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Mitä yksittäisen eläinlajin uhanalaistuminen kertoo? 

Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on arktiseen luontoon? 

Millä keinoin eläinlajeja voidaan suojella? 

Mitä haasteita suojelutyössä voidaan kohdata? 

Miten omassa elämässään voi edistää luonnon 
monimuotoisuutta?

luonnossa

tarhaoloissa

Esityksen kuvat: Korkeasaaren arkisto, ellei toisin mainita



Luonnon monimuotoisuus
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= biodiversiteetti
= luonnonkirjo Elinympäristöjen 

monimuotoisuus
Lajien 

monimuotoisuus
Yksilöiden 

monimuotoisuus
Monimuotoinen luonto 

selviytyy paremmin 
muutoksista kuin 

yksipuolinen luonto!



Mikä tunturipöllö?
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Bubo scandiacus

• pohjoisin pöllölaji
• kotoisin pohjoisen pallonpuoliskon

pohjoisimmista osista, tundralta
• luonnonkanta on vähentynyt viime vuosina

• Paino 1,8-3 kg
• Pituus 55-65 cm
• Siipien kärkiväli 150-160 cm
• Elinikä: tarhaoloissa jopa yli 30 v

Lue lisää: www.korkeasaari.fi/elain/tunturipollo

http://www.korkeasaari.fi/elain/tunturipollo
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Tunturipöllö on arktisen alueen 
asukki

Arktis, arktinen alue 
= Pohjoista jäämerta 
ympäröivä alue

Antarktis = Etelämanner
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Kuvat: Tero Kirjosalo

liekovarpio jääleinikki tunturikohokki tunturisopuli
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Tunturipöllöt kaukana kotoa

• Muuramessa Keski-Suomessa
joulukuussa 2022

• Kaliforniassa
vuodenvaihteessa 2022–2023

• Porvoossa auton kanssa
kolaroinut pöllö
marraskuussa 2019



Sehän on Hedwig!
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• Harry Potter -kirjojen ja 
-elokuvien myötä tunturipöllöstä
on tullut aiempaa tunnetumpi ja 
monien suosikki.

• Suosiolla on hyviä ja huonoja
puolia.

• Pöllö lemmikkinä?



Tunturipöllö on sopeutunut 
arktiseen ympäristöön
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Voimakkaat terävät kynnet saaliin 
pyydystämiseen.

Jaloissa on paksu höyhenpeite 
varpaan kärkiin saakka, jolloin 
varpaat eivät palellu talvellakaan 
pöllön kävellessä tai istuessa jään 
ja lumen päällä. 

Höyhenten haivenissa on 
pienenpieniä ilmakuplia, jotka 
muodostavat eristävän kerroksen 
höyhenpeitteeseen, jolloin pöllö 
pysyy lämpimänä.

Keltaiset silmät toimivat 
sekä valoisassa että 
pimeässä.

Naaman ja nokan ympäryksen 
tiheät höyhenkiehkurat 
vähentävät lämmönhukkaa.

Terävä nokka saaliin 
paloitteluun.
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Tunturipöllön lämmönhukka on hyvin pieni

https://www.korkeasaari.fi/elaimet-osaavat-suojautua-pakkaselta/

Tunturipöllön 
ruumiinlämpö pysyy 

38-40 asteessa, 
vaikka ilman 

lämpötila laskisi jopa 
-50 °C lukemaan!

https://www.korkeasaari.fi/elaimet-osaavat-suojautua-pakkaselta/
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Ulkonäöstä voi päätellä monia asioita

koiras naaras 3 kk ikäinen 1 kk ikäinen
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Oksennuspallot ovat paljastaneet 
ruokavalion salat
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Oksennuspallot ovat paljastaneet 
ruokavalion salat

Sopulit
Myyrät
Hiiret

Jänikset
Kärpät & lumikot

Murmelit
Sorsat

Hanhenpoikaset
Pienet petolinnut

Kahlaajalinnut
Lokit

Kiirunat ja riekottunturisopuli myyrät

kärppä hanhenpoikaset merisirri kiiruna

Kuvat: Tero Kirjosalo, Korkeasaaren arkisto & Adobe Stock



Tunturipöllön tilanne 
luonnossa



Tilanne luonnossa
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• Vuonna 2017 uhanalaisuusluokitus muuttui elinvoimaisesta (LC) 
vaarantuneeksi (VU)

• Populaatio laskenut nopeasti etenkin Pohjois-Amerikassa.
• Syitä ei tiedetä tarkkaan, mutta vahva epäily:

o Ilmastonmuutos
o Muutokset saaliseläinten määrissä ja vaihteluiden

säännöllisyydessä
o Törmäykset liikennevälineisiin
o Ihmisvaikutuksen leviäminen yhä syvemmälle erämaahan

o Kaivokset (mineraalit), öljyn- ja kaasunporaus, muu teollisuus, 
turismi



Tunturipöllö Suomessa
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• Pesii vain satunnaisesti.
• Edellinen pesintä 2015, jolloin useampi pari pesi Suomen Lapissa.
• Äärimmäisen uhanalainen (CR) 2010, sitä ennen vuodesta 2000 erittäin

uhanalainen (EN).
• Vaeltajia etelämpänäkin silloin tällöin:

– Muurame 2022
– Porvoo 2019

• Sata vuotta sitten lajia vainottiin ja munia kerättiin keräilijöiden kokoelmiin, 
pöllöjä myös ammuttiin koriste-esineiksi ja riekkojen suojelemiseksi
 tunturipöllö käytännössä hävisi Suomesta 1930-luvulle tultaessa. 

