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1. Johdanto 

Pohjoista Suomea peittää lumi yli 200 päivää vuodesta (Kersalo & Pirinen 2009: 15–

17). Avoimessa tunturimaastossa lumen syvyyden alueellinen vaihtelu on suurimmil-

laan – kuperat paikat ovat lähestulkoon lumettomia, painanteisiin tuuli kinostaa metrien 

paksuisia hankia. Lumen kasaantumisella on tärkeä kosteuden alueellista jakaantumista 

(Thorn & Hall 2002; Ridefelt & Boelhouwers 2006: 264) ja maaperän lämpöolosuhteita 

säätelevä vaikutus (Derksen & LeDrew 2000: 469–470; Harris ym. 2008: 45, 2011). 

Sulaessaan lumenviipymäpainanteisiin kertynyt lumi tarjoaa pitkälle kesään kestävän 

kosteuslähteen, mikä yhdessä roudan toiminnan kanssa luo olosuhteet monimuotoisten 

geomorfisten prosessien toiminnalle periglasiaalisilla alueilla (Nyberg 1991; Matsuoka 

2001; Jaesche ym. 2003; Berthling & Etzelmüller 2011). 

Solifluktiolla eli vuotomaailmiöllä tarkoitetaan hitaita massaliikuntoja, jotka syn-

tyvät maaperän epästabiloituessa vettymisen tai routimisen siinä aiheuttamien tilavuu-

den muutosten johdosta (esim. Andersson 1906; Embleton & King 1975; Seppälä 

1986a; Harris ym. 2008).  Lumenviipymäpainanteiden ja solifluktion välinen yhteys on 

tunnistettu jo pitkään. Tutkielmassa selvitetään voidaanko lumenviipymäpainanteiden 

esiintymisestä kertovalla kartoitusaineistolla selittää solifluktion esiintymistä. Ilmiöiden 

välistä suhdetta tarkastellaan tilastollisin mallinnuksin ja esiintymistodennäköisyyttä 

kuvaavilla ennustekartoilla. 

Geomorfologisten muodostumien ja prosessien levinneisyydestä kertovat kartat 

ovat tärkeitä muun muassa maankäytön ja luonnonsuojelun suunnittelijoille sekä tutki-

musta tai opetusta harjoittaville tahoille (Luoto & Hjort 2005: 311). Ennustekarttojen 

hyöty on se, että niiden avulla ilmiöille todennäköiset esiintymisalueet voidaan esittää 

kartoittamattomilla seuduilla (Luoto & Seppälä 2002: 26). Myöhään sulavan lumen ja 

geomorfologisten muodostumien vuorovaikutuksen ymmärtäminen voi osoittautua tär-

keäksi, kun arvioidaan lumen geomorfisen vaikutuksen osuutta kylmillä alueilla (Thorn 

1983; Grab ym. 2009). Rappin ja Nybergin (1988) mukaan lumenviipymät voivat toi-

mia indikaattorina myös ilmaston muuttumisesta. Jos lumenviipymäpainanteet osoittau-

tuvat tärkeiksi solifluktiomallinnuksissa, voidaan niitä kuvaavaa aineistoa ehdottaa hyö-

dynnettäväksi periglasiaalisilla alueilla tehtävissä vastaavankaltaisissa tutkimuksissa.
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1.1. Tutkielman tarkoitus 

Geomorfologisten muodostumien ja prosessien alueellinen jakautuminen ei ole tasaista, 

eikä myöskään sattumanvaraista, vaan ne muodostavat vaihtelevan kokoisia ja muotoi-

sia esiintymiä (Luoto & Hjort 2006: 283). Tämän tutkielman tavoitteena on tilastollisen 

mallinnuksen keinoin selvittää, millaisia esiintymiä solifluktiomuodostumat ja lumen-

viipymäpainanteet muodostavat Pohjois-Suomessa, Käsivarren luoteisosissa, Kilpisjär-

ven alueella. Esiintymisen vaihtelua pyritään selittämään GIS- (geographic information 

systems) ja kaukokartoitusohjelmistoissa johdetuilla ympäristömuuttujilla sekä maastos-

sa kartoitetulla solifluktio- ja lumenviipymäpainanneaineistolla. 

Tutkielman pääasiallisen hypoteesin mukaan lumenviipymäpainanteiden (Bene-

dict 1970; Nyberg 1991; Raczkowska 1990: 25, 27; Grab 2009) ja lumen (Price 1971; 

Hugenholtz & Lewkowicz 2002; Jaesche ym. 2003; Ridefelt & Boelhouwers 2006: 264) 

läsnäolo lisää solifluktion esiintymistodennäköisyyttä. Lumipeitteen tärkeys solifluktio-

prosessien toiminnan kannalta perustuu siihen, että se säätelee maaperän lämpötila- ja 

kosteusolosuhteita, jotka vaikuttavat solifluktiota aikaansaavan routa-aktiivisuuden toi-

mintaedellytyksiin (Thorn 1983; Derksen & LeDrew 2000: 469–470;  Jaesche ym. 

2003; Harris ym. 2008: 45, 2011; Berthling & Etzelmüller 2011: 380). Lumenviipymä-

painanteita käsitellään topografisina yksikköinä, jotka toimivat lumen potentiaalisina 

kerrostumisalueina ja sulamiskauden ajan kosteuslähteinä (Ridefelt & Boelhouwers 

2006: 262). Tähän teoreettiseen viitekehykseen pohjautuen lumenviipymäpainanteiden 

esiintymisen oletetaan selittävän solifluktion esiintymisen vaihtelua, ja täten parantavan 

solifluktiomallinnusten ennustuskykyä. 

Thorn ja Hall (2002: 538) esittävät kaikessa morfologisessa tutkimuksessa koh-

dattavan ekvifinaliteettia. Tämä tarkoittaa, että useat prosessit ja niiden yhteisvaikutus 

saavat aikaan samanlaisen lopputuloksen eli muodostuman – yhden prosessin aikaan-

saamaa yhtä ainoaa muodostumaa ei ole olemassa.  Lumenviipymäpainanteiden ja soli-

fluktion syntyyn ja toimintaan vaikuttavat lukuisat vuorovaikutteiset, erilaisissa spatiaa-

lisissa skaaloissa toimivat prosessit on esitetty alla kaaviossa (kuva 1). Kaavion pääasi-

allinen tarkoitus on hahmottaa tutkielman pääasiallista hypoteesia – lumenviipymä-

painanteiden ja solifluktion suhdetta.  
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Kuva 1. Lumenviipymäpainanteisiin ja solifluktiomuodostumiin vaikuttavien tekijöiden vuorovai-

kutussuhteita (Benedict 1970; Derbyshire ym. 1979: 225; Thorn 1983; Seppälä 1987: 47; Racz-

kowska 1990: 25, 27; Derksen & LeDrew 2000: 470; Rasmus 2005: 17; Ridefelt & Boelhouwers 

2006: 262; Harris ym. 2008: 45, 2011; Norokorpi ym. 2008; Grab 2009). 

 

Kaaviossa monia keskinäisiä vuorovaikutussuhteita omaavat ympäristötekijät on esitetty 

yksinkertaistuksen vuoksi yhtenä kokonaisuutena. Routa-aktiivisuus on esitetty erillise-

nä yksikkönä, koska sillä on hyvin keskeinen ja monisuuntainen osa periglasiaalisissa 

prosesseissa ja muodostumien kehitystä ohjaavana tekijänä (esim. Seppälä 1987: 47). 

Esimerkiksi topografia, korkeus ja rinteen suunta vaikuttavat epäsuorasti prosessien 

toimintaan (Austin 2007: 6; Elith & Leathwick 2009: 685; Hjort & Luoto 2010: 369), 

mutta käytännössä vasta maaperän routiminen ja jäälinssien tai lumen sulamisen aiheut-

tama vedellä kyllästyminen saa maa-aineksen liikkeelle. Jyrkkä rinne tai korkeus me-

renpinnasta eivät itsessään aiheuta solifluktiota. Myös monet lumenviipymäpainanteilla 

toimivat prosessit ovat routa-aktiivisuuden aikaansaamia. 

Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ympäristötekijät selittävät lumenviipymäpainanteiden alueellista esiinty-

mistä? 

2. Mitkä ympäristötekijät selittävät solifluktion alueellista esiintymistä? 

3. Voidaanko solifluktion esiintymistä kuvaavan mallin ennustuskykyä parantaa 

lumenviipymäpainanteiden esiintymistä kuvaavalla kartoitusaineistolla?  
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2. Terminologiaa 

Periglasiaalisten ilmiöiden termistö on sekä koti- että ulkomaisessa kirjallisuudessa laa-

ja ja monin paikoin vakiintumaton vaikeasti määriteltävien prosessi-

muodostumasuhteiden vuoksi (Douglas & Harrison 1996: 228). Näin ollen on tarpeellis-

ta avata muutamia keskeisiä käsitteitä ja määritellä yhtenevä termistö tätä tutkielmaa 

varten. 

Tässä tutkielmassa maan jäätymistä kutsutaan Kejosen (2005: 158) tapaan rou-

taantumiseksi, kun taas routimisella tarkoitetaan maa-aineksessa roudan vaikutuksesta 

tapahtuvia tilavuuden ja kantokyvyn muutoksia (Derbyshire ym. 1979: 205). Routimi-

nen vastaa englanninkielistä termiä frost heave (esim. French 1988: 159–163; Matsuoka 

2001: 116) eli ”roudan nostelua”. Andersson (1906: 96) oli ensimmäinen, joka esitti 

käytettäväksi englanninkielistä termiä solifluction kuvattaessa vettyneen maa-aineksen 

hidasta valumista rinnettä alaspäin. Tässä tutkimuksessa termistä käytetään suomenkie-

lisissä tieteellisissä teksteissä vakiintunutta suoraa käännöstä solifluktio, joskin termille 

on olemassa aitosuomalainen käännöskin: vuotomaailmiö (esim. Helaakoski 1912; Ke-

jonen 1979). Solifluktio on eräänlainen kattokäsite, joka sisältää seuraavassa esiteltävi-

en prosessien aikaansaamat esiintymismuodot.  

Perättäisten routimissyklien aikaansaamaa maa-aineksen jaksottaista liikettä rin-

nettä alaspäin kutsutaan englanninkielisessä kirjallisuudessa frost creep -ilmiöksi. Tässä 

yhteydessä kyseinen ilmiö suomennetaan routaryöminnäksi. Ilmiötä on suomenkielises-

sä kirjallisuudessa kutsuttu lisäksi ainakin hiipumaksi (suullinen tieto, Jan Hjort 2012) 

ja ryömyksi (Kejonen 2005: 159). Toista pääasiallista solifluktiota aikaansaavaa proses-

sia, jossa vedellä kyllästynyt maa-aines valuu painovoiman laukaisemana rinnettä alas-

päin, kutsutaan gelifluktioksi englanninkielisen yleisesti käytetyn termin gelifluction 

suorana käännöksenä. 

Routimisen seurauksena maaperän pintakerroksissa vuorokauden sisällä syntyvät 

ja sulavat jääneulat aiheuttavat alarinteen suuntaista liikettä, jota kutsutaan needle ice 

creep:ksi. Käännöksenä käytetään tässä yhteydessä neulajääryömintää. Kaksisuuntaisen 

jäätymisen aikaansaamaa solifluktiota kutsutaan puolestaan englanninkielisessä kirjalli-

suudessa usein plug-like flow -solifluktioksi. Tälle termille ei ole vakiintunutta suoma-

laista korviketta, joten tutkielmassa puhutaan plug-like flow -liikkeestä. 
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Perinteisesti termi nivaatio on tarkoittanut joko itse lumenviipymää tai lumenviipymä-

painannetta. Tässä yhteydessä nivaatiota käytetään prosesseja kuvaavana terminä. Mor-

fologisista termeistä lumenviipymä tarkoittaa Eurolan ym. (1986: 7) mukaan lunta, joka 

ei sula touko-kesäkuun aikana tapahtuvan voimakkaimman sulamisen aikana, ja lumen-

pysymä (Norokorpi ym. 2008: 519) usean perättäisen kesän ajan sulamattomana säily-

vää lunta. Lumenviipymäpainanne (engl. snow accumulation hollow, Thorn 1988: 27) 

on litologian ja nivaatioprosessien muodostama topografinen painanne, jossa nivaatio-

prosessit toimivat. Kyseinen termi sisältää oletuksen, että painanteessa on ollut ympä-

röivää lumipeitettä pidempään sulamattomana pysynyttä lunta ainakin yhtenä vuonna. 

Myöhään sulavien lumilaikkujen voidaan olettaa luonteensa vuoksi kuitenkin toistuvan 

vuosittain ainakin vuosikymmenen mittaisella tarkastelujaksolla (ibid: 27). Varsinaisia 

lumenpysymiä ei Kilpisjärven alueella Norokorven ym. (2008: 519) mukaan esiintyne. 

 

3. Aiempi tutkimus 

Solifluktion ja lumenviipymäpainanteiden toiminnan välinen yhteys on tunnettu jo yli 

sadan vuoden ajan. Muun muassa Helaakoski (1912: 99–101) tunnisti yhteyden esittäen 

lisäksi, ettei lumien sulavesistä aiheutuva maaperän vettyminen itsessään saa aikaan 

solifluktiota, vaan prosessiin tarvitaan routa-aktiivisuutta. Ekblaw (1918) kuvaili lu-

menviipymien ja solifluktion läheistä vuorovaikutussuhdetta Lounais-Grönlannissa te-

kemiensä kenttätutkimusten pohjalta ja Lewis (1939) Islannissa. 

Molemmista ilmiöistä on kirjoitettu 1900-luvun aikana lukuisia, pääsääntöisesti 

yksittäisiä muodostumia tai prosesseja kuvaavia tai mittaavia tutkimuksia (Lewkowicz 

1988: 359). Ilmiöiden välinen spatiaalinen yhteyskin ollut on esillä monissa aiheesta 

tehdyissä tutkimuksissa (esim. Benedict 1970; Price 1971; Thorn 1980; Berrisford 

1992), mutta laajempialainen tarkastelu on ollut vähäistä. Alueellisuuteen on alettu 

kohdistamaan kasvavissa määrin huomiota kaukokartoitus ja GIS-menetelmien yleisty-

misen seurauksena (Florinsky 1998; Walsh ym. 1998; Bartsch ym. 2002; Guisan ym. 

2002; Luoto & Hjort 2005; Hjort ym. 2007). 

Etzelmüller ym. (2001) mallinsivat solifluktion alueellista esiintymistä Etelä-

Norjan Kölivuoristolla onnistuneesti pelkkien digitaalisesta korkeusmallista johdettujen 

topografisten muuttujien avulla. Grabin ym. (2009: 83–84) mukaan lumen spatiaalisen 
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levinneisyyden ja kasvillisuuden suhdetta on tutkittu paljonkin, kun taas vain rajattu 

määrä tutkimuksia käsittelee lumen ja periglasiaalisten ympäristöjen maastonmuotojen 

välistä suhdetta. Tutkimuksessaan Etelä-Afrikan periglasiaalisilla alueilla he yhdistivät 

kaukokartoitusaineistoa ja maastokartoituksia mallintaessaan lumenviipymien levinnei-

syyttä. Lajittumattomat solifluktiomuodostumat esiintyivät korostuneesti lumenviipy-

mien läheisyydessä, kun taas lajittuneet, louhikkoiset muodostumat niiden yläpuolella, 

jossa eolisen deflaation vuoksi lumen syvyys on alhainen (ibid: 92–93). 

Vain noin 100 kilometriä Kilpisjärveltä lounaaseen sijaitsevalla Abiskon massii-

villa Pohjois-Ruotsissa on tehty lumen kasaantumisen huomioonottavaa solifluktion 

alueellista mallinnusta (Ridefelt & Boelhouwers 2006; Ridefelt ym. 2009, 2010). Näi-

den tutkimusten mukaan eniten solifluktiota esiintyy tuntureiden koillisilla rinteillä, 

joille lumi pääasiallisesti kasautuu (Ridefelt ym. 2009: 217, 2010: 242), minkä lisäksi 

solifluktiomuodostumat ovat kooltaan suurimpia lumenviipymien yhteydessä (Ridefelt 

& Boelhouwers 2006: 264). Aalto (2011) mallinsi muun muassa rinneprosessien ja ni-

vaation levinneisyyttä ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä Kilpisjärven ympäristös-

sä. 

 

4. Periglasiaalinen ympäristö 

Periglasiaalisiksi ympäristöiksi voidaan lukea alueet, joilla ikirouta tai talvisin muodos-

tuva routa saa aikaan aktiivisia geomorfologisia muodostumia (Price 1981: 171; Rapp & 

Nyberg 1988; Seppälä 2005: 349). Ikirouta ei ole prosessien toiminnan tai muodostumi-

en synnyn kannalta kuitenkaan välttämätöntä (Seppälä 1987: 47). Tarpeeksi syvä rou-

taantuminen, riittävä kosteus ja kapillaariveden toiminnalle otollinen maaperä ovat it-

sessään perusta periglasiaalisille ilmiöille (ibid: 47; Harris ym. 2009: 150). Alle nollan 

asteen laskevat lämpötilat ja niiden aikaansaamat jäätymis-sulamissyklit vaikuttavat 

prosesseihin joko suoraan maaperän jäätymisen kautta tai epäsuorasti ilmaston säätele-

mien tekijöiden kuten kasvillisuuden, maaperän ominaisuuksien tai vesitaseen kautta 

(Jonasson 1991: 1). 

Periglasiaalisten muodostumien synty on seurausta monien prosessien yhteisvai-

kutuksesta. Avainasemassa ovat ilmasto ja geologia, joiden alueellinen vaihtelu aikaan-

saa erilaistuneita olosuhteita erityyppisten muodostumien synnylle (French 2007). Soli-
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fluktion toiminnalle otolliset ilmastolliset olosuhteet vaihtelevat alueittain (Matthews 

ym. 2005: 544). Suomen tapauksessa suhteellisen kylmät olosuhteet ja sulavasta lumes-

ta peräisin oleva kosteus keväisin suosivat solifluktion toimintaa (Seppälä 1987: 54, 

1993 Mattewsin ym. 2005: 544 mukaan). Berthling ja Etzelmüller (2011: 380) korosta-

vatt routa-aktiivisuuden ja maaperän lämpöolosuhteiden merkitystä periglasiaalisilla 

alueilla tapahtuvien geomorfologisten prosessien toiminnassa. 

Solifluktiomuodostumat ovat kryogeenisiä, mikä tarkoittaa, että niiden syntyyn 

liittyy olennaisesti routaprosessien toiminta (esim. Matsuoka 2001). Lumenviipymä-

painanteet ovat puolestaan laaja-alaisten prosessien, kuten ilmaston ja tuulen kasaavan 

toiminnan kontrolloiman lumensyvyyden alueellisen vaihtelun seurausta (Seppälä 2004; 

French 2007: 13–14). Ensisijainen lumenviipymäpainanteiden levinneisyyteen vaikutta-

va tekijä on kallioperän topografian vaihtelu (Söderman 1980: 113; Thorn 1988: 19). 

