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Tiivistelmä 

 

Pohjoisen pallonpuoliskon alueella ilman lämpötila nousee lähes kaksi kertaa nopeammin kuin 

alemmilla leveysasteilla. Ikirouta on alkanut sulaa nopeasti reaktiona arktisen alueiden 

lämpenemiseen. Seurauksena ovat ekosysteemien muutokset ja suuret vaikutukset alueiden 

ympäristöön.  

Kasvillisuuden ja maanpinnan muutokset ovat ikiroudan sulamisen tuotosta. Tundrat 

pensastuvat ja metsittyvät ikiroudan sulaessa sekä kasvi- ja eläinlajien elinalueet ja levinneisyys 

muuttuvat. Ikiroudan sulaminen lisää hiilen vapautumista aiemmin jäätyneestä maaperästä 

kasvihuonekaasujen muodossa. Ikiroudan sulettua maaperä rikastuu hiilellä ja vesistöissä 

voidaan havaita metaania.  

Ilmaston lämpenemisen lisäksi ikiroudan vakauteen vaikuttavat erilaiset häiriöt. Näitä 

häiriöitä ovat muun muassa palot, eläinten ja ihmisten toiminta, pulssimaiset häiriöt sekä 

luonnon aiheuttamat häiriöt. Häiriöiden voimakkuus, alueellinen laajuus, ajallinen kesto ja 

hydrologiset yhteydet ovat tekijöitä, joista riippuu ikiroudan sulamisen vaikuttavuuden taso 

tärkeimpiin ekologisiin toimintoihin. Ikiroudan vakauden voidaankin todeta olevan 

perustavanlaatuisen tärkeää hydrologisen kierron sekä ekosysteemiprosessien kannalta. 

Ikiroutaekosysteemit reagoivat ilmaston lämpenemiselle nopeasti, mikä helpottaa 

vaikutusten tutkimusta. Ikirouta tulee kuitenkin todennäköisesti sulamaan nopeammin kuin 

mitä nykyisin pelkän ilmaston lämpenemisen perusteella odotetaan.   
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1. Johdanto 

 

Ikirouta, maa-aines, joka pysyy 0 ⁰C:ssa tai sen alapuolella kahden tai useamman peräkkäisen 

vuoden ajan (Zhang ym. 2008, Schuur & Mack 2018; Wang ym. 2022), ei välttämättä näy 

maanpinnalla, koska se on ainoastaan termisesti määritelty ilmiö, joka vastaa aktiivisen 

kerroksen alapuolella olevaa maanalaista järjestelmää (Gisnås ym. 2017) Aktiivinen kerros 

sulaa ja jäätyy vuosittain (Wang ym. 2022) ja koostuu erilaisista maalajeista, jotka vaihtelevat 

jäätyneestä turpeesta ja kivennäismaasta jäätyneisiin pleistoseenikerrostumiin, joissa on 

runsaasti massiivista maajäätä (Vonk ym. 2015). Pysyvästi jäätynyt maa määritellään 

yksinomaan lämpötilan perusteella, rakenteesta, kovettumisasteesta tai vesipitoisuudesta 

riippumatta (Black & Muller 1948). Zhang ym. (2008) mukaan ikirouta peitti vuonna 2008 24 

% pohjoisen pallonpuoliskon maasta. 

Toisin kuin muut ekosysteemit, joiden maaperän tila on suhteellisen vakaa, ikirouta 

sulaa, koska herkkyys ilmaston lämpenemiselle on suuri (Box ym. 2019). Vaikka ikirouta 

reagoi voimakkaasti ilman lämpötilaan, ikiroudan sulamisnopeus riippuu myös muista 

ilmastollisista, maaperän fysikaalisista, hydrologisista ja kasvillisuuteen liittyvistä tekijöistä 

(Magnússon ym. 2022). Viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen aikana ikirouta on alkanut sulaa 

aiheuttaen muutoksia ekosysteemeissä ja vaikuttaen pohjoisiin yhteisöihin (United Nations 

Environment Programme 2012). Pohjoisen pallonpuoliskon kryosfäärin keskeisenä osana ja 

ilmastonmuutoksen indikaattorina (Romanovsky ym. 2010; Ran ym. 2021) ikiroudan vakaus 

on perustavanlaatuisen tärkeää hydrologisen kierron sekä ekosysteemiprosessien kannalta (Ran 

ym. 2021). Kryosfääri käsittää hydrosfäärin, eli vesikehän, jäätyneet osat: jäätiköt, merien, 

jokien ja järvien jääpeitteet, lumen, ilmakehän jäätyneet hiukkaset sekä ikiroudan (Kulkarni 

ym. 2018).  

Useimmissa tilanteissa ilmastonmuutoksen vaikutusta ikiroutaan voidaan kuitenkin 

pitää epäsuorana, koska ikirouta on osa monimutkaista geoekologista järjestelmää, jossa on 

sekä positiivista että negatiivista takaisinkytkentöä (Shur & Jorgenson 2007). Nämä 

takaisinkytkennöt liittyvät Shurin ja Jorgensonin (2007) mukaan kasvillisuuden sukkessioon, 

eli ajan myötä tapahtuviin lajistollisiin muutoksiin, ja maaperän ominaisuuksien muuttumiseen. 

Maaperän lämpöominaisuudet määräävät ilmakehän ja maaperän välisen sekä maaperän 

sisäisen lämmönvaihdon nopeuden (Zhang ym. 2008). Kun maaperän pinnan lämpötasapaino 

muuttuu positiiviseksi ja ikiroudan sulaminen alkaa (Pelletier ym. 2019). Tämä tasapaino
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riippuu Pelletierin ym. (2019) mukaan ilman lämpötilan ja auringon säteilyn lisäksi myös 

lumipeitteen paksuudesta, ajoituksesta ja kestosta, mikä riippuu sademäärästä, tuulen 

nopeudesta, topografiasta ja kasvillisuuden rakenteesta. Shur ja Jorgenson (2007) toteavat, että 

vaikka ikirouta-alueella on ilmastollinen raja, ilmastonmuutoksen vaikutusta ikiroutaan ei 

voida täysin ymmärtää ennen kuin on selvitetty muiden tekijöiden suhteelliset vaikutukset, 

jotka määrittävät ikiroudan levinneisyyttä, sen vakautta ja ikiroudan palautumista luonnollisten 

ja ihmisen aiheuttamien häiriöiden jälkeen. Ikiroudan sulamisen edetessä sekä maaperän 

jatkuvan lämpenemisen ja takaisinkytkentöjen myötä kynnysarvo, jolloin paikalliset tekijät 

tulisivat hallitseviksi muutoksen aiheuttajiksi, on tutkitusti yhä lähempänä (Pelletier ym. 2019).  

Tässä työssä lähestyn ikiroudan sulamista tutkimalla sen vaikutuksia ympäristöön. 

Miten sulaminen näkyy maastossa ja maaperässä sekä kasvillisuuden muutoksena pohjoisella 

pallonpuoliskolla. Tapausesimerkkeinä käsittelen kahta tutkimusta, joiden kautta havainnoin 

sulamisen vaikutuksia maantieteellisesti.  

