Hei,

Tunturien luontotyypit

Seuraavilla sivuilla ovat SYKEn Power Point -esityspohjat.
Kansidiaan on valittavana värilliset asettelupohjat ilman kuvaa tai
pallokuvalla, sekä kansidia isolla kuvalla.
Vaaleapohjaisista sisältödioista on useita eri asettelupohjia.
Lisäksi on esitystä elävöittäviä ja keventäviä välidiapohjia.

•
•
•
•
•

Uusi dia -painikkeen alta lisätään uudet asettelupohjat.
Dian asettelupohjaa voi vaihtaa Asettelu-painikkeen alta.

Sivujen asettelupohjissa on
valmiina paikat mm. kansidiojen
isoille (pallo)kuville. Pallokuvia on myös
esityksen elävöittämiseen ja tauottomiseen
tarkoitetuissa välidiojen asettelupohjissa.
Kuva lisätään asettelupohjassa olevaan valmiiseen
muotoon napsauttamalla kuvakehyksen keskellä
näkyvää Lisää kuva -kuvaketta.

Kuvakehyksen sisään sijoitetun kuvan rajausta voi
muuttaa aktivoimalla kuvalaatikon ja valitsemalla
Asettelupohjissa olevat apuviivat linjaavat dian elementtejä.
Muotoile-välilehdeltä Rajaa-työkalu. Kuvaa voi tällöin
siirtää (hiirellä tai nuoli-näppäimillä) tai skaalata
Esityspohjan SYKE-väripaletin värejä käytetään kaikissa
suuremmaksi kuva-kehyksen sisällä. Kuvaa skaalataan
esityksen elementeissä (myös graafeissa ja kaavioissa).
Shift-näppäin pohjassa kuvan kulmissa olevista
on sopiva,
Asettelupohjien taustavärit eivät ole sidoksissa SYKEn teemoihin. vaaleista palloista. Kun rajaus/skaalaus
Katariina
Mäkelä
klikataan kuvan ulkopuolelle.

Tarpeettomat diat poistetaan Delete-painikkeella.

•
• Esityksen pitäjä ja päivämäärä lisätään dian oikeaan reunaan.
• Alla olevan yhteystieto-elementin voi kopioida esim. esityksen
loppuun kiitos-diaan.

Kuvan
voi vaihtaaympäristökeskus
aktivoimalla kuvan ja
Suomen
poistamalla sen Delete-näppäimellä.
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Kuva: Saara Tynys

1

Tunturiluonnon kokonaisuus

Tunturiluontotyypit
luontotyyppiryhmittäin

Tunturiluontotyyppien
uhanalaisuus

Tunturielinympäristöjen
lajisto

Kuva: Katariina Mäkelä
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Luontotyyppien punainen kirja 2018

Osa 1:
Tulokset ja
arvioinnin perusteet
Osa 2:
Luontotyyppien
kuvaukset
Suomen ympäristö
5/2018
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Tunturialueen määrittely

● Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä
tunturialueesta laadittiin paikkatietoaineisto
● Aineiston koostamisessa hyödynnettiin kymmeniä erillisiä
aineistoja ja sitä tarkennettiin ilmakuvatarkasteluilla
● Aineisto on vapaasti ladattavissa SYKEn Avoin tietoverkkosivulla, lisätietoja: https://www.syke.fi/fiFI/Tutkimus__kehittaminen/Suomen_tunturialueista_paikkatietoaineis(43124)

● Tunturialueen pinta-ala on noin 1,7 milj. ha
• josta kivennäismaiden luontotyypit (pl. perinnebiotoopit)
sekä sekä kalliot ja kivikot noin 1,3 milj. ha
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Tunturien vyöhykkeisyys

Tunturipaljakat
● Puuton tai lähes puuton alue
● Tunturikoivuvyöhykkeen pohjois- tai yläpuolella
● Voi rajautua myös suoraan harvapuustoiseen
havumetsäalueeseen

Lähde: Haapasaari 1988; Ahti ym. 1968;
https://www.oulu.fi/northnature/finnish/Suomi/tunturit1.html
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Tunturikankaat 1/4
● Laaja-alaisin paljakan elinympäristöluokka
● Lajien elinympäristöluokittelussa tunturikankaiden
elinympäristöihin (Tk) luetaan varsinaisten tunturikankaiden
lisäksi
• tunturien heinäkankaat
• avoimet, roudan vaikuttamat kuviomaat ja vuotomaat sekä
routanummet