Periglasiaalisiksi luokiteltavia ympäristöjä esiintyy maapallon napa-alueilla sekä 

matalampien leveysasteiden korkeilla vuoristoalueilla. Paikoitellen molempia tyyppejä 

esiintyy samassa paikassa. Periglasiaalisia alueita luonnehtii vaihtelevan laajuinen ja 

syvyinen ikirouta, johon periglasiaalisten alueiden luokittelu usein perustetaan (Harris 

1988: 371–372). Ikirouta-alueet luokitellaan jatkuvan ja epäjatkuvan, alueellisesti lai-

kuttaisen ikiroudan alueisiin (Washburn 1973: 19). Usein puhutaan lisäksi matalampien 

leveysasteiden vuoristoissa esiintyvästä alpiinisesta ikiroudasta (Harris 1988: 372; Ke-

jonen 2005: 159). Kilpisjärven alue kuuluu alpiinisen ja epäyhtenäisen ikiroudan vyö-

hykkeeseen (King & Seppälä 1987). Pohjois-Ruotsin Abiskolla tehtyjen luotausten mu-

kaan ikiroudan levinneisyyteen vaikuttavat voimakkaasti lumipeitteen levinneisyys ja 

kesto sekä maanpinnan ominaisuudet ja hydrologia (Kneisel 2010: 91). Hjort (2006: 

102) tiivistää kartoitustensa perusteella, että Suomen Pohjois-Lappi on vaihettumis-

vyöhykettä periglasiaalisesti aktiivisten jatkuvan ikiroudan alueiden ja niiden alueiden 

välillä, joilla muodostumat ovat stabilisoituneita. 

 

5. Solifluktio 

Solifluktiolla tarkoitetaan hitaita massaliikuntoja ja niiden aikaansaamia muodostumia. 

Ne syntyvät, kun maaperässä vuoroin jäätyvä ja sulava vesi saa aikaan muutoksia maa-

aineksen tilavuudessa ja kantokyvyssä. Näiden häiriöiden vuoksi löyhentynyt maa-aines 
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voi painovoiman vaikutuksesta alkaa valumaan hitaasti rinteitä alaspäin (Embleton & 

King 1975: 96–97; Derbyshire ym. 1979: 64; Brunsden 1979: 186; Seppälä 1986b: 15; 

French 1988: 163, 165; Lewkowicz 1988: 337; Kejonen 2005: 158–159; Harris ym. 

2008: 45). Solifluktion synnylle ovat oleellisia syksyllä tapahtuvat jäätymissyklit ja ke-

väisin alkava maaperän sulaminen (Young 1972: 59; Matsumoto & Ishikawa 2002: 

263–265; Berthling & Etzelmüller 2011: 380).  

Jaeschen ym. (2003: 407–408) mukaan vuotuisen solifluktion liikuttaman maa-

aineksen kokonaismäärän kannalta tärkeitä tekijöitä ovat lumipeitteen ja aktiivikerrok-

sen sulamisen kesto ja intensiteetti. Aktiivikerros tarkoittaa sitä vyöhykettä maanpinnas-

ta alaspäin, joka on jäässä talvisin, mutta sulaa kesäisin. Myöhään kesään jatkunut lu-

menviipymien sulaminen voi edelleen lisätä solifluktion toiminta-aikaa aktiivikerroksen 

sulamisen aikana tapahtuneen aktiivisimman liikkeen jälkeen (ibid: 408). Vuorokautis-

ten jäätymis-sulamissyklien lukumäärällä on niin ikään tärkeä vaikutus solifluktioaktii-

visuuden kannalta (Söderman 1980: 87; French 1988: 163; Matsuoka 2001: 118), joskin 

Ballantynen ja Harrisin (1994: 27) mukaan tärkeämpi on koko vuoden sykli eli kylmien 

talvien ja viileiden kesien väliset vaihtelevat lämpötilaolosuhteet. 

Suuressa mittakaavassa solifluktioprosessien toimintaan vaikuttavat Matsuokan 

(2001: 108) mukaan ilmasto, hydrologia, geologia ja topografia. Solifluktiota aikaan-

saavien prosessien toiminta on paljolti riippuvainen maaperän kosteusolosuhteista ja 

routa-aktiivisuudesta (ibid 2001; Berthling & Etzelmüller 2011: 380). Maaperän koste-

usolosuhteet määräytyvät maa-aineksen laadun, sen sisältämän jään, maaperän vesita-

louden, lumipeitteen sekä maan pinnalla ja maaperässä tapahtuvan valunnan perusteella. 

Näitä tekijöitä säätelevät puolestaan topografia ja ilmasto (Jaesche ym. 2003: 400).  

Solifluktion toiminnalle on otollista hiekkainen tai sitä hienorakeisempi maa-

aines, joka routii ja kykenee pitämään sisässään huokosvettä. Karkea maa-aineskin rou-

tii, mutta sillä ei ole vedenpidätyskapasiteettia. Näin maa-aineksen löyhentymistä aihe-

uttavia huokospaineita ei pääse muodostumaan (Harris ym. 2009: 149). Walshin ym. 

(1998: 199) mukaan rinteen vastaanottamalla auringon säteilyllä on lämpöolosuhteiden 

lisäksi merkittävä vaikutus kosteusolosuhteisiin. Matthews ym. (2005: 544) kirjoittavat, 

että Suomen Lapissa tapahtuneet solifluktion aktiiviset kaudet ovat yhteydessä erityisen 

kosteisiin ajanjaksoihin, mikä kertoo kosteuden tärkeydestä ilmiön toiminnalle. 
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Kasvillisuudella on mobilisoitumista hillitsevä vaikutus (Washburn 1973: 14). Emble-

tonin ja Kingin (1975: 98) mukaan ruoho ja jopa sammalet voivat pitää vedellä kylläs-

tynyttä maa-ainesta paikallaan tiettyyn pisteeseen asti. Pricen (1981: 191) mukaan kas-

villisuus voi kuitenkin toimia myös solifluktiota edesauttavana tekijänä: kasvillisuus 

hidastaa veden pintavaluntaa ja haihtumista pitäen maaperän vesipitoisena ja siten soli-

fluktioprosesseille otollisena toiminta-alustana. 

5.1. Prosessit 

Solifluktiomuodostumat jaetaan usein karkeasti kahden prosessin, gelifluktion ja routa-

ryöminnän, enemmän tai vähemmän yhtäaikaisen toiminnan aikaan saamiksi (esim. 

Young 1972: 59; Embleton & King 1975: 97–103; Brunsden 1979: 185; French 1988: 

163–165; Kejonen 2005: 159). Solifluktiota aikaansaavat myös plug like flow -liike ja 

routaryöminnän erikoistyypiksi luettava neulajääryömintä (Matsuoka 2001: 108–110). 

Lisäksi routaryömintä voidaan luokitella jäätymisen keston ja suunnan perusteella. 

Kuvassa 2 on esitetty solifluktiivisen liikkeen komponentit. Esitys kuvaa teoreet-

tista tilannetta, jossa esimerkiksi säänvaihtelut eivät aiheuta uusia jäätymis-

sulamissyklejä, eivätkä topografiset tai biologiset tekijät estä maa-aineksen liikettä. Lii-

ke koostuu kolmesta komponentista. Ensinnä partikkeli nousee maaperän jäätyessä rin-

nettä kohtisuoraan ylöspäin, kunnes maaperä on kokonaan jäätynyt. Tänä aikana tapah-

tunutta liikettä kutsutaan potentiaaliseksi routaryöminnäksi. Toisekseen routaryömin-

tään kuuluu partikkelin laskeutuminen maaperän alkaessa sulaa (French 2007: 225). 

Sulamisvaiheessa tapahtuva rinteen vieton suuntainen liike on gelifluktiota. Harrisin 

ym. (2008: 44) mukaan gelifluktiovaiheen aikana tapahtuu myös routaryömintäproses-

sien aikaansaamaa liikettä, mitä ei ole mahdollista todellisuudessa erottaa gelifluktiosta. 

Sulamisen aikaisen liikkeen loppupuolella vallitsee vielä maanpinnan koheesion aiheut-

tama takautuva liike, joka vähentää vuotuista solifluktion aiheuttamaa alarinteen suun-

taista liikettä (Benedict 1970: 220; Washburn 1973: 170–171, 174; French 2007: 225–

226). Maa-aineksen valumisen rinnettä alaspäin aiheuttaa se, etteivät partikkelit kulje 

jäätymis-sulamissyklin aikana samaa rataa alaspäin kuin ylöspäin (kuva 2). 
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Kuva 2. Solifluktion liikekomponentit. Punainen tiheä katkoviiva näyttää yksittäisen partikkelin 

teoreettisen liikkeen maaperässä yhden jäätymis-sulamissyklin aikana. Partikkelin liikkeen vaiheet 

on rajattu mustilla pitkillä katkoviivoilla ja liikkeen suunta osoitettu nuolilla (uudelleenpiirretty 

Frenchin 2007: 225 mukaan). 

 

5.1.1. Gelifluktio 

Ensimmäisenä termiä solifluktio käyttäneen Anderssonin (1906: 96) mukaan kuvailema 

vettyneen maa-aineksen hidas valuminen rinnettä alaspäin vastaa nykyterminologiassa 

gelifluktioprosessia. Gelifluktion toiminta ajoittuu vuosittain sulamiskausiin, jolloin 

maa kyllästyy vedellä joko sen sisältämien jäälinssien sulaessa tai ylhäältä valuvien 

lumien sulavesien vaikutuksesta (Washburn 1973: 173, 332; French 1988: 165, 2007: 

228; Lewkowicz 1988: 332; Matsuoka 2001: 109; Matsumoto & Ishikawa 2002: 265). 

Vedellä kyllästyessään maa-aines deformoituu plastiseksi materiaaliksi, joka on altis 

valumaan rinnettä alaspäin painovoiman vaikutuksesta (Derbyshire 1979: 64; Lewko-

wicz 1988: 339; Jaesche ym 2003: 399). Maa-aineksen huokostilojen täyttyessä vedellä 

myös sen massa kasvaa. Liikettä edesauttaa suuresti, jos kyllästyneen maa-aineksen 

alapuolella on vettä läpäisemätön kerros, mikä on usein sulamattoman maaperän pinta 

(Benedict 1970: 170; Seppälä 1986b: 15; Matsumoto & Ishikawa 2002: 265). 

Sulamisvaiheen aikana maa-aineksen sisäistä deformaatiota aiheutuu myös, kun 

routiessaan laajentunut maaperä alkaa sulaessaan tiivistyä takaisin routimista edeltänee-

seen tilaansa. Tämän vuoksi maaperän huokospaineet kasvavat, minkä lisäksi hydrauli-
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sen gradientin suuntaisesti ylöspäin suotautuva vesi aiheuttaa vesipitoisuuden kasvua ja 

omalta osaltaan lisäpainetta sulavaan maa-ainekseen (Harris ym. 2008: 36, 45, 2011: 

239). Tästä seuraa maaperän sisäisen kitkan madaltuminen ja mahdollinen solifluktiivi-

nen liike, joka viivästyttää maaperän stabiloitumista (Harris ym. 1997: 860; Lewkowicz 

& Clarke 1998: 643). 

5.1.2. Routaryömintä 

Maaperän hidasta routimisen ja sulamisen syklien aiheuttamaa liikettä kutsutaan routa-

ryöminnäksi. Sitä voi Lewkowiczin (1988: 329) mukaan tapahtua kaikkialla, missä 

maan pinnan jäätyminen ja sulaminen vuorottelevat. Hänen mukaansa subarktiset alueet 

ovat erityisen otollisia routaryöminnän toiminnalle. Frenchin (2007: 227) mukaan routa-

ryömintään vaikuttavat routimissyklien lukumäärä, rinteen jyrkkyys sekä maaperän rou-

timisherkkyys ja kosteus. 

Routaryömintä voidaan jakaa yksisuuntaisen jäätymisen ja ainoastaan ikirouta-

alueilla tavattavaksi kaksisuuntaisen jäätymisen aikaansaamaksi (Lewkowicz & Clarke 

1998; Matsuoka 2001: 108). Kaksisuuntaisessa jäätymisessä jäälinssejä muodostuu 

myös aktiivikerroksen alaosassa ikiroudan vaikutuksesta, jolloin maa-aineksen löyhen-

tymistä aiheuttavan toiminnan alaisena on paksumpi kerros (kuva 3C ja D). Tämä puo-

lestaan tarkoittaa, että suurempi määrä ainesta liikkuu rinnettä alaspäin. Aktiivikerrok-

sen alaosien jäälinssien sulamisen vaikutus liikkeeseen voi olla jopa suurempi, kuin 

yksisuuntaisen jäätymisen aikaansaama (French 2007: 227–228). 
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Kuva 3. Maaperän routimistyypit ja niiden aikaansaaman solifluktion liikeprofiilit maa-aineksen 

nopeuden ja syvyyden funktiona. Viittaukset kuvan osioihin ovat tekstissä. Matsuoka (2001: 109) 

tekijän muokkaamana. 

 

Plug like flow -tyypin solifluktiossa useista jäälinsseistä sulaneen veden kyllästymä 

maa-aines liukuu ikiroudan päällä paksuna massana (esim. Matsuoka 2001: 110; French 

2007: 228; kuva 3D). Syvälle ulottuva plug-like flow -solifluktio liikuttaa usein monin-

kertaisia määriä maa-ainesta verrattuna maaperän pintaosiin keskittyviin muihin soli-

fluktion tyyppeihin (Harris ym. 2008, 2011: 252). Tämäkin prosessi toimii samanaikai-

sesti muiden solifluktioprosessien kanssa, joten sen itsenäistä vaikutusta on hankala 

määrittää. 

Routaryömintä voidaan jakaa lisäksi vuorokautiseen ja vuotuiseen ryömintään 

riippuen jäätymis-sulamissyklin toteutumiseen kuluvasta ajanjaksosta (Matsuoka 2001: 

108). Routaantumisen kestolla on vaikutusta siihen, kuinka syvälle maa-aines jäätyy, 

joka vaikuttaa puolestaan siihen kuinka paksu kerros aktiivikerrosta mobilisoituu routa-

ryömintänä (kuva 3B ja C). Yleisesti ottaen liike hidastuu syvämmälle mentäessä 

(Washburn 1973: 171–172; French 1988: 163; Lewkowicz & Clarke 1998: 642; Mat-

sumoto & Ishikawa 2002: 265; kuva 3).  
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Vuorokauden sisällä tapahtuva jäätyminen muodostaa maaperän pintakerroksiin neula-

jäätä, kun aktiivikerroksen sula vesi nousee kohti kylmän maanpinnan pienempää ener-

giaa ja nostelee jäätyessään vaihtelevan kokoisia maarakeita mukanaan (Derbyshire ym. 

1979: 208–210; French 1988: 163; Matsuoka 2001: 108–109; kuva 3A). Lämpötilan 

noustessa jääneulat romahtavat ja kohonneet maarakeet putoavat alarinteen suuntaan. 

Tätä liikettä kutsutaan neulajääryöminnäksi (Harris 1988: 395; Lewkowicz 1988: 333–

335; Matsuoka 2001: 108–109). 

5.2. Muodostumat 

Solifluktiota aikaansaavat prosessit toimivat usein yhtäaikaisesti, eikä niiden suhteellista 

osuutta liikkeestä useinkaan pystytä erittelemään yksittäisten muodostumien tapaukses-

sa (esim. Washburn 1973: 189; Embleton & King 1975: 97, 103; Thorn 1983: 32; Mat-

suoka 2001: 110; Harris ym. 2008: 44, 2009: 149). Muodostumien nimeämistä niiden 

syntyperän perusteella esimerkiksi gelifluktioloobeiksi on kuitenkin syytä välttää niille 

ominaisen polygeneettisyyden vuoksi (Benedict 1970: 170). Sekä koti- että ulkomaises-

sa kirjallisuudessa solifluktiomuodostumille on kehitetty huomattavan laaja morfologi-

nen nimistö, jota soveltaen tässä kappaleessa esiteltävät muodostumatyypit on eritelty. 

Tutkielman analyysivaiheessa solifluktiota käsitellään eräänlaisena kattokäsitteenä, joka 

sisältää jokaisen tavattavan muodostumatyypin. 

Niessenin ym. (1992: 183) mukaan geomorfologisten muodostumien nähdään suu-

ressa mittakaavassa noudattavan vertikaalista vyöhykkeisyyttä. Tämä johtuu siitä, että 

korkeuden funktiona muuttuvat ilmastolliset ja maaperäolosuhteet säätelevät geomorfo-

logisten prosessien toimintaa (ibid: 183). Strömquistin (1983: 248) mukaan gelifluktion 

esiintymistä rajoittava tekijä rinteiden alaosissa on lisääntyvä fluviaalinen aktiivisuus. 

Rinteiden yläosissa pääasiallisia rajoittavia tekijöitä ovat hänen mukaansa puolestaan 

topografia ja maa-aineksen vähäinen määrä.  

Ridefeltin ym. (2010: 245) kartoitusten mukaan Ruotsin Abiskon massiivilla lajit-

tumattomat solifluktiomuodostumat esiintyivät rinteillä, joiden kaltevuus on välillä 3–

35°. Embleton ja King (1975: 112–116) sanovat lajittumattomien muodostumien esiin-

tyvän kaltevuudeltaan 5–20 asteen rinteillä, ja lajittuneiden muodostumien hieman jyr-

kemmillä 10–25 asteen rinteillä. Niessen ym. (1992: 192) totesivat Ruotsin Abiskolla 

tekemänsä tutkimuksen perusteella solifluktion vertikaalisen esiintymisen olevan lähes 
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normaalisti jakautunutta. Tasaisilla alueilla ja paksun lumipeitteen laaksoissa periglasi-

aaliset prosessit ovat pienemmässä roolissa (Kneisel 2010: 91). 

Kosteutta vaativien gelifluktiomuodostumien sanotaan esiintyvän pääsääntöisesti 

alemmilla rinteillä, kun taas routaryömintämuodostumia tavataan yleisemmin tunturei-

den kuivissa yläosissa (ks. Benedict 1970: 223; Kejonen 1979: 11; Lewkowicz & Clar-

ke 1998: 646). Maaperän kosteudella on kuitenkin olennainen merkitys myös routa-

ryöminnässä (Benedict 1970: 170). Paikallisten olosuhteiden koko kirjolla on suuri vai-

kutus solifluktion ilmiasuun (kuvat 4, 5). Muodostumia ei voida erottaa myöskään ajal-

lisesti, sillä molempia muodostumia aikaansaavat prosessit toimivat yhtäaikaisesti eten-

kin sulamiskauden aikana (Lewkowicz 1988: 331–332). Harrisin ym. (1997: 850) mu-

kaan gelifluktion ja routaryöminnän esiintymisolosuhteet voidaankin erottaa paremmin 

maa-aineksen raekoon perusteella siten, että gelifluktion osuus solifluktion kokonais-

liikkeestä lisääntyy raekoon pienentyessä. 

 

Kuva 4. Vallitsevasti gelifluktion aikaansaama solifluktioloobi Korkea-Jehkasin päällä jokilaakson 

lounaaseen avautuvalla rinteellä n. 900 m m.p.y. (10.8.2011, Olli Karjalainen, tästä lähtien kaikki 

valokuvat kirjoittajan ottamia). 
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Kuva 5. Routaryömintävaltaista solifluktiota Korkea-Jehkasin kuivalla pohjoisrinteellä n. 820 m 

m.p.y. (23.8.2011). 

 

Solifluktioksi kuuluviksi luetaan usein myös niin sanotut auraavat lohkareet (ploughing 

blocks) ja jarruttavat lohkareet (braking blocks) (esim. Ballantyne 2001; Sekyra ym. 