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Onko ikiroudan sulamisen vaikutuksella ympäristöön maantieteellisiä eroja?  

2. Onko vaikutuksien voimakkuudessa ja suunnassa eroja tutkimusalueiden välillä? 
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2.  Ikirouta, sen ominaisuudet ja ilmastonmuutos 

 

2.1. Ikiroudan muodostumisen mallit 

 

Alavat ikirouta-alueet on perinteisesti jaettu useisiin vyöhykkeisiin arvioidun maantieteellisen 

jatkuvuuden perusteella (Chadburn 2017; What is Permafrost? 2022). Tyypillinen luokittelu 

(kuva 1) tunnistaa jatkuvan ikiroudan (90–100 prosenttia maisemasta), epäjatkuvan ikiroudan 

(50–90 prosenttia) ja satunnaisen ikiroudan (0–50 prosenttia) (Chadburn 2017; What is 

Permafrost? 2022). 

 

Kuva 1. Kartta ikiroudan jakautumisesta, eri värit edustavat eri ikiroutavyöhykkeitä (What is 

Permafrost? 2022).  
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Nykyinen ikiroudan muodostuminen on erilaista jatkuvilla ja epäjatkuvilla ikiroudan 

vyöhykkeillä. Jatkuvalla ikiroudan vyöhykkeellä ikirouta esiintyy kaikkialla alttiilla 

maanpinnoilla ekosysteemin rakenteesta riippumatta, mutta epäjatkuvalla vyöhykkeellä se 

muodostuu vasta ekosysteemin kehityksen myöhäisvaiheessa (Shur & Jorgenson 2007). 

Molemmilla vyöhykkeillä Shurin ja Jorgensonin (2007) mukaan uusi ikiroudan 

muodostuminen rajoittuu yleensä maisemallisiin prosesseihin, joissa paljastuu uutta maa-

ainesta, esimerkiksi jokien tulva-alueilla ja ojitetuilla järvialtailla. Yksi arktisen 

tundrajärjestelmän näkökohta on, että järjestelmä on erityisen altis muutoksille, koska lumi ja 

ikirouta vaikuttavat maaperän olosuhteisiin ja mikrobitoimintaan (Strum ym. 2005). Ikiroudalle 

suotuisa ilmasto luonnehtii jatkuvaa ikiroudan vyöhykettä, jossa ikiroudan olemassaolo on 

riippumaton muista tekijöistä, vaikka muut tekijät ovatkin tärkeitä ikiroudan rakenteen, sen 

lämpötilan ja ikiroutaan liittyvien prosessien kannalta kertovat Shur ja Jorgenson (2007). 

 

2.2. Aktiivinen kerros 

 

Ikirouta on muodostanut pitkään jatkuvan kylmyyden vuoksi lähes yhtenäisen kerroksen 

Alaskan, Siperian ja Pohjois-Kanadan tundra-alueiden alle (Strum ym. 2005). Aktiivinen kerros 

on ikiroudan yläpuolella oleva pintamaakerros, joka sulaa ja jäätyy uudelleen joka vuosi (Vonk 

ym. 2015). Koska ikirouta on lähes läpäisemätön veden tunkeutumiselle, aktiivinen kerros, joka 

koostuu orgaanisesta ja kivennäismaasta muodostuvista kerroksista, on usein kyllästynyt 

muodostaen pysyvää pintavettä ja runsaasti järviä (Strum ym. 2005). Aktiivinen kerros reagoi 

erittäin herkästi vuodenaikojen, etenkin kesän, eri olosuhteisiin, joka näkyy sen paksuudessa 

(Brown & Romanovsky 2008).  Vuotuista sulamisprosessia aktiivisessa kerroksessa Strum ym. 

(2005) kuvailevat seuraavasti: keväällä aktiivinen kerros lämpenee ja sulaa pinnasta alaspäin, 

kun talven kylmäaalto tunkeutuu lumen läpi maahan, jäätyy aktiivinen kerros uudelleen. 

Jäätymisprosessi etenee hitaasti, joten kerros jäätyy kokonaan vasta talven puolivälin jälkeen 

aina talven loppuun asti, leutoina talvina kerros ei välttämättä jäädy kokonaan. Yksi 

päätekijöistä aktiivisen kerroksen paksuuden määrittämiseen on kertyneiden sulamispäivien 

määrä, muiden tärkeiden tekijöiden kuten lumipeitteen, seisovan veden ja kasvillisuuspeitteen 

kanssa (Reyes & Lougheed 2015).  
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Aktiivisen kerroksen puskuroitu lämpöympäristö on osittain maaperän veden jäätymiseen 

liittyvän piilevän lämpöesteen tuote; ennen kuin ikiroudan yläpuolella oleva runsas maaperän 

kosteus jäätyy, maaperän lämpötila ei voi laskea alle 0 °C:n (Strum ym. 2005). Pienetkin 

muutokset ympäristöolosuhteissa voivat Strumin ym. (2005) mukaan aiheuttaa suuria 

muutoksia jäätymättömän veden määrässä ja jakautumisessa maaperässä. Ilmaston 

lämpeneminen on pienentänyt ikiroudan laajuutta, nostanut ikiroudan lämpötilaa ja syventänyt 

aktiivista kerrosta monissa paikoissa eri puolilla arktista aluetta (Box ym. 2019; Jungsberg ym. 

2022).   

 

2.3. Ilmastonmuutos ja ikiroudan sulaminen  

 

Arktinen alue saattaa vaikuttaa kaukaiselta ja syrjäiseltä, mutta alueella tapahtuvilla 

ennennäkemättömillä ympäristömuutoksilla on merkittäviä seurauksia globaalille 

yhteiskunnalle (Schuur & Mack 2018). Alueen ilman lämpötila nousee lähes kaksi kertaa 

nopeammin kuin alemmilla leveysasteilla (Reyes & Lougheed 2015) ja ikiroudan sulamisen 

vaikutukset ympäristöön onkin huomattu eri puolilla pohjoista pallonpuoliskoa.  

Ikiroudan sulaminen vaikuttaa maaperän veden saatavuuteen, mikä voi aiheuttaa 

muutoksia metsien tiheydessä ja koostumuksessa, tämä taas johtaa laajoihin 

ekosysteemimuutoksiin (Stuenzi ym. 2021). Useissa tutkimuksissa on dokumentoitu 

pensastumista, muutoksia alueellisen kasvillisuuden koostumuksessa ja rakenteessa 

viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen seurauksena (Pelletier ym. 2019). Ilmaston 

lämpenemisen aiheuttamaan ikiroudan sulamiseen liittyy usein myös eroosiota ja muita 

maiseman fyysisiä muutoksia (United Nations Environment Programme 2012), kuten 

termokarstitoimintaa. Termokarsti on soinen maanpinta, johon ikiroudan sulamisen vuoksi on 

syntynyt kumpuja ja painaumia (Pelletier ym. 2019). Termokarstitoimintaa on hyvin 

dokumentoitu jatkuvalla ikiroudan vyöhykkeellä, jossa palsat, turvetasanteet ja ikiroudan 

tasanteet ovat vähitellen häviämässä ja korvautumassa termokarstilammilla sekä pensasmailla 

painuneessa maastossa (Pelletier ym. 2019).  

