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Varrion tutkimusasema 2000-luvulla 
Helsingin yliopisto perusti 1967 

tutkimusaseman Sallanja Savukos
ken rajoille, Viirriotunturin 

Asialista 
k1111111l1111n /\!lr.1111111 y111plllll1vll 
1.1,',0(1 hd1l11111111 vrilr11p1k11j11"·11111 
rnuho1h.;ll1111 111yclh1:111m111, Vt1111111u 
198 lkokonaan tieteel!isclle tutki
mukselle. Vii.rrion luonnonpuisto 
on kaistale itarajan alkuperaista era
maata: metsavaltaista Koillis-Lap
pia tuntureineen, kuruineen, soi
lll'l'll ja vanhoim• hnkkuilta ja mct
,:,pal111lt11 slUbtynl"llll' hnvunwtsi 
lll'l'll. 

Kansainvalisia 
tutkimushaasteita 
Vlirrion tutkimusasema edustaa Ita
Lapissa valtakunnallista yliopisto
ammc. Asl·t11a11 ll'h11iviit jnkaantu
vat uudcn yliopistol11111 mukaisl·~ti 
kolmeen osaan. T!irkl·in nii~lli on 
tutkimustchtava, jo~a tuuttaa kan 
sallisesli ja kansainviilisesti merkit
tiivaa tietoa Ita.-Lapin luonnosta. 

Tutkimus perustuu jo yli 30 vuoden 
havaintosarjoihin. Esimerkiksi 
suurpetojen liikkeitii on seurattu ra
jan pinnassa vuodesta 1967, ja Var
riotunturin linnuston pesimistii on 
111rkkailt11 v11odes1a I <)70 
l'ohjoisr,;sn nwlsll 111 l1111111111111111 
Ill•~"" 111p11h11111 ht1111111 1111111tokH111 
l'llkill hn\'rllll111Nlll joJn 1111 Vllllllll 1111 
dl'11 sy11k11 srlv11tll111tsrr11 
Ml·ts(il11ap11111 lirrkk:I 11111-,illl· y111p:t 
risWvaikutuksillc. Tuulct voivat 
tuoda rajojernme yli ennen tunte
mattornia ilmansaasteita. Pitkaai
kaiseksi ennustettu ilmaston muu
tos voi vaikuttaa ehka ensimmai
scksi ja nakyvimmin metsanrajan 
hwn10011. 
ltii I .upin 111rlsikkililmasln nli mil' 
lrssll I <)l) I, k1111 V 111111111 K11111v11a 
rnn 111HnnikilNsll 11lk11i lllrkrmlll k11s 
vihuonckaasua, hiilidioksidi11 k11s 
keva tutkimus. Kasvavu 111c1sll prns 
taa ilmasta hiilidioksidia. Siihen 
vaikuttavina tekijoinii rnitataan 
metsikon saiitilaa seka ilman sivu
knnsuja kuten rikkidioksidia, otso
nia, lyprn oksideja sekii aerosoleja 
di pie11h111kkasi1l. 
Um,i yk~i1yisk11hta tllssii kansainva
lisesti haastavassa tutknnusaihecssa 

ovat havumetsan hyodylliset ae
rosolit. Niilla on aiernrnin tiedettya 
suurempi merkitys kasvihuoneil
rniossii. 
Hytidylliset acrosolit ova1 nann· 
luokan (rn1110111l•lri 1111 111rtri11 mil)ln 
d1ms11) p1r11hmkk11s111, )'!lllrll ~ynly 
h111yy puu.h:11 (1111111111111 te1pcn111 
d1•1h111 Ne 11vn111ltkymliltllm11l mcl 
:111 h111h111v111 k1111s11111 Tr1pl;t111i 

