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Taustaa 
• Poronhoidon rakenteellisia muutoksia 

- poronomistajien määrä vähentynyt 7500→5300 <10 vuodessa  
- tuotantoyksikkökoot suurentuneet ym. 
 

• Porolaitumet ovat vähentyneet ja niiden laatu on heikentynyt: 
 

                                     Muu maankäyttö 
                                    ↓ 
Ilmastonmuutos  →       Porolaidunten          ←   Porotalous 
                                   kunto & käytettävyys 
 



Miten ilmasto muuttuu Lapissa? 
• Vuoden keskilämpötila kohoaa 0.4ºC±0.1 /10 v 
• Terminen kasvukausi pitenee, tehoisa lämpösumma kasvaa 
• Talvilämpötilat nousevat kesää enemmän 
• Talvisateet lisääntyvät 
• Lumipeitepäivien määrä laskee 
• Pakkaskautta pilkkovat suojasäät yleistyvät 
• Suuri vuosien välinen vaihtelu säilyy 

                                                          
    (Ilmatieteen laitos 2010) 



Lämpötila- ja sateisuusskenaariot 

(Ilmatieteen laitos 2010) 

• Vuosikeskilämpötilan 
arvioidaan nousevan 
3.2-6.4ºC kohti 
vuosisadan loppua 
 

• Vuotuisen sademäärän 
arvioidaan kasvavan 
12-24% kohti 
vuosisadan loppua 
 

 



Ilmastonmuutoksen ennakoituja 
vaikutuksia porolaitumiin 

Haitalliset vaikutukset Hyödylliset vaikutukset 
• Talviravinnon saatavuus & laatu 

heikkenee 
• Alkukesän  ravinnon saatavuus paranee 

• Riski homeen muodostumisesta 
kasvillisuuteen lisääntyy 

• Ravintokasvien biomassan tuotanto  
lisääntyy 

• Jäkälät ja sammalet korvautuvat heinillä 
ja varvuilla 

• Jäkälä- ja luppolaitumien uusiutuminen 
nopeutuu? 

• Ravinnon laatu heikkenee  

• Loisten & taudinaiheuttajien määrä   
lisääntyy 

 

• Räkän määrä lisääntyy? • Räkän määrä vähenee? 
• Pedot hyötyvät? 
• Metsäpaloriskit lisääntyvät 



 



Muuttuva talvi-ilmasto ja poron 
ravinnon saatavuus 
 • Lumi on  tärkein  talviravinnon saatavuutta määräävä tekijä, 

koska  se vaikuttaa kaivuuolosuhteisiin ja hidastaa poron 
ravinnonsaantia talvella 
 

• Vaikutus riippuu lumen syvyydestä, kovuudesta ja tiheydestä 
 

• Jääkerrosten muodostuminen maan ja kasvillisuuden pintaan 
tai/ja lumeen   
 

• Paksu lumikerros tai jäätynyt hanki lisää poron liikkumiseen ja 
jäkälän kaivamiseen vaadittavaa energiankulutusta, kriittisintä 
raskaana oleville vaatimille 
 
(Heggberget et al. 2002, Kumpula & Colpaert 2003,  
Mårell et al. 2006, Helle & Kojola 2008) 

 



Talviravinnon saatavuuden 
heikentyminen 
 

NAO:n ja porojen talvi-
kuolleisuuden välinen yhteys, ja 
AO:n ja talvikuolleisuuden välinen 
yhteys Käsivarren paliskunnassa 

(Helle et al. 2001,  
Helle & Kojola 2008)    Lumipeitteen paksuuden ja/tai jääkerrosten 

   esiintymisen  sekä poron kunnon, vasa- 
   prosentin ja vasojen painon välillä   
   negatiivinen yhteys 
 



  Alkukesän ravinnon          
  saatavuuden  
  parantuminen 
 

 
 

 

• Ilmastonmuutos lisää lumettoman jakson 
pituutta sekä syksyllä että keväällä  
 

• Lumen sulamisen ajankohta on  
aikaistunut, esim. Ivalossa 1970-2006 
aikana (r2=0.19, p=0.008) 
 

• Lumen sulamispvm:n ja vasaprosentin 
välillä oli yhteys (r2=0.22, p=0.005). 
Vasaprosentti oli korkea kun lumen-
sulamisajankohta oli aikainen, mikä 
osoitti lumen sulamisen jälkeistä 
parantunutta ravinnon saatavuutta 
(Turunen et al. 2009, 2010)  



Lumen sulamisen ajankohdan ja 
vasaprosentin välinen yhteys 

Lumen sulamisen 
ajankohdan ja 
vasaprosentin 
välinen yhteys  
Kaldoaivin (a) 
Paistunturin (b),  
Ivalon (c) ja 
Hammastunturin 
(d) paliskunnis-
sa 1970–2007. 
  