• Rauhoitus 1962.



Mitä väliä?



Tunturipöllö on indikaattorilaji
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• Muutokset arktisessa luonnossa näkyvät ensimmäisenä
joidenkin lajien, kuten juuri tunturipöllön, kautta.

• Yksittäisten lajien vähenemiseen on syytä suhtautua
vakavasti, sillä ne saattavat ennakoida isompia muutoksia
koko ekosysteemissä.

• Tällöin asialle ehtii ehkä vielä tehdä jotain, ennen kuin on 
liian myöhäistä.

• Tunturipöllön lisäksi moni muukin petoeläin saalistaa
pikkujyrsijöitä, joten muutokset jyrsijäpopulaatioissa voivat
vaikuttaa isosti sekä muihin petoeläimiin, muihin
saaliseläimiin että alueen kasvillisuuteen.



Ilmaston lämpeneminen uhkaa 
erityisesti arktisia alueita
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• Lyhyet ravintoketjut ovat herkkiä muutoksille.
• Palsasuot häviävät, kun ikirouta sulaa.
• Äkilliset muutokset lämpötiloissa ja sään ääri-ilmiöt

järkyttävät tasapainoa.
• Eteläisemmät lajit leviävät ja syrjäyttävät arktiset lajit.
• Skenaarioiden mukaan paljakka eli puuton alue uhkaa jopa

hävitä kokonaan.
• Tuhohyönteisiä voi levitä arktisille alueille (mm. hallamittari

ja ruskamittari).



Maisema muutoksessa

21 Kuvat: Tero Kirjosalo



Eteläiset lajit voivat syrjäyttää 
pohjoiset lajit
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naali & kettutunturipöllö & huuhkaja

piekana & hiirihaukka jääleinikki & niittyleinikki

Kuvat: Korkeasaaren arkisto, 
Adobe Stock & Tero Kirjosalo



Toivoa on!
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• Pariisin ilmastosopimus 2015
– Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä
– EU hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä
– Kiina hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä

• YK:n luontosopimus 2022 luontokadon pysäyttämiseksi
• Energiakriisin myötä on osoitettu, että vähäisempi energiankulutus on 

mahdollista!
• Yleinen huomio ilmaston lämpenemiseen on tullut näkyvämmäksi.
• Arktisen neuvoston toiminta
• Tunturipöllö ja muut ilmastonmuutoksen lippulaivalajit auttavat kiinnittämään

huomiota asiaan.

Hiilineutraalius = hiilidioksidipäästöjä 
tuotetaan vain sen verran kuin niitä 
pystytään sitomaan ilmakehästä.



Tunturipöllöt 
eläintarhoissa: 

Kirsin esitys



Yhteenveto
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Siirto- ja 
palautusistutukset

Eläintarhat, 
kasvitieteelliset puutarhat 

ja geenipankit

Varainkeruu

Lajien suojelu

Kannanarviointi 
ja muu tutkimus

Lainsäädäntö: 
esim. rauhoitus

Kansainväliset 
sopimukset, 
esim. CITES

Kulutusvalinnat Kansalaisjärjestöt

Suojelualueet

Ympäristökasvatus
Viranomaiset

Asiantuntijajärjestöt, 
kuten IUCN

Seuranta ja hoito



Voinko vaikuttaa itse?
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• Noudata kestävää elämäntapaa ja tee kestäviä 
kulutusvalintoja – myös matkaillessa.

• Älä tuhlaa energiaa, ota esim. pikasuihkuja.
• Vähennä lihansyöntiä ja lisää kasvisruoan osuutta.
• Levitä eteenpäin oikeaa tietoa ja innosta muitakin 

toimimaan hyvän ja tärkeän asian puolesta.
• Ole tarkkana, ettet jaa kyseenalaisia eläinvideoita.
• Voit lahjoittaa rahaa suojelutyöhön. 
• Voit kouluttautua vaikuttavalle alalle.
• Edistä rauhaa ja sopua kaikissa tilanteissa.
• Huolehdi omasta lähiympäristöstä.



Pähkinänkuoressa
1. Luonnon monimuotoisuutta tarkastellaan kolmella 

tasolla.
2. Tunturipöllö on sopeutunut arktiseen ympäristöön.
3. Jokaisella lajilla on tärkeä rooli elinympäristössään.
4. Tunturipöllö on vähentynyt luonnossa, laji luokitellaan 

vaarantuneeksi.
5. Suojelu on yhteistyötä, ja vie usein paljon aikaa.
6. Eläintarhoissa tunturipöllöä suojellaan kantakirjan, 

suojeluohjelman ja hyvän hoidon avulla.
7. Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää luonnon 

monimuotoisuuden suojelua.



Kiitos!
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