
MITÄ MONIMUOTOISUUS MERKITSEE?

Jokaisella luontokappaleella on olemassaolon oikeus, mutta suojeluun on myös 
itsekkäitä syitä. Luonnon monimuotoisuus on elämisemme edellytys. Mänty on 
yleisin puulaji Suomessa. Mitä menettäisimme, jos mäntyä ei olisi? Kuva: Hannu 
Ahonen.

TALOUDELLINEN HYÖTY

Perinteisesti männystä on saatu tervaa, pä-
reitä, pettuleipäjauhoja ja apurehua karjalle. 
Männyllä voi lääkitä tulehtunutta kurkkua, 
keripukkia ja kihtiä sekä lieventää stressiä. 
Pihkasta tislataan pikeä, tärpättiä, asetonia, 
etikkahappoa ja puuspriitä. Mäntyöljyä käy-
tetään saippuan ja salvojen raaka-aineena. 
Mäntyä käytetään rakennuspuuna ja huone-
kaluissa, sekä vanerin, lastulevyn ja sellun 
valmistuksessa. Kuva: Tapani Kahila.

EKOSYSTEEMIEN KESTÄVYYS 
JA TOIMIVUUS

Monimuotoisuus on edellytys ekosystee-
mien jatkuvuudelle. Lajit ovat riippuvaisia 
toisis taan. Jos yksi laji kuolee sukupuuttoon, 
saattaa samalla hävitä paljon muita eliöla-
jeja. Pienikin eliö voi olla luonnossa ratkai-
sevan tärkeässä asemassa. Männynherkku-
tatin kumppaniksi kelpaa vain mänty, mutta 
kumppanuus on männyllekin kannattavaa. 
Sienijuuren kautta mänty saa maaperästä 
paremmin vettä ja ravinteita. Kuva: Mikael 
Sjölund.

KULTTUURINEN MONIMUOTOI-
SUUS

Luonnon monimuotoisuus luo pohjan kult-
tuurien monimuotoisuudelle. Suomenkieles-
sä on monta nimeä männylle. Mänty esiintyy 
maalauksissa, runoissa ja lauluissa. Mitä oli-
si Suomi ilman metsiä, soita ja järviä? Keski-
Suomen maakuntalaulu Reijo Pajamon teok-
sesta Maakuntalaulumme, Porvoo 1987. 

PERINTÖNÄ YMPÄRISTÖ

Monimuotoinen luonto tarjoaa virkistystä ja 
elämyksiä. Marjastus ja sienestys ovat mo-
nille tärkeitä harrastuksia ja tulonlähteitä. 
Metsä koetaan usein paikkana, jossa voi rau-
hoittua. Maailma on meillä lainassa tulevilta 
sukupolvilta. Minkälaisen perinnön jätämme 
lapsillemme? Kuva: Hannu Ahonen. 



MITEN SINÄ VOIT VAIKUTTAA?

KUINKA MONTA MAAPALLOA TARVITTAISIIN, JOS 
KAIKKI ELÄISIVÄT NIIN KUIN ME?

Ekologinen jalanjälki on yksi tapa arvioida ihmisen vaikutusta luontoon. Kun 
maapallon tuottava pinta-ala jaetaan kaikkien maapallolla asuvien ihmisen 
kesken, kunkin ihmisen sallituksi ekologiseksi jalanjäljeksi saadaan 1,9 heh-
taaria. Vuonna 2001 maapallolla olisi tarvittu asukasta kohden keskimäärin 
2,2 hehtaaria tuottavaa maata. Suomalaisen keskimääräinen ekologinen ja-
lanjälki on arvioitu 6–8,4 hehtaarin kokoiseksi. Jos kaikki maapallon kan-
salaiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin me, tarvittaisiin noin neljä maapalloa 
täyttämään tarpeemme.