2001; Hjort 2006: 17–18). Auraavat lohkareet liikkuvat rinnettä nopeammin työntäen 

edessään maa-ainesta ja jättäen taakseen painanteen. Jarruttavat lohkareet puolestaan 

liikkuvat rinnettä hitaammin, jolloin niiden ylärinteen puolelle nousee maakumpu ja 

alarinteeseen painanne (Tufnell 1972: 237–240; kuvat 6A ja B). Berthling ym. (2002: 

115) esittivät, että tämä kumpu voi joissain tapauksissa liikkua itsenäisenä solifluk-

tioloobina. Heidän mukaansa tällaisista tapauksista on osoituksena se, että kummut liik-

kuvat itse lohkaretta nopeammin. 

  

Kuva 6. A)  Jarruttava lohkare Korkea-Jehkas n. 780 m m.p.y. ja B) noin 3 metriä pitkä auraava 

lohkare Korkea-Jehkas n. 830 m m.p.y. Rinteen vietto molemmissa kuvissa vasemmasta yläkulmas-

ta oikeaan alakulmaan (10. ja 24.8.2011). 

A B 
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Nykyään on vallalla teoria, jonka mukaan auraavien lohkareiden liike on yhteydessä 

sulamisen aikaiseen gelifluktion toimintaan. Jäälinssien sulaminen lohkareen alla saa 

aikaan huokospainetta, joka vähentää maaperän hiertovoimaa. Kun maaperä lohkareen 

alarinteen puolella sulaa, liukuu epästabiiliin tilaan tullut lohkare rinnettä alaspäin (Bal-

lantyne 2001: 283–284). Gelifluktion aikaansaamaa liikettä luonnehtii lohkareiden pa-

rempi lämmönjohtavuus, mikä on syynä siihen, että ne liikkuvat muuta rinnemateriaalia 

nopeammin. Ilman jäähtyessä maa lohkareiden alla jäätyy nopeammin ja keväällä sulaa 

aiemmin (Ballantyne 2001: 282; Sekyra ym. 2001: 245). Jarruttavia lohkareita pitää 

paikallaan niiden alareunaan saakka ulottuva routakerros (Tufnell 1972: 267). Ne voivat 

olla myös niin suuria tai niin syvälle hautautuneita, ettei solifluktio kykene liikuttamaan 

niitä. 

Usein muodostumat jaetaan niiden materiaalin perusteella lajittumattomiin ja lajit-

tuneisiin. Lajittumattomat ovat usein matalan kasviston peittämiä hienojakoisesta maa-

aineksesta koostuvia muotoja, kun taas lajittuneet koostuvat raekooltaan enemmän tai 

vähemmän yhtenevästä materiaalista sisältäen aika ajoin suuriakin lohkareita (Benedict 

1970; Hjort 2006). Aiemmissa kuvissa esitetyt muodostumat ovat esimerkkejä solifluk-

tiosta lajittumattomassa materiaalissa. Alla esitetyssä kuvassa on puolestaan kyse lajit-

tuneesta muodostumasta (kuva 7). 

 
Kuva 7. Lajittunut solifluktioloobi työntää maa-ainesta edellään. Iso-Malla n. 840 m m.p.y. Taus-

talla näkyy lumenviipymä. Repun korkeus on noin 0,5 metriä (21.8.2011).  
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Solifluktio saa aikaan maaperän liikettä myös ilman, että selkeästi huomattavia muodos-

tumia syntyy (esim. Söderman 1980: 131; Ridefelt ym. 2010: 254, 2011). Muodottomia, 

laaja-alaisia liikuntoja kutsutaan solifluktiokilviksi (kuva 8). Maastossa vaikeasti havait-

tavien kilpien lisäksi voidaan usein käytetyn luokittelun perusteella erotella kolme sel-

keämmin erotettavaa muodostumaa. Suomenkielisillä nimillä niitä kutsutaan solifluk-

tioterasseiksi, -loobeiksi (kielekkeiksi) ja -juoviksi (ks. Washburn 1973: 189; Embleton 

& King 1975; Derbyshire ym. 1979). Benedictin (1970: 220) mukaan solifluktioterassit 

esiintyvät alueilla, joilla lumen jakautuminen on tasaista, kun taas loobeja tavataan lai-

kukkaamman lumipeitteen alueilla. 

 

 

Kuva 8. Lajittumatonta solifluktiokilpeä Korkea-Jehkasin kaakkoisrinteellä n. 820 m m.p.y. 

(12.8.2011). 
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6. Lumenviipymäpainanteet 

Subarktisille ilmastoille tyypillinen piirre tuntureiden rinteillä on lumenviipymäpainan-

teet, jotka syntyvät maanpinnan koveriin kohtiin ja kasvavat nivaatioprosessien seura-

uksena (esim. St. Onge 1969: 5; Derbyshire ym. 1979: 225; Thorn 1988: 19; Racz-

kowska 1990: 26–28;  French 2007: 238–239). Painanteet kasvavat, kun lumenviipymi-

en ylärinteen puoleisella reunalla tehostunut rapautuminen tuottaa irtainta ainesta mas-

saliikuntojen ja sulavesien kuljetettavaksi (Thorn & Hall 2002: 537). Kuvassa 9 on esi-

merkki kallioperäpaljastumasta, jota kerrostuvan lumen alla toimivat prosessit ovat 

edelleen rapauttaneet. 

 

Kuva 9. Lumenviipymäpainanteessa tapahtunutta kallioperän rapautumista. Painanteen sulavedet 

kerääntyvät sulavesiuomaan kuvan etualalla, Iso-Malla n. 820 m m.p.y.  (21.8.2011). 

 

Lumenviipymäpainanteet ovat kooltaan ja muodoltaan hyvin moniulotteinen ilmiö. 

Eroosiopainanteiden koko voi vaihdella muutamista metreistä aina satojen metrien pi-

tuisiin muodostumiin (Lewis 1939; St. Onge 1969; Ballantyne 1985: 40). Painanteiden 

muoto vastaa käytännössä lumenviipymän muotoa sen ollessa laajimmillaan keväisin 

(ks. Lewis 1939: 161). Södermanin (1980: 112–113) havaintojen mukaan on olemassa 

suljettuja painanteita, joiden pohjalle rapautumisaines kasautuu ja avoimia lohkarepoh-

jaisia painanteita, joista hienoaines pääsee kulkeutumaan pois. Yksittäiset muodostumat 
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voivat nivaatioprosessien johdosta kulua takareunastaan ja sivuistaan siinä määrin, että 

ne yhdistyvät muodostaen leveitä muodostumia. Lisäksi voidaan erotella lähtökohtaises-

ti kallioperän muodon määräämät korkeuskäyrien suuntaiset terassimuodostumat (ibid: 

112–113). 

Södermannin (1980: 115) mukaan Pohjois-Suomen tuntureiden kulutuksellinen 

korkokuva on peräisin pääosin viimeisimmän deglasiaation aikaisista kulutusmuodoista, 

kuten lieveuomista. Jäätiköitymisen jälkeisen holoseenikauden ajan toimineet nivaatio-

prosessit ovat sittemmin muokanneet näitä koveria maastonkohtia nykyiseen muotoon-

sa, mutta usein kallioperän rakenne on ensisijainen lumenviipymän kokoa ja muotoa 

määrittävä tekijä (ibid: 113). Nykyään rinteiden reliefiä muokkaavista tekijöistä nivaa-

tioprosessit ovat kuitenkin vallitsevia (Rączkowska 1990: 31). Nyberg (1991: 339–340) 

esittää Skandinavian lumenviipymäpainanteiden olevan vielä heikosti kehittyneitä jääti-

köitymisen tuhottua aiemmat muodostumat. Kuvassa 10 on esitetty pieni lumenviipy-

mäpainanne moreenirinteessä, jonka muodostumisessa nivaatioprosesseilla on ollut ole-

tettavasti huomattava osuus. 

 

Kuva 10. Nivaatioprosessien muokkaama lumenviipymäpainanne Iso-Mallan Kitsijokilaaksossa 

itään avautuvalla rinteellä n. 790 m m.p.y. Reppu painanteen keskellä sulaneen lumenviipymän 

taka-alareunan kohdalla on noin 0,5 metriä korkea (21.8.2011). 
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Kuvasta voi erottaa karkeasta aineksesta muodostuvan kulutuksellisen yläreunan lisäksi 

lumenviipymän pohjan, jolle kasaantuu lumenviipymän päälle kerrostunutta hienompaa 

ainesta lumen sulettua sekä sulavesien lajittelemaa ainesta (Christiansen 1998: 754). 

Pitkään säilyvän lumipeitteen vuoksi pohja-alueella on vain hyvin matalaa ruohovoit-

toista kasvillisuutta, eikä sillä kasva kuivaa suosivia kanervakasveja, kuten kuperimmil-

la paikoilla esimerkiksi kuvan alareunassa (ks. Norokorpi ym. 2008: 472). 

6.1. Lumipeite 

Lumensyvyys säätelee geomorfologisille prosesseille avainasemassa olevia kosteusolo-

suhteita, sillä lumen muodossa vesi on ensisijainen maaperän kosteusolosuhteiden kau-

sittaisia ja alueellisia vaihteluita määrittävä tekijä (Thorn 1983; Thorn & Hall 2002; 

Harris ym. 2011). Thorn ja Hall (2002: 533) näkevät kosteuden olevan tektoniikan jäl-

keen tärkein yksittäinen tekijä geomorfologiassa, sillä se säätelee suurinta osaa rapau-

tumis- ja eroosioprosesseista. 

Lumenviipymät säätelevät myös maaperän lämpötilaolosuhteita toimimalla eristä-

vinä komponentteina, ja tällä tavoin pitkittämällä roudan sulamista keväisin (Washburn 

1973: 13; Embleton 1979: 307–308; Thorn 1983: 33; Jaesche 2003: 400; Norokorpi ym. 

2008: 499). Tästä seuraa se, ettei vesi pääse suotautumaan jäiseen maaperään (Ballanty-

ne 1978: 53). Pintavalunnan imeytymisen maaperään voi roudan ohella estää sulamisen 

aikana hydraulisen gradientin suuntaisesti pintaan nouseva paineenalainen vesi, joka 

kyllästää maaperän (Harris ym. 1997: 866). Norokorven ym. (2008: 512) mukaan osa 

lumenviipymistä pysyy kosteina läpi kesän, kun taas toiset kuivavat. Lisäksi lumen eris-

tävä vaikutus estää pakkasrapautumisen toimintaa (Price 1981: 180), mutta toisaalta sen 

tarjoama kosteus edesauttaa kemiallisten rapautumisprosessien toimintaa lumenviipy-

mäpainanteilla (Thorn 1988: 14–15). 

Pintavalunta on suurinta juuri lumien sulamisen aikoihin, jolloin sulavesien maa-

perään suotautuminen on hidasta edellä esitettyjen syiden vuoksi (Harris ym. 1997: 

866). Suurimman pintavalunnan aikoihin vastaavasti niiden aikaansaama pintaeroosio 

on voimakkaimmillaan (Strömquist 1983: 250). Kilpisjärvellä rinneprosesseja tutkineen 

Södermanin (1980: 87) mukaan aktiivisinta prosessien toiminta-aikaa on toukokuu, jol-

loin lumet sulavat ja rinteet altistuvat toistuville routimissykleille. 
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Vaikka itse lumenviipymien alla jäätymissyklien vähäisyyden vuoksi aktiivisuus on 

pientä, voi vedellä kyllästyminen heikentää rinneainesta siinä määrin, että lumenviipy-

män paino per se saa aikaan rinteen kulumista (Bunsden 1979: 186; Derbyshire 1979: 

226). Tällainen on mahdollista vain niin sanotuilla lämminpohjaisilla lumenviipymillä 

eli sellaisilla joiden alla maanpinta ei ole jäässä. Kylmäpohjaisilla lumenviipymillä ra-

pautumista ei tapahdu (Kunitsky ym. 2002: 64). 

Lumensyvyyden alueellista vaihtelua säätelee pientopografian vaihtelu (Norokor-

pi ym. 2008: 493), minkä mukaisesti tuuli joko kinostaa lunta koverille paikoille tai 

kuljettaa sen pois kuperilta paikoilta (Price 1981: 107–108; Autio & Heikkinen 2002: 

63). Vuotuinen ilman keskilämpötila on ensisijainen lumenviipymien muodostumista 

määrittävä tekijä, sillä se säätelee lumen sulamista. Etenkin pitkäkestoiset, sataneen 

lumen säilymiselle otolliset ajanjaksot ovat tärkeitä muodostumien kannalta (Glushkova 

2000). Talvisin lumettomilla tuulenpieksemillä tavataan deflaatio- eli kulumapintoja, 

joilla mineraalimaa on paljastunut (Norokorpi ym. 2008: 494–496). Vähälumiset paikat 

ovat Eurolan ym. (2003: 22) mukaan lumipeitteen eristävän vaikutuksen ansiosta otolli-

sia syvälle routaantumiselle. 

6.2. Nivaatio 

Thornin (1988: 10–11) mukaan termi nivaatio ei tarkoita vain yhtä, vaan useita perigla-

siaalisilla alueilla toimivia prosesseja. Nivaatioprosessien toimintaa säätelevät ensisijai-

sesti paikalliset ilmastolliset ja topografiset olosuhteet (Christiansen 1998: 759). Termin 

käytöllä tarkoitetaan prosessien kiihtymistä tai vahvistumista lumenviipymien ympärillä 

tai niiden alla verrattuna läheisiin vähäisemmän lumen alueisiin (Derbyshire ym. 1979: 

225; Ballantyne 1985: 40; Rapp & Nyberg 1988: 249; Thorn 1988: 10–11; Bartsch ym. 

2002: 174; Thorn & Hall 2002: 547–548). Yleisesti ei ole selvää käsitystä siitä, mikä on 

nivaation osuus lumenviipymäpainanteiden synnyssä tai kehityksessä, eikä se, mikä on 

lumenviipymien tai lumenpysymien vaikutusta (Thorn & Hall 2002: 547–548).  

Jotkin nivaatioprosessit liittyvät itse lumilaikkuihin, kun taas toiset niiden sulave-

siin, minkä lisäksi on olemassa jako kulutus-, kuljetus- sekä kasausprosesseihin (Thorn 

1988: 10–11; Thorn & Hall 2002: 540). Joidenkin näkemysten mukaan nivaatio käsittää 

kaikki rinteillä toimivat prosessit (ks. Söderman 1980). Ballantynen (1978: 53) mukaan 

lumenviipymäpainanteista valuvista sulamisvesistä vain pieni osa on peräisin itse lu-
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menviipymistä ja painanteilla on oma valuma-alueensa, jonka vesi on peräisin pääasias-

sa aktiivikerroksessa sulavasta jäästä. Myös Embletonin ja Kingin (1975: 98) ja Bruns-

denin (1979: 186) mukaan on todennäköistä, että sulamisvesien alkuperä vaihtelee alu-

eittain suuresti. 

 

7. Tutkimusalue 

Tutkimusalueena on Enontekiön kunnan Kilpisjärven kyläkeskuksen lähialue. Alue si-

jaitsee Pohjois-Suomessa Käsivarren pohjoisosassa rajautuen lännessä Ruotsin ja poh-

joisen sekä idän suunnassa Norjan valtionrajaan (kuva 11). Tutkimusalue sijaitsee sa-

moilla leveysasteilla pohjoisen Siperian, Alaskan ja Keski-Grönlannin kanssa, mikä on 

globaalisti katsoen hyvin pohjoisessa (P 69° 02’, I 20° 47’). Kilpisjärven ilmasto on 

kuitenkin mainittuja alueita huomattavasti leudompi Keski-Atlantilta virtaavien lämpi-

mien merivirtojen ansiosta (Autio & Heikkinen 2002: 61). 

 
Kuva 11. Tutkimusalueen sijainti (Hirvas ym. 2000: 49 tekijän muokkauksin).  

Alue valittiin sen Suomen mittakaavassa runsaan geomorfologisen aktiivisuuden vuok-

si. Esimerkiksi lumenviipymät ovat maassamme kaikkein runsaslukuisimpia Käsivarren 

pohjoisosissa (Norokorpi ym. 2008: 513). Aktiiviset periglasiaaliset prosessit keskitty-

vät Suomen Lapissa pääasiassa tuntureiden puuttomille paljakka-alueille (Kejonen 
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2005: 157). Tutkimusalueeksi valittiin kolme tunturia, joilla on korkeutensa ansiosta 

paljon prosesseille otollisia puuttomia rinnealueita. Tutkimusalue käsittää Korkea-

Jehkasin (961 m m.p.y.), Iso-Jehkasin (955 m m.p.y.) ja Iso-Mallalta (942 m m.p.y.) 

Kitsijoen, Mallajärven ja Goallarjohkan rajaaman alueen (Seppälä 1986a: 1; kuva 12). 

Tutkimusruuduista matalimmalla sijaitsevan keskikorkeus on 570,6 metriä m.p.y. ja 

korkein havainto 947,8 metriä m.p.y. kuvaa tuntureiden lakialueita.  

 
Kuva 12. Tutkimusalue ja kenttätöihin sisällytetyt tutkimusruudut (Maastotietokanta, Maanmitta-

uslaitos, 2011). 

 

7.1. Ilmasto 

Alue sijaitsee subarktisella ilmastovyöhykkeellä mereisen ja mantereisen ilmastotyypin 

rajamailla (Eurola ym. 2003). Mereisyyden vuoksi vuoden kylmimmän ja lämpimim-

män kuukauden välinen lämpötilaero on pienempi ja sateisuus suurempaa kuin mante-

reisilla alueilla (Norokorpi ym. 2008: 472, 477). Keskilämpötila normaalikaudella 

1981–2010 oli -1,9 °C ja keskimääräinen vuotuinen sadanta 487 mm. Yhdessä vuodessa 

oli keskimäärin 232 pakkaspäivää, ja 146 jääpäivää eli päivää, jolloin ylin lämpötila jää 

alle nollan asteen. Lumensyvyys oli suurimmillaan maaliskuussa, jonka viimeisenä päi-

© Maanmittauslaitos, 2011 
 

Siilasjärvi 

Jiehkkášjávri 
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vänä lunta oli keskimäärin 99 cm (Pirinen ym. 2012: 54–55). Tämä on samalla Suomen 

korkein havaintoarvo. Tiedot ovat Ilmatieteen laitoksen mittausasemalta (P 69° 02’, I 

20° 47’), joka sijaitsee Kilpisjärvellä 480 metriä merenpinnan yläpuolella (ibid: 54–55). 

Länsituulten tuoma kostea Atlantin ilma saa aikaan korkeuden kasvaessa orografi-

sia sateita, joiden vuoksi sadanta Käsivarren suurtuntureilla on ympäristöönsä verrattu-

na suurta ympäri vuoden (Autio & Heikkinen 2002: 62; Vadja & Venäläinen 2003: 25). 

Kersalon ja Pirisen (2009: 147) mukaan sadanta Käsivarren ylätuntureilla on vuodessa 

noin 600–700 mm, josta jopa 60 prosenttia voi sataa lumena. Pysyvä lumipeite muodos-

tuu lokakuun puolessa välissä ja sulaa touko-kesäkuun vaihteessa. Lumipeitteen kesto 

on 230–250 päivää vuodessa (ibid: 150–151). Lumella on korkea albedo, minkä vuoksi 

se heijastaa suuren osan auringon säteilystä takaisin ilmakehään. Toisaalta se estää 

lämmön pääsyn maaperään heikon lämmönjohtokykynsä johdosta (Derksen & LeDrew 

2000: 470). 