  



9 

Ikiroudan sulaminen lisää myös hiilen vapautumista aiemmin jäätyneestä maaperästä 

kasvihuonekaasujen muodossa (Serreze & Barry 2011; Magnússon ym. 2022). Hiilen 

vapautuminen muuttaa kylmän alueen ekosysteemin hiilitaloutta (Liu ym. 2021). 

Ekosysteemimuutokset, kuten ikiroudan sulamisesta johtuva tundran muuttuminen metsäksi, 

muodostavat todennäköisesti laajan hiilivaraston monien tulevien vuosien ajan (Pelletier ym. 

2019). Nämä ilmaston ja ekosysteemin väliset vuorovaikutussuhteet vaihtelevat jatkuvan, 

epäjatkuvan ja satunnaisen ikiroudan vyöhykkeiden välillä (Shur & Jorgenson 2007).  

Ikiroudan sulamiseen liittyy viisi pääasiallista ympäristötekijäryhmää: (1) ilmakehän 

lämpeneminen; (2) ekologiset prosessit (kasvillisuuden kasvu ja sukkessio sekä karikkeen 

muodostuminen); (3) fysikaaliset prosessit (kasvillisuuden rakenteen ja lumipeitteen 

ominaisuuksien muuttuminen, jäätymättömän maaperän vesipitoisuuden lisääntyminen, 

maajään sulaminen ja sulan maan vajoaminen); (4) biogeokemialliset prosessit (hiili- ja 

typpipitoisuudet), jotka kaikki vaikuttavat (kohtaan 5) maaperän lämpöolosuhteisiin ja 

ikiroudan sulamiseen (Pelletier ym. 2019).  

 

2.4. Ihmisten ja luonnon aiheuttamat häiriöt  

 

Todennäköisyys, että ikiroudan sulaminen vaikuttaa merkittävästi tärkeimpiin ekologisiin 

toimintoihin, kuten fotosynteesiin ja ravinteiden ottoon, tai ravintoverkon ominaisuuksiin 

riippuu useista tekijöistä, joista tärkeimpiä ovat ikiroudan sulamiseen liittyvien häiriöiden 

voimakkuus, alueellinen laajuus, ajallinen kesto ja hydrologiset yhteydet (Vonk ym. 2015). 

Ikiroudan sulamiseen liittyviä häiriöitä ovat tulipalot, eläinten ja ihmisten toiminta sekä muut 

ihmisten ja luonnon aiheuttamat häiriöt (Shur & Jorgenson 2007; Myers-Smith ym. 2011; 

Desyatkin ym. 2015; Schuur & Mack 2018; Chen ym. 2021).  
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Viimeaikaiset havainnot viittaavat siihen, että ilmastoherkät pulssimaiset häiriöt kuten 

maanvyörymät, vaikuttavat myös ikiroutaan (Schuur & Mack 2018). Nämä pulssimaiset häiriöt 

poistavat Schuurin & Mackin (2018) mukaan usein nopeasti eristävän orgaanisen kerroksen 

maaperästä, mikä johtaa ikiroudan sulamiseen ja häviämiseen paikoissa, joissa ikiroudan 

lämpötila on jo noussut lähelle nollan. Pulssimaisista häiriöistä maastopalot vaikuttavat 

vuosittain eniten maa-alaan vähentäen välittömästi maaperän orgaanisen kerroksen paksuutta 

(Coleman ym. 2015; Schuur & Mack 2018) ja on tällä hetkellä parhaiten tunnettu alueellisella 

ja mannermaisella tasolla (Schuur & Mack 2018). Häiriöt voivat kuitenkin luoda ja ylläpitää 

mikroympäristöjä, joissa korkeat pensaat voivat pysyä vallitsevina vuosikymmenistä 

vuosisatoihin (Myers-Smith ym. 2011). Tulevien häiriöiden ja häiriöiden jälkeisten 

palautumisten tundraekosyteemeissä uskotaan johtavan sekä pensastumiseen että pensaiden 

vähenemiseen (Myers-Smith ym. 2011).  

 

2.5. Pensastumisen ja ikiroudan vakauden tasapaino 

 

Tulipalojen aiheuttama ikiroudan sulaminen saattaa lisätä maaperän kosteutta ja mahdollisesti 

nopeuttaa näin typen mineralisoitumista, mikä edistää pensaiden levinneisyyttä tundran 

ylänköalueilla (Chen ym. 2021). Palamattomilla tundran alankoalueilla, joilla 

pensaskasvillisuus säilyi ennallaan, ei havaittu termokarstitoimintaa alueen ilman 

lämpenemisestä huolimatta (Chen ym. 2021). Tämä tulos tukee Chenin ym. (2021) mukaan 

sitä, että tiheä pensaskasvillisuus toimii tehokkaana eristävänä suojana ikiroudalle muuttuvalta 

ympäristöltä. Maaperän eristävyys voi heikentyä pensaiden poistamisen jälkeen, mikä voi lisätä 

pensaiden peittävyyden häviämistä (Chen ym. 2021). Pensaiden poistaminen tundralta 

aiheuttaa tutkitusti ikiroudan sulamista, joka johtaa maanpinnan vajoamiseen ja 

termokarstitoimintaan (Chen ym. 2021).  
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Myers-Smith ym. (2011) puolestaan kertovat pensaiden oksiston luovan lumipeitteen kanssa 

eristävän kerroksen ja vaikuttavan yhdessä maaperän ja ikiroudan lämpötiloihin. Tundran 

pensastuminen voi merkittävästi muuttaa lumen kertymistä, ajoitusta ja fyysisiä ominaisuuksia 

ja siten vaikuttaa kosteuden ja energian vaihtoon maaekosysteemien ja ilmakehän välillä 

(Myers-Smith ym. 2011; Pelletier ym. 2019). Pensaiden oksiston pidättämä lumi johtaa 

lumikerroksen paikalliseen kertymiseen ja lämmönjohtavuuden vähenemiseen (Myers-Smith 

ym. 2011). Tämän seurauksena Myers-Smithin ym. (2011) mukaan talven maaperän lämpötila 

voi olla jopa 30 ⁰C lämpimämpi kuin ilman lämpötila, kun taas pensaattomilla alueilla maaperän 

lämpötila voi olla lähes sama kuin ilman lämpötila.  

Kasviyhdyskuntien koostumuksen muuttuminen ikiroudan sulamisen seurauksena 

yksin tai yhdessä häiriöiden kanssa voi vaikuttaa myös suoraan ilmastoon muuttamalla albedoa 

(Schuur & Mack 2018). Albedo vaikuttaa ilmastoon muuttamalla ekosysteemiin imeytyvän ja 

ilmakehään lämpönä takaisin säteilevän energian määrää kertovat Schuur & Mack (2018). 