Vuonna 1992 tehtiin luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä poliitti-
nen päätös, kun 157 valtiota sitoutui ylläpitämään biologista monimuotoi-
suutta ja pysäyttämään lajiston köyhtymisen vuoteen 2010 mennessä. Tästä 
huolimatta, yli vuosikymmen sitoumuksen jälkeenkin, biologinen monimuo-
toisuus köyhtyy yhä kiihtyvällä tahdilla. Myös Suomi allekirjoitti YK:n moni-
muotoisuutta koskevan sopimuksen Rio de Janeirossa vuonna 1992. Kuva: 
http://visibleearth.nasa.gov.

Suomen perustuslaissa vastuu luonnosta kuuluu kaikille. Jokainen voi vai-
kuttaa henkilökohtaisilla valinnoilla. Ratkaisevia tekijöitä ovat energian ku-
lutus, asuminen, autoilu, veden kulutus, ruokailutottumukset sekä kulutus-
hyödykkeet. Jokaisella ostamallamme tuotteella on ”ekologinen selkäreppu”. 
Ekologinen selkäreppu tarkoittaa kaikkia niitä materiaaleja ja maapinta-alaa 
sekä energiaa, joka on tarvittu tuotteen elinkaaren aikana. Suomalainen ke-
rää päivässä keskimäärin 200 kilon (~60 tiiltä) painoisen selkärepun kan-
nettavakseen kaikkien niiden tuotteiden ekologisista selkärepuista, jotka 
on päivän aikana hankkinut. Kuva: Markku Könkkölä.



MIKÄ UHKAA MONIMUOTOISUUTTA?

VÄESTÖNKASVU JA KULUTUKSEN KASVU 

Maailmanlaajuisesti ajateltuna väestönkasvu ja kulutuksen kasvu ovat suu-
rimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle. Väestönkasvu on hidastumas-
sa, mutta siitä huolimatta väestön määrä kasvaa vielä pitkään. Globalisaatio 
edistää kulttuurien välistä kanssakäymistä, mutta samalla se saattaa lisätä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta. Jo yli puolet maailman väestöstä 
asuu kaupungeissa. Ongelmia aiheuttavat veden ja ravinnon riittävyys, ener-
gian tuotanto sekä jätteiden sijoitus ja käsittely. Kuva: Markku Könkkölä.

PIRSTOUTUMINEN

Ihminen on muovannut luontoa esihistoriallisista ajoista asti. Taajamat ovat 
levinneet yhä laajemmalle. Alueita on raivattu pelloiksi sekä liikenneväylien 
käyttöön. Tiivis tie- ja taajamaverkko pirstoo elinympäristöjä. Elinympäristö-
jen tuhoutuminen, muuttuminen ja pirstoutuminen pieniksi erillisiksi saa-
rekkeiksi ovat suurimpia lajien uhanalaisuuden taustalla vaikuttavia syitä. 
Kuva: Hannu Ahonen.

METSÄLUONNON MUUTOKSET 
Suomessa monimuotoisuuden suurimpana yksittäisenä uhkana ovat met-
säluonnon muutokset. Uhanalaisista lajeista hieman alle 40 % on metsä-
lajeja. Alueiden suojelun lisäksi monimuotoisuutta pyritään säilyttämään 
pehmeämmällä metsätaloudella. Ongelma on, että biologisen monimuotoi-
suuden turvaaminen ja metsien taloudellinen hyötykäyttö muodostavat usein 
vastakkainasettelun, jossa yhden edistäminen vaarantaa toisen. Viimeisten 
vuosikymmenten aikana on ymmärretty, että liiallinen luonnonvarojen hyö-
dyntäminen aiheuttaa lajien sukupuuttoja ja luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymistä. Kuva: Hannu Huttu, Metsäkeskus, Keski-Suomi.

MAATALOUDEN MUUTOKSET

Maatalous vaikuttaa monin tavoin ympäristöömme. Maatalouden vaikutus 
maisemaan koetaan useimmiten myönteisenä, mutta maatalous myös kuor-
mittaa luontoa. Maatalous on suurin yksittäinen vesistöjen ravinnekuormit-
taja. Ympäristötukijärjestelmällä pyritään vähentämään maatalouden ym-
päristökuormitusta sekä huolehtimaan luonnon monimuo toi suudesta ja 
maisemanhoidosta. Perinneympäristöt, muun muassa entisajan maatalouden 
synnyttämät kedot ja niityt, ovat kasvi- ja eläinlajistoltaan monimuotoisim-
pia luontotyyppejämme. Noin kolmasosa uhanalaisista lajeistamme elää pe-
rinneympäristöissä, jotka eivät säily ilman hoitoa. Kuva: Hannu Ahonen.



