopivaan käyttömuotoon. Näiden korallimaisten jopa nyrkin 
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kokoisien juurinystyröiden avulla lepän kasvu vauhdittuu jopa kolmanneksella. Leppä 

pudottaa lehtensä syksyllä vihreinä eikä kerää typpeä takaisin runkoonsa. Mikä rehevöittää 

selvästi niiden kasvupaikkaa. Lepän vesistöihin tippuneet lehdet ovat ravinnerikasta ruokaa 

vesistöjen hajoittajaeliöstölle. Tervaleppä kestää lahoamista hyvin, joten se on myös 

erinomainen kolopuu. Se kykenee myös koteloimaan lahoavan rungon, ettei laho leviä muihin 

saman juuriston runkoihin tai vesoihin. Tervaleppäkorvet ovat suojeltu luonnonsuojelula issa 

luontotyyppeinä, koska ne ovat merkittävä elinympäristö kattavalle lajistolle. Harmaaleppä on 

myös herkkä lahottajille, mikä taas lisää seuralaislajiston monimuotoisuuta (Väre & Kiuru 

2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Tervaleppää esiintyy Länsi-Euroopasta aina Länsi-Aasiaan ja Suomessa sitä ei 

esiinny Oulun korkeuden yläpuolella. Harmaaleppä taas on selkeästi mantereinen laji, joten 

sitä esiintyy Fennoskandiassa, sekä Keski- ja Itä-Euroopasta Länsi-Siperiaan puuttuen 

rannikoilta ja mereisiltä alueilta (Väre & Kiuru 2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021).  

 

4 Ilmastonmuutoksen vaikutukset tutkittaviin lehtipuihin 

 

4.1. Kasvukausi ja lämpötila 

 

Sivadasan ym. (2018) tutkimuksessa selvisi, että + 2°C lämpötilan nosto lisäsi merkittäväs t i 

haavan biomassaa lehdissä, silmuissa sekä varressa/rungossa. Kokonaisbiomassa kasvoi naaras 

haavoilla 32 % ja uroshaavoilla 72 % verrattuna verrokkiryhmään, jonka lämpötila oli normaali 

ympäristön lämpötila. Myös korkeuskasvun lisäystä oli havaittavissa. Haapa on siis 

termofiilinen laji, joka hyötyy lämpötilan noususta (Sivadasan ym. 2018). 

Koivu kestää pakkasia ja hallaa hyvin vaikka paksu lumikerros oksilla saattaa 

murtaa isojakin oksia. Tervaleppä taas selvästi kärsii kylmyydestä ja hallat ja pakkaset voivat 

niitä vahingoittaa (Väre & Kiuru 2013). Harmaaleppä puolestaan ei ole arka pakkasille (Keto-

Tokoi & Siitonen 2021). Kesällä kasvukaudella lämpimämpi ilmanlämpötila lisäsi 

paperikoivun kasvua, kunhan saatavilla oli tarpeeksi vettä Bumann ym. (2019) mukaan. Kun 

taas lämpimämpi talvi ja kevät lämpötila näytti vaikuttavan negatiivisesti koivun kasvuun 

(Bumann ym. 2019). 
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Heiden (2003) tutki rauduskoivun, hieskoivun ja tervalepän nuppujen 

puhkeamista keväällä, kun edellisen syksyn lämpötiloja ja horrostilan pituutta vaihdelt i in.  

Tulokset kyseisillä lajeilla oli hyvin samanlaiset. Syksyn korkeat lämpötilat selvästi lykkäsivät 

nuppujen puhkeamista pitemmälle keväälle. Syyskuun lämpötila selitti yksistään suoraan 20 

% vuosien välisestä vaihtelusta nuppujen puhkeamisessa. Kun taas elo-lokakuun 

keskilämpötila selitti yli neljäsosan nuppujen puhkeamisen variaatiosta. Lämmin kevät edisti 

nuppujen puhkeamista, mutta maalis-huhtikuun keskilämpötila selitti vain 10 % variaatio sta. 