Korkeammat pensaat ja puut, jotka tunkeutuvat tundralle äkillisen sulamisen tai aktiivisen 

kerroksen paksuuntumisen seurauksena, todennäköisesti pienentävät albedoa keväällä, koska 

kookkaampi kasvillisuus absorboi enemmän säteilyä kuin lumipeitteinen pinta (Schuur & Mack 

2018). Tämä vaikutus on Schuurin & Mackin (2018) mukaan suurin keväällä ennen lumen 

sulamista, kun auringonvaloa tulee suhteellisen paljon. Tutkimusten tulokset viittaavat siihen, 

että sekä lumipeitteen maaperää lämmittävä vaikutus että pensaston kesäaikaisen varjostuksen 

maaperää viilentävä vaikutus on otettava huomioon, jotta voidaan määrittää pensaiden 

peittävyyden muutosten ympärivuotinen vaikutus maaperän lämpötiloihin ja 

ikiroutaolosuhteisiin sekä itse pensastumisen pidempiaikaiset vaikutukset ikiroudan vakauteen 

(Myers-Smith ym. 2011; Vonk ym. 2015).  
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3. Tapausesimerkit ikiroudan sulamisen vaikutuksista esimerkkialueilla  

 

Tämän tutkielman esimerkkialueina ovat Venäjä ja Kanada (kuva 2). Tapausesimerkkeinä 

käytän tutkimuksia, jotka sijoittuvat Venäjällä Sahan tasavallan eli Jakutian alueelle ja 

Kanadassa Nunavikin itärannikolle. Tässä osuudessa käyn läpi alueiden ympäristössä 

tapahtuneita muutoksia ikiroudan sulamisen vaikutuksesta. Tarkasteltavana nämä kaksi aluetta 

voivat muutoksillaan olla osittain samanlaiset tai erota täysin toisistaan.  

 

Kuva 2. Esimerkkialueet: (A) Jakutian alue, Venäjä ja (B) Nunavik, Kanada.  

 

  



13 

3.1. Jakutian alue, Venäjä 

 

Desyatkin ym. (2015) tutkivat ilmaston lämpenemisen vaikutuksia ikiroutaekosysteemeihin 

itäisessä Siperiassa Jakutian alueella (kuva 3). He käyttivät havainnoissaan apuna CALM-

tutkimusalueita sekä Jakutian alueen sääasemien tilastoja. CALM (Circumpolar Active Layer 

Monitoring) on ohjelma, jonka tavoitteena on tarkkailla aktiivisen kerroksen ja pinnanläheisen 

ikiroudan reaktiota ilmastonmuutokseen pitkällä aikavälillä (CALM 2022). Painopiste 

tutkimuksessa on alueen ilmaston muuttumisessa ja sen vaikutuksissa sekä aktiivisen kerroksen 

ja ikiroudan tutkimisessa. Tutkimuksessaan Desyatkin ym. (2015) painottavat Itä-Siperian 

kuuluvan voimakkaimman lämpenemisen vyöhykkeelle ja kokevat ilman lämpötilan 

muutoksien selvästi vaikuttaneen alueen ikiroutaekosysteemien kehitykseen. 

  

 

Kuva 3. Tutkimusaluen sijainti (Desyatkin ym. 2015). 

Jakutian alueella vallitsee ankara mannerilmasto, jossa pitkät talvet kestävät 7–8 kuukautta ja 

lyhyet kesät vain 3–4 kuukautta (Desyatkin ym. 2015). Yli 80 prosenttia tutkitusta alueesta on 

Desyatkinin ym. (2015) mukaan jatkuvan ikiroudan peitossa, mutta Jakutian eteläosa kuuluu 

epäjatkuvaan ikiroudan vyöhykkeeseen, jossa 40–80 prosenttia maanpinnasta on ikiroudan 

peitossa. Lisäksi Jakutian lounaisosissa kerrotaan olevan satunnaista ikirouta-aluetta.  
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Tutkiessaan Jakutian keskiosan sääasemien havaintoja Desyatkin ym. (2015) huomasivat 

maanpinnan lämpötilan 3,2 metrin syvyydessä olevan 0,4 °C korkeampi vuosina 2005–2013 

kuin pitkän aikavälin keskiarvo, joka oli -2,6 °C. Maanpinnan lämpötilan nouseminen on 

johtanut tutkimuksen mukaan kausittaisen sulamisen syvenemiseen. Desyatkin ym. (2015) 

tekivät havaintoja Lena-joen deltalla CALM-tutkimusalueella, jotka osoittivat merkittävää 

termokarstitoimintaa vuosina 2004–2014 tunturialueen matalamaisemaisessa tundrassa, jossa 

jääkiilat, jotka ovat ikiroudan maaperään aiheuttamiin halkeamiin muodostuneita 

jäämuodostumia, sulivat 1–1,5 metrin syvyyteen. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös CALM-

ohjelmasta saatuja tietoja Kolyma-joen alajuoksulta, jotka osoittivat alajuoksun tundran 

mittauspaikoilla sulamissyvyyksien kasvavan vuosina 2005–2010 keskimäärin 17 prosenttia 

vuosien 1996–2004 jaksoon verrattuna eli keskimäärin 10 cm (vaihteluväli 3–23 cm). 

Desyatkin ym. (2015) tulkitsivat muita tutkimuksia apuna käyttäen runsastuneiden sademäärien 

ja maaperän kyllästymisen lisääntyneen myös ilmaston lämpenemisen seurauksena. 

Kokonaisuutena nämä yhdessä aiheuttavat maanpinnan vajoamista ja termokarstijärvien 

kehittymistä jääkiilojen huippujen sulaessa, ja näin ollen maiseman muokkautumista.  

Tutkimuksessa havainnoitiin ikiroudan sulamisesta aiheutuvan termokarstitoiminnan 

eri kehitysvaiheissa kehittyviä kasvihuonekaasuvirtoja, jotka olivat peräisin maaperästä ja 

vesistöistä. Mittauksilla Desyatkin ym. (2015) arvioivat näiden virtojen osuutta 

kasvihuonekaasujen kertymisessä ilmakehään ilman lämpötilan noustessa. Maaperästä 

otettujen hiilidioksidipäästöjen (CO2) todettiin olevan suurempia alueen metsämaassa ja 

pienempiä niittyjen maaperässä. Tutkimusalueella Desyatkin ym. (2015) havaitsivat 

dityppioksidipäästöjä (N20), jotka olivat suurimpia kosteiden niittyjen maaperässä. Alueen 

metaanipäästöjen (CH4) havaittiin olevan taas suurempia alueen lampien vedenpinnoilta ja 

suurin metaanipäästö havaittiin matalasta järvestä, nämä suurimmat päästöt Desyatkinin ym. 

(2015) mukaan ovat verrattavissa trooppisten turvemaiden päästöihin.  