Tunturikankaat

NT

Tuulikankaat

VU

Variksenmarjakankaat

NT

Vaivaiskoivukankaat

NT

Mustikkakankaat

NT

Kurjenkanervakankaat

NT

Kanervakankaat

VU

Liekovarpiokankaat

NT

Ravinteiset lapinvuokkokankaat

NT

Karut lapinvuokkokankaat

VU

● 201 arvioidun lajin (66 hyönt.) ensisijainen elinympäristö
• uhanalaisia 60 (21)

● Varsinaisia tunturikankaita luonnehtii varpuvaltaisuus
• valtavarvun mukaan eri luontotyyppeihin
• mosaiikkityyppejä
● Kasvillisuuden koostumukseen vaikuttavat mm. lumen syvyys,
ilmaston mantereisuus–mereisyys, korkeussijainti
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Tunturikankaat 2/4
● Tuulikankaat
(tuulenpieksämäkankaat)
•

•
•

Talvellakin lumettomia laikkuja/ohut
lumipeite
Kohoumat/harjanteet/lakiosat/
selänteet
Kasvillisuus epäyhtenäistä, varvusto
matalaa, variksenmarja runsain

● Variksenmarjakankaat
Kuva: Saara Tynys

•
•
•
•
•
•

Variksenmarja valtalaji
Vaivaiskoivua, juolukkaa, puolukkaa
Heinämäisiä lajeja
Jäkälät sammalia peittävämpiä
Useita kasvillisuustyyppejä
Paljakan yleisin luontotyyppi

Kuva: Katariina Mäkelä

● Vaivaiskoivukankaat
•
•
•
Kuva: Arto Saikkonen

Vaivaiskoivu ja variksenmarja
Vrt. variksenmarjakankaat
Useita kasvillisuustyyppejä
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Kuva: Saara Tynys

Tunturikankaat 3/4
● Mustikkakankaat
•
•
•
•

Mustikka valtalaji yksin tai yhtä runsaana variksenmarjan tai tunturikurjenkanervan
kanssa; myös vaivaiskoivu; eteläisillä tuntureilla myös juolukka
Paksun lumipeitteen alueilla painanteissa
Tuoreempi maaperä
vrt. variksenmarjakankaisiin
Enemmän sammalia, vähemmän jäkäliä

● Kurjenkanervakankaat
Kuva: Arto Saikkonen

•

Kurjenkanervan ekologiset vaatimukset: vrt. mustikka

● Kanervakankaat
•

•

•

Kanervan lisäksi mustikka
tai variksenmarja voivat
paikoin olla vallitsevia
Esiintymisen
painopistealueita
eteläiset erillistunturit
noin 400–450 m mpy.
Metsittyminen
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Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Saara Tynys

Tunturikankaat 4/4

Kuvat: Arto Saikkonen

● Lapinvuokkokankaat
•

● Liekovarpiokankaat
•
•
•

Liekovarpio, variksenmarja, tunturivihvilä
Tunturivihvilä-liekovarpiokankaat tyypillisiä
keskipaljakalla
Vain Käsivarren suurtuntureilla, esiintymät
pienialaisia

•
•

•

Vallitsevana kalkinsuosijoihin
kuuluva lapinvuokko
Kasvillisuus runsaslajista, myös
harvinaisia lajeja
Ravinteiset ja karut
lapinvuokkokankaat
Esiintymät pienialaisia
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Tunturien heinäkankaat
● Matalat heinämäiset ja saramaiset kasvit vallitsevat, jäkäliä sammalia enemmän
● Jäkkikankaat (LC)
● Lampaannata-tunturivihviläkankaat (LC)
•
•

•

Jäkki vallitsee, muu lajisto sekoitus kangas-, lumenviipymä- ja
niittykasvillisuutta
Yleisimmin paksulumisilla, sulamisaikaan märissä altaissa,
tulvivien lampareiden äärillä, tulvanalaisilla puronvarsilla,
sulamisvesiuomissa
Selvärajaisia, pienialaisia