Nämä puulajit häiriintyvät selvästi lämpimimmistä syksyistä mitkä lykkäävät horrostilaan 

vaipumista ja nuppujen puhkeamista. Tämä mekanismi saattaa siis tasapainottaa 

ilmastonmuutoksen tuomaa muutosta, koska horrostilalla näyttäisi olevan niin suurimerk itys 

nuppujen puhkeamiseen (Heiden 2003). Hyvin saman tyylisiä tuloksia oli saanut myös Rojo 

ym. (2021) tutkimuksissaan tervalepällä. Syksyn maksimi lämpötilan nousu siirsi kukinta -

aikaa pitemmälle keväälle kaavalla 3 päivää eteenpäin per yksi noussut lämpöaste. Tämä siis 

tarkoittaa 2070 mennessä 6–27 päivän kukinnan lykkääntymistä riippuen kuinka paljon ilmasto 

lämpenee (Rojo ym. 2021). 

Haavoilla lämpötilan nostaminen + 2°C ei vaikuttanut Sivadasan ym. (2018) 

tutkimuksessa tilastollisesti merkittävästi mihinkään fotosynteesin osiin eli hiilen sitovuuskaan 

ei silloin lisääntynyt (Sivadasan ym. 2018). Kuivuus vähensi kaasujen vaihtuvuutta ja kosteus 

taas lisäsi (Possen ym .2011) tarkoittaa tämä sitä, että myös fotosynteesi haavalla on 

liitännäinen maaperän kosteuteen/kuivuuteen. 

 

4.2 Sadanta 

 

Amerikanhaavan vuosirenkaiden paksuudella ja kolmen kuukauden keskiarvon sadannalla oli 

selkeä korrelaatio keskenään Dudley ym. (2015) mukaan. Pääsääntöisesti korrelaatio oli 

positiivinen ja vain yhdessä tutkimuksen havaintokohteissa yhdellä ajan jaksolla negatiivinen. 

Sekä sadannalla ja haavan kasvulla oli merkittävä positiivinen yhteys (Dudley ym. 2015). 

Bumann ym. (2019) tutkimuksen mukaan paperikoivulle huhtikuun suuri sadanta korreloi 

negatiivisesti vuosirenkaiden kasvun kanssa. Kaikista suurin vuosirenkaiden kasvun määrittäjä 

oli Palmer Drought Severity Index (PDSI) mikä kertoo, että kasvua määrittää vahvasti veden 

saatavuus yhdistettynä lämpötilaan (Bumann ym. 2019). 
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Tervaleppä yksilöt, jotka ovat heikentyneet osittaisen tai kokonaisen lehtikadon 

myötä kärsivät elinvoimaisia yksilöitä enemmän sadannan ja haihtumisen välisestä suhteesta, 

jos haihduntaa on enemmän kuin sadantaa. Elinvoimaiset yksilöt taas selvästi hyötyivät reilusta 

lähijoen reilusta virtaamasta lokakuussa, mikä kasvatti puunvuosirenkaiden kasvua (Valor ym. 

2020). 

Hanna & Kulakowski (2012) mukaan amerikanhaapojen vuosittainen kasvu korreloi 

positiivisesti normaalia märemmän maaperän kosteuden kanssa. Heidän mukaansa myös 

lämpimät lämpötilat & vähäinen sadanta rajoittivat suurimmassa osassa tutkimus alueita 

haavan kasvua. Muutamilla tutkimusalueilla taas korrelaatio oli positiivinen lämpötilan ja 

kasvun välillä, mikä todennäköisesti johtui tutkimusalueiden normaalia korkeammasta 

sijainnista. Pitkät kuivuusjaksot taas selvästi aiheuttivat haapojen kuolemia (Hanna & 

Kulakowski 2012). 