Viime vuosikymmeninä on havaittu lämpimän kauden pituuden kasvaneen, kun 

tutkimuksessa käytettiin apuna sääasemien havaintoja. Kevät saapui nyt Desyatkinin ym. 2015 

mukaan 10–15 päivää aikaisemmin ja syksy päättyi 15–20 päivää myöhemmin, kun 

vuodenaikojen vaihtelua verrattiin 1900-luvun puoliväliin. Keski-Jakutiasta peräisin olevien 

puiden kasvuhavaintojen perusteella Desyatkin ym. (2015) havaitsivat puiden kasvukauden 

alkavan aiemmin, mikä on suoraan rinnastettavissa yhä aikaisemmin vuodesta havaittaviin 

entistä korkeampiin vuorokauden keskilämpötiloihin sekä ilmaston lämpenemisestä aiheutuvan 

maaperän lämpötilan nousemiseen ja näin ikiroudan sulamiseen. Muutoksen alueen 



15 

olosuhteissa vaikuttavat Desyatkinin ym. (2015) mukaan Jakutian alueen biologiseen 

monimuotoisuuden rakenteeseen ja tilaan, sekä lajiston levinneisyyteen. Tutkimuksessa 

huomioiduilla kasvitieteellisillä tutkimuksilla Desyatkin ym. (2015) osoittavat kasvilajien 

jatkuvan lisääntymisen. Tutkimuksessa havaittiin lämpenemisen vaikuttavan voimakkaasti 

myös eläinlajien luonnollisiin elinympäristöihin. Tämä on saanut niiden levinneisyysalueen 

laajenemaan pohjoiseen, mitä Desyatkin ym. (2015) pitivät esiasteisena luonnonvyöhykkeiden 

siirtymisenä.  

 

3.2. Nunavik, Kanada 

 

Pelletier ym. (2019) tutkivat ekosysteemimuutoksia ja ikiroudan asteittaista sulamista 

subarktisessa Nunavikissa Pohjois-Kanadassa Hudsoninlahden itärannikolla (kuva 4). Alueella 

vallitsee ankara mannerilmasto ja alue kuuluu epäjatkuvan ikiroudan vyöhykkeeseen. 

Päätavoite kyseisessä tutkimuksessa oli luonnehtia ikiroudan sulamiseen liittyviä 

ekosysteemimuutosvaiheita; erityisesti arvioida ikiroudan sulamiseen liittyviä maaperän ja 

maanpinnan lämpöjärjestelmän, topografian ja lumipeitteen muutoksia sekä tundran 

muuntumista ikiroudan päällä pensasmaaksi ja ikiroudattomilla alueilla metsäksi. Apuna 

havainnoinnissa tutkimuksessa käytettiin paikallisilta sääasemilta saatuja ilmasto- sekä 

sääaineistoja. 

 

Kuva 4. Nunavikin tutkimusalueen sijainti (Pelletier ym. 2019). 
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Tutkimusalueella havainnoitiin Pelletierin ym. (2019) mukaan kuutta rajattua koealaa, joiden 

kaikkien maaperäprofiileilla oli sama perusmateriaali sekä lämpö- ja mekaaniset ominaisuudet. 

Kullakin koealalla mahdollinen ikirouta tutkittiin: sen aktiivisen kerroksen paksuus ja 

ominaisuudet, kasvillisuuden rakenne ja lajisto, lumipeite sekä orgaaninen peite mitattiin. 

Pelletier ym. (2019) ottivat myös näytteitä maaperän orgaanisen aineen hiilipitoisuudesta. 

Tutkimuksessa koealat (6) jaettiin neljään (0–4) eri ikiroudan sulamisen vaiheeseen (taulukko 

1). Koeala 1 edusti vaihetta 0 – ehjä ikirouta ja koealat 2 sekä 3 vaihetta 1 – ikiroudan sulaminen 

hieman havaittavissa. Koeala 4 puolestaan kuvaa vaihetta 2 – kasvillisuus aiempaa tiheämpää 

ja korkeampaa ja aktiivinen kerros on alkanut syventyä. Viimeistä vaihetta 3 edustavat koealat 

5 sekä 6, joiden ikirouta-alueiden päälle on kehittynyt joko ympärivuotisesti jäätymätön 

maakerros tai alueen ikirouta on hävinnyt kokonaan.   

 

Taulukko 1. Ikiroudan sulamisen vaiheet ja niitä kuvaavat tutkimusalueen koealat.  

Tekijä: Sara Solastie, Oulun yliopisto.  

Ikiroudan sulamisen 

vaiheet 

Tutkimusalueen koealat 

Vaihe 0  Koeala 1 

Vaihe 1 Koeala 2–3 

Vaihe 2 Koeala 4 

Vaihe 3  Koeala 5–6 

 

Ruohovartinen kasvillisuus ei ollut tutkimuksen aikajakson alkuvaiheessa kovin monimuotoista 

ja sen peittävyys oli alle 2 % vaiheilla 0 ja 1, mutta saavutti 2,5 % vaiheessa 2 (Pelletier ym. 

2019). Tutkimuksessa selvisi kasvillisuuden peittävyyden kasvavan edelleen 78 prosenttiin 

vaiheessa 3, jolloin se muuttui myös monimuotoisemmaksi.  
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Koealoilla, jotka vastasivat vaiheita 0 ja 1 maasto oli tasaista ja hieman kuperaa, lumipeite näillä 

aloilla oli hyvin ohut, kun taas vaiheiden 2 ja 3 koealojen maastot rinteistä ja lumipeitteen 

paksuus kasvoi huomattavasti. Pelletier ym. (2019) havaitsivat vaiheiden 2 ja 3 koealojen 

lumipeitteessä muutamia kerroksia pyöristyneitä monikiteisiä lumirakeita, minkä todettiin 

viittaavan tuulen kuljettaman lumen kertymiseen pensastumisen seurauksena. Lumipeitteen 

lämpöominaisuuksien todettiin vaihtelevan kasvillisuuden kasvumuotojen mukaan, kolmella 

ensimmäisellä koealalla (vaiheet 0–2) lumipeite oli liian ohut nostaakseen maanpinnan 

vuotuista keskilämpötilaa huomattavasti. Lumipeitteen kokonaislämmönjohtavuus kasvoi 

Pelletierin ym. (2019) mukaan sen paksuuden kasvaessa. 

Ilmaston jatkuva lämpeneminen oli havaittujen muutosten alkusyy, sillä maan 

pintalämpötilat nousivat (Pelletier ym. 2019). Tämän kehityksen ytimessä havaittiin olevan 

pensaiden leviämisen vaikutus tundrajärjestelmiin. Ensin alueelle levisivät matalat pensaat ja 

vähitellen keskikokoiset ja yhä korkeammat. Samanaikaisesti ikirouta lämpeni ja sulaminen 

syveni. Aktiivisen kerroksen ja ikiroudan rajapinnassa olevan maanpinnan jään huomattiin ajan 

mittaan sulavan ja synnyttävän maanpintaan painanteita sekä termokarstitoimintaa. 

Maanpinnan painanteisiin saattoi kerääntyä tuulen mukana paksumpaa tiheämpää lunta. 

Paksumman lumipeitteen alle muodostui Pelletierin ym. (2019) mukaan kerros, joka suosi 

ikiroudan sulamisjaksoja. 