•

Keskioroarktisen vyöhykkeen laaja-alainen
luontotyyppi, etenkin Käsivarren suurtuntureilla
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Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Saara Tynys

Kuviomaat, vuotomaat ja routanummet
● Routavaikutus saa aikaan kuviomaille ja routanummille
tyypillisen verkkomaisen rakenteen

● Routiminen tärkein tekijä luontotyyppien
synnyssä:
•

maan sulamisen ja jäätymisen yhteydessä maan
pinnan liikkumista ja maan tilavuuden muutoksia,
kivet nousevat kohti maanpintaa

•

voimakkuuteen vaikuttavat maalaji, sen kosteus ja
lumen suoja

•
•

•

Kuviomailla (NT) vuorottelevat kivikehät ja ohut mineraalimaa
Routanummilla (VU) vuorottelevat maamättäät (saarekkeet) ja
niiden väliset usein kasvittomat välipinnat (humusta, paljasta
kivennäismaata, vetisiä kivikuoppia)
Vuotomailla (NT) vettynyt maa-aines valuu alas rinteitä
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Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Peter Johansson

Tunturiniityt
● Monimuotoisia ja monilajisia; pienialaisia; edustavimmat Käsivarren alueella
● Tunturien pienruohoniityt (LC): lumensuojaiset, valuvesien kostuttamat paikat,
pienruohot, kuivemmilla paikoilla heinät ja sarat

● Tunturien suurruohoniityt (NT): korkeat ruohot ja heinät, pajut; pohja- tai pintavesien
kostuttamilla rinteillä, myös jokien tulvavaikutteiset suurruohostot

● Pajukkoiset puronvarsiruohostot (LC): harmaapajupensaikot ja suurruohoiset
niittylaikut vuorottelevat

● Tunturien saniaisniityt (LC): saniaiset vallitsevat, tunturihiirenporras; paksuluminen

Kuva: Risto Virtanen

● Tunturiniityt (Tn) 46 lajin (32 hyönt.) ensisijainen elinympäristö, joista uhanalaisia 9 (5)
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Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Arto Saikkonen

Lumenviipymät ja lumenpysymät
● Lumenviipymät vapautuvat lumesta pääasiassa
heinä–elokuun aikana
● Lumenpysymät useita vuosia lumen peittämiä
● Esiintyy eniten keskipaljakalla ja tunturien
pohjoisrinteillä
● Lumenviipymät (Tu) 44 lajin ensisijainen
elinympäristö
• 18 uhanalaista

Lumenviipymät ja lumenpysymät
Lumenviipymät
Vaivaispajulumenviipymät

CR

Matalasaraiset ja -heinäiset lumenviipymät

CR

Karut pienruoholumenviipymät

CR

Karut sammalvaltaiset lumenviipymät

CR

Jääleinikkilumenviipymät

EN

Ravinteiset kangasmaiset lumenviipymät

EN

Ravinteiset pienruoholumenviipymät

EN

Ravinteiset sammalvaltaiset lumenviipymät

CR
CR

Lumenpysymät

CR
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Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Saara Tynys

Kuva: Arto Saikkonen

Tunturikangaspensaikot
● Kivennäismaan pensaikkoja, joissa pensaston
peittävyys 10–30 %.
● Pensaat < 2 m, joko pajua, katajaa tai tunturikoivua
• Tunturikangaspajukot (LC)
• Tunturikatajikot (LC)
• Tunturikoivupensaikot (NT)

● Tunturikangaspensaikot (Tp) 7 lajin (4 hyönt.)
ensisijainen elinympäristö
• uhanalaisia 1 (1)

Kuva: Saara Tynys
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Kuva: Risto Virtanen