Metsähaavalla ja rauduskoivulla on todettu maaperän kosteuden vaikuttavan 

seuraavasti Possen ym. (2011) mukaan. Kuivassa maaperässä puiden korkeuskasvu oli pienintä 

ja kosteassa suurinta jättäen näiden väliin kontrolliryhmän. Sama kaava toistui myös 

biomassan ja kasvunopeuden kanssa. Kuivuus vähensi juurien kattavuutta sekä kaasujen 

vaihtuvuutta, kun taas kosteus lisäsi näitä molemmilla lajeilla (Possen ym. 2011). 

 

4.3 Kuivuus ja tulipalot 

 

Singer:in ym. (2019) mukaan haavat tulevat kärsimään kuivuudesta tulevaisuudessa. 

Erityisesti äärimmäiset kuivuusjaksot, joita ilmastonmuutos aiheuttaa ovat harmillisimpia. Jo 

valmiiksi kuivilla ja muiltakin tekijöiltään herkillä alueilla ilmiö tulee näkymään vahvinten, 

koska nämä alueet ovat herkkiä myös muille häiriöille kuten tuhoeläimille. Kuivuuden 

aiheuttamia kuolemia on havaittu paljon enemmän amerikanhaavalla kuin metsähaava lla, 

mutta tämä johtuu todennäköisesti muun muassa erilaisesta maankäytön historia sta, 

ikäjakauma struktuurista sekä sukkesionaalisesta statuksesta (Singer ym. 2019). Kuivuudesta 

kärsii myös haavan taimet sekä suvullisesti lisääntyen juurivesat, jotka kaipaavat riittävää 

maaperän kosteutta (Latva-Karjanmaa ym. 2006). 

Koivikko missä ei ole muita puulajeja ei ole herkkää palamaan, varsinkin jos 

kyseessä on jo tyvestään kaarnoittuneita puita, joihin maatanuoleva kulo tyssää (Väre & Kiuru 
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2013). Koivikot saattavat jopa keskeyttää palon (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Koivujen 

tuottaman runsas pintakasvillisuus ja lehvästön kosteus myös estävät paloja. Keto-Tokoi & 

Siitonen (2021) myös tarkentaa, että koivu on tehokas levittäytymään alueelle metsäpalon 

jälkeen. Jos koivuja on havupuiden seassa ja metsäpalo iskee palaa todennäköisesti koivutkin, 

koska sen tuohi on ohutta (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). Alaskassa, Kanadassa ja Venäjällä 

boreaalisissa metsissä on ollut selvää kasvua metsäpalojen aiheuttaman palaneen maapinta -

alan määrässä sekä metsäpalokausien pituudessa ja voimakkuudessa (Soja ym. 2007). 

Valor ym. (2020) löysivät tutkimuksissaan, että heikentyneet (ts. osittain tai 

kokonaan lehtensä menettäneet) tervalepät ottivat käyttövetensä pintajuuristolla, kun taas 

elinvoimaiset pitkillä maajuurillaan pohjavedestä. Heikentyneet siis selvästi kärsivät 

kuivuusjaksoista, koska niillä ei ollut yhteyttä pohjaveteen. Mitä enemmän kuivuusjaksoja 

kertyi vuosien saatossa heikentyneille tervalepille sitä enemmän niiden resilienssi väheni ja 

kuivuus kuolemat lisääntyivät. Resilienssiin vaikutti myös etäisyys jokiuomasta ja kuinka 

puulla meni ennen keikahduspistettä (tipping point). Kuivuusjaksoista selvisivät ja palautuivat 

parhaiten lepät, jotka elivät lähellä aktiivista jokiuomaa, eli kun vettä oli sen saanti helpompaa  

(Valor ym. 2020). 

