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Talvitutkimus — monitieteinen haaste

Talvi on keskeinen elementti Suomen luonnossa. Ihmiset, kasvit
ja eläimet ovat sopeutuneet selviytymään jäästä, lumesta ja pak-
kasesta. Kirjassaan Suomen luonto vuodenaikojen vaihtelussa

Reino Kalliola kirjoitti vuonna 1951 talvesta seuraavasti: ”Elolliselle
luonnolle pohjan pitkä, pimeä, kylmä talvi on suuri ’vastustaja’, anka-
ra, säälimätön. Elämän ylläpitäminen jäätyneessä ja lumisessa maail-
massa on vaikea, valtava tehtävä. Se vaatii luontoemolta monenlaisia
järjestelyjä ja toimenpiteitä.”

Luontoemon järjestelyjä talvesta selviytymiseksi käsiteltiin ensim-
mäisen talvitutkimuksen päivän seminaarissa, joka järjestettiin marras-
kuussa 2007 Helsingissä Viikin kampuksella. Seminaarissa perehdyt-
tiin pohjoisten alueiden talveen eri näkökulmista. Päivän aikana kuul-
lut esitelmät käsittelivät mm. ilmastoa ja lunta sekä kasvien ja eläinten
talviekologiaa maa- ja vesiekosysteemeissä. Esitelmät pohjoisten alku-
peräiskansojen sopeutumisesta talveen laajensivat seminaarin näkökul-
maa. Tähän Luonnon Tutkijan teemanumeroon on koottu osa talvitut-
kimuksen päivän esitelmien annista.

Talveen liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa sekä tutkimuslaitok-
sissa että yliopistoissa monissa tiedekunnissa. Siten talvitutkimuksen
osa-alueet ovat ainakin näennäisesti etäällä toisistaan ja edustavat tut-
kimusmetodeiltaan varsin erilaisia tieteenaloja. Talvitutkimuksen päi-
vän yhtenä tavoitteena oli luoda yhteyksiä näiden alojen välille ja sa-
malla edistää tutkijoiden verkkoutumista. Esitelmien jälkeen käydystä
vilkkaasta keskustelusta päätellen tässä päästiin hyvään alkuun. Ylei-
nen kiinnostus talveen oli seminaarissa silminnähtävää: teemapäivän
esitelmiä kuunteli noin 90 henkilöä ja monet tiedotusvälineet panivat
seminaarin merkille uutisoinnissaan.

Monissa päivän esitelmissä nousi esiin se, että hangen tai jään alla ja
päällä tapahtuu yllättävän paljon. Uudet talveen liittyvät tutkimukset
osoittavatkin, että talvi ei ole ainoastaan epäsuotuisa ja ankara vuoden-
aika, jonka läpi luonnon on selvittävä hiljaiseloa viettäen. Elämä jat-
kuu varsin aktiivisena myös kylmien ja lumisten kuukausien aikana.
Talvea suuremman haasteen luonnolle voi asettaa lämpenevä ilmasto ja
vähenevä lumipeite. Mikäli talvet lämpenevät nykyisten ilmastomal-
lien ennustamalla tavalla, tulevaisuudessa talven aikana on varmasti
elämää nykyistäkin enemmän. Talvitutkijoilla riittää siten ongelmia
ratkottavaksi myös nykyistä lauhemmassa ilmastossa.
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