Myös lämpötilaolot muuttuvat korkeuden funktiona oleellisesti. Södermanin 

(1980: 86) 1974–77 mittaamat lämpötilat tuntureiden huipuilla Kilpisjärvellä olivat 

vuosittain keskimäärin 2,9–3,5 °C kylmempiä kuin Ilmatieteenlaitoksen sääasemalla 

Kilpisjärven rannalla mitatut. Huiput ovat keskimäärin 500 metriä sääasemaa ylempänä, 

joten lämpötilan lasku vastaa näiden lukemine valossa termistä gradienttia, eli 0,65 °C 

laskua sataa ylöspäin noustua metriä kohti. Eurola ym. (1986: 7) puolestaan ilmoittavat 

vain 0,35–0,45 °C laskusta 1971 ja 1975 tehtyjen mittausten pohjalta. 

7.2. Kasvillisuus 

Pohjoinen sijainti ja korkeus rajoittavat kasvillisuuden menestymistä tutkimusalueella. 

Tunturikasvillisuuden muodostumiseen vaikuttavat maaston korkeus, topografian sääte-

lemän lumensyvyyden vaihtelu, maaperä ja sen kosteus sekä rinteen suunta (Norokorpi 

ym. 2008: 492, 497, 520). Tuntureita ylöspäin noustaessa lämpötilan lasku, kivisyyden 

lisääntyminen ja maannoksen oheneminen johtavat biomassan ja kokonaistuotannon 

vähenemiseen (Eurola ym. 1982: 8–11, 1986; Niessen 1992: 183 Kozłowska & 

Rączkowska 2002). Ilman kasvillisuuden suojaavaa vaikutusta maa- ja kallioperä ovat 

alttiita veden, tuulen ja roudan geomorfologista aktiivisuutta aikaansaavalle toiminnalle 

(Eurola ym. 2008: 22; Norokorpi ym. 2008: 496). Tämän johdosta on hyödyllistä kuvata 
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tunturikasvillisuuden vyöhykkeisyyttä, joka vaikuttaa samalla periglasiaalisten muodos-

tumien esiintymisen perusedellytyksiin (Hjort & Luoto 2009; kuva 13).  

 

Kuva 13. Tunturien korkeusvyöhykkeet (Haapasaari ym. 1982, Norokorven ym. 2008 mukaan). 

 

Kuvassa esitetyistä tunturien korkeusvyöhykkeistä Kilpisjärven tuntureilta on löydettä-

vissä hyvä läpileikkaus lukuun ottamatta pohjoisboreaalisen vyöhykkeen havumetsiä 

sekä yläoroarktista vyöhykettä (Eurola ym. 1982: 10). Tunturikoivuista koostuva met-

sänraja sijaitsee korkeimmillaan Saana-tunturin lounaisrinteellä noin 600 metriä meren-

pinnan yläpuolella (King & Seppälä 1987: 128; Rasmus 2005: 55). Metsärajan yläpuo-

lella, alaoroarktisessa vyöhykkeessä, laaja-alaisena kasvillisuuden muotona esiintyy 

vaivaiskoivikko (Norokorpi ym. 2008: 498). Sen yläpuolella, keskioroarktisessa vyö-

hykkeessä yleistyy variksenmarja-, liekovarpio- ja heinäkangasvaltainen ja lumenvii-

pymäkasvillisuus (Eurola ym 2003: 20–21) sekä kuperien paikkojen tuulikankaat (No-

rokorpi ym. 2008: 493). 

7.3. Hydrologia 

Lumenviipymät ovat tärkeä osatekijä alueen hydrologiassa. Lumenviipymät toimivat 

lähteinä puroille ja joille koko sulamiskauden ajan, mikä myös pienentää keväisen tul-

vahuipun suhteellista osuutta valumasta (Glushkova 2000: 104, 107). Tutkimusalueelle 

ominaisia ovat etenkin keväisin sulavesistä täyttyvät joet ja purot, sekä pienet sula-

vesilammet tuntureiden lakiosissa. Vakiintuneissa uomissa voi keväisin tapahtua lumes-
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ta, jäästä ja vedestä sekä niiden mukaansa ottamasta maa-aineksesta koostuvia sohjuvir-

toja. Tutkimusalueen suurimman, Ylisen Kilpisjärven pohjoispuolella sijaitsevan Siilas-

järven lisäksi alueella sijaitsee tuntureiden mukaan nimetyt paljakan järvet Saanajärvi, 

Mallajärvi ja Jiehkkášjárvi sekä pienempiä järviä ja sulavesilampia (kuva 12).  

7.4. Geologia 

Tutkimusalue kuuluu noin 400–450 miljoonaa vuotta vanhaan kaledonisten liuskeiden 

ylityöntövyöhykkeeseen, minkä seurauksena sekä absoluuttiset että suhteelliset korkeu-

det ovat Suomen mittapuulla huomattavia (Matisto 1969: 8; Seppälä 1986c: 18). Perus-

kallion päälle on kerrostunut kambrisia sedimenttikiviä, kuten konglomeraattia, hiekka- 

ja savikiviä sekä dolomiittista kalkkikiveä. Ylityönnön yhteydessä näiden päälle työntyi 

kaledoninen gneissilaatta (Laitakari 1998: 321). Kivilajiensa ansiosta Kilpisjärven ym-

päristöstä löytyy Suomen tunturiluonnolle harvinaisia, ravinteikkaita karbonaattipitoisia 

alueita (Eurola ym. 2003: 14; Norokorpi ym 2008: 492, 503–504).  

Ylityöntynyt kallioperä on tullut luoteesta, minkä vuoksi luoteessa rinteet ovat 

monien tuntureiden tapauksessa loivia (Laitakari 1998: 321). Vastavuoroisesti jyrkim-

mät rinteet sijaitsevat tuntureiden etelän ja idän puoleisilla osilla (kuva 14). Näillä piir-

teillä on vaikutusta rinteiden topografisiin ominaisuuksiin ja sitä kautta solifluktion ja 

lumenviipymäpainanteiden esiintymisedellytyksiin. Korkea- ja Iso-Jehkas tuntureiden 

välinen ylänkö, jolta kuva 14 on otettu, toimii vedenjakajana Kilpisjärveen ja Jäämereen 

laskevien vesistöjen välillä. 

Kuva 14. Saana pohjoisesta kuvattuna. Tunturin pohjois-lounaiset rinteet ovat loivia, etelä-

kaakkoiset osat jyrkkiä (12.8.2011). 
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Maa-aines Kilpisjärven tuntureilla on pääasiassa jääkauden kasaamaa moreenia (Sö-

derman 1980: 85). Norokorven ym. (2008: 503) mukaan maaperä koostuu ohuesta mi-

neraalimaasta ja ruskomaannoksesta. Lisäksi alueella esiintyy monin paikoin rakkakivi-

koita. Ne voivat koostua pakkasrapautumisen kalliosta irrottaman kiviaineksen lisäksi 

routimisen nostamasta tai jääjärvien ja -jokien huuhtelemasta karkeasta kiviaineksesta 

(Kujansuu 2005: 30–32). Pienemmistä lohkareista koostuvat muodostumat voivat muo-

dostaa solifluktiivisesti liikkuvia lohkarevirtoja ja -peitteitä (ibid: 30; Norokorpi ym. 

2008: 520). Usein rakkoja tavataan lumenviipymäpainanteiden yhteydessä, sillä ne ovat 

syntyneet sulavesien poistettua moreenista hienoaineksen (Söderman 1980: 112–113; 

Christiansen 1998: 758). Tuntureiden välisissä U-laaksoissa esiintyy pääte- ja kumpu-

moreeneita sekä pohjois-etelä suunnassa kulkeva harju.  

Kingin ja Seppälän (1987: 138–141, 145) Pikku-Mallan ja Saanan rinteillä teke-

mien geofysikaalisten tutkimusten perusteella tutkimusalue kuuluu epäjatkuvan iki-

roudan alueeseen. Ikiroutaa esiintyy paljakka-alueilla, joilla on talvisin ohut lumipeite. 

Heidän mukaansa alueen tuntureiden huipuilla esiintyy yleisesti kymmeniä metrejä pak-

sua ikiroutaa. Epäjatkuvan ikiroudan alaraja Kilpisjärvellä sijaitsee noin 500 metriä me-

renpinnan yläpuolella (ibid: 145). 

 

8. Aineisto 

Tutkimuksessa yhdistetään maastokartoitusaineistoa digitaalisesta korkeusmallista joh-

dettuun ympäristömuuttuja-aineistoon sekä satelliittikuvista johdettuihin kasvillisuus- ja 

lumi-indekseihin. Ennen kenttätöitä ennalta valittuja tutkimusruutuja tarkasteltiin 

Maanmittauslaitoksen ilma- ja väärävärikuvista Kansalaisen Karttapaikka (Maanmitta-

uslaitos 2011) ja Paikkatietoikkuna (Maanmittauslaitos 2011) -internetpalveluissa. 

Maastossa tutkimusruuduilta määritettiin lumenviipymäpainanteiden ja solifluktion 

esiintyminen. Tässä kappaleessa on esitetty tutkielman aineistohankintavaiheet tutki-

musruutujen valinnasta ympäristömuuttujien johtamiseen, ja niiden analyyseihin sisäl-

lyttämisen perusteisiin. Kuvaan 15 on koottu tutkielman päävaiheet aineistohankinnasta 

lopputuloksiin. 
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Kuva 15. Tutkielman toteutuskaavio. Lyhenteistä GLM (generalized linear model) tarkoittaa yleis-

tettyä lineaarista mallia, GAM (generalized additive model) yleistettyä additiivista mallia ja AUC 

(area under curve) arvoa, jolla mitataan mallin oikeinluokittuneisuutta. 

 

8.1. Tutkimusruutujen valinta 

Luodon ja Hjortin (2004: 328) mukaan niin sanotun meso- eli maisemaskaalan 

(100×100 m–2×2 km) tutkimusruuturesoluutio on sopiva periglasiaalisia tutkimuksia 

ajatellen. Mesoskaalan ylä- ja alarajoja ei ole tarkasti määritelty (Hall & Thorn 2011: 

87), mutta tämän tutkielman ruutukooksi valittu 100×100 metriä sijoittuu joka tapauk-

sessa mesoskaalan alaosaan. Maisemaskaalan tarkastelun sopivuus perustuu saatavilla 

olevan aineiston hyödynnettävyyteen sekä työläiden ja aikaa vievien kenttätöiden tar-

peen vähenemiseen (Luoto & Hjort 2004: 328). Periglasiaalisten ympäristöjen ja pro-

sessien vuorovaikutussuhteet maisematasolla ovat olleet vielä jokseenkin huonosti tun-

nettuja (Hjort ym. 2007: 116).  

Luodon ja Hjortin (2006) mukaan kahden periglasiaalisen muodostuman ja niitä 

synnyttävien prosessien tai prosessikokonaisuuksien yhtäaikainen tarkastelu on hanka-

laa, sillä niihin voivat vaikuttaa eri tekijät erilaisissa spatiaalisissa mittakaavoissa (ibid: 

283, 290–291). Resoluution valintaan vaikutti se, että yksikkö on riittävän suuri kuvaa-

maan tutkittavien ilmiöiden esiintymistä, mutta samalla niin suppea, että visuaalisten 

havaintojen teko maastossa on mahdollista. Tutkittavien muodostumien koko vaihtelee 

neliömetrien kokoisista yksittäisistä muodostumista koko rinteen laajuisiin esiintymiin. 

Tämän vuoksi rasterikoko ei saa olla liian suuri, jottei se kadottaisi pienen mittakaavan 
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esiintymien informaatiota. Isomman ruutukoon valinta olisi myös lisännyt vaadittavaa 

kenttätyöskentelyä pienempiä ruutuja vastaavan otoskoon saavuttamiseksi. Pienempi 

ruutukoko olisi puolestaan voinut lisätä spatiaalista autokorrelaatiota (Luoto & Hjort 

2006: 291) ja aiheuttaa pseudoreplikaatiota (Hjort ym. 2010: 352), eli sitä, että havainto 

ei ole tilastollisesti riippumaton viereisistä, eikä siten aidosti erillinen havainto (Hurlbert 

1984). Spatiaalisen autokorrelaation ja pseudoreplikaation syntymistä pyritään välttä-

mään etukäteen tehtävällä satunnaisotannalla ja tutkimusruutujen hajauttamisella (ibid : 

192). 

Aluerajaus tehtiin siten, että tunturin keskikohtaan keskitetystä 100×100 metrin 

ruuduista koostuvasta tasosta rajattiin ArcMap 10.0 -ohjelmassa nelikulmion muotoinen 

alue, jolta valittiin systemaattisesti joka kolmas ruutu (ks. Hurlbert 1985: 193; kuva 12). 

Kaikkien kartoitettavien ruutujen väliin jätettiin kaksi tyhjää ruutua eli 200 metriä kar-

toituksen ulkopuolelle jäävää tilaa kuhunkin pääilmansuuntaan. Tutkimusruudukon si-

joittamiseen liittyy väistämättä tutkijan subjektiivisuutta, mutta yksittäisten ruutujen 

valinta on siitä huolimatta satunnaista. 

Luonnollisista syistä johtuen kaikkia tämän tutkimusalueen ruutuja ei voitu sisäl-

lyttää maastokartoitukseen, vaan vesistöjen, jyrkkien rinteiden ja metsien luonnehtimat 

ruudut on poistettava tutkimusyksiköistä. Kaikki ruudut, jotka sisälsivät edes pieniä osia 

suurempikokoisesta järvestä, poistettiin. Tuntureiden pienten sulavesilampien sallittiin 

sisältyä tutkimusruutuihin, kun peittävyys tutkimusruudusta oli vähemmän kuin noin 

viisi prosenttia. Jyrkkien rinteiden poisjäänti on puhtaasti saavutettavuuskysymys; jos 

alueelle ei kenttätyövaiheessa pystytty menemään tai sitä ei pystytty näkemään, oli se 

jätettävä kartoittamatta. 

Solifluktion tai lumenviipymäpainanteiden kartoittaminen silmämääräisesti ei on-

nistu metsissä vaaditulla ruutukoolla, ja toisekseen puuston vuoksi lumen kasautumis-

olosuhteet ovat metsissä erilaiset kuin paljakalla (Rasmus 2005: 18–19, 74; Kuusisto 

2005: 162). Selvästi metsien vallitsemien ruutujen karsiminen suoritettiin alustavasti 

käyttäen apuna ilma- ja väärävärikuvia (Maanmittauslaitos 2011). Tutkittavien ilmiöi-

den pääasiallinen esiintymisalue on hypoteettisesti tunturien rinteillä ja solifluktion 

esiintymisen alaraja on yleisesti ottaen yhteydessä metsärajaan (Niessen ym. 1992: 193; 

Seppälä 2005: 358; Ridefelt ym. 2010: 245). Tutkimusalue pidetään sen verran laaja-

alaisena, että myös tuntureiden huiput ja rinteiden väliset metsättömät alueet sisällyte-
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tään analyysiin. Vaikka solifluktio usein nähdään paljakka-alueiden ilmiöksi, on sitä 

tavattu sen toiminnalle edullisissa erityisolosuhteissa, kuten 68° leveysasteen tienoilla 

boreaalisen metsävyöhykkeen yläosissa puuttomissa suppakuopissa (ks. Matthews ym. 

2005). 

Koealarajauksen tarkoituksena oli sisällyttää aineistoon tutkimusruutuja mahdolli-

simman kattavasti tuntureiden kaikilta rinteiltä. Näin saatiin mukaan mahdollisimman 

suuri ympäristöolosuhteiden vaihtelun skaala. Jehkas-tuntureiden kohdalla ei kertynyt 

paljon ruutuja itärinteiltä, koska siellä valtakunnan raja leikkaa tutkimusalueen, mutta 

tätä puutetta paikkasivat Iso-Mallan itäisiltä rinteiltä kerätyt havainnot. Valituista ruu-

duista luotiin omat tasot, joita käytettiin tutkimusruutukohtaisten arvojen laskemiseen 

kunkin rasteripohjaisen ympäristömuuttujatason kohdalla. Laskennassa käytettiin Arc-

Map:n Spatial Analystin Zonal Statistics as a Table- työkalua. 

8.2. Ympäristömuuttujat 

Ympäristömuuttujien johtamisessa käytetty aineisto on ladattu PaITuli-

paikkatietopalvelusta (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus 2011). Global Land Cover 

facilityn Landsat 7 ETM+ -satelliittikuvaa (University of Maryland 2012) lukuun otta-

matta kaikki käytetyt kartta-aineistot ovat Maanmittauslaitoksen (2011) omistamia. 

Digitaalinen korkeusmalli eli DEM (digital elevation model) on interpoloitu Arc-

GIS:n Spatial Analystin Topo to Grid -työkalulla maanmittauslaitoksen peruskartan 

korkeuskäyräaineistosta (Maanmittauslaitos 2011). Korkeusmalli on arvopinta, joka 

ilmaisee korkeuden jonkin määritetyn tason, yleensä merenpinnan tason yläpuolella 

(Moore ym. 1991). Rasterikooksi määritettiin 20×20 metriä. Rasterikoon on käytävä 

yhteen aineiston informaatiosisällön kanssa (Elith & Leathwick 2009: 680). Vaikka 

kaikkein pienin neliömetrien vaihtelu katoaakin tällä tarkastelutasolla, on resoluution 

oltava riittävän tarkka ottaen huomioon, että muodostumien skaalan yläosakin on huo-

mioitava. Liian suuren resoluution seurauksena olisi puolestaan vaara, että havaintoyk-

siköiden fyysinen heterogeenisyys katoaa (Hjort ym. 2010: 352). Vastaavaa digitaalisen 

korkeusmallin rasterikokoa on käytetty aiemmissa tutkimuksissa johdettaessa ympäris-

tömuuttujia muun muassa solifluktiota selittäviksi tekijöiksi (esim. Bartsch ym. 2002; 

Luoto & Hjort 2004; Hjort ym. 2007; Hjort ym. 2010). Joissain tapauksissa on käytetty 
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hienompaa 10 metrin resoluutiota (Etzelmüller ym. 2001; Aalto 2011) ja joissain myös 

karkeampaa 50 metrin resoluutiota (esim. Etzelmüller ym. 2001; Ridefelt ym. 2010). 

8.3. Ympäristömuuttujien valinta 

Tutkielmaan sisällytettävien ympäristömuuttujien nähdään teoreettisen viitekehyksen 

mukaisesti olevan tutkittaviin ilmiöihin suorassa tai epäsuorassa vuorovaikutussuhtees-

sa. Muuttujia pyritään valitsemaan suuri joukko sen takia, että mahdollisimman suuri 

osa ilmiöiden vaihtelusta tulee selitetyksi monimuuttujamallinnuksessa. Florinskyn 

(1998: 35) mukaan monien erilaisten topografisten muuttujien valinta on suositeltavaa 

siitäkin syystä, että näin voidaan selvittää etukäteen vaikutukseltaan tuntemattomista 

muuttujista parhaiten ilmiötä selittävät. Mallinnukseen ei kuitenkaan tule ottaa sokeasti 

mukaan kaikkia mahdollisia muuttujia, vaan on perusteltava kunkin muuttujan läsnäolo 

teoreettisen viitekehyksen puitteissa. Hjortin ja Luodon (2010: 369) mukaan teorian 

sisällyttäminen mallintamiseen parantaa sen tuloksia. 