 

4.4 Myrskyt  

 

Tiheässä metsässä koivut ovat kohtuullisen herkkiä myrskyille, jos ne jäävät hakkuualue iden 

keskelle. Koivujen kasvaessa avoimella paikalla ne usein kestävät myrskyt hyvin, kun ne ovat 

tottuneet isompiinkin tuuliin (Väre & Kiuru 2013). Myös Keto-Tokoi & Siitonen (2021) 

myötäilee, että kivennäismailla koivun juuret kasvavat syvälle ja ovat paksuja, joten ne 

kestävät tuulta paremmin. Märillä ja soisilla alueilla juuret jäävät pinnallisiksi, joten sen takia 

ne helposti kaatuvat, jos vierestä raivataan tuulensuojaa tekevät puut. Kuitenkin myrskytuhojen 

jälkeen koivu levittäytyy tuhoutuneelle alueelle tehokkaasti (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Myös Krišāns ym. (2021) tutkimuksen mukaan rauduskoivu on hyvin elastinen ja kestää hyvin 

kovaakin tuulta. Kuitenkin elinympäristöissä, jotka ovat silloin tällöin vetisiä, kaatuvat 

rauduskoivut helpommin. 

KaŁuza & Leśny (2009) mukaan tervaleppien tuulenkestävyydessä isoin tekijä 

on pohjamaa missä se kasvaa, erityisesti siksi koska ne usein kasvavat märissä ja irtonaisessa 
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ei tiiviissä maassa. Tämän takia tervalepistä saattaa kaatua jopa 20 % alimman myrskytuulen 

luokituksessa (17.2–20.7 m/s–1), jonka vaikutuksia kuvaillaan: tuuli katkoo puiden oksia ja 

kävely tuulta vastaan on vaikeaa. Kuitenkin kolmannen myrskyluokituksen (24.5–28.4 m/s–1) 

kestää melkein puolet lepistä, vaikka vaikutuksissa on esimerkiksi: suuria vahinkoja 

rakennuksille ja tuuli kaataa puita. Tulevaisuudessa odotetaan kaatumisien määrän lisääntyvän, 

koska äärimmäisten säätapahtumien ja tuulien ennustetaan lisääntyvän. Erityises t i 

metsien/puuston reunoilla tai yksittäin esiintyvät yksilöt ovat eniten alttiita, koska 

tuulenvoimakkuus on niillä alueilla suurinta (KaŁuza & Leśny 2009). 

 

4.5 Levinneisyysalueet 

 

Soja ym. (2007) kertovat, että muutoksia puurajoissa on ollut nähtävillä jo yli 10 vuotta sitten 

esimerkiksi Venäjän vuoristoissa, mitkä kuuluvat boreaaliselle vyöhykkeelle. Ylempi sekä 

alempi puuraja on noussut korkeammalle vuoristossa. Myös muualla tutkimusa luee l la 

Alaskassa ja Kanadassa samanlaisia maisemallisia ja levinneisyys muutoksia on ollut 

nähtävissä (Soja ym. 2007). Havaintoja muutoksista on jo tehty kuten Ackerman & Breen 

(2016) tutkimuksessaan huomasivat. Amerikanhaapaa oli levittäytynyt leveyssuunta isen 

puurajan yläpuolelle Alaskassa kasvustoltaan tundramaiselle alueelle (Ackerman & Breen 

2016). 

Tutkimuksessaan Jian-Guo ym. (2013) mallinsivat Kanadassa leveyspiireit tä in 

tulevaisuuden puiden esiintymistä 2010–2099. Amerikanhaavan kasvun odotetaan 

heikkenevän 46° - 48° leveyspiireillä ja kohtuullista nousua 49° -54° leveyspiireillä. Kuitenkin 

nousun ollessa korkeinta ylimmillä leveysasteilla, jossa kasvun ennustetaan olevan jopa 40 %. 

Paperikoivun kasvun odotetaan olevan samantyylistä haavan kanssa. Kasvun heikkenemistä 

on havaittavissa 46°-50° leveyspiireillä ja nousua leveyspiireillä 51°-54°. Nousua 

korkeimmilla leveyspiireillä koivun kasvussa odotetaan jopa 50 % (Jian-Guo ym. 2013). Kuten 

jo aiemmin johdannossa todettiin (Jian-Guo ym. 2013) leveyspiirit siirtyvät “ylöspäin” 

tulevaisuudessa, eli niiden kasvillisuus ja ilmastopiirteet siirtyvät ylöspäin, mikä näkyy 

boreaalisen alueen siirtymisenä kohti pohjoista. 