dl·1st11 1111 Jll'I ihs111 111111111 11111assa ha 
vumctsiln micllytUlvli luoksu. 
Kun terpenoidit reagoivat mctsiiil
man otsonikaasun kanssa, pien
hiukkasten muodostus alkaa. Pien
hiukkaset kasvavat, takertuvat toi
siinsa, kasvavat lisiia ja leijailevat 
metsan ylle. Kasvettuaan riittavasti 
pienhiukkasista tulee taivaan pouta
ja sadcpilvicn tiivistymisytirnia. 
MitH l'111·111111lln mctsli tuottaa hyo
dylli~ill 11r111s11kj11, sitH l'ncmman 
lllhi 1l11111keh1Uln t1ill'l' hiukknsia, 
jotka hcijastavnl n11rin111111 ~lltcilyll 
takaisin avaruulcc11 llo1det1u, kas 
vuisa lappilainenkin mctsil hidastna 
kasvihuoneilrniotii. YhtatilUi sc 
poistaa metsikon ilmasta hiilidiok
sidia, mutta toisaalta lisaa sinne 
hyodyllisia aerosoleja. Samalla hai
tallisen otsonin maarii laskee. 

Tutkimusavustai ia, 
vaitoskirjan tek1joita 

Varri6n tutkimusascman toinen 
tl'l1liivH on npetusll'hlllvll. Sl· la1Joaa 
11111111•rl Vlln iiln t111k111111i.alaa11 liit 
1yvllllc pc11111oprt11kNCIII' 1a 111tkija
koulutuk~clll' VllrdilNNli v111 1!11jcs-
1Hll 11111i•tr.1i In h1ht111111lqd111un 
k111 ""Ill 'l'111k111111N11Nl:111alla on 
l'ri110111111sl'1 11111hdolliNm11h-t tutkija
koulutuksl·n kl·nttlltyllh(ln 
Koko tutkimusnS('lllflll ht_·ttk1ltlkun
ta osallistuu tutk imukRcrn Vhrri1\n 
perusrniehityksccn kuuluu sl·itse 
miin virkaa. Kesilaikann 11piskl'lija1 
ja tutkijat kaksinkertaistnvnl vlirn. 

Perusrniehityksen lisaksi Ytlrrilln 
tutkimusasema on saanut vuosiuain 
rahoitusta Sallan ja Savukoskcn 
tyovoimatoirnistoilta, yhteensii 
usean henkilotyovuoden verran. 
1\1tkimusavustajien osuus on luon-
11011 pitktiaikaissarjojen havainnoin-
11 illl· ml·1ki11UvH. Y:irrion tutkimus
tui111i111n 1111 mytts luontccltaan sel
laista, ell:i ~l· jalkokoulutlaa samal
la luonto.il.ista kiinnostuncita. 
Varrion tutkimusascman kolmas 

tehtiiva on yhteiskunnallinen vai
kuttaminen. Vuodesta 2004 Helsin-

Muut lehdet 

gin yliopiston Viirrionja Oulun y, 
opiston Oulangan tutkimusasem 
toimivat yhteistyossa lta-Lapit. 
kunticn kanssa.Yhteistyon tavoit 
on cdesauttaa koko koillisen t11l011 
uluccn hyvinvointia. 

alkautuminen 
yhteiskuntaan 
Varriti ja Oulunku ovnt 1111111inta
aluccllaa11 kc11kcine11 u~u yh1 .. iskun
nan ju luonnon v11omvmk11t11ksen 
osa;unisvcrkkou, Mu11k111111a11 kayt-
1(\i\n !ulcc yllplMoj~11 v11hva ymp~
nstllt1etllmyw 111 lllll)Cn 1111kH~1ka1-
llCII kokrmus kunsumvll 1wsta tut
kimm1yhtt'is1yl\s1II 
YliopiNloJcn 1icdcs11hteiden kautta 

on muhdollisuus knnssak!iymiseen 
sckii vull.ikunnun rnjun yli itlian et
ta muihin Eumnpan 1111ionin huip
puyliopistoihin. Yliopistojcn jakau
tuminen maakuntaan lisa.ii Ila-La
pin kansainvalista tunncttavuutta 
2000-luvulla. Tunnettuus sateilee 
Ita-Lappiin muun muassa lisaiinty
vana matkailuna. 

Veli Pohjonen 
Varrion tutkimusaseman johtaja 




