Vuorokauden pimeän ja valoisan keston
ajan muutokset tarjoavat esimerkiksi
lehtipuille lämpötilaa luotettavampia
vihjeitä siitä, milloin talvilepoon tai
kasvukauteen tulisi varautua.

Keinovalon luontohaitat
Miltei
luontainen
pimeys

Kaikki valoa aistivat eliöt
ovat alttiina valosaasteen
vaikutuksille.

Valon vaikutus
merikilpikonniin

Arviolta miltei kolmannes kaikista maailman selkärankaisista ja yli 60 % selkärangattomista lajeista on hämärätai yöaktiivisia. Todellisuudessa yön kulkijoiden osuus voi
olla suurempikin, sillä päivälajit lajit on kartoitettu paljon
kattavammin kuin yöaktiiviset.
Eliöt ovat evoluutiossa sopeutuneet siihen, että aurin-

Rannan valaistus
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Pienikin lisävalo
muuttaa herkästi
valoa aistivien
eliöiden maailman
perinpohjaisesti.

Valaistuilla rannoilla
merikilpikonnien poikasten
on vaikea löytää merelle, kun
ne kuoriutuvat rantahiekan
sisään munituista munista.
Kuviossa esitetään, minne
valekarettikilpikonnan poikaset
suunnistavat eri valaistusoloissa.

Meri

gonvalon määrä, laatu ja ajoittuminen vaihtelevat säännönmukaisesti. Valaisimilla voidaan tuottaa aallonpituudeltaan
vaihtelevaa valoa. Valaisimien tuottamaa lyhytaaltoista
ultraviolettivaloa ihminen ei pysty aistimaan, toisin kuin
monet linnut ja hyönteiset.
Luontaisten valonlähteiden sijainti on luotettavasti ennakoitavissa. Taivaalta tuleva valo osoittaa varman

Keinovalaistu
ranta

suunnan kasvien kasvulle ja ohjaa eläinten suunnistamista maalla, vedessä ja ilmassa. Keinovalo sitä vastoin voi
tulla mistä suunnasta hyvänsä ja milloin tahansa.

Keinovalolle altistuvat luonnonsuojelualueet

Sama määrä tietyn tyyppistä valoa voi tuottaa hyvin

Tundra

erilaisia seurauksia eri paikoissa tai eri aikoina. Joitakin

Järvet

eliöitä keinovalo voi hyödyttää. Hämärässä saalistavat

Pohjoinen havumetsävyöhyke

pedot ja hyönteissyöjät voivat löytää saalista entistä hel-

Lauhkean alueen avoimet elinympäristöt

pommin ja sopeutumiskykyiset päiväaktiiviset lajit voivat
oppia hyödyntämään lisävaloa. Toiset lajit puolestaan kärsivät ympäristön valoisuuden muutoksista.

Lauhkean alueen havumetsät
Lauhkean alueen lehti- ja sekametsät
Välimeren alueen elinympäristöt
Mangrovemetsät

Pahimmillaan valosaaste vauhdittaa lajin taantumista
ja johtaa paikalliseen sukupuuttoon. Jos laji on ekosysteemin toiminnan kannalta tärkeä avainlaji, vaikutukset
ulottuvat koko ravintoketjuun ja muuttavat ekosysteemiä
arvaamattomasti.
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Keinovalon vaikutuspiirissä olevan
alueen osuus suojelualueista, %

Luonnonsuojelualueillakaan eliöt eivät välttämättä ole suojassa keinovalolta. Kuviossa on
satelliittikartoista laskettuja maailmanlaajuisia arvioita siitä, miten suuri osuus eri tyyppisissä
elinympäristöissä sijaitsevien luonnonsuojelualueiden alasta on viiden kilometrin etäisyydellä
valonlähteestä.