Konkreettista muutosta levinneisyydessä on jo havaittu myös muun muassa 

paperikoivulla ja amerikanhaavalla Boisvert-Marsh, Périé & de Blois (2014) tutkimuksessa, 
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kuten kuvista 2–6 huomataan. Tarkastelua kuvasta 2. tehdessä tulisi kiinnittää isompaa 

painoarvoa taimien tarkastelulle, koska isoksi kasvaneet puut eivät kerkeä kohtuullisen 

lyhyehkön aikavälin tarkastelulla niin selkeästi levitä muualle. Paperikoivulla merkittävin 

muutos oli taimien levittäytyminen pohjoisempaan (90 % tarkkuudella), keskimäärin jopa 

reilut 36 kilometriä. Näitä taimia löytyi myös lajille lasketun oman pohjoisimman 

esiintyvyysrajan yläpuolella. Koivulla taimien ja puiden muutokset muuttuivat vastakkaisiin 

suuntiin. Haavalla taas taimien, että puiden 50 ja 90 % kattavuudet olivat vastakkaissuuntaiset. 

Olennaisempaa kuitenkin on toki jälkimmäinen kattavuuskategoria. Haavankin taimet ovat 

levittäytyneet pohjoista kohden noin 24 kilometriä keskimäärin 90 % kattavuude lla. 

Merkittäviä haavalla olivat taimien muutokset, puiden tulosten jäädessä aika 

merkityksettömäksi (Boisvert-Marsh, Périé & de Blois 2014). 

 Summauksena amerikanhaavan taimia syntyy paljon kaikkialla, sekä selvää 

siirtymistä kohti pohjoista ja länttä on nähtävissä taimilla. Paperikoivujen taimilla on myös 

samansuuntaista kehitystä eli siirtymistä pohjoiseen ja niitä täydentyy nykyise l lä 

esiintymisalueellaan. Näitä muutoksia voi hyvin havaita myös lajien esiintyvyysalue kartoista 

kuvista 3–6. Kuvasta 3 nähdään hyvin, kuinka silmämääräisesti uusia taimien 

esiintymispaikkoja on ilmaantunut lisää. Kuvasta neljä taas havaitaan, että koivun esiintyvyys 

on pysynyt kohtuullisen muuttumattomana. Pohjoisesta on esiintymistä hävinnyt ja taas alueen 

eteläisimpiin osiin tullut lisää. Kun verrataan koivu kuvia (3 ja 4) haapa kuvin (5 ja 6) voidaan 

huomata selvä ero, että koivua esiintyy alueella enemmän kuin haapaa. Haapa taimie n 

esiintymispaikat ovat olleet kovasti muutoksessa, koska suurin osa paikoista on uusia tai 

vanhoja, hyvin vähän muuttumattomia (kuva 5). Haapa puiden esiintymispaikat näyttävät 

pysyneen kohtuullisen samana (kuva 6), muutosta on kyllä jonkin verran havaittavissa 

molempiin suuntiin (Boisvert-Marsh, Périé & de Blois 2014). 
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Kuva 2. Paperikoivun ja amerikanhaavan leveyssuuntainen siirtymä kilometreissä noin 21–25 vuodessa Kanadan 

Quebecin provinssissa 50 % ja 90 % kattavuudella levinneisyysalueella. Ensimmäinen erä datan keruuta on 

suoritettu 1970–1977 ja toinen 1992–2002. Aineisto: Boisvert-Marsh, Périé & de Blois (2014), kuvio: Pinja 

Lämsä (2022). 

 

Kuva 3. Paperikoivujen taimien esiintyvyys Kanadan Quebecissä. Keltainen väri tarkoittaa muuttumatonta 

esiintymispaikkaa, punainen entistä esiintymispaikkaa ja vihreä uutta esiintymispaikkaa. Alempi viivapari esittää 

50 % kattavuutta ja ylempi pari 90 % kattavuutta levinneisyysalueesta (samat karttaselitteet myös kuvissa 4,5 ja 

6). Kartta: Boisvert-Marsh, Périé & de Blois (2014). 
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Kuva 4. Paperikoivu puiden esiintyvyys Kanadan Quebecissä. Kartta: Boisvert-Marsh, Périé & de Blois (2014). 