(Vuojala-Magga 
et al.  2011)  
  



Poron ravinnon laadun muuttuminen 
• Ravintokasvien puolustus- 

aineiden  (fenolien) pitoisuus  
kasvaa  UV-B-säteilyn  
lisääntyessä 
 

• Ravintokasvien tuottavuuden 
lisääntyessä niiden proteiini- 
pitoisuus (N-pitoisuus) saattaa 
alentua laimenemisvaikutuksen 
vuoksi 
 

   (Turunen et al. 2009, 2010,  
    Martz et al. 2009) 
 
 



Muutokset räkän eli hyönteiskiusan  
määrässä 

Heinäkuun keskilämpötilan ja 
vasaprosentin välinen yhteys 
Hammastunturin paliskunnassa 
vuosina 1970-2007   
(Vuojala-Magga et al.  2011) 
 
  

• Hyönteisten määrän on todettu 
olevan riippuvuussuhteessa kesäajan 
lämpötilaan sekä tuulisuuteen 
 

• Kesälämpötilojen nousu 2–4ºC 
saattaa lisätä räkän määrää 
 

• Räkkä  vaikuttaa porojen painoihin 
sekä kuolevuuteen, koska  
laiduntamiseen käytetty aika vähenee 
ja energiankulutus lisääntyy 
 

    (Weladji et al. 2003)  



Ilmastonmuutoksen vaikutus 
poronhoitotöihin 

• Porojen kokoamisen ja syyserotusten 
vaikeutuminen ja viivästyminen 
 

• Jääpeitteen puuttumisen vuoksi poroja 
ei ole voitu kuljettaa jokien ja järvien yli 
normaaliin tapaan 
 

• Sulan maan vuoksi moottorikelkkaa ei 
voi käyttää, monissa paliskunnissa 
helikopterin käyttö lisääntynyt 
 

• Talviruokinnan lisääntyminen 
 

 



Poronhoidon sopeutumiskeinot 
ilmastonmuutokseen 

Maa- ja metsätalousministeriön ilmastonmuutosstrategia 
 
• Elinkeinon taloudellisen monipuolisuuden lisääminen 

 
• Muun maankäytön haittavaikutusten vähentäminen 
    - eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen 
     suunnittelujärjestelmiä kehittämällä 
 
• Poronhoitomenetelmien jatkuva kehittäminen 

- vasateurastus,  loislääkintä, lisäruokinta, 
laidunkiertosysteemin kehittäminen,  suurimmat sallitut 
paliskuntakohtaiset poromäärät 
 



Lisäruokinta 
• Pitää porojen kunnon tasaisena,  

estää talvenaikainen 
aliravitsemuksen 
 

• Maastoon/tarhaan/porojen 
paimennus heinällä 
 

• Saattaa lisätä tarttuvien tautien riskiä 
 

• Aiheuttaa intensiivisesti harjoitettuna 
metsätyypin  muuttumista niukka-
ravinteisesta runsasravinteisem-
maksi 



Laidunkiertojärjestelmien 
kehittäminen 

• Hyvin järjestetyllä laidunkierrolla voidaan vähentää laidunten 
kulumista 
 

• Jäkälät ehtivät uusiutua ennen seuraavaa laidunnuskautta, 
eivätkä laitumet altistu kesäaikaiselle porojen tallaukselle 
 

• Vrt. Ruotsin ja Norjan laidunkiertosysteemit  
 

• Miten laidunkiertojärjestelmää voitaisiin tehostaa? 
 
 

 



Lopuksi 
• Ilmastonmuutoksen – samoin kuin muun maankäytön – 

aiheuttamat epäedulliset muutokset laitumilla nostavat 
todennäköisesti poronhoidon kustannuksia tulevaisuudessa, 
mikäli poronhoitoon liittyviä menetelmiä joudutaan  
tehostamaan entisestään 
 

• Koska luonnonlaitumien määrällä ja kunnolla on poronhoidon 
kannalta ratkaiseva merkitys, on selvää, että hyvässä  
kunnossa olevat   laitumet lisäisivät ekologista kestävyyttä ja 
joustonvaraa ilmastomuutoksen varalle. Se  mikä palvelee 
porolaidunten kunnossa pitämistä, palvelee myös 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista.   
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