Hiilenkierron dynamiikka muuttuu myös ekosysteemin siirtymätilojen kautta 

ikiroudan sulaessa (Pelletier ym. 2019). Runsas lehtipuuvaltainen pensaspeite varastoi 

Pelletierin ym. (2019) mukaan hiiltä sekä maanpinnan ylä- että alapuolella. Pensaspeitteen 

tutkittiin tuottavan kariketta, joka hajoaa muodostaen orgaanisia maakerroksia, jotka 

huuhtoutuvat alaspäin maaperäprofiiliin. Tutkijat huomasivat koealojen, joissa aktiivinen 

kerros oli syvintä, vaiheiden 2 ja 3 koealojen 4, 5 ja 6, maaperän olleen merkittävästi rikastunut 

hiilen osalta.  
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Tutkimuksessa Pelletier ym. (2019) havaitsivat fysikaalisten ja ekologisten muuttujien 

muutosnopeuden olevan hidas ikiroudan sulamisen alkuvaiheessa (vaihe 0 ja 1 koealoilla 1–3), 

kun maanpinnan lämpeneminen johtui pääasiassa hitaasti nousevasta ilman lämpötilasta. Maan 

lämpötila kuitenkin huomattiin nousevan nopeasti lämpenemisen jatkuessa ja sen jälkeen, kun 

sulaminen oli alkanut ja maanpinnan lämpöjärjestelmää alkoi hallita paksu lumipeite, joka oli 

kerääntynyt asteittain tiheämpään ja korkeampaan pensaikkopeitteeseen. Kasvillisuuspeite 

muuttui jäkälistä pensaiksi tai mataliksi puiksi, ja rakenne sekä lajikoostumus muuttuivat 

merkittävästi (Pelletier ym. 2019). Vaiheen 3 koealoilla 5 ja 6 kasvillisuus muodosti jo kriittisen 

paksuuden saavuttaneen lumipeitteen kanssa eristävän kerroksen, joka piti vuotuisen 

keskilämpötilan maan rajapinnassa lähellä 0 °C:ta.  

 

4. Erot ja yhtäläisyydet Jakutian ja Nunavikin välillä 

 

Desyatkin ym. (2015) tutkivat ikiroudan aiheuttavia muutoksia ympäristöön Venäjän Jakutiassa 

käyttäen apunaan muiden projektien ja tutkimusten aineistoja ja tutkimusalueita. Jakutian 

alueen maisema muokkaantui Desyatkinin ym. (2015) mukaan sulamisen myötä. Muun muassa 

jääkilojen sulaminen maanpinnassa aiheutti maan vajoamista ja alueella havaittiin myös paljon 

termokarstitoimintaa, jonka todettiin aiheuttavan useita kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään. 

Tutkimuksessaan Desyatkin ym. (2015) havaitsivat alueen ekosysteemin muuttuvan maiseman 

muuttumisen takia. Ilmaston lämpeneminen ja ikiroudan sulaminen johtivat alueen 

kasvukauden aikaistumiseen ja biodiversiteetin rakenteen muuntumiseen. Kasvi- ja eläinlajien 

elinympäristöjen huomattiin laajenevan pohjoisempaan sulamisesta johtuvien muutosten 

vuoksi. Luonnonvyöhykkeiden siirtymisen todettiin tutkimuksessa edistävän uusien lajien, 

myös tuholaisten ja taudinaiheuttajien, leviämistä pohjoisille alueille. Tuholaisten ja 

taudinaiheuttajien lisäksi ikiroudan sulamisen todettiin tekevän maasta käyttökelvotonta 

maataloudelle ja muihin tarkoituksiin sekä olevan potentiaalinen uhka ihmisten elämälle ja 

toiminnalle.  
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Ilmaston lämpenemistahdista huolimatta Desyatkin ym. (2015) uskovat, että Itä-Siperian alueen 

ominaisella taigamaisemalla on riittävän suuri sietokyky lämpenemiselle. Alueen havupuiden 

todettiin suojaavan alla olevaa ikirouta-aluetta heikentymiseltä aktiivisen kerroksen ja 

maanpäällisten jääpeitteiden välissä olevalla riittävän paksulla suojakerroksella (Desyatkin ym. 

2015). Suojakerroksen ollessa ohut tai sen puuttuessa kokonaan erinäisten häiriöiden kuten 

tulipalojen, metsänhakkuiden tai pinnanmuokkauksen seurauksena, ikirouta-alueet ovat 

Desyatkinin ym. (2015) mukaan erittäin herkkiä lämpenemiselle.  

Pelletierin ym. (2019) tutkimuksessa Kanadan Nunavikissa puolestaan tutkittiin 

ikiroudan sulamista koealoilla. Osalla koealoista sulamista ei juurikaan havaittu tai se oli 

vähäistä (alat 1–3), kun taas kahdella koealalla (alat 5 ja 6) havaittiin ikiroudan sulaneen lähes 

kokonaan tai täysin. Tutkimusalueella havaittiin myös aktiivisen kerroksen ja ikiroudan 

rajapinnan jään sulavan ja synnyttävän painanteita maanpintaan, johon lumipeite kerääntyi ja 

saavutti ikiroudan sulettua kriittisen paksuuden. Lumipeitteen alle jäi tutkitusti eristävä kerros, 

joka säilytti maan pintalämpötilat talvella lähellä 0 °C:ta. Pelletier ym. (2019) havaitsivat 

tutkimuksessaan nousevien maan pintalämpötilojen aiheuttavan termokarstitoimintaa ja 

suosivan pensasyhteisöjen laajenemista arktisilla alueilla. He totesivat tämän johtavan 

maanpinnan lämpöjärjestelmän ja lumipeitteen ominaisuuksien muuttumiseen. Pensastumista 

ja muun kasvillisuuden lisääntymistä oli Pelletierin ym. (2019) mukaan raportoitu Kanadan 

ohella koko Pohjois-Amerikan arktisella alueella ja myös sen ulkopuolella. Tutkimuksessaan 

Pelletier ym. (2019) huomasivat ikiroudan jatkuvan sulamisen vaikuttavan lajistoon eri 

sulamisen vaiheissa eri tavalla. Ikiroudan sulamisen esiasteilla tundrassa havaittiin 

pensastumista ja sulamisen edistyessä ikiroudan sulettua kokonaan tundrat olivat metsittyneet.  

Tutkimukset erosivat toisistaan Pelletierin ym. (2019) kiinnittäessä Nunavikissa 

yksityiskohtaisesti huomiota kasvillisuuteen ja sen muuttumiseen ikiroudan sulamisen eri 

vaiheilla, kun Desyatkin ym. (2015) taas havainnoivat Jakutian alueen maiseman ja maaston 

muokkaantumista sekä lajiston muuttumista isolla skaalalla. Eri näkökulmista huolimatta 

Pelletierin ym. (2019) ja Desyatkinin ym. (2015) tutkimuksissa ikiroutaekosysteemit esiintyivät 

yhteisenä tutkimuskohteena. Pelletierin ym. (2019) tutkimuksessa ikiroudan sulamisesta 

johtuvat maiseman muutokset havaittiin pääosin kasvillisuuden muutoksena. Desyatkinin ym. 