 

Kuva 5. Amerikanhaapa taimien esiintyvyys Kanadan Quebecissä. Kartta: Boisvert-Marsh, Périé & de Blois  

(2014). 
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Kuva 6. Amerikanhaapa puiden esiintyvyys Kanadan Quebecissä. Kartta: Boisvert-Marsh, Périé & de Blois  

(2014). 

 

4.6 Seuralaislajit 

 

Kouki (ym. 2004) esittelevät taulukon, jossa on listattu taksonomisiin ryhmiin lajeja, jotka 

elävät haavoissa tai käyttävät sitä jotenkin muuten. Data perustuu pitkälti Siitonen (1999) 

tutkimukseen muutamia lisäyksiä ottaen Ruuhijärvi ym. (2000) ja Rassi ym. (2001). Haapaa 

hyödyntäviä seuralaislajeja on taulukoitu yli 740, joista spesialisteja haavalle yli 150 ja joista 

uhanalaisia Suomessa noin 50. Spesialisteista suurin osa on spesialisoitunut nimenomaa 

kuolleisiin haapoihin (Siitonen 1999; Rassi ym. 2001). Täytyy myös ottaa huomioon, että 

taulukosta puuttuu muuan muassa selkärankaiset ja kaksisiipiset eliöt, joten haapaa 

hyödyntävien eliöiden määrät ovat todellisuudessa suurempia (Kouki ym. 2004).  Kyseinen 

lajien uhanalaisuus luokitus on tehty yli 20 vuotta sitten, joten tilanne on todennäköisesti vain 

pahentunut entisestään. 

Aikaisemmin jo johdannossa esille tulleen Keto-Tokoi & Siitonen (2021) 

tekemän yhteenvedon mukaan haavalla on noin 920 seuralaislajia, joista 125 spesialisteja. 

Koivulla noin 1105 seuralaislajia, joista 170 spesialisteja sekä lepällä noin 755 seuralaisla j ia, 
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joista 70 spesialistia. Arviolta nämä kattavat vain neljäsosan todellisesta määrästä (Keto-Tokoi 

& Siitonen 2021).  

Lepillä ja koivuilla on paljon yhteistä seuralaislajistoa ollessaan lähisukulais ia.  

Harmaalepällä ja tervalepällä on myös pääosin sama seuralaislajisto. Kuitenkin jonkin verran 

eroja löytyy, koska harmaaleppä on paljon lyhytikäisempi ja tervaleppä taas pitkäikäisemp i, 

järeämpi ja kasvupaikka märempi (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Kaikki kolme lehtipuuta ovat oleellisia myös liito-oravalle, jonka 

elinympäristönä on usein havumetsä, jossa on kuitenkin myös reilusti lehtipuita (Hanski ym. 

2001). Liito-orava käyttää näitä lehtipuita ravinnonlähteinä ja erityisesti haapaa pesäkolopuuna 

(Hanski ym. 2001). 

 

4.7 Tuholaiset 

 

Puiden taimikot ja nuoret puut ovat otollista ruokaa monelle eläimelle, esimerkiksi hirville ja 

jäniksille. Erityisesti haapa taimikko on mieluisaa ruokaa hirville, myös koivu varsinkin 

rauduskoivu kelpaa. Harmaaleppä löytyy hirven ruokalistalta aika harvoin (Jalkanen 2001). 

Myös Väre & Kiuru (2013) mukaan myyrät ja hirvet ovat koivutaimikolle tuhoavaa seuraa, 

niiden jättämät vauriot usein aiheuttavat lahovikoja. Viherä-Aarnio (1999) mukaan myyrä 

aiheuttaa tuhoja haapataimikolle melkein puolet enemmän kuin jänis tai hirvi. Käytännössä 

tuhoja tekevien lajien määrä on suoraan liitännäinen tuhojen määrään. Taimikkoa voidaan 

suojata tuhoja vastaan. Esimerkiksi haavoilla on testattu mekaanista suojaputkea ja kemiallista 

karkoiteainekäsittelyä hyvin tuloksin (Heikkilä 1999). 