Kuva: Arto Saikkonen

Tunturikalliot ja -kivikot (1/2)
● 8 kallio- ja kivikkoluontotyyppiä ja 2 luontotyyppiyhdistelmää
● karut ja keskiravinteiset, kalkki, serpentiini, kiisu
● laakeat kalliot, jyrkänteet, kivikot, vyörysorat
● Kaikki syntytavaltaan erilaiset kivikot luettu samaan luontotyyppiin
● Kaikki kallio- ja kivikkoluontotyypit arvioitu säilyviksi (LC)
● Paljakan tarkemmin määrittelemättömät kalliot ja kivikot (Tl) 124 lajin (15 hyönt.)
ensisijainen elinympäristö
● uhanalaisia 51 (10 )
● Paljakan karut ja keskiravinteiset kalliot ja kivikot (Tll) 57 lajin ensisijainen
elinympäristö
Tunturikalliot ja -kivikot
● uhanalaisia 32
Tunturien karut ja keskiravinteiset laakeat kalliot
Tunturien karut ja keskiravinteiset jyrkänteet
Tunturien kalkkikalliot ja -kivikot
Tunturien serpentiinikalliot ja -kivikot
Tunturien kiisupitoiset kalliot ja kivikot
Tunturien karut ja keskiravinteiset kivikot
Karut ja keskiravinteiset vyörysorat
Kalkkivyörysorat
Tunturien luontotyyppiyhdistelmät
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Rotkolaaksot
Kuva: Peter Johansson Rotkot, kurut ja uomat

Kuva: Peter Johansson

Tunturikalliot ja -kivikot 2/2
● Tunturien kalkkikalliot ja -kivikot sekä kalkkivyörysorat
● pienialaisia
● pääosa esiintymistä Käsivarren suurtuntureilla
● Paljakan kalkkikalliot ja -kivikot (Tlk) 127 lajin (7 hyönt.)
ensisijainen elinympäristö
● uhanalaisia 103 (7 )
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Kuva: Seppo Tuominen

Kuva: Saara Tynys

Tunturien suot
● Tunturialueelle tyypillisiä suotyyppejä ja suotyyppiyhdistelmiä:
Routarämeet
• Palsarämeet (EN)
• Pounikkorämeet (DD)
• Muut tunturialueen suotyypit sisältyvät soiden ”yleistyyppeihin”
alueellisina variantteina, mm. letto- ja nevatyyppejä
• Palsasuot (VU)
• Tunturisuot (LC)

● Paljakan suot (Ts) 48 lajin (23 hyönt.)
ensisijainen elinympäristö
• uhanalaisia 8 (3)
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Kuva: Markku Mikkola-Roos

Kuva: Seppo Eurola

Tunturien lähteiköt
● Lähteiköt (LC)
● Huurresammallähteiköt (LC)
● Avolähteet (lähdealtaat ja lähdepurot) ja ympäröivä
lähdekasvillisuus sekä tihkupinnat ja näiden yhdistelmät
● Ympäristöään rehevämpiä ja monimuotoisempia:
ravinteisuuden mukaan eutrofiset, mesotrofiset ja oligomesotrofiset
● Eutrofisista lähteiköistä erikseen huurresammallähteiköt;
ilmentäjälajeina vaateliaimmat, karbonaattia suosivat
sammalet
● Esiintyy eniten siellä, missä maaston korkeuserot suuret ja
maaperä lajittunutta
● Lämpö- ja kosteusolot vakaita
● Paljakan lähteiköt ja tihkupinnat (Tlä) 6 lajin (5 hyönt.)
ensisijainen elinympäristö
• uhanalaisia 1 (1)
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Kuva: Jari Ilmonen

Tunturien järvet, lammet, lampareet ja allikot
● Pohjois-Lapin järvet (NT)
● Tunturilammet (LC)
● Allikot ja lampareet osin lampiin, osin soihin
● Rannat
• Sisältyvät luontotyyppiyhdistelmään,
mutta LuTU:ssa arvioitu myös erikseen
• Tunturialueelle tyypillisimpiä kivikko-,
sora- ja somerikkorannat
● Paljakan järvet ja lammet (Tj) 8 lajin (6
hyönt.) ensisijainen elinympäristö
• uhanalaisia 3 (2)
● Paljakan lampareet ja allikot (Ta) 4 lajin (1
hyönt.) ensisijainen elinympäristö
• uhanalaisia 2

Kuva: Jari Ilmonen
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Tunturien virtavedet
●
●
●
●
●

Tunturialueen norot
Tunturialueen latvapurot
Tunturialueen pikkujoet ja purot
Tunturialueen joet
Tunturialueen vesiputoukset ja könkäät