Aineisto jaettiin mallinnusta varten kahteen osaan: kalibrointi- ja evaluointiaineis-

toon. Kalibrointiaineistolla tuotetaan malli, johon jäävät vain kaikkein voimakkaimmin 

selitettävää eli vastemuuttujaa selittävät ympäristömuuttujat (esim. Guisan ym. 2002: 

90–91). Mallinnuksen onnistuneisuutta testataan sovittamalla se evaluointiaineistoon. 

Evaluointiaineiston irrottaminen suoritettiin systemaattisella satunnaisotannalla valitse-

malla koko aineistosta (N=221) joka kolmas tutkimusruutu. Näin se koostuu kolmas-

osasta havaintoja eli 74 tutkimusruudusta. Kalibrointia varten jäi 147 ruutua. Käytetty 

otantamenetelmä valittiin, koska tällä tavalla varmistettiin tutkimusruutujen sisältymi-

nen molempiin osa-aineistoihin koko tutkimusalueen laajuudelta. Digitaalisten muuttu-

jien lisäksi solifluktiota mallinnettaessa käytettiin lumenviipymäpainanteiden esiinty-

miskartoitusten tuloksia. Tutkimusruutujen x- ja y-koordinaatteja ei otettu mukaan alu-

een suppean koon vuoksi. 

Hjort ja Marmion (2008: 345, 348) esittävät alueellisen mallin saavuttavan vakaan 

suorituskyvyn noin 200 havainnon otoskoolla, minkä jälkeen suorituskyky ei otoskoon 

kasvaessa enää merkittävästi nouse. Heidän tutkimuksessaan lajittuneita solifluktio-

muodostumia ennustaneiden GLM ja GAM-mallien kohdalla noin 150 havainnolla suo-

rituskyky on jo lähellä parasta suorituskykyä (ibid: 345–346). Tässä käytettävän kalib-

rointiaineiston 146 havaintoa ovat edellisen perusteella riittävyyden alarajoilla. 
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8.3.1. Topografiset muuttujat 

Korkeusmallista tehtiin ArcMap:n Spatial analystin Surface -työkaluilla digitaalinen 

maastomalli eli DTM (digital terrain model) korkeudelle merenpinnasta, rinteen kalte-

vuudelle ja suunnalle sekä tutkimusruudun kaarevuudelle (Moore ym. 1991: 5). Tämän 

jälkeen kullekin 100×100 metrin tutkimusruudulle laskettiin tunnusluvut ruudun sisäl-

tämien kahdenkymmenenviiden 20×20 metrin pikselin perusteella. Kaarevuudelle las-

kettiin keskihajonta, muille muuttujille keskiarvot. Korkeusmallista johdetut topografi-

set muuttujat ovat epäsuoria muuttujia (Austin 2007: 6), joiden vaikutus ilmiöiden esiin-

tymiseen konkretisoituu suorien muuttujien, kuten lämpötilan tai tuulen suuntien kautta. 

Topografialla on suuri vaikutus hydrologisten, geomorfologisten ja biologisten proses-

sien esiintymisvoimakkuuteen (Moore ym. 1991: 25). 

Korkeudella merenpinnasta on yhdessä rinteen suunnan ja kaltevuuden kanssa 

oleellinen paikallisia ilmastollisia olosuhteita määräävä vaikutus (Vadja & Venäläinen 

2003: 27). Ilman lämpötila laskee teoreettisen termisen gradientin mukaan noin 0,65 °C 

ylöspäin noustua 100 metriä kohden (Autio & Heikkinen 2002: 63). Toisaalta tuntureil-

la on etenkin talvisin tavallista, että tämä lämpötilagradientti kääntyy toisin päin lämpö-

tilainversioksi kutsutussa tapahtumassa, jossa kylmä ilma valuu tuntureilta laaksoihin. 

Inversion aikana tuntureiden huipulla ilman lämpötila voi olla useita asteita korkeampi 

kuin laaksoissa (King & Seppälä 1987: 131). Kuusiston (2005: 160) mukaan myös sa-

teisuus kasvaa ylöspäin noustaessa orografisista sateista johtuen. Etenkin talvisin pilvet 

roikkuvat matalalla ja rinteeseen törmätessään satavat niille runsaasti lunta. Lumen alu-

eellisesta akkumulaatiosta tuntureilla vastaa kuitenkin tuuli, joka on puuttomilla paljak-

ka-alueilla yleisempää ja kovempaa kuin laaksoissa (Price 1981: 107–108; Autio & 

Heikkinen 2002: 63). 

Rinteen suunta ja kaltevuus määrittävät rinteen vastaanottaman auringon sätei-

lyenergian määrän (McCune & Keon 2002: 603). Lisäksi ne ovat tärkeitä tekijöitä eoli-

sessa lumen kasautumisessa (Rasmus 2005: 17). Trigonomisia muunnoksia varten 

ArcMap:ssa laskettu rinteen suunta -muuttuja oli ensin muutettava asteista radiaaneiksi 

(McCune & Keon 2002). Tässä tutkielmassa käytettiin sini-muunnosta, jolla saatiin 

aikaan itäisyysmuuttuja arvovälillä -1–1. Arvon ollessa 1 tutkimusruutu viettää suoraan 

itään päin. 
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Yksittäisen tutkimusruudun sisäisestä topografiasta kertovista muuttujista kaarevuus 

kertoo peruslähtökohdat lumen ja maaperän kosteuden akkumulaatiolle (Hjort ym. 

2007: 118). Jos ruutu on hyvin kovera, voidaan sen odottaa keräävän ympäristöään 

enemmän lunta. Kuperuutta ilmentäviä arvoja saavat ruudut voidaan puolestaan kuvitel-

la vähälumisiksi deflaatioalueiksi. Lumen kasautumisolosuhteita tässä tutkielmassa ku-

vaa topografinen heterogenia eli tutkimusruudun sisäinen koverien ja kuperien muoto-

jen vaihtelu. Se määritetään laskemalla tutkimusruudun kaarevuusarvojen keskihajonta. 

Topografia on ensisijainen kosteuden alueellista jakautumista määrittävä tekijä 

(Sørensen ym. 2006: 101). ArcMap:ssa voidaan laskea digitaaliseen korkeusmalliin 

pohjautuva TWI (topographic wetness index) eli topografinen kosteusindeksi (ibid: 

102). Ennen indeksin laskemista korkeusmallin sisältämät painanteet täytyy täyttää 

(Moore ym. 1991: 8). Tämän jälkeen voidaan laskea topografian perusteella tasot veden 

virtaussuunnalle ja akkumulaatioalueille, joiden pohjalta lasketaan indeksi seuraavalla 

kaavalla: 

TWI = ln(a/tan β), 

jossa a on korkeusmallin kunkin rasterin ylärinteen puoleinen valuma-alue ja tan β rin-

teen kaltevuus (Beven & Kirkby 1979: 47–48).  

8.3.2. Auringon säteily 

Tuntureiden rinteet saavat suuntansa, jyrkkyytensä ja korkeutensa määrääminä keske-

nään erisuuruisen määrän auringon säteilyä. Pohjoisella pallonpuoliskolla eteläiset rin-

teet saavat viettosuuntansa vuoksi suuremman säteilymäärän ollen kuivempia ja lämpi-

mämpiä kuin varjoiset pohjoisrinteet (Price 1981: 73). Auringon säteily säätelee rinteen 

kosteus- ja lämpötilaolosuhteita, haihtumista (Moore ym. 1991: 15) sekä sen yhteyttä-

miskapasiteettia (Walsh ym. 1998: 199) eli määrittää suurilta osin kasvillisuuden kas-

vuedellytykset. Auringon lämpöenergia on tärkein yksittäinen lumen sulamista säätele-

vä tekijä (French 2007: 239). Sulamisen intensiteettiä säätelevät pilvisyys, ilman lämpö-

tila, sateet, tuulen nopeus sekä rinteen suunta (Glushkova 2000: 92).  

Kunkin tutkimusruudun potentiaalisesti vastaanottama suora vuotuinen auringon 

säteilyenergia laskettiin käyttämällä Keonin ja McCanen (2002) kehittelemää taulukko-

laskentapohjaista laskukaavaa. Laskennassa käytetään leveysasteen, rinteen kaltevuuden 
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ja taitetun rinteen suunnan radiaaneiksi muutettuja arvoja. Rinteen suunnan eli aspektin 

taittaminen tarkoittaa laskutoimitusta, jossa se skaalataan välille 0–180° alkuperäisen 

täyden ympyrän sijaan. Laskutoimitus tekee ympäristömuuttujille (leveysaste = lat, rin-

teen kaltevuus = slope ja rinteen suunta = aspect) trigonometrisiä sin- ja cos-

muunnoksia. Tulokseksi saadaan auringon säteilyn vuotuinen määrä megajouleina ne-

liösenttimetriä kohden (MJcm
-2

a
-1

) (ibid: 604–605). 

 

-1,236+1,350×cos(lat)×cos(slope)-1,376×cos(aspect)×sin(slope)×sin(lat)-

0,331×sin(lat)×sin(slope)+0,375×sin(asp)×sin(slope). 

8.3.3. NDVI 

NDVI eli normalisoitu kasvillisuusindeksi (normalised difference vegetation index) 

johdetaan korkeusmallilla oikaistusta Landsat 7 ETM+ satelliittikuvasta (University of 

Maryland 2012; kuvattu 27.7.2000, resoluutio 30×30 metriä) ERDAS Imagine -

ohjelmistossa. Tutkimusruutukohtaiset tunnusluvut saadusta NDVI-kuvasta laskettiin 

ArcMap:ssa. Satelliittikuva on otettu keskellä kasvukautta, jolloin NDVI-arvot ovat 

keskimääräisesti korkeimmillaan (Lillesand ym. 2004). Tämän ansiosta kasvillisuuden 

peittämät alueet voidaan erottaa selvästi vähäkasvisimmista paljakka-alueista. 

Indeksillä voidaan kuvata vihreän kasvillisuuden biomassaa (Tucker 1979) ja se korre-

loi kasvillisuuden tuottavuuden kanssa (Parviainen ym. 2010). NDVI:n laskukaava pe-

rustuu vihreän kasvillisuuden näkyvän valon ja lähi-infrapunan erilaisiin heijastusomi-

naisuuksiin. Kasvillisuuden elävien lehtien klorofylli heijastaa tehokkaasti vihreää valoa 

ja vain hyvin vähän punaista. Lisäksi klorofylli heijastaa voimakkaasti lähi-infrapunaa 

(Lillesand ym. 2004: 468). Lehtivihreän absorptio-ominaisuudet ovat suhteellisen 

omanlaatuisia, joten NDVI-arvo antaa hyvän kuvan kasvillisuuden vihreydestä ja erot-

taa sen muusta ympäristöstä (Parviainen ym. 2010: 304). 

Landsat 7 ETM+:ssä punaista valoa vastaanottava kanava on 3 (RED) ja lähi-

infrapunaa ottaa vastaan kanava 4 (NIR) (Walsh ym. 1998: 189). Laskukaava on seu-

raavankaltainen:  
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Laskukaavasta saatavat arvot vaihtelevat välillä -1 ja 1, jossa positiiviset arvot tarkoitta-

vat suurempaa lehtivihreän määrää ja negatiiviset arvot pienempää. Kun arvo on nollas-

sa, ei pikselissä indeksin mukaan ole lainkaan lehtivihreää. Negatiivisia arvoja saavat 

pikselit, joilla on esimerkiksi vettä tai rakennettuja alueita. Arvon ollessa 1, pikseli on 

täysin lehtivihreän peitossa (Lillesand ym. 2004: 468–469). 

8.3.4. NDSI 

NDSI eli normalisoitu lumi-indeksi (normalised difference snow index) perustuu Tucke-

rin (1979) kehittelemään laskukaavaan, jossa tässä yhteydessä käytetään Landsat 7 

ETM+:n näkyvän vihreän valon kanavaa 2 (green) ja lyhyen aallonpituuden infra-

punakanavaa 5 (SWIR). Indeksin toiminta perustuu siihen, että näkyvä valo heijastuu 

lumesta huomattavasti voimakkaammin kuin lyhyen aallonpituuden infrapuna, joka 

toimii hyvin myös pilvien ja lumen erotuksessa. Näiden heijastuseroavaisuuksien avulla 

voidaan laskea indeksi, joka ilmaisee lumen maastossa (Hall ym. 1995: 130; Derksen & 

LeDrew 2000: 474). 

 

Laskukaava antaa arvoja välillä -1 ja 1, joista positiiviset arvot tarkoittavat lumen läsnä-

oloa. Indeksillä tunnistettavan lumen esiintymisen alarajana on pidetty arvoja 0,25–0,45 

(Hall ym. 1995: 131). Indeksi sopii hyvin tässä yhteydessä käytettäväksi, sillä sen joh-

tamista hankaloittavaa puusto- tai pilvipeitettä (Derksen & LeDrew 2000: 474) ei satel-

liittikuvassa ja tutkimusalueella esiinny. 

 

9. Menetelmät 

Tutkielman menetelmällisenä lähtökohtana on nykyaikaisessa luonnonmaantieteessä 

yleistynyt useita aineistolähteitä yhdistävä tutkimusote (Bartsch ym. 2002: 177). Maas-

tokartoitustuloksia yhdistetään kaukokartoitusmateriaaliin ja digitaalisesta korkeusmal-

lista johdettuun ympäristömuuttuja-aineistoon. Aineiston pohjalta luodaan tilastollinen 

mallinnus, jolla selvitetään valittujen periglasiaalisten ilmiöiden esiintymiseen vaikutta-

via tekijöitä, muodostumien levinneisyyttä ja keskinäistä vuorovaikutussuhdetta. Esi-
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merkiksi Etzelmüller ym. (2001), Bartsch ym. (2002), Luoto ja Seppälä (2002), Luoto ja 

Hjort (2004, 2005, 2006), Hjort (2006), Ridefelt ja Boelhouwers (2006), Hjort ym. 

(2007), Ridefelt (2009), Ridefelt ym. (2009, 2010), Hjort ja Luoto (2010), Aalto (2011) 

ja Aalto ym. (2012) ovat soveltaneet tämän kaltaista tutkimusta pohjoisen Skandinavian 

periglasiaalisilla alueilla. Mallinnuksissa käytetään GLM- (generalized linear model) eli 

yleistettyä lineaarista mallinnusta ja GAM- (generalized additive model) eli yleistettyä 

additiivista mallinnusta, joiden keskinäistä suorituskykyä verrataan tilastollisesti. Lu-

menviipymäpainannemuuttujan merkityksen lisätarkastelemiseksi mallit kalibroitiin 

samoilla kriteereillä myös pelkillä ympäristömuuttujilla. Tällä tavoin selvitettiin eroa-

vatko lumenviipymäpainannemuuttujan sisältävät mallit ilman sitä tehdyistä. Lopuksi 

tulokset ekstrapoloidaan lähialueille ja esitetään tulokset karttoina visuaalisen tarkaste-

lun mahdollistamiseksi.  

9.1. Maastokartoitus 

Maastokartoitus suoritettiin Kilpisjärvellä 8.–24. elokuuta 2011 kirjoittajan toimesta. 

Aineistonkeruun ajankohdaksi valittu loppukesä on Kilpisjärvellä lumipeitteetöntä aikaa 

tuntureiden viimeisiä lumenviipymiä lukuun ottamatta. Tutkimusruutuja kartoitettiin 

yhteensä 221 kappaletta. Kunkin tutkimusruudun keskikohta etsittiin kävelemällä ennal-

ta määrättyyn koordinaattipisteeseen (YKJ) Garmin GPS600-laitteen sijaintitiedon pe-

rusteella. GPS:ää käytettiin tutkimusruutujen keskipisteen löytämiseen ja sen rajojen 

määrittämiseen. Apuna oli myös peruskarttalehtiä. GPS-paikannuksen paikannusvirhe 

oli laitteen oman paikannustarkkuuden ilmaisimen mukaan avoimessa tunturimaastossa 

noin kolme metriä eli kolme prosenttia. Todellisuudessa virhe voi olla suurempi. 

Solifluktion toiminnan määritys maastossa ilman pitkäaikaisia seurantatutkimuk-

sia on usein haastavaa. Maastokartoituksessa solifluktio päädyttiin määrittämään läsnä-

olevaksi, jos tutkimusruudulta löytyi hitaiden massaliikuntojen aikaansaamia muotoja 

tai jälkiä. Solifluktion kartoitusta vaikeuttava tekijä oli muodostumien ja niiden rajojen 

näkymättömyys (ks. kuva 8). Usein solifluktion vallitsema osuus rinteestä oli mahdo-

tonta selvittää visuaalisen tarkastelun keinoin, minkä vuoksi määritys päätettiin tehdä 

pelkän esiintymisen perusteella. Näin ollen aineisto on binääristä muotoa, jossa tutki-

musruudun arvoksi kirjattiin 1, kun solifluktiota oli läsnä, ja 0, kun sitä ei esiintynyt 
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tutkimusruudussa. Visuaaliseen arviointiin perustuvien havaintojen keskinäistä harhat-

tomuutta vähentää se seikka, että kaikki kartoitukset teki sama henkilö. 

Paljon jäätä sisältävän maan sulaessa nopeasti (Harris ym. 2009: 149) tai rankan 

sateen yhteydessä maa-aines voi kyllästyä vedellä, mikä voi laukaista jyrkillä rinteillä 

massaliikuntoja (Jonasson 1991: 1; Berthling ym. 2002). Usein tällaiset liikunnot luoki-

tellaan nopeiksi massaliikunnoiksi, eikä niitä voida kutsua solifluktioksi (Strömquist 

1983: 248–249; Lewkowicz 1988). Benedictin (1970: 215) mukaan solifluktioloobit 

voivat kuitenkin olla seurausta pienistä maanvyörymistä, joiden kehitystä solifluktio-

prosessit ovat jatkaneet. Tutkimusalueella löytyi jälkiä vanhoista vaihtelevan kokoisista 

maanvyörymistä, mutta myös uusia sortumia, jotka osoittivat rinteiden aktiivisuuden 

(kuva 16). Tällaiset tapaukset voivat synnyttää morfologisesti solifluktioloobeja tai lu-

menviipymäpainanteita muistuttavia muodostumia. Vanhojen maanvyörymien kohdalla 

oli oltava tarkkana, jottei niitä sekoitettu solifluktion tai nivaation aikaansaamiin muo-

dostumiin siinä tapauksessa, etteivät nämä prosessit niillä sittemmin olleet toimineet. 

 
Kuva 16. Äskettäin moreenirinteessä tapahtunut maanvyörymä Korkea-Jehkasin länsirinteellä 

jokilaakson reunalla. Syntyneen painanteen leveys on noin 4 metriä (27.8.2011). 