Kasvinsyöjien aiheuttamat vahingot haapojen lehdissä lisääntyivät selvästi, kun 

lämpötilaa oli nostettu + 2°C, 43 % uroshaavoilla ja 29 % naarashaavoilla. Lisääntynyt 

biomassa siis houkutteli lisää syöjiä (Sivadasan ym. 2018). Alaskassa boreaalise lla 

vyöhykkeellä on tunnistettu metsissä paikallisen ja maisemallisen tason muutosta 

lisääntyneiden tuholaisten ja lahottajien myötä (Soja ym. 2007). 

Koivulla on oma suojausmekanisminsa tuhohyönteisille, nimittäin kuoren alle 

tunkeutuvat hyönteiset hukkuvat keväällä koivun mahlaan. Kuitenkin esimerkiksi halla- ja 

tunturimittari voivat Suomessa Lapissa syödä kaikki koivut lehdettömiksi isoltakin alueelta 

(Väre & Kiuru 2013). Heimonen ym. (2015) havaitsivat tutkimuksessaan Suomessa, että 
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kasvinsyöjä hyönteisten aiheuttama standardoitu vahinko rauduskoivuissa suureni, kun 

leveyspiiri pieneni ja keskilämpötila kasvoi. Kuitenkin tämä oli havaittavissa vain toisena 

tutkimus vuotena, kun taas toisena ei (Heimonen ym. 2015). Väre & Kiuru (2013) mukaan 

koivu on tärkeä ruokalähde ja elinympäristö monelle lajille. Muun muassa teeri, liito-orava, 

pyy ja useat muut linnut syövät sen silmuja (Väre & Kiuru 2013). Koivuja syö lisäksi jänikset, 

porot, metsäkauriit ja valkohäntäpeurat (Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

Lepät usein säästyvät hyvin ruokalähteenä olemiselta, kun ne maistuvat huonosti 

eläimille kuoren ja rungon tanniinisuuden takia. Tanniinit haittaavat merkittävästi kasvinsyöjä 

eliöstön kasvua ja ruuansulatusta, joten ne saavat olla aika rauhassa. Leppien lehdillä on 

samanlainen vaikutus, kun vahingoittuessaan ne tuottavat yhdisteitä, jotka estävät 

valkuaisaineiden pilkkoutumista. Siksi suurin osa perinteisistä tuhoeläimistä kuten hirvet, 

myyrät, jänikset, lehmät ja lampaat jättävät ne rauhaan. Kuitenkin esimerkiksi pyyt syövät 

leppien urpuja ja silmuja (Väre & Kiuru 2013; Keto-Tokoi & Siitonen 2021). 

 

5 Pohdinta 

 

Haapa, koivu ja leppä tulevat kokemaan isoja muutoksia tulevaisuudessa. Boreaalisten metsien 

rajojen ennustetaan muuttuvan niin, että pohjoinen raja siirtyy laajeten ylemmäs. Eteläinen raja 

supistuu, siirtyy ylös ja alueelle kasvaa pienemmän biomassan omaavaa pensaskasvillisuutta 

tai vastaavaa. Maastopalojen ennustetaan lisääntyvän myös boreaalisella vyöhykkee llä, 

kuitenkin kasvillisuuden siirtymän ja ilmaston vuorovaikutuksella on selvä vaikutus palojen 

määrään ja intensiteettiin (IPCC 2019). Kuten aiemmin jo todettiin, pitkän ajan ilmasto 

ennusteet kertovat hasardien yleistymisestä myös sääilmiöissä (KaŁuza & Leśny 2009). 

Levinneisyysalueet tulevat selvästi muuttumaan kaikilla tulevaisuudessa, riippuen paljon lajien 

elinympäristö vaatimuksista ja adaptoitumisen tehokkuudesta. 