● Säilyviä (LC), paitsi joet (NT) sekä vesiputoukset ja
könkäät (DD)
● Uomahierarkia, valuma-alueen koko
● Sisältää rannat, vrt. järvet ja lammet
● Paljakan virtavedet (Tv) 21 lajin (6 hyönt.)
ensisijainen elinympäristö
• uhanalaisia 7 (1)
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Kuva: Jari Ilmonen

Tunturikoivikot

Kuva: Arto Saikkonen
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Tunturikoivikot
● Paljakan alapuolisia oroboreaalisia metsiä, joissa
tunturikoivu pääpuulaji (≥ 2 m, latvuspeitt. ≥ 10 %)
● Ilmaston mantereisuus–mereisyys, maaperätekijät
● Mittarituhot (tunturi- ja hallamittari Epirrita
autumnata, Operophtera brumata)
● Tunturikoivikot (Mt) 50 lajin (24 hyönt.) ensisijainen
elinympäristö

Tunturikoivikot
Variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot
Variksenmarja-jäkälä-seinäsammal-tunturikoivikot
Variksenmarja-mustikka-tunturikoivikot
Variksenmarjatunturikoivikot
Ruohokanukka-variksenmarja-mustikka-tunturikoivikot
Ruohokanukka-mustikka-tunturikoivikot
Lehtomaiset tunturikoivikot

VU
CR
VU
VU
EN
VU
VU
NT

kuivat ja
kuivahkot
tuoreet

15.4.2019
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Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Saara Tynys

Kuva: Arto Saikkonen

Tunturikoivulehdot
● Ravinteisimmilla, kosteilla ja suhteellisen
paksulumisilla paikoilla
● Norojen/purojen/lähteikköen läheisyydessä
● Yleisin lievästi mereisillä alueilla
● Pienialaisia

● Tunturien suurruholehdot (VU)
● Tunturien suursaniaislehdot (NT)

● Tunturikoivulehdot (Mtl) 11 lajin ensisijainen
elinympäristö
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Kuva: Arto Saikkonen

Kuva: Arto Saikkonen

Tunturiluontotyyppien
uhanalaisuus

Kuva: Arto Saikkonen
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Tunturiluontotyyppien uhanalaisuus (1/2)
● Tunturiluontotyypeistä 20 eli 38 % uhanalaisia (VU, EN, CR).
Osuus on lähes sama myös tunturiluontotyyppien kokonaispintaalasta
● Neljäsosa tunturiluontotyypeistä (13 kpl) silmälläpidettäviä (NT),
mutta niiden pinta-ala kattaa noin puolet kaikista
tunturiluontotyypeistä
● Säilyviä tunturiluontotyyppejä on 20 (38 %), mutta niiden pinta-

ala on vain 6 % tunturiluontotyyppien kokonaisalasta

Tunturiluontotyyppien jakautuminen
uhanalaisuusluokkiin luontotyyppien lukumäärän
(n=53; yläkuva) ja kokonaispinta-alan (1,3 milj. ha;
alakuva) perusteella. Osuudet on laskettu
luokittelun alimman hierarkiatason mukaan.
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Tunturiluontotyyppien uhanalaisuus (2/2)

● Uhanalaisimpia tunturiluontotyyppejä ovat
lumenviipymät ja lumenpysymät sekä
tunturikoivikot
● Useimmat karuista tunturikangastyypeistä
ovat silmälläpidettäviä
● Säilyviä ovat mm. kaikki tunturikallio- ja
tunturikivikkotyypit, tunturien
heinäkankaat, osa tunturiniityistä ja
tunturikangaspensaikoista sekä

erillismetsiköt
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Tunturiluontotyyppien uhkatekijät
luontotyyppien lukumäärä

Im = ilmastonmuutos
Lp = laidunnuspaine
Lp & Im = ilmastonmuutoksen ja laidunnuspaineen yhteisvaikutus
R = rakentaminen
Ku = kuluminen
S = satunnaistekijät
Ks = kaivannaistoiminta

luontotyyppien pinta-ala
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Ilmastonmuutos
● Ilmastonmuutos aiheuttaa:

•

metsänrajan nousemista

• mittarituhojen (tunturi- ja
hallamittari, ruskamittari
levittäytymässä) lisääntymistä
• pensoittumista, varvikoitumista,
sammaloitumista
• lumipeitteisen ajan lyhentymistä,

maan pintakerroksen kuivumista
• routaantumisen heikentymistä
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Kevo, roudan maksimisyvyyden kehitys (alakuva)

Havumetsän levittäytyminen ylemmäs ja pohjoisemmaksi

Kuva: Arto Saikkonen

Raja-arvona heinäkuun
keskilämpötila 12,4 ⁰C
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Mittarituhojen yleistyminen & kesäaikainen
voimakas laidunnuspaine

Kuva: Arto Saikkonen

Kevon luonnonpuistossa 1960-luvun tunturimittarituhojen jälkeen
muodostunutta sekundääripaljakkaa (ylh.)
Hallamittarituhoja Kaldoaivin erämaa-alueella tunturikoivikoissa (alh.)
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Kuva: Seppo Tuominen

Ilmastonmuutoksen ja laidunnuspaineen yhteisvaikutus
● Ilmastonmuutos ja voimakas porolaidunnus
sekä niiden yhteisvaikutus ovat
merkittävimmät tunturiluontotyyppien
tilaan vaikuttavat tekijät

● Ympärivuotinen voimakas laidunnuspaine heikentää
etenkin karujen, jäkäläisten tunturiluontotyyppien
tilaa. Tunturikoivikoilla se heikentää tunturikoivun
kasvua ja uudistumista sekä muuttaa koivikoiden
rakennetta ja lajistosuhteita

● Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai
kielteisiä luontotyypin mukaan
● Yhteisvaikutus voi olla suurempi tai
pienempi kuin em. tekijät erikseen eli tekijät
voivat olla toisiaan vahvistavia tai
kompensoivia luontotyypin mukaan

● Mittarituhojen, porolaidunnuksen ja
ilmastonmuutoksen yhteisvaikutus voi johtaa
siihen, että mänty korvaa paikoin tunturikoivun
metsänrajapuuna

● Voimakas kesälaidunnus on uhka
koivikkoluontotyypeille, mutta suojaa joitakin
puuttomia tunturiluontotyyppejä
ilmastonmuutoksen aiheuttamalta pensoittumiselta
ja metsänrajan nousulta
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Tunturielinympäristöjen
lajisto

Kuva: Risto Virtanen
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Ensisijainen elinympäristö,
lajimäärä

Arvioidut lajit

Tunturipaljakat, kaikki
Tunturikankaat
- kalkkivaikutteinen
Tunturiniityt
Lumenviipymät
Tunturikangaspensaikot
Paljakan kalliot ja kivikot (tark.
määrittelemättömät)
- karut ja keskiravinteiset
- kalkki
- serpentiini
- kalliorotkot, rotkolaaksot, kurut
Paljakan suot
Paljakan lähteiköt ja tihkupinnat
Paljakan järvet ja lammet, sis. rannat
Paljakan virtavedet, sis. rannat
Paljakan lampareet ja allikot
Tunturipaljakat (tark.
määrittelemättömät)
Tunturikoivikot, pl. lehdot
Tunturikoivulehdot

Lajeista uhanalaisia

Hyönteisistä uhanalaisia

Kaikki
eliöryhmät

Hyönteiset

Lajimäärä

%

Lajimäärä

%

T tot
Tk
Tk
ca
Tn
Tu
Tp

815
201

219
66

309
60

37,9
29,9

58
21

26,0
38,0

31
46
44
7

10
32
4

22
9
18
1

71,0
19,6
40,9
14,3

8
5
1

80,0
15,6
25,0

Tl
Tll
Tlk
Tls
Tlr
Ts
Tlä
Tj
Tv
Ta

124
57
127
48
6
8
21
4

15
7
23
5
6
6
1

51
32
103
8
1
3
7
2

59,6
56,1
81,1
16,7
16,7
37,5
33,3
50,0

10
7
3
1
2
1
-

66,7
100,0
13,0
20,0
33,3
16,7
-

T

122

54

14

11,5

7

13,0

Mt
Mtl

48
11

24
4

-

-

-

-

https://punainenkirja.laji.f/ ;Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja
2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s.
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Kiitos!
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Kuva: Saara Tynys