Solifluktion ohella kultakin tutkimusruudulta määritettiin esiintyykö sillä lumenviipy-

mäpainanteita. Painanteet pyrittiin tunnistamaan topografian (esim. Söderman 1980; 
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Rapp & Nyberg 1988), kasvillisuuden morfologian (Kozłowska & Rączkowska 2002) ja 

indikaattorilajien (ks. Price 1971) sekä sulamisvesijälkien perusteella (Ballantyne 1985; 

Christiansen 1998). Selkeästi käyttökelpoisimmaksi näistä osoittautui topografian tar-

kastelu. Paljakka-alueilla kasvillisuus koostui monin paikoin varvikosta, jonka korkeut-

ta tarkastelemalla pystyi tekemään oletuksia paikallisesta lumen enimmäissyvyydestä 

(ks. Ridefelt ym. 2011: 2050). Tätä voitiin hyödyntää arvioitaessa onko paikka lumen-

viipymäpainanteeksi luokiteltavissa. Joitain indikaattorikasvilajeja tunnistettiin toistu-

vasti lumenviipymäalueilta, joskaan nämä eivät missään tilanteessa toimineet määrittä-

misen ensisijaisena perusteena (ks. Kozłowska & Rączkowska 2002: 240–241). Sula-

misvesijäljistä oli apua lumenviipymäpainanteiden paikantamisessa etenkin hyvin myö-

hään sulaneiden lumenviipymien tapauksessa. 

Hirvaksen ym. (2000: 54) mukaan heidän tutkimansa lumenviipymän alapuolisel-

la pitkälle kesään lumen alla pysyvällä rinteellä rakkakivikko on väriltään harmaa vä-

häisen jäkäläkasvillisuuden vuoksi. Alemmas mentäessä jäkäläkasvillisuus lisääntyy ja 

kivikon väri muuttuu vihertävämmäksi. Tätä ilmiötä pystyttiin ohjeistavasti hyödyntä-

mään eroteltaessa lumenviipymien vaikutuksen alaisia rakkakivikkoalueita eli lumen-

viipymäpainanteita niistä, joilla normaalia pidempiaikaista lumipeitettä ei esiinny (ks. 

Hjort ym. 2007: 116). 

9.2. Tilastollisen mallinnuksen lähtökohdat 

Tilastollisella mallinnuksella pyritään pelkistämään informaatiota etsimällä suuresta 

muuttujajoukosta ilmiöitä tilastollisesti merkitsevästi selittävät tekijät (esim. Ranta ym. 

1994: 459; Guisan ym. 2002: 90–91; Luoto ym. 2010: 355). Tulosten realistisuuteen ja 

yleistettävyyteen vaikuttavat tutkielman eri vaiheisiin liittyvät virhelähteet (Ranta ym. 

1994). Virhe voi olla systemaattista eli harhaa tai satunnaista (Hurlbert 1984: 188). Vir-

hettä voivat aiheuttaa selittävien muuttujien valinta, käytetty mallinnusmenetelmä ja -

mittakaava, ympäristömuuttujien ja maantieteellisten muuttujien, eli topografisten ja 

koordinaattimuuttujien, yhteisvaikutuksen käsittely sekä sen alueen koko, jolle malli 

ekstrapoloidaan (Etzelmüller ym. 2001: 80; Luoto & Hjort 2006; Hjort & Marmion 

2008; Elith & Leathwick 2009). Epävarmuus on välttämätön osa ennustavaa monimuut-

tujamallinnusta ja tämänkaltainen tutkimus on perusteltua vain, jos tiedetään ennustei-

den tarkkuus (Pearce & Ferrier 2000: 244; Luoto ym. 2010: 358). Oleellinen lopputu-
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lokseen vaikuttava tekijä on tapa, jolla tutkimuskysymys on aseteltu eli mihin kysymyk-

siin tutkimuksen tahdotaan vastaavan, ja millä tavalla aineistoa on käytetty halutun kal-

taisten analyysien toteuttamiseksi. 

Mallinnuksessa käytettävien ympäristömuuttujien onnistunut valinta parantaa lo-

pullisten tulosten tulkittavuutta ja arviointia (Elith & Leathwick 2009). Selitettäviin 

ilmiöihin potentiaalisesti vaikuttavien muuttujien valinta on tehty aiempien tutkimusten 

ja kirjallisuuden pohjalta. Mallin onnistuneisuus riippuu myös käytetyn aineiston laa-

dusta. Laadun määrittää maastokartoituksen aikana tehtyjen havaintojen paikkansapitä-

vyys sekä topografisten, epäsuorien muuttujien tarkkuus, mikä riippuu puolestaan käy-

tetyn korkeusmallin tarkkuudesta ja tekniikoista, joita käytetään muuttujien johtamiseen 

(Florinsky 1998: 44; Guisan & Zimmermann 2000; Austin 2007: 6). Usein binäärinen 

selitettävä muuttuja on riittävä tutkimuksen tarkoitusta eli alueellista mallinnusta ajatel-

len. Tätä puoltaa se, että Hjort ja Luoto (2008) onnistuivat binääristä esiintymisaineistoa 

käyttäen arvioimaan periglasiaalisten ilmiöiden esiintymisen runsautta. Tällainen me-

nettely toimii heidän mukaansa sellaisissa tilanteissa, joissa saatavilla olevat ympäris-

tömuuttujat selittävät tutkittavaa ilmiötä hyvin voimakkaasti (ibid: 749). 

Ongelmana usean muuttujan käytössä on se, että muuttujat voivat korreloida tois-

tensa kanssa voimakkaasti. Ilmiötä kutsutaan multikollineaarisuudeksi. Voimakkaasti 

korreloivat muuttujat voivat lopullisissa analyyseissa kadottaa itsenäisen selityskykyn-

sä, jos niitä molempia käytetään yhtä aikaa (Guisan ym. 2002: 94; Luoto & Hjort 2006: 

283). Toisen muuttujan kanssa korreloivan muuttujan selityskykyyn vaikuttaa myös se, 

lisätäänkö se tyhjään malliin vai poistetaanko se alun perin kaikki muuttujat sisältävästä 

täydestä mallista (Crawley 2007: 328). Multikollineaarisuuden vaikutuksen minimoimi-

seksi on tunnistettava keskenään voimakkaasti korreloivat muuttujat. Tässä yhteydessä 

tarkastelu tehtiin korrelaatiomatriisin (liite 1) sekä VIF-arvojen (variance inflation fac-

tor) perusteella. Multikollineaarisuuden raja-arvona korrelaatiomatriisissa pidetään kor-

relaatiota ±0,7, jota suuremmat lukemat voivat aiheuttaa epävakautta malleihin (Metsä-

muuronen 2008: 62).   VIF-arvojen ei puolestaan tulisi ylittää arvoa viisi (Holopainen & 

Pulkkinen 2008: 279). 

Metsämuurosen (2008: 16–17) mukaan muuttujien välinen korrelaatiokerroin voi olla 

harhainen, jos muuttujat sisältävät selvästi poikkeavia havaintoja, tai jos niillä on toisen 

tai useamman asteen yhteys vastemuuttujaan, mikä ei näy korrelaatiomatriisissa. Poik-
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keavia havaintoja voi etsiä esimerkiksi box-plot-kaavioilla, joka koostuu 50 % havain-

noista sisältävästä suorakulmiosta ja kuvion ulkopuolelle jäävistä poikkeavista havain-

noista (ibid. 2008: 19). Poikkeavat havainnot eivät välttämättä ole virheitä aineistossa, 

vaan voivat olla aitoja mittaustuloksia. Epälineaarisia riippuvuussuhteita esiintyy ylei-

sesti luonnonilmiöitä kuvaavien muuttujien välillä (esim. Hjort & Luoto 2010), minkä 

vuoksi korrelaatiomatriisiin ei tule luottaa liiaksi. Käyräviivaiset yhteydet tulkitaan reg-

ressiomallinnuksen yhteydessä tuottamalla niitä kuvaavia vastekäyriä. 

Ympäristömuuttujien normaalijakautuneisuutta määrittävistä testeistä käytettiin 

Kolmogorovin-Smirnovin testiä, jossa vertailtiin havaittuja suhteellisia frekvenssejä 

normaalijakautuneisiin odotettuihin frekvensseihin (Ranta ym. 1994: 155–157). Näin 

saatiin testisuure, jonka merkitsevyyttä tarkastelemalla saatiin tietää onko aineisto nor-

maalisti jakautunut. Normaalijakautuneisuudella on otoskokoon sidotut merkitsevyyden 

raja-arvot, jotka saa selville Lilleforsin taulukosta löytyvällä laskukaavalla (ibid: 594). 

Taulukon mukaan käytettävällä 147 havainnon kalibraatioaineistolla merkitsevyyden 

raja-arvo on viiden prosentin riskirajalla 0,073. 

Mannin-Whitneyn U-testillä voidaan selvittää onko ympäristömuuttujien ja-

kaumien sijainnissa eroa binäärisen vastemuuttujan luokkien välillä (Ranta ym. 1994: 

195). Jos jakaumien sijainnissa on eroa, eli vaste- ja selittävän muuttujan välillä havai-

taan systemaattisuutta, voidaan sanoa että kyseisellä muuttujalla on vaikutusta vaste-

muuttujan esiintymiseen. Testi on parametriton eli se ei vaadi muuttujien normaalija-

kautuneisuutta (Holopainen & Pulkkinen 2008: 197).  

Tilastollinen hypoteesin testaus perustuu muuttujien välillä havaittavien erojen tai 

yhtäläisyyksien tilastolliseen merkitsevyyteen (Ranta ym. 1994). Solifluktion esiinty-

mistä mallinnettaessa tarkasteltavana hypoteesina toimii tutkimuskysymyksen asettelus-

sa esitetty oletus lumenviipymäpainanteiden vaikutuksesta solifluktion alueelliseen 

esiintymiseen. Täten tutkielman nollahypoteesi ja vastahypoteesi ovat seuraavanlaisia: 

H0= Lumenviipymäpainanteilla ei ole vaikutusta solifluktion esiintymiseen, 

H1= Nollahypoteesi kumotaan. Lumenviipymäpainanteilla on vaikutusta solifluktion 

esiintymiseen. 
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9.3. Mallinnusmenetelmät 

Kun tarkoituksena on tuottaa ennustekarttoja, on Austinin (2007: 15) mukaan 

suositeltavaa käyttää useampia mallinnusmenetelmiä. Tässä yhteydessä ennustekartat 

tehtiin GLM- ja GAM-mallinnuksilla. Mallit perustuvat perinteiseen lineaariseen reg-

ressioon, mutta ovat monilla tavoin niitä joustavampia (esim. Guisan & Zimmermann 

2000;  Crawley 2007; Elith & Leathwick 2009). Etenkin GLM on ollut paljon käytetty 

tilastollisen mallinnuksen menetelmä (Austin 2005; Luoto & Hjort 2005). Tilastolliset 

esiintymismallinnukset suoritettiin R 2.15.0 -ohjelmiston glm ja gam -toiminnoilla. 

GLM koostuu kolmesta komponentista: vastemuuttujasta, joka noudattaa määri-

tettävää virhejakaumaa, selittävien muuttujien vaikutuksen summasta eli lineaarisesta 

ennustajasta ja linkkifunktiosta (Crawley 2007: 512–514). Linkkifunktion avulla GLM 

pystyy soveltamaan useita erilaisia vastemuuttujan todennäköisyysjakaumia pelkän 

normaalijakauman sijasta (ibid: 511). Tämän ansiosta se pystyy käsittelemään luon-

nonilmiöille ominaista epälineaarisuutta (Guisan & Zimmermann 2000: 161; Hjort & 

Luoto 2010: 363). Malliin voidaan lisätä normaalisti jakautuneiden muuttujien lisäksi 

myös epälineaarisia ja multimodaalisia eli esimerkiksi kaksihuippuisia muuttujia (Gui-

san ym. 2002: 93). 

GAM on puoliparametrinen GLM:n laajennus. Puoliparametrisuus tarkoittaa sitä, 

että vaikka malli määrittää selittävien tekijöiden virhejakauman, on se vasteen kohdalla 

määritettävä etukäteen (Guisan ym. 2002: 93). Selittävän muuttujan ja vasteen välisen 

riippuvuussuhteen GAM laskee ilman etukäteen valittavaa riippuvuuden muotoa, minkä 

ansiosta se sopii hyvin tapauksiin, joissa riippuvuuden muotoa ei tiedetä (Crawley 2007: 

611). Tämä on menetelmän vahvuus verrattuna yleistettyihin lineaarisiin malleihin, jois-

sa mallinnukseen voi liittyä epätarkkuutta sopivia polynomiaalisia yhteyksiä määritettä-

essä (Guisan ym. 2002: 93).  

Selittävään muuttujaan lisättävän tasoitusfunktion ansiosta menetelmä sopii erityi-

sen hyvin epälineaaristen suhteiden tarkasteluun (Elith & Leathwick 2009: 686; Wood 

2012: 2681). Pehmennysfunktion voimakkuus määritetään vapausasteilla, joiden mää-

rän tulisi käydä hyvin yhteen aineiston koon kanssa, jottei toiminto ylisovittaisi mallia 

(Guisan ym. 2002: 93–94; Wood 2012: 2681). Korkean sovittuneisuutensa vuoksi 

GAM-malleja kutsutaan aineistosovitteisiksi (Guisan ym. 2002: 90). Tämä tarkoittaa 
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sitä, että ne toimivat hyvin tutkimusalueella, mutta ovat vaikeasti ekstrapoloitavissa eli 

siirrettävissä testiaineiston ulkopuolelle. Sekä GLM että GAM käyttävät linkkifunktiota, 

jonka avulla selitettävien muuttujien ja vasteen välinen yhteys luodaan  (ibid: 90). Link-

kifunktion tulee edustaa vastemuuttujan jakaumaa. Tämän tutkielman binääristen vas-

teiden kanssa on käytettävä logistista regressiota binäärisellä binomial -jakaumalla ja 

logit -linkkifunktiolla, joka on muotoa: 

E(Y)=LP, 

jossa E(Y) on vastemuuttujan Y ennustearvo, ja LP (linear predictor) muuttujajoukon 

yhteisvaikutuksen määrittämä lineaarinen ennustetermi (esim. Guisan ym 2002: 92). 

Kolmantena mallinnusmenetelmänä on hierarkkinen ositus, jonka avulla voidaan 

selvittää yksittäisten ympäristömuuttujien suhteellinen osuus mallin selittämästä vaihte-

lusta (Walsh & Mac Nally 2013: 8). Hierarkkisen osituksen etuihin kuuluu se, että sitä 

käyttäen muuttujien vaikutusta voidaan tutkia ilman multikollineaarisuuden vaikutusta, 

jota regressiomalleissa usein esiintyy (Hjort 2006: 48). Menetelmän heikkoutena on 

puolestaan se, ettei sillä voida tulkita epälineaarisia suhteita (Hjort & Luoto 2009: 331). 

Analyysin antamiin arvoihin ei tule keskittyä liikaa, vaan tärkein anti on muuttujien 

suhteelliset osuudet kaikkien muuttujien yhteisvaikutuksesta. Analyysi suoritetaan R-

ohjelman hier.part -toiminnolla (Walsh & Mac Nally 2012). Sovitusmenetelmänä 

käytettiin logaritmista todennäköisyyttä. 

9.3.1. Mallien kalibrointi 

Mallien kalibroinnilla tarkoitetaan tilastollista prosessia, jossa aineiston sisältämistä 

ympäristömuuttujista erotetaan vastemuuttujaa tilastollisesti merkitsevästi selittävät 

muuttujat. Merkitsevien muuttujien valinta voidaan suorittaa esimerkiksi poistotestien 

perusteella. Poistotestit valitsevat täydestä, eli kaikki muuttujat sisältävästä mallista, 

tilastollisesti merkitsevät muuttujat sen perusteella, miten kunkin muuttujan poistami-

nen vaikuttaa mallin selittämään vaihteluun (Crawley 2007: 325–327).  

Kalibrointi voidaan suorittaa myös lisäävällä kalibrointimenetelmällä (Holopainen 

& Pulkkinen 2008: 282). Muuttujia lisätessä on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että 

vahvasti keskenään korreloivien muuttujien tapauksessa yhden muuttujan selitysvoima 

voi olla erilainen riippuen siitä lisätäänkö se tyhjään malliin vai poistetaanko se täydestä 
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mallista (Crawley 2007: 328). Lisäävä ja poistava menetelmä voidaan myös yhdistää 

(ks. Luoto & Seppälä 2002). Askeltavassa menetelmässä selittäviä muuttujia lisätään 

niiden selittämän vaihtelun perusteella. Ensimmäisenä malliin lisätään muuttuja, joka 

selittää eniten vaihtelusta (Luoto & Hjort 2004; Metsämuuronen 2008: 94). Kalibroin-

nin jälkeen malliin voidaan lisätä potentiaalisesti merkitseviä tekijöitä, joiden merkitse-

vyys on lisäävässä vaiheessa voinut peittyä, sillä muuttujien keskinäiset korrelaatiot 

voivat vaikuttaa niiden selitysvoimaan (Hjort 2006: 46; Crawley 2007: 328). 

Kussakin testissä tarkastellaan miten poistettavan tai lisättävän muuttujan p-arvo 

käyttäytyy sisällytettäessä se malliin. P-arvo osoittaa mallin devianssin muutoksesta 

kertovan χ
2
-testin tuloksen tilastollisen merkitsevyyden (Guisan ym. 2002: 94). Muuttu-

ja on tilastollisesti merkitsevä, kun sen p-arvo laskee alle ennalta määrätyn merkitse-

vyyden raja-arvon (Holopainen & Pulkkinen 2008: 278; Metsämuuronen 2008: 107).  

Mallien kalibroinneissa käytettiin sallivaa 5 % p-arvon riskirajaa ja manuaalista kalib-

rointia, sillä tilastollisten ohjelmistojen tarjoamien automaattiset kalibraatiomenetelmät 

ovat herkkiä multikollineaarisuudelle. Herkkyys voi johtaa siihen, että kaksi keskenään 

korreloivaa muuttujaa voi pudota mallista, vaikka molemmilla niistä olisi merkitsevyyt-

tä (Guisan ym. 2002: 94).  

Akaiken informaatioteoriaan perustuva AIC-arvo kertoo mallin sovittuneisuudes-

ta. Mitä pienempi se on, sitä paremmin malli sovittuu käytettyyn aineistoon (Crawley 

2007: 353). Elithin ja Leathwickin (2009: 684) mukaan AIC sopii hyvin ennustamiseen 

käytettävien mallien kalibrointikriteeriksi. AIC-kalibrointia käytettiin lumenviipymä-

painannemallien kalibroinnissa.  

Vasteen vaihtelu on mahdollista saada hyvin tarkasti selitettyä lisäämällä toisen ja 

kolmannen asteen muuttujia tai GAM-sovitusfunktion vapausastetta nostamalla. Näin 

saadaan rakennettua selityskyvyltään hyvin voimakkaita malleja. Vaarana on kuitenkin 

ylisovittuminen, sillä selityskyvyn nouseminen tapahtuu usein mallin ennustuskyvyn ja 

yleistettävyyden kustannuksella. Valikoituneiden muuttujien realistisuus taustateorian 

kannalta on kuitenkin tärkeää arvioida kussakin tapauksessa erikseen (Elith ym. 2006: 

146). 
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9.3.2. Mallien evaluointi 

Monimuuttujamallinnuksella tehtyjen mallien hyvyyden testaus jakautuu kahteen osaan: 

sen kykyyn selittää aineiston vaihtelua ja luokitella esiintymishavainnot oikeisiin luok-

kiin. Mallin ennustuskyky määräytyy loppujen lopuksi mallinnettavan ilmiön luonteen 

ja selittävien muuttujien kausaalisuuden perusteella (Hjort & Marmion 2008: 348). Mal-

lien sisältävien rajoitusten ymmärtämiseksi sitä on tärkeää testata itsenäisellä aineistolla 

(ibid: 348). Kvantitatiivisten arvioiden lisäksi tulosten mielekkyyttä ja tulkittavuutta on 

tarkasteltava kriittisesti. 