Lajien kokemat muutokset olivat usein samansuuntaisia, mutta myös eroja löytyi. 

Kasvukauden ja lämpötilanmuutoksissa tuli yllättäviäkin asioita vastaan kuten, että silmujen 

puhkeaminen ja kukinta tulevat siirtymään pitemmälle keväälle (Heiden 2003; Rojo ym. 2021). 

Kun olisi voinut olettaa, että lämpimämmät lämpötilat vain edistäisivät tätä kiertoa. Sadannan 

ja kuivuuden suhteen tuntui yleistäen vallitsevan yhteinen trendi, että erityisesti kuivuus oli 

kyseisille lajeille pahasta. Paras elinvoima saavutettiin, kun vettä oli riittävästi tai hieman 
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reilusti, mutta taas liiallisella kosteudellakin oli negatiivisia vaikutuksia. Kuitenkin näissä 

kategorioissa oli suurtakin vaihtelua lajien kesken. 

Tulipaloista lajit tuntuivat selviävän kohtuudella ja kaikki erityisesti hyötyivät 

metsäpalojen jättämästä aukeasta alueesta, jonne nämä pioneeripuut syöksyvät levittäytyen eri 

tavoilla. Myös myrskytuulien kestämisessä oli eroja, mutta märkä maaperä tuntui altistavan 

pinnallisemmalle juuristolle ja siksi isommalle herkkyydelle kaatua. Selvästi taas osa lajeista 

hyötyi tuulenkestävyyttä tarkasteltaessa siitä, että kasvoivat avoimella paikalla ja toiset taas 

enemmän ryhmässä kasvamisesta. Seuralaislajeista ja tuholaisista on olemassa todella paljon 

tietoa ja kyseisten puulajien seuralaislajeja oli loputtomasti. Suora yhteys puiden 

selviytymiseen tulevaisuudessa on puiden ja näiden välillä tuholaisten ja seuralaisla j ien 

esiintymismäärän volyymi.  

Mielestäni erittäin oivallisesti haavan tulevaisuutta kuvaa Kivinen (ym. 2020), 

joten suora lainaus heiltä: “A crucial ecological question is the long-term persistence of aspen 

in boreal forest landscapes. Aspen dynamics and regeneration are driven by various 

anthropogenic, biotic and abiotic factors, as well as the relationships among these elements. 

Time series analysis of aspen dynamics will increase the understanding of the role of different 

factors on aspen persistence and enable estimates of current and future status of aspen-related 

species. Information on the abundance of aspen trees in a landscape will also provide estimates 

for the continuum of dead aspen wood, which is of critical importance for many species. 

Furthermore, the ability to produce spatial and temporal information on aspen at different 

spatial scales would facilitate more efficient planning and implementation of forest 

management measures and conservation efforts.” (Kivinen ym. 2020: 6–7). Tämä summaa 

kaikki olennaisimmat tekijät ja tämä kuvaus sopisi kaikkiin tutkielmassa käsiteltyihin 

lehtipuulajeihin. 

Palattaessa tutkimuskysymyksiin, on selkeää kuvaa hyötyvätkö vai kärsivätkö 

kyseiset lehtipuut ilmastonmuutoksesta hankala vetää eri tekijöiden eri suuntaisten vaikutusten 

myötä. Muutoksia näille lehtipuulajeille on siis tulevaisuudessa tiedossa, erilaisia vaikutuks ia 

oli niin negatiivisia, kuin jonkin verran positiivisia/hillitseviä vaikutuksia. Lajien välillä oli 

useammissa kohdissa eroja, mutta aika monesti vaikutukset olivat samansuuntais ia. 

Tarkemmat lajien väliset erot tulevat hyvin esiin ilmastonmuutoksen vaikutukset käsittely 

kappaleissa. Olennaisimmaksi jää siis muutoksen voimakkuus, laajuus ja lajien resilienss i 

muovautua muutoksen edessä. 
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