ILMASTONMUUTOS

Ilmastonmuutos uhkaa luonnon monimuotoisuutta, koska eliöiden sopeutu-
miskyky on rajallinen. Lajit joutuvat kamppailemaan muuttuvien olosuhtei-
den ja alueelle leviävien uusien lajien kanssa. Suomen eteläinen lajisto leviää 
poh joi semmaksi, ja arktisille lajeille jää vähemmän elintilaa. Ilmastonmuu-
tos on uhka etenkin lajeille, jotka ovat jo uhanalaisia tai eivät kykene tar-
peeksi nopeasti le vit täytymään uusille elinalueille. Te hok kain keino luonnon 
suojele miseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksilta on kasvihuonekaasupääs-
töjen vä hen tämi nen. Kuvamanipulaatio talviturkkisesta sudesta kevätmaise-
massa: Hannu Ahonen.

SAASTUMINEN JA REHEVÖITYMINEN

Saastumisessa ympäristölle haitallisia aineita, kuten torjunta- ja polttoainei-
ta, joutuu ihmisen toimesta ilmaan, maaperään tai veteen. Esimerkiksi pohja-
ve den saastumisvaara on suuri hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät hyvin 
sekä vettä että saasteita. Rehevöitymistä taas tapahtuu, kun ravinteita le viää 
luon  toon jätevesien, lannoitteiden ja ilmasta tulevan laskeuman mukana. 
Saas tumisen ja rehevöitymisen seurauksena alueen lajisto yleensä yksipuolis-
tuu, kun niitä sietävät lajit yleistyvät herkempien kustannuksella. Kuva: Han-
nu Ahonen.

TULOKASLAJIT

Ihmisen mukana lajeja leviää uusille alueille. Tulokaslajien aiheuttama kil-
pailu tai niiden levittämät taudit voivat olla uhka alkuperäiselle lajistolle. 
Suomen makeissa vesissä elää tällä hetkellä kolme rapulajia: jokirapu (Asta-
cus astacus), kapeasaksirapu (Astacus leptodactylus) ja täplärapu (Pacifas-
tacus leniusculus). Jokirapu on alkuperäinen laji, joka on levinnyt Suomeen 
viimeisen jääkauden jälkeen. Myös kapeasaksirapu, jota elää vain muutamis-
sa vesistöissä, on kuulunut eliölajistoomme jo pitkään. 1900-luvun alussa  
Aphanomyces astaci -sienen aiheuttama rapurutto saapui Venäjän kautta 
Suomeen rapukaupan ja -istutusten mukana ja sai aikaan rapukantojen ro-
mahduksen. Raputalouden pelastajaksi tuotiin Pohjois-Amerikasta täplära-
pu. Se kestää rapuruttoa paremmin kuin alkuperäiset rapulajimme, mutta 
on samalla taudinkantaja ja -levittäjä. Suojelutoimista huolimatta jokiravun 
tulevaisuus Suomessa on uhattu. Kuvassa vasemmalla kapeasaksirapu, kes-
kellä jokirapu ja oikealla täplärapu. Kuva: Jouni Tulonen, Riista- ja kalatalou-
den tutkimuslaitos.