(2015) tutkimuksessa maanpinnan vajoaminen oli maiseman muutos, joka havainnoinnin 

keskiössä tutkimusalueilla Jakutiassa. Molemmilla tutkimusalueilla havaittiin kuitenkin 

ikiroudan sulamisen aiheuttavan biologisen monimuotoisuuden rakenteen ja tilan muutosta 

sekä maanpinnan muutoksia, vaikkakin hieman eri tuloksin. 
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Nunavikissa huomattiin tundran muutokset kasvillisuuden saralla olevan pääosin tundran 

pensastumista ja metsittymistä sekä monimuotoisuuden kasvussa linkittyen ikiroudan 

voimakkaampaan sulamiseen. Tundran pensastumista ei Desyatkinin ym. (2015) tutkimuksessa 

suoranaisesti tutkittu, mutta Jakutiassa havainnoitiin tulokaslajien saapumista alueelle ja 

paikallisen kasvillisuuden levinneisyyttä entistä pohjoisemmaksi. Alueen kasvukauden 

havaittiin myös aikaistuvan.  

Molemmat tutkimukset kiinnittivät huomiota myös ikiroudan sulamisen muodostaman 

kasvillisuuden muutoksien vaikutuksiin ikiroutaan. Havainnot liittyen kasvillisuuden 

muodostamiin eristäviin kerroksiin sekä lumipeitteen ominaisuuksista tuottivat tutkimuksissa 

erilaiset tulokset. Pelletier ym. (2019) kokivat ikiroudan sulamisesta johtuvan pensastumisen 

aiheuttavan paksumman lumipeitteen lumen kertyessä oksastoon ja tuottavan eristävän 

kerroksen, joka lämmittää maanpintaa ja näin ollen entuudestaan sulattavan ikiroutaa. Useissa 

muissa tutkimuksissa tultiin tuloksiin, että pensaskasvusto tuotti varjollaan suojan ikiroudalle 

kesäaikana estäen sen sulamista (Chen ym. 2021). Kasvuston luomaa eristävää maaperää 

lämmittävää kerrosta eivät Desyatkin ym. (2015) myöskään havainneet, vaikka lumipeitteellä 

havaittiinkin olevan alueen maanpinnan lämpötiloihin suuri vaikutus. Jakutian alueella 

tutkiessaan he havainnoivat havupuiden pikemminkin vaikuttavan maaperään ja totesivat 

puiden maaperään tuottaman suojakerroksen suojelevan ikiroutaa sulamiselta ja vaikuttavan 

maan kerroksiin viilentävästi. Ikiroudan sulamisesta johtuvan korkeavartisemman 

kasvillisuuden lisääntyminen tundra-alueilla voidaan pitää osittain siis ikiroutaa suojaavana 

ominaisuutena, mutta myös häiriönä, ja tätä tasapainoa on vaikea arvioida.  

Maanpinnan muutoksen ilmiössä oli havaittavissa eroavaisuuksia sen 

voimakkuudessa. Nunavikissa havaittiin maanpinnan painumista, kun taas Jakutiassa kuvattiin 

muutokset maan vajoamisina. Nunavikissa huomattu painaumien synty suosikin pensastumista 

entistä enemmän alueella ja mahdollisti entistä paksumman lumipeitteen muodostumisen. 

Jakutian maanvajoamien todettiin taas vaikuttavan eläinlajien elinympäristöihin ja ihmisten 

toimintaan. Molemmilla alueilla havaittiin pinnan muutoksina myös termokarstitoimintaa, joka 

muodosti termokarstijärviä tutkimusalueille. Jakutiassa toiminta aiheutti myös 

kasvihuonekaasuvirtoja ja Nunavikissa taas lisäsi tundrakasvillisuuden korvaantumista 

pensasmailla. Jakutiassa havaittujen kasvihuonekaasuvirtojen lisäksi myös Nunavikissa 

huomattiin muutoksia alueen hiilitasapainossa. Ikiroudan sulamisen aiheuttamien CO2-

päästöjen lisäksi Nunavikissa maaperän huomattiin rikastuneen hiilellä.  
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Havaitut eroavaisuudet ikiroudan sulamisen vaikutuksista kasvillisuuteen sekä maiseman 

muutokseen saattaisivat johtua tutkimusalueiden sijaintiin liittyvien ominaisuuksien eroista. 

Alueet olivat pääosin eri ikiroutavyöhykkeillä, Jakutian alueella esiintyy kaikkia kolmea 

vyöhykettä, mutta Nunavikin tutkimusalue sijaitsee vain epäjatkuvan ikiroudan vyöhykkeellä. 

Vyöhyke-erot voisivat mahdollisesti vaikuttaa ikiroudan sulamisesta johtuviin maiseman 

erilaisiin muutoksiin. Ikiroudan vyöhykkeiden tiedetään tutkitusti vaikuttavan ilmaston ja 

ekosysteemien välisiin vuorovaikutussuhteisiin (Shur & Jorgenson 2007). On kuitenkin vaikea 

uskoa vyöhyke-erojen olevan ainoa syy. Pelletierin ym. (2019) tutkimuksessa maaperän 

ominaisuuksia avattiin enemmän kuin Desyatkinin ym. (2015) tutkimuksessa. Tarkempi tieto 

Desyatkinin ym. (2015) tutkimusalueen maaperän ominaisuuksista voisi tuoda uusia 

näkökulmia ikiroudan sulamisen vaikutuksien erilaisuuteen. Huomattavaa kuitenkin oli, että 

alueiden kasvillisuus ja ilmastot olivat kohtuullisen samanlaiset, molemmilla alueilla tutkittiin 

tundraa ja alueilla vallitsi ankara mannerilmasto. 

 

5. Tulevaisuus 

 

Ilmastonmuutos on eksistentiaalinen uhka laajalle ikirouta-alueelle, sillä monimuotoiset 

ihmiskulttuurit, ekologiset yhteisöt ja biogeokemialliset kierrot ovat riippuvaisia jäätyneiden 

olosuhteiden säilymisestä (Abbott ym. 2022). Ikiroudan ekosysteemien monimutkaisuuden, 

suuren koon ja syrjäisyyden vuoksi on vaikea hahmottaa, miten nopeasti asiat muuttuvat ja mitä 

sulamisesta aiheutuville muutoksille voidaan tehdä (Abbott ym. 2022). Tieto ikiroudan 

alueellisesta jakautumisesta ja lämpötiloista on ratkaisevan tärkeää useista syistä, se toimii 

erityisesti maailmanlaajuisten ja alueellisten ilmastomallien ja niihin liittyvien 

maanpintamallien perustana sekä ihmisen toiminnan suunnittelun välineenä (Gisnås ym. 2017). 

Viime vuosikymmenen aikana on edistytty huomattavasti arktisen alueen ymmärtämisessä, 

siinä, miten ilman pintalämpötilan suuntaukset ja vaihtelut ovat yleensä suurempia arktisella 

alueella kuin muualla maapallolla (Serreze & Barry 2011). Tulevia vuosikymmeniä koskevien 

ilmastoskenaarioiden mukaan ikiroudan sulamisella on jatkossakin kielteisiä vaikutuksia 

luonnon ekosysteemeihin, jotka edellyttävät pitkän aikavälin sopeutumissuunnittelua 

(Jungsberg ym. 2022: 59).  
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Arktisen alueen lämpeneminen vaikuttaa myös lumipeitteeseen ja maaperän hydrologiaan, 

millä on seurauksia hiilen sitomiseen tundraekosysteemeissä (Zona ym. 2022). Strum ym. 