Ensiksi selvitetään kalibroitujen GLM- ja GAM-mallien kyky selittää aineiston 

vaihtelua. Selityskyky (D
2
) saadaan laskettua kokonaisdevianssin ja selittämättä jääneen 

residuaalidevianssin avulla alla esitetyllä laskukaavalla (Guisan & Zimmermann 2000: 

166). Mallien suorituskykyä verrataan χ
2
-testillä, joka antaa selityskykyjen eron tilastol-

lisen merkitsevyyden. Jos tilastollisesti merkitsevää eroa löytyy, on toisen mallin seli-

tyskyky suurempi (Holopainen & Pulkkinen 2008: 205) sekä parempi ennustusta varten 

(Guisan & Zimmermann 2000: 167). 

D
2

 

 
Mallin oikeinluokittuneisuutta eli sitä, miten hyvin malli erottelee esiintymisruudut ruu-

duista, joissa ilmiötä ei esiinny selvitetään AUC-arvolla (Swets 1988; Hjort 2006: 47; 

Hjort & Marmion 2008: 347). AUC-arvo määritetään SPSS-ohjelmistossa piirrettävän 

ROC-käyrän (receiving operators curve) ja referenssilinjan väliin jäävän alueen perus-

teella. Alueen tulisi olla mahdollisimman suuri eikä linjojen tulisi seurata toisiaan. 

(Swets 1988: 1286–1287). Arvo vaihtelee välillä 0–1. Arvo 1 kertoo täydellisestä oi-

keinluokittuneisuudesta, 0,5 siitä, ettei luokittelu ole sattumanvaraista parempi ja tätä 

alemmat arvot satunnaista huonommasta erottelukyvystä (Elith ym 2006: 136). Hyvä 

oikeinluokittuneisuus ei kuitenkaan välttämättä kerro ennustearvojen luotettavuudesta 

(Pearce & Ferrier 2000: 226, 231). 

Monissa tapauksissa geomorfologisia muodostumia aikaan saavien prosessien 

voimakkaat keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja tilallis-ajallinen yhteys aiheuttavat sen, 

että tilastollisissa analyyseissa esiintyy spatiaalista autokorrelaatiota (Luoto & Hjort 
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2006: 283; Aalto ym. 2012). Kyseinen ilmiö tarkoittaa sitä, että tilallisesti lähellä toisi-

aan olevat havainnot muistuttavat toisiaan enemmän kuin niitä tilallisesti kauempana 

olevat havainnot (Legendre & Fortin 1989: 109–110). Voimakkaasti autokorreloitunut 

aineisto hankaloittaakin geomorfologisiin ilmiöihin vaikuttavien ympäristötekijöiden 

selvittämistä (Luoto & Hjort 2006: 283).  

Legendren ja Fortinin (1989: 132) mukaan ekologisessa tutkimuksessa voidaan 

lähtökohtaisesti olettaa esiintyvän spatiaalista autokorrelaatiota, minkä vuoksi ilmiötä 

on tarkasteltava asianmukaisilla testeillä. Spatiaalisen autokorrelaation vaikutusta mal-

lissa tarkastellaan residuaalien avulla laskettavalla Moranin I-indeksillä (ibid).  

9.3.3. Mallien ekstrapolointi 

Ennustemallien onnistuneisuutta tarkastellaan visuaalisesti ekstrapoloimalla eli sovitta-

malla mallit laajemmalle alueelle. Ekstrapolointialueeksi valittiin noin 140 neliökilo-

metrin laajuinen Ylä- ja Ala-Kilpisjärven lähialue Suomen puolella, jonne sijoittuvat 

kartoituksessa mukana olleiden tuntureiden lisäksi muun muassa Saana, Pikku-Malla ja 

Ailakkavaara. Kartoissa käytetään vertailun vuoksi sekä GLM- että GAM-mallinnusten 

tuloksia.  

Aluksi lasketaan lumenviipymäpainanteiden esiintymistodennäköisyys ekstrapo-

lointialueella R-ohjelmassa predict -komennolla sekä GLM- että GAM-mallilla. Ennus-

tearvot saadaan laskemalla kalibroitujen mallien regressiokertoimilla painotettu ympä-

ristömuuttujien summa eli lineaarinen termi (LP). Jotta esiintymistodennäköisyydet 

saataisiin esitettyä välillä 0–1, predict -komento laskee LP:n käänteisen linkkifunktion 

kaavalla (Guisan & Zimmermann 2000: 169): 

exp(LP)/[1+exp(LP)], 

Koska lumenviipymäpainanteista ei ole tietoa kartoittamattomien alueilta, solifluktion 

esiintymistodennäköisyyksien laskennassa hyödynnetään lumenviipymäpainannemal-

leilla laskettuja ennustearvoja. Käytettäväksi valittiin AUC-arvojensa puolesta parempi 

GAM-malli. Jotta ennustearvoja voitaisiin käyttää solifluktion regressioyhtälöissä, täy-

tyy ne muuttaa binäärisiksi, kuten alkuperäisessä kartoitusaineistossa. Muunnos tehtiin 

määrittämällä raja-arvo, jota käyttämällä binäärisiksi muutetut ennusteet vastaavat par-

haiten havaittuja arvoja (Guisan & Zimmerman 2000: 173). Saadut ennustearvot kerrot-
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tiin solifluktiomalleissa lumenviipymäpainannemuuttujan regressiokertoimella, ja las-

kettiin predict -komennolla ennusteet solifluktiolle. Ennustekartat ovat näiden arvojen 

muodostama todennäköisyyspinta. 

Kalibrointiaineiston ja ekstrapolointialueen ympäristömuuttujien tunnuslukujen 

vertailua varten tutkimusruutujen ulkopuolelta valittiin suuret vesistöt poislukien 10 000 

ruutua maa-alueilta tunnuslukujen laskemiseksi. Taulukko esitetään tulosten yhteydessä. 

Aineistojen eroja tarkastelemalla voidaan tunnistaa mahdolliset syyt, jotka potentiaali-

sesti heikentävät mallin ennustuskykyä ekstrapoloitaessa (Elith & Leathwick 2009: 

684).  

9.3.4. Spatiaalinen autokorrelaatio 

Residuaalit ovat ennustetun ja havaitun arvon eroja (Ranta ym. 1994: 409). Residuaalit 

eivät ole itsenäisiä eli niiden summa on nolla, kun mallissa on vakio, eikä niillä ole 

samanlaista varianssia (Venables & Ripley 1999: 217). Binääristä vastetta 

mallinnattaessa residuaalit eivät voi olla normaalisti jakautuneita (Luoto & Hjort 2004: 

328). Vaikka residuaalit eivät Venablesin ja Ripleyn (1999: 225) mukaan ole 

binääristen vasteiden yhteydessä kovin informatiivisia, voidaan niitä käyttää esimerkiksi 

spatiaalisen autokorrelaation tutkimiseen.  

Residuaaleille laskettiin Moranin I-indeksi Microsoft Excelin ROOKCASE-

laajennuksella (Sawada 1999). Moranin I:n arvo -1 kertoo täydellisestä negatiivisesta 

spatiaalisesta autokorrelaatiosta ja 1 positiivisesta spatiaalisesta autokorrelaatiosta. Nol-

lan kohdalla spatiaalinen rakenne on satunnaista. Etäisyysluokkien pituuksiksi määrite-

tään 300 metriä, joka on sama etäisyys, jolla tutkimusruudut toisistaan sijaitsevat. Ha-

vaintoruutujen sijainti riittävän kaukana toisistaan auttaa säilyttämään niiden itsenäisen 

luonteen ja minimoi spatiaalisen autokorrelaation vaikutuksen (Guisan & Zimmermann 

2000: 156). Autokorrelaatioarvot esitetään etäisyysluokkia vasten korrelogrammissa, 

jonka tulkinnassa keskitytään usein arvojen sijasta käyrien muotoihin (Legendre & For-

tin 1989: 112). 
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10. Tulokset 

Tulosten esittely alkaa aineiston tarkastelulla, minkä jälkeen suoritetaan vasteiden, soli-

fluktion ja lumenviipymäpainanteiden esiintymisen, tilastollinen mallinnus yleistetyllä 

lineaarisella ja yleistetyllä additiivisella mallilla. Ympäristömuuttujien suhteellista seli-

tysvoimaa tarkastellaan hierarkkisella osituksella. Lopuksi tehtyjen mallien tulokset 

esitetään solifluktion ja lumenviipymäpainanteiden esiintymistä kuvaavilla ennustekar-

toilla. 

10.1 Aineiston alustava tarkastelu 

10.1.1. Tunnusluvut 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vaste- ja ympäristömuuttujat, niiden analyysiohjel-

mistoissa käytetyt muuttujanimet ja yksiköt sekä tutkimusruutukohtaiset, 25 pikselin 

keskiarvosta johdetut tunnusluvut (taulukko 1). Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty 

koko aineistoa eli 221 havaintoa.  

Taulukko 1. Vaste- ja ympäristömuuttujat analyysinimineen ja yksiköineen sekä tutkimusruutu-

kohtaisia tunnuslukuja (n=221). SOLIFbin tarkoittaa maastossa kartoitettua binääristä solifluk-

tiomuuttujaa ja LVPbin maastokartoitettua binääristä lumenviipymäpainannemuuttujaa. 

MEAN_elev tarkoittaa tutkimusruudun keskimääräistä korkeutta merenpinnasta, MEAN_slope 

keskimääräistä rinteen kaltevuutta, STD_curv kaarevuuden keskihajontaa eli topografista hetero-

geniaa, MEAN_twi keskimääräistä topografista kosteusindeksiä, MEAN_eastness rinteen keski-

määräistä suuntaa itäisyysarvona, MEAN_ndvi keskimääräistä NDVI-indeksiä, MEAN_ndsi kes-

kimääräistä NDSI-indeksiä ja MEAN_solarrad keskimääräistä auringon säteilyä. 

Muuttujat Yksikkö Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Solifluktio (SOLIFbin) 0/1 0 1 0,89 0,32 

Lumenviipymäpainanne 

(LVPbin) 
0/1 0 1 0,93 0,25 

Korkeus merenpinnasta 

(MEAN_elev) 
m 570,6 947,8 788,8 100,0 

Rinteen kaltevuus 

(MEAN_slope) 
° 0,8 27,0 10,5 5,8 

Topografinen heteroge-

nia (STD_curv) 
 0,03 0,52 0,16 0,07 

TWI (MEAN_twi) 
 4,55 10,77 6,97 0,998 

Itäisyys 

(MEAN_eastness) 
 -1 1 -0,05 0,73 

NDVI (MEAN_ndvi) 
 -0,07 0,49 0,22 0,13 

NDSI (MEAN_ndsi)  -0,38 0,05 -0,29 0,06 

Auringonsäteily 

(MEAN_solarrad) 
MJcm

-2
a

-1
 0,24 0,67 0,46 0,08 
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10.1.2. Muuttujien välinen korrelaatio 

Koko aineistosta tehdystä korrelaatiomatriisista (liite 1) käy ilmi yksittäisten vaste- ja 

ympäristömuuttujien välinen Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin. Lopullisista ana-

lyyseista suljettiin pois alun perin aineistoon kuulunut suhteellinen korkeus, joka korre-

loi voimakkaasti (Spearmanin korrelaatio 0,985) rinteen kaltevuuden kanssa sekä poh-

joisuusmuuttuja, joka korreloi vahvasti NDSI-muuttujan (0,715) ja auringon säteily-

muuttujan (0,828) kanssa. Pohjoisuusmuuttujan sijasta valittiin itäisyysmuuttuja, jonka 

itsenäinen selitysvoima oli suurempi ja korrelaatio muiden muuttujien kanssa vähäi-

sempi. Jäljelle jäävien muuttujien välillä korrelaatio ei ole näin voimakasta, joskin au-

ringon säteilyn ja lumi-indeksin (-0,689) sekä keskikorkeuden ja kasvillisuusindeksin (-

0,669) korrelaatiot ovat lähellä raja-arvoa. Nämä kaikki jätettiin muuttujajoukkoon nii-

den potentiaalisen merkityksen vuoksi. 

Suhteellinen korkeus ja rinteen kaltevuus olivat VIF-arvojen perusteella mukaan 

hyvin korkeat VIF-arvot (> 70), mikä varmistaa suhteellisen korkeuden poiston mielek-

kyyden. Poiston jälkeen rinteen kaltevuuden VIF-arvo laski alle kahden. Analyyseihin 

sisällytettävistä muuttujista korkeimman arvon 4,50 sai keskikorkeus, joka on sekin alle 

multikollineaarisuuden rajan.  

10.1.3. Jakaumat 

Osa analyysiin sisälletyistä muuttujista on Kolmogorovin-Smirnovin testin mukaan 

normaalijakautuneita (kuva 17). Epänormaalisti jakautuneista muuttujista rinteen kalte-

vuus (kuva 17B), topografinen heterogenia (kuva 17C) ja NDSI (kuva 17D) ovat lähellä 

normaalijakautuneisuutta, kun taas itäisyysmuuttuja (kuva 17F) on selvästi kaksihuip-

puinen. 
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Kuva 17. Ympäristömuuttujien jakaumat histogrammein esitettyinä. Käyrä kuvaa normaalijakau-

tuneisuutta. 

 

10.1.4. Univariaattianalyysi 

Mannin-Whitneyn testin perusteella tilastollisesti erittäin merkitseviä eroavaisuuksia 

solifluktion suhteen kävi ilmi korkeuden (p=0,005) ja rinteen kaltevuuden kohdalla 

(p<0,000). Kuvan perusteella voidaan sanoa, että solifluktio yleistyy korkeuden sekä 

rinteen kaltevuuden kasvaessa (kuva 18). 

 

Kuva 18. Mannin-Whitneyn testin perusteella solifluktion suhteen merkitsevät tekijät A) korkeus 

merenpinnasta ja B) rinteen kaltevuus box-plot-kaavioina. 

 

Lumenviipymäpainanteiden esiintymisen suhteen tilastollisesti merkitsevää eroa viiden 

prosentin riskirajalla havaittiin rinteen kaltevuuden (p=0,010) ja topografisen hetero-

A B 



52 

 

 

genian (p=0,041) yhteydessä (kuva 19). Painanteet yleistyvät rinteen kaltevuuden kas-

vaessa ja topografisen heterogenian kasvaessa. Topografinen heterogenia sisältää joitain 

poikkeavia havaintoja, jotka kuitenkin jätetään analyyseihin. 

  

Kuva 19. Mannin-Whitneyn testin perusteella lumenviipymäpainanteiden suhteen merkitsevät 

tekijät rinteen kaltevuus ja topografinen heterogenia box-plot -kaavioina 

 

10.2. Solifluktion esiintymismallinnus 

10.2.1. Yleistetty lineaarinen malli 

Kalibrointikriteerinä käytettiin p-arvoa 0,05 merkitsevyysrajalla. Epälineaaristen suh-

teiden tarkastelemiseksi lineaarisen termin lisäksi käytettiin muuttujien toisia ja kol-

mansia polynomiaalisia asteita. GLM-malliin päätyivät binäärinen lumenviipymä-

painannemuuttuja (x
1
), keskikorkeus (x

2
), keskikorkeuden toinen aste (x

3
) sekä rinteen 

kaltevuus (x
4
). Alla on esitetty mallin tuottama regressioyhtälö, jossa näkyy kunkin ym-

päristömuuttujan regressiokerroin. Korkeuden toista astetta lukuunottamatta jokaisen 

muuttujan vaikutuksen suunta oli positiivinen eli solifluktion esiintyminen yleistyy nii-

den saadessa korkeampia arvoja. Yhtäkään kolmannen asteen muuttujaa ei sisältynyt 

malleihin. Malli selittää noin 63,1 % solifluktion esiintymisen vaihtelusta. 

 

Logit (Y)= -64,930 + 4,489 x
1
+ 0,148 x

2 
– 0,0001 x

3
+ 0,500× x

4 

 

 

B 
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10.2.2. Yleistetty additiivinen malli 

GAM-mallinnuksessa vapausasteiden määräksi tuli määrittää vähintään neljä, jotta saa-

tiin käyräviivaisia suhteita. Tätä vähemmällä vapausasteiden määrällä suhteet jäivät 

lineaarisiksi ja selitysasteet huomattavasti alhaisemmiksi. Kun vapausaste nostettiin 

viiteen, selitysaste pieneni ja aineisto näytti käyrien perusteella ylisovittuvan. Binääri-

sen lumenviipymäpainannemuuttujan kanssa sovitusfunktiota ei voida käyttää, sillä va-

pausasteiden määrä ei voi olla suurempi kuin muuttujien mahdollisten erilaisten arvo-

jen. P-arvon viiden prosentin riskirajalla kalibroituun malliin selittäviksi muuttujiksi 

päätyivät lumenviipymäpainannemuuttuja, rinteen kaltevuus ja keskikorkeus. Vain kes-

kikorkeus osoitti epälineaarista suhdetta vasteeseen. Rinteen kaltevuuden vapausasteek-

si jäi 1, eli suhde vasteeseen oli lineaarista.  

Solifluktiomalleja on vertailu taulukossa 2, josta selviää niihin valikoituneet 

muuttujat, niiden selitysaste sekä AUC-arvo keskivirheineen kalibrointi- ja evaluointi-

aineistoille. Ilman lumenviipymäpainannemuuttujaa kalibroidut mallit on esitetty taulu-

kon 2 alaosassa.  Niihin valikoituivat samat muuttujat kuin lumenviipymäpainanteet 

sisältäneisiin malleihin lukuun ottamatta itse lumenviipymäpainannemuuttujaa, jonka 

sijasta GLM-malliin päätyi NDSI. GAM-malliin jäivät vain korkeus ja rinteen kalte-

vuus. Mallien selitysasteet laskivat poiston myötä selkeästi ja AUC-arvot hieman. 

Taulukko 2. Solifluktiota ennustavien GLM (yleistetty lineaarinen malli) ja GAM (yleistetty addi-

tiivinen malli) -mallien vertailu. LVPbin tarkoittaa binääristä lumenviipymäpainannemuuttujaa, 

MEAN_elev korkeuden keskiarvoa, MEAN_ndsi NDSI:n keskiarvoa ja MEAN_slope rinteen kalte-

vuuden keskiarvoa. 

LVPbin ja ympäristömuuttujat GLM  GAM  

Malliin valikoituneet ympäristömuuttujat 

LVPbin, 

MEAN_elev, 

MEAN_elev^2, 

MEAN_slope 

LVPbin, 

s(MEAN_elev), 

s(MEAN_slope) 

Selitetty vaihtelu % 63,1 62,8 

AUC keskivirheineen kalibrointiaineistolle 0,967 ± 0,022 0,962 ± 0,027 

AUC keskivirheineen evaluointiaineistolle 0,950 ± 0,024 0,957 ± 0,022 

Vain ympäristömuuttujat GLM  GAM  

Malliin valikoituneet ympäristömuuttujat 

MEAN_elev, 

MEAN_elev^2, 

MEAN_slope, 

MEAN_ndsi 

s(MEAN_elev), 

s(MEAN_slope) 

Selitetty vaihtelu % 52,6 44,9 

AUC keskivirheineen kalibrointiaineistolle 0,950 ± 0,024 0,934 ± 0,026 

AUC keskivirheineen evaluointiaineistolle 0,919 ± 0,034 0,942 ± 0,026 
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Voimakkaampien, lumenviipymäpainannemuuttujan sisältäneisiin GLM- ja GAM-

malleihin valikoituneiden samojen muuttujien seurauksena mallien evaluointiaineistolle 

laskettujen ennusteiden välinen Spearmanin korrelaatio oli korkea (0,995). Pelkät ympä-

ristömuuttujat sisältäneiden mallien ennusteiden vastaava korrelaatio oli hieman mata-

lampi (0,947). Mallien selitysasteiden eroa vertailtiin χ
2
 -testillä, jonka p-arvon 0,025 

mukaan GLM-mallin selitysaste oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi. GAM-mallin 

vastekäyrällä kuvataan korkeuden ja rinteen kaltevuuden suhdetta vasteeseen (kuva 20). 