Suomeen leviävät tulokaslajit voivat aiheuttaa vahinkoa metsä- tai maa ta  lou-
delle. Koloradonkuoriainen (Leptinotarsa decemlineata) on alun perin ko toisin 
Meksikosta, jossa se eli villeillä perunan sukulaislajeilla. Sen levinneisyysalue 
laajeni nopeasti perunan viljelyn myötä. Kuoriainen saapui Eurooppaan ihmi-
sen mukana 1900-luvun alussa. Euroopassa kuoriaisella ei ole luontaisia vi-
hollisia. Aikuisten kuoriaisten (kuva oik.) musta-kelta raidoitus toimii varoi-
tusvärinä ja myrkyllisyyden merkkinä pedoille. Toukat (vas.) ovat oransseja ja 
niiden selkäpuolella kulkee mustat pisterivit. Koloradonkuoriai sella on hyvä 
lisääntymiskyky, ja se on kehittänyt laajan vastustuskyvyn hyönteismyrkkyjä 
vastaan. Suomessa ei vielä ole pysyvää kuoriais kantaa, mutta lähimmät tal-
vehtivat kannat löytyvät Virosta ja Venäjältä. EU on luokitellut Etelä-Suomen 
koloradonkuoriaisen suhteen suoja-alueeksi (Kasvinsuojeluase tus 268/1993 
1 §), joten kuoriaisten torjuntamääräykset ovat erityisen tarkkoja. Kuvat: Kai-
sa Kivioja.



MONIMUOTOISUUTTA MONELLA TASOLLA

ERILAISIA EKOSYSTEEMEJÄ

Ympäristöolojen vaihtelun takia maapallolle on kehittynyt erilaisia ekosys-
teemejä kuten sade- ja havumetsiä, savanneja, aavikoita ja vesistöjä. Suomi 
kuuluu laajaan Euraasian boreaaliseen eli pohjoiseen vyöhykkeeseen. Elol-
linen luonto on kehittynyt Suomessa suhteellisen lyhyen ajan kuluessa viimei-
sen jääkauden jälkeen. Vuodenaikojen vaihtelun ja maan pituuden johdosta 
luontainen ilmastonvaihtelu on Suomessa melko suuri. Tämä luo edellytyk-
set sille, että Suomessa esiintyy monenlaisia luontotyyppejä.

Metsät ovat maailmalle rikkaus, joiden kokonaisarvoa on mahdotonta mää-
ritellä. Metsät sitovat ilman hiilidioksidia ja siten ehkäisevät ilmastonmuu-
toksen voimistumista. Metsät myös ylläpitävät vesistöjen puhtautta ja eh-
käisevät eroosiota. Metsät hupenevat FAO:n arvion mukaan 11 miljoonan 
heh   taarin vuosivauhdilla. Trooppisten metsien pinta-ala pienenee tällä het -
 kellä kiivaimmin. Kuva: http://visibleearth.nasa.gov.

Boreaalinen vyöhyke on laaja, se ulottuu läpi Euraasian ja Pohjois-Amerikan 
pohjoisosien. Boreaalisen alueen metsät muodostavat arviolta peräti kol-
masosan maapallon metsistä, joten ne ovat koko maapallon mittakaavassa 
merkittäviä metsäekosysteemejä. Vyöhykkeelle tyypillisiä ovat havumetsät ja 
suot sekä selvä vuodenaikojen vaihtelu. Suomen maapinta-alasta arviolta yli 
70 % on metsää. Trooppisiin sademetsiin verrattuna lajisto metsissämme on 
niukempaa, mutta luonnon monimuotoisuuden kannalta kuitenkin yhtä lailla 
arvokasta. Suomessa varsinkin vanhat metsät ja niiden lajisto on harvinais-
tunut. Kuva Pyhä-Häkin kansallispuistosta Saarijärveltä: Tapani Kahila.

Trooppisia sademetsiä esiintyy päiväntasaajaa ympäröivillä vyöhykkeillä. Sa-
demetsille tyypillistä on runsassateisuus, ympäri vuoden melko tasai sena py-
syvä lämpötila ja ikivihanta kasvillisuus. Etelä-Amerikan Amazon on suurin 
vielä melko yhtenäisenä säilynyt sademetsäalue. Sademetsässä voi kasvaa yli 
sata puulajia hehtaarilla, ja selkärangattomia eläinlajeja voi olla tuhansia. 
Lajien levinneisyysalue voi kuitenkin olla pieni, koska monet sademetsien 
lajit ovat erikoistuneita elämään vain tietynlaisilla metsätyypeillä. Kuva Pe-
run Amazoniasta: Hanna Tuomisto, Turun yliopiston Amazon-ryhmä.