(2005) pohtivat hiilitalouden muutoksien maailmanlaajuisia vaikutuksia; miten maaperän 

mikrobitoiminnan lisääntymisestä johtuva talviaikaisen hiilen vapautumisen lisääntyminen 

kilpailisi lisääntyneiden puukasvien hiilen sitomisen kanssa ja miten tästä johtuvaa tasapainoa 

olisi vaikea ennustaa. He pohtivat myös, miten tundran muuttumisella pensaikoksi voisi 

kuitenkin olla suurempi vaikutus hiilenkiertoon ja tämä johtaisi ikiroudan lämpöjärjestelmän 

muuttumiseen. Pelletier ym. (2019) havainnoivat juuri kyseisiä muutoksia hiilenkierron ja 

pensastumisen kanssa omassa tutkimuksessaan Kanadassa.  

On odotettavissa, että lämpenemisen jatkuminen vaikuttaa huomattavasti lumen 

kertymiseen, jakautumiseen ja sulamismalleihin (Pelletier ym. 2019; Connon ym. 2021). 

Tällaiset muutokset voivat Connonin ym. (2021) mukaan johtaa keskitalven lumien 

sulamisvesien ja lumisateiden yleistymiseen, lumipeitteisen kauden lyhenemiseen sekä lumen 

syvyyden suurempaan vaihteluun vuosien välillä. Alueen lumipeitteen muutokset ovat 

tapahtuneet samaan aikaan kuin ilmaston lämpenemisen aiheuttama ikiroudan sulaminen ja 

siitä johtuvat muutokset aktiivisen kerroksen ominaisuuksissa sekä ekosysteemin rakenteessa 

ja toiminnassa (Connon ym. 2021). Myös ikiroudan sulamisesta johtuvien kosteikkojen 

laajenemisen jatkuessa on odotettavissa vuotuisten lumen sulamisten nopeutuvan, mikä johtaa 

aikaisempiin ja pidempiin lumettomiin olosuhteisiin, jolloin kumulatiivisesti maa sulaa ja muut 

prosessit vahvistuvat (Connon ym. 2021). Ikiroudan lämpeneminen, aktiivisen kerroksen 

syveneminen ja ikiroutaan liittyvien prosessien voimistuminen muuttavat maisemia ja 

ekosysteemejä (Desyatkin ym. 2015). 

Ikiroutaekosysteemien reagointi ilmaston lämpenemiselle on nopeaa, mikä helpottaa 

sen tutkimista. Vaikka monia kysymyksiä on vielä avoinna, tiedämme, että nykyiset 

elintapamme ovat ristiriidassa ikirouta-alueen olemassaolon kanssa sellaisena kuin me sen 

tunnemme (Abbott ym. 2022). Tulokset viittaavat siihen, että arktisen alueen sateiden ja 

lämpötilan kasvaessa ikirouta todennäköisesti alkaa sulaa ja katoaa nopeammin kuin nykyisin 

pelkän ilmaston lämpötilan nousun perusteella odotetaan (Magnússon ym. 2022).  
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6. Johtopäätökset 

  

Työssäni tutkin ikiroudan sulamisen vaikutuksia ympäristöön pohjoisella pallonpuoliskolla. 

Keskityin vastaamaan kysymyksiin: onko ikiroudan sulamisen aiheuttamilla vaikutuksilla 

ympäristöön maantieteellisiä eroja sekä onko vaikutuksien voimakkuudessa ja suunnassa eroja 

tutkimusalueiden välillä. Tapausesimerkkeinä käytin kahta maantieteellisesti eri alueilla 

toteutettua tutkimusta, Desyatkinin ym. (2015) Venäjän Jakutiassa sekä Pelletierin ym. (2019) 

Kanadan Nunavikissa suorittamia tutkimuksia.  

Ympäristön muutokset näkyivät alueilla kasvillisuuden ja biologisen 

monimuotoisuuden sekä maanpinnan muutoksissa ikiroudan sulamisen kehittyessä. Ikiroudan 

sulaminen voidaan todeta aiheuttavan kasvihuonekaasuvirtoja sekä maaperän ja vesistöjen 

rikastumista. Esimerkkialueiden tuloksien pohjalta voimme todeta, ettei maantieteellisesti 

ikiroudan sulamisen vaikutuksilla ympäristöön ole merkittäviä eroja. Esimerkkialueiden välillä 

pystyi huomaamaan kuitenkin osittaisia eroavaisuuksia vaikutuksien suunnassa ja 

voimakkuudessa, mutta suuria eroja ei havaittu.  

Suunta mihin kasvillisuus maaperän lämpötilan muuttuessa etenee, on riippuvainen 

ikiroudan sulamisen lisäksi muista paikallisesti vaikuttavista ilmastollisista, maaperällisistä 

sekä hydrologisista ominaisuuksista. Kasvillisuuden muutos havaittiin Jakutiassa lajiston 

levinneisyyksien muutoksena, kun taas Nunavikissa pensastumisen sekä metsittymisen 

muodossa. Molemmilla alueilla havaittiin monimuotoisuuden muuttumista.  

Suurimmat erot maanpinnan muutoksissa oli havaittavissa niiden voimakkuuksissa. 

Jakutiassa havaittiin maanpinnan vajoamista ikiroudan sulamisen vaikutuksesta, kun taas 

Nunavikissa pinnanmuutoksia kuvattiin lähinnä painaumien muodostumisena. Tarkkoja 

syvyyksiä ei tutkimuksissa maanpinnan muutoksiin kuitenkaan annettu, joten kyseisten 

havaintojen voimakkuuksien erojen tulkitseminen on tässä tilanteessa termien tulkitsemisen 

varassa.  

Eri maantieteellisillä alueilla voidaan esimerkkialueiden pohjalta todeta ikiroudan 

sulamisen vaikutukset hiilitasapainoon ja kasvihuonekaasupäästöihin eroavan suunnaltaan ja 

voimakkuudeltaan. Hiilitasapainon ennustaminen tulee olemaan ikiroudan sulamisen 

aiheuttaman tundran pensastumisen vuoksi hankalaa. Kasvihuonekaasuvirtojen, kuten 

metaanin (CH4), vaikutuksia on myös vaikea arvioida. Tutkitusti näitä aineita kuitenkin 

havaitaan maaperästä ja vesistöistä ikiroudan sulamisalueilla.  
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Tutkimusalueiden pinta-alat perustuivat täsmennettyihin aluerajauksiin, joissa vallitsivat tietyt 

maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, joten ikiroudan sulamisesta aiheutuvien muutosprosessien 

vaikutuksien varmojen yhtäläisyyksien ja erojen tulkitseminen on haastavaa. Siksi tutkielman 

ikiroudan sulamisen ympäristövaikutuksiin kohdistuvat havainnot eivät oman tulkintani 

mukaan ole yleistettävissä koko pohjoisen pallonpuoliskon ympäristön muutoksiin.   
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