Kuvasta 20 käy ilmi solifluktio yleistyminen noin 750 metriin asti, minkä jälkeen sen 

esiintyminen tasoittuu. Rinteen kaltevuuden kasvu taas nostaa esiintymistodennäköi-

syyttä lineaarisesti suurella kulmakertoimella. 
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Kuva 20. GAM -mallin vastekäyrät A) korkeuden (MEAN_elev) ja B) rinteen kaltevuuden 

(MEAN_slope) vaikutuksesta solifluktion esiintymiseen. 

 

10.2.3. Hierarkkinen ositus 

Hierarkkisessa osituksessa suurimmat yksittäisten muuttujien suhteelliset selitysvoimat 

olivat samoilla kolmella muuttujalla, jotka valikoituivat GLM- ja GAM-malleihin. 

Kaikkein suurin selitysvoima oli kartoitetuilla lumenviipymäpainanteilla (~30 %), mitä 

seuraavat rinteen kaltevuus (~28 %) ja korkeus  (~27 %). Kolmikon selitysvoimat olivat 

huomattavasti muita analyyseissa mukana olleita muuttujia korkeampia. Niiden 

selitysvoima jäi alle 5 prosenttiin (kuva 21).  

A B 



55 

 

 

 

Kuva 21. Solifluktiomallinnuksessa mukana olleiden ympäristömuuttujien itsenäiset prosentuaali-

set selitysvoimat. LVPbin on binäärinen lumenviipymäpainnemuuttuja, MEAN_slope rinteen kal-

tevuus, MEAN_elev korkeus, MEAN_ndvi kasvillisuusindeksi NDVI, MEAN_eastness itäisyys, 

MEAN_twi topografinen kosteusindeksi, MEAN_ndsi lumi-indeksi NDSI, MEAN_solarrad aurin-

gon säteily ja STD_curv topografinen heterogenia. 

10.3. Lumenviipymäpainanteiden esiintymismallinnus 

10.3.1. Yleistetty lineaarinen malli 

Lumenviipymäpainanteiden esiintymistä ennustavan yleistetyn lineaarisen mallin kalib-

rointi suoritettiin poistavalla menetelmällä AIC-arvoon perustuen. P-arvon perusteella 

vain rinteen kaltevuus osoittautui merkitseväksi. Malliin sisältyivät seuraavat muuttujat: 

rinteen kaltevuus (x
1
), itäisyys (x

2
) ja topografinen heterogenia (x

3
). Malli selittää 24,4 

% vaihtelusta.  Kaikkien muuttujien vaikutus on positiivista eli lumenviipymäpainantei-

den esiintyminen yleistyy muuttujien saadessa korkeampia arvoja. Muuttujien poistami-

nen ei vaikuttanut yhdenkään muuttujan kohdalla vaikutuksen suuntaan. Toisen ja kol-

mannen asteen muuttujat eivät tuoneet lisäarvoa. 

 

Logit(Y)= -0,245 + 0,260 x
1
+ 1,250 x

2
+ 11,797 x

3 

 

10.3.2. Yleistetty additiivinen malli 

GAM-malli kalibroitiin poistavalla menetelmällä AIC-arvoon perustuen. Suurimmaksi 

vapausasteeksi määritettiin neljä. Vapausasteen nostamisesta huolimatta muuttujien 

vapausasteet jäivät yhteen. Malliin valikoituivat rinteen kaltevuus, itäisyys ja topografi-
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nen heterogenia. Kuvassa 22 on kaikkien malliin valikoituneiden muuttujien vaste-

käyrät. Ainoan epälineaarista yhteyttä osoittaneen muuttujan, topografisen heterogenian 

kohdalla nähdään taitekohta arvon 0,2 kohdalla, jonka jälkeen vasteen yleistyminen 

hieman tasaantuu. Yhteys vasteeseen on kuitenkin lähes lineaarista (taulukko 3). Itäi-

syyden vaikutus vasteeseen on heikkoa, kun taas rinteen kaltevuudella on merkittäväm-

pi rooli (kuva 22).  

 

Kuva 22. GAM-mallista piirretyt vastekäyrät A) topografisen heterogenian (STD_curv), B) itäisyy-

den (MEAN_eastness) ja C) rinteen kaltevuuden (MEAN_slope) vaikutuksesta lumenviipymä-

painanteiden esiintymiseen. 

GLM ja GAM-mallien samojen muuttujien ja epälineaaristen suhteiden lähes täydelli-

sen puuttumisen seurauksena ennusteiden välinen Spearmanin korrelaatio oli erittäin 

korkea (0,995). Selitysasteiden eroa vertaavan χ
2
-testin perusteella mallien välillä ei ole 

tilastollista eroa. AUC-arvojensa perusteella mallit luokittelevat havainnot hyvin ja ovat 

suhteellisen vakaita. GAM-malli oli hieman GLM:ää vakaampi. GLM ja GAM-

mallinnusten tulokset on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Lumenviipymäpainanteita ennustavien GLM (yleistetty lineaarinen malli) ja GAM –

mallien (yleistetty additiivinen malli) vertailu. Ympäristömuuttujista MEAN_slope on rinteen kal-

tevuus, MEAN_eastness itäisyys ja STD_curv topografinen heterogenia. 
 

Mallinnusmenetelmä GLM GAM 

Malliin valikoituneet ympäristömuuttujat 

MEAN_slope, 

MEAN_eastness, 

STD_curv 

s(MEAN_slope), 

s(MEAN_eastness), 

s(STD_curv) 

Selitetty vaihtelu % 24,4 25,6 

AUC keskivirheineen kalibrointiaineistol-

le 
0,866 ± 0,058 0,876 ± 0,058 

AUC keskivirheineen evaluointiaineistolle 0,909 ± 0,040 0,898 ± 0,042 

 

A B C 



57 

 

 

10.3.3. Hierarkkinen ositus 

Kuvasta 23 käy ilmi kolme selittävää muuttujaa, rinteen kaltevuus, itäisyys ja 

topografinen heterogenia, joilla oli selkeästi muita muuttujia suurempi suhteellinen 

selitysvoima.  Erityisen korkea se oli rinteen kaltevuudella, joka selitti noin 40 % mallin 

selittämästä vaihtelusta. Samat muuttujat valikoituivat myös GLM- ja GAM-

mallinnuksiin.  Muiden muuttujien vaikutus oli hyvin pientä. 

 
Kuva 23. Lumenviipymäpainannemallinnuksessa käytettyjen ympäristömuuttujien suhteelliset 

prosentuaaliset selitysvoimat. MEAN_slope on rinteen kaltevuus, MEAN_eastness itäisyys, 

STD_curv topografinen heterogenia, MEAN_ndsi lumi-indeksi NDSI, MEAN_solarrad auringon 

säteily, MEAN_twi topografinen kosteusindeksi, MEAN_ndvi kasvillisuusindeksi NDVI ja 

MEAN_elev korkeus. 

 

 

10.2.4. Ennustekartoitus 

Tässä kappaleessa esitetään solifluktion esiintymistodennäköisyyttä kuvaava ennuste-

kartta GLM-mallin ennusteilla pohjalta, koska sillä oli χ
2
-testin perusteella GAM-mallia 

suurempi selitysaste. Lumenviipymäpainannemallien kohdalla merkitsevää eroa seli-

tysasteissa ei ollut, mutta GAM-malli oli AUC-arvojensa puolesta vakaampi. Tämän 

johdosta GAM-mallilla tehtyjä ennusteita käytetään solifuktion ennustekartoissa binää-

risen lumenviipymäpainannemuuttujan tilalla. Heikommilla malleilla tehdyt kartat esite-

tään liitteissä 2 ja 3. 
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Taulukossa 4 on vertailtu kalibroinnissa käytetyn aineiston (N=147) ja ekstrapolointiai-

neiston (N=10 000) tunnuslukuja. Huomattava ero kartoitetun aineiston ja ekstrapoloin-

tialueen välillä oli jyrkimmän rinteen kohdalla. Saanan pahtarinteiltä löytyi aineiston 

mukaan yli 41 asteen rinteitä, kun kalibrointiaineistossa suurin kaltevuus oli 25,6 astet-

ta. Myös Saanan huippu erottuu noin 75 metriä korkeampana kuin kartoitetun aineiston 

korkein arvo. Ekstrapolointiaineistossa esiintyi topografialtaan hyvin heterogenisia 

paikkoja. Maksimiarvo oli ekstrapolointialueella noin 34 prosenttia suurempi kuin kar-

toitetuissa ruuduissa. Itäisyys saavutti maksiminsa ja miniminsä molemmilla alueilla, 

mutta ekstrapolointialueen keskiarvo -0,22 kertoo läntisten rinteiden suuremmasta 

osuudesta. Auringon säteilyn maksimiarvot saavutettiin Saanan eteläisen pahtarinteen 

korkeimmassa kohdassa (taulukko 4). 

Taulukko 4. Ympäristömuuttujien tutkimusruutukohtaisia tunnuslukuja kalibrointi- ja ekstrapo-

lointiaineistossa. *) korkeusmallin laskemisessa käytettiin 460 metrin alaraja-arvoa, jotta Kilpis-

järven pinnan alapuoliset osat eivät tulisi mukaan. 

Ympäristömuuttuja Kalibrointiaineisto Ekstrapolointiaineisto 

Korkeus (m) 

keskiarvo: 787,6 

max: 947,8 

min: 570,6 

keskiarvo: 616,8 

max:1024,3 

min:460,0* 

Rinteen kaltevuus 

keskiarvo:10,6 

max:25,6 

min:0,8 

keskiarvo: 9,2 

max: 41,7 

min: 0,002 

Topografinen hetero-

genia 

keskiarvo:0,16 

max:0,52 

min:0,03 

keskiarvo:0,18 

max:0,86 

min:0,0001 

TWI 

keskiarvo: 6,99 

max:10,77 

min: 4,55 

keskiarvo: 10,11 

max: 19,94 

min: 7,33 

Itäisyys 

keskiarvo:-0,06 

max:1 

min:-1 

keskiarvo:-0,22 

max:1 

min:-1 

NDVI 

keskiarvo:0,23 

max:0,49 

min:-0,06 

keskiarvo:0,38 

max:0,67 

min:-0,38 

NDSI 

keskiarvo:-0,29 

max:-0,12 

min:-0,38 

keskiarvo:-0,26 

max:0,66 

min:-0,40 

Auringon säteily 

keskiarvo: 0,46 

max: 0,67 

min: 0,24 

keskiarvo: 0,48 

max:0,82 

min: 0,17 

 

Ennustekartasta (kuva 24) käy ilmi solifluktion laaja-alainen levinneisyys. Sen esiinty-

misen todennäköisyys on hyvin suurta tuntureiden kaikilla rinteillä tietyn korkeuden 

jälkeen. Etenkin jyrkät rinteet ovat kartan mukaan esiintymiselle otollisia. Tasaisilla 

paikoilla esiintyminen vähenee tuntureiden tasaisilla lakialueilla, kuten myös alueen 
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eteläreunan Laassavaaralla, jossa korkeus merenpinnasta on noin 300 metriä kartoitettu-

ja tuntureita alempi. 

 
Kuva 24. Solifluktion esiintymistodennäköisyys GLM-mallinnuksen perusteella. 
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Lumenviipymäpainanteiden ennustekartta osoittaa myös näitä muodostumia löytyvän 

tutkimusalueelta kattavasti. Kaikkein todennäköisimmät esiintymisalueet ovat tunturei-

den rinteillä – tasaisemmilla alueilla todennäköisyys laskee. Esiintymisalueet vastaavat 

paljolti solifluktion levinneisyyttä (kuva 25). 

 
Kuva 25. Lumenviipymäpainanteiden esiintymistodennäköisyys GAM-mallinnuksen perusteella. 
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10.4. Spatiaalinen autokorrelaatio 

Solifluktiomallien tapauksessa korrelogrammissa ei ole nähtävissä etäisyyden funktiona 

tapahtuvaa muutostrendiä arvojen pysyessä nollan molemmilla puolilla (kuva 26). Suu-

rimmat arvot ovat noin 0,1 ja ne esiintyvät 2 200 metrin kohdalla. Tilastollisesti merkit-

seviä viiden prosentin riskirajalla ovat rasteilla merkityt kolme arvoa. Samat arvot olivat 

merkitseviä sekä GLM että GAM-mallin kohdalla. Lumenviipymäpainannemallien 

kohdalla heikko trendi on huomattavissa. Arvot laskevat lähtöpisteen 0,13 arvoista alas-

päin aina -0,10 arvoihin. Tilastollisesti merkitsevä on vain etäisyysluokan 300–600 arvo 

molempien mallien tapauksessa. Z-arvot 2400 metristä eteenpäin olivat kuitenkin lähel-

lä 0,05 merkitsevyyden raja-arvoa. GLM ja GAM -mallien välillä eroa ei kummankaan 

korrelogrammin käyrän kohdalla ilmennyt (kuva 26). 

 
Kuva 26. Korrelogrammi mallinnusten spatiaalista autokorrelaatiota ilmaisevista Moranin I-

arvoista. Tilastollisesti 5 % riskirajalla merkitsevät on merkitty × -symbolilla. GLM (generalized 

linear model) tarkoittaa yleistettyä lineaarista mallia ja GAM (generalized additive model) 

yleistettyä additiivista mallia. Lyhenne LVP tarkoittaa puolestaan lumenviipymäpainannetta. 

 

 

 

metriä 
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11. Tulosten tarkastelu 

11.1. Solifluktio 

Solifluktiomallinnuksen kohdalla voidaan hylätä nollahypoteesi, jonka mukaan lumen-

viipymäpainanteet eivät selitä solifluktion esiintymistä. Sen lisäksi solifluktion esiinty-

miseen vaikuttivat sekä GLM- että GAM-mallin mukaan keskikorkeuden nousu ja rin-

teen kaltevuuden kasvu. Koska nämä kolme muuttujaa osoittautuivat myös hierarkkisen 

osituksen perusteella merkitsevimmiksi, voidaan niiden nähdä olevan solifluktion 

kannalta hyvin merkitseviä. Jäljelle jääneet muuttujat selittivät hierarkkisen osituksen 

mukaan hyvin vähän mallin selittämästä vaihtelusta, joten niiden poisjääntiä malleista 

voidaan pitää realistisena. Solifluktiomallien kalibroinnit tehtiin p-arvon perusteella. 

Kalibrointikriteerin valintaan vaikutti se, että  AIC-arvon perusteella tehdyt mallit 

ylisovittuivat aineistoon. Suuresta selitysasteestaan huolimatta ne eivät soveltuneet 

ennustamiseen, vaan olivat AUC-arvojensa puolesta epävakaita. 

GAM-malliin valikoituivat samat muuttujat kuin GLM-malliin. Keskikorkeuden 

nousu osoitti epälineaarista yhteyttä vasteeseen, kun taas rinteen kaltevuuden kasvun 

vaikutus oli lineaarista. Keskikorkeuden perusteella tehdyn vastekäyrän mukaan soli-

fluktio yleistyy noustaessa tuntureita ylöspäin noin 750 metriin asti, minkä jälkeen sen 

esiintyminen tasoittuu (kuva 20). Teorian pohjalta solifluktion väheneminen on ymmär-

rettävissä, sillä tutkittujen tunturien laet ovat tasaisia ja niillä on ohuempi maaperä kuin 

rinteillä (ks. Ridefelt ym. 2011: 2051). 

Topografisten muuttujien, keskikorkeuden ja rinteen kaltevuuden, kohdalla tulok-

set olivat odotettavissa aiempien tutkimusten perusteella (esim. Hjort 2006; Hjort & 

Luoto 2010; Ridefelt ym. 2010; Aalto 2011).  Korkeutta ei voida kuitenkaan pitää itses-

sään suorana vaikuttimena, vaan se toimii monen muun korkeuden funktiona muuttuvan 

tekijän edustajana (Luoto & Hjort 2006: 291, 2010: 369; Austin 2007: 6; Elith & 

Leathwick 2009: 685). Yksi tärkeimmistä on lämpötila, jonka termisen gradientin mu-

kainen lasku mahdollistaa lumen säilymisen tunturien ylärinteillä alavampia paikkoja 

pidempään, ja pidentää siten solifluktion aktiivisimman kauden pituutta.  

Toisaalta myös tuulisuus kasvaa ylöspäin noustaessa. Kovan tuulen vuoksi laajat 

alueet tuntureiden huipuilla ovat lähes lumettomia lumen kasaantuessa lumenviipymä-
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painanteisiin (Price 1981: 107–108; Autio & Heikkinen 2002: 63).  Hugenholtz ja Lew-

kowicz (2002) esittävät myös maa-aineksen raekoon ja kosteuden muuttuvan korkeuden 

funktiona, jotka nekin ovat prosessitasolla solifluktion toiminnan kannalta oleellisia 

muuttujia. Ympäristömuuttujien suhde vasteeseen on vastaavankaltaisissa tutkimuksissa 

lineaarista useammin epälineaarinen (Hjort & Luoto 2010: 369). Tässä epälineaaristen 

vaikutus oli kuitenkin vähäinen, mikä voi johtua spatiaalisesti suhteellisen karkeasta 

maisematason tarkastelutavasta tai aineiston koosta. Hjortin ja Luodon (2010: 369) mu-

kaan epälineaariset yhteydet yleistyvät prosessitasolla ja suurempien otoskokojen myö-

tä. 

Pääasiallisen hypoteesin puitteissa lumenviipymäpainanteita käsiteltiin epäsuorina 

kosteusindikaattoreina niihin kerääntyvän lumen vuoksi. Voi olla, että kosteuden vaiku-

tus tuli ilmi ainoastaan sen kautta, sillä esimerkiksi topografinen kosteusindeksi ei eräis-

tä muista tutkimuksista poiketen noussut solifluktiota selittäväksi tekijäksi (vrt. Jaesche 

ym. 2003; Ridefelt 2009; Hjort & Luoto 2010). Tämä voi johtua mallinnusresoluutiosta 

ja siitä, että indeksi laskettiin korkeusmallista suorien mittausten sijaan. Prosessitasolla 

mitatun kosteusmuuttujan voi odottaa osoittautuvan merkitseväksi solifluktion toimin-

nan kannalta. Lumenviipymäpainanne on luonteeltaan myös topografinen muuttuja, 

minkä vuoksi se saattoi sisältää topografisen heterogenian vaikutusta. Tämä mahdolli-

sesti esti topografisen heterogenian sisältymisen malleihin. 

Mallien AUC-arvot kertoivat erinomaisesta oikeinluokittuneisuudesta