LUKEMATTOMIA LAJEJA

Yhden 42-numeroisen saappaanjäljen kokoisella alueella suomalaista kan-
gasmetsämaata voi olla jopa:
- 50 000 sukkulamatoa
- 5000 kuoripunkkia
- 1200 hyppyhäntäistä
- 1000 änkyrimatoa
- 500 petopunkkia
- 15 kaksisiipisten toukkaa
- 10 hämähäkkiä
- 10 kovakuoriaista
- kymmeniä kilometrejä sienirihmastoa

Maaperässä elää hyvin monimuotoinen eläimistö mikroskooppisen pienis-
tä sukkulamadoista ja rataseläimistä kaikille tuttuihin lieroihin. Maaperän 
eläimet ovat hajottajaeläimiä, jotka yhdessä maan mikrobiston (bakteerien 
ja sienten) kanssa hajottavat kuolleen eloperäisen aineksen, kuten syksyisen 
lehtikarikkeen ja kasvien kuolleet juuret. Hajotuksen edetessä elintärkeät 
ravinteet vapautuvat kasvien uudelleenkäytettäviksi. Isokokoiset lierot ovat 
myös tehokkaita maan muokkaajia. Änkyrimadot ja lierot puolestaan syövät 
mikrobeja lahoavan karikkeen ja maan mukana. Maaperän hajottajien toi-
minta on hyvin tärkeää maanpäälliselle eliöstölle, monimuotoinen hajottaja-
eliöstö luo edellytykset kukoistavalle kasvillisuudelle. Piirros: Kari Kulmala. 
Tiedot: Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos.

AINUTLAATUISIA YKSILÖITÄ

Lajin sisäinen geneettinen monimuotoisuus on edellytys lajin säilymiselle 
muuttuvissa olosuhteissa. Täpläsiilikäs (Parasemia plantaginis) on Suomessa 
melko yleinen soiden ja niittyjen laji. Täpläsiilikkäillä lajin sisäinen geneet-
tinen monimuotoisuus näkyy aikuisissa perhosissa erilaisina kuviointeina ja 
värityksenä. Kuvassa vasemmalla olevat yksilöt ovat koiraita ja oikealla naa-
raita. Kuva: Tapani Kahila.

Täpläsiilikkään toukkavaiheen värivaihteluun vaikuttaa perimän lisäksi voi-
makkaasti ympäristö. Muun muassa ravinnon laadulla ja kasvunopeudella 
on merkitystä värityksen kannalta. Kirkkaat värit ja karvaisuus voivat toimia 
signaalina, joka varoittaa saalistajia toukan pahanmakuisuudesta tai myr-
kyllisyydestä ja siten lisää toukan mahdollisuuksia säilyä hengissä. Tutki-
muksen kannalta kiinnostavaa on, miten saalistus ja vaihtelu saalistajayhtei-
sössä vaikuttavat toukan oranssin varoitussignaalin kokoon, ja vaikuttaako 
toukan signaalin suuruus siihen, miten nopeasti pedot oppivat välttämään 
pahanmakuisia ja värikkäitä toukkia. Tutkimuksen kohteena on myös toukan 
värityksen vaikutus sen lämmönsäätelyyn eli pystyvätkö väritykseltään mus-
temmat toukat kasvamaan oranssimpia toukkia nopeammin ympäristössä, 
jossa on vähän lämpösäteilyä. Tiedot: Carita Lindstedt ja Katja Ojala, Jyväs-
kylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos. Kuva: Carita Lindstedt.

Sieppokärpäsen toukka, kaksisiipiset
kokovaihtelu luonnossa 1  – 1,5 cm

Hyppyhäntäiset, 0,3 – 6 mm

Sukkulamadot, 2 – 3 mm

Hämähäkit, vartalo 2 mm – 2 cm

Petopunkit, alle 0,5 mm – 1,5 mm

Änkyrimadot, 2 mm – 3 cm

Kovakuoriaiset, alle 1 mm – 4 cm

Kuoripunkit, 0,1 mm – 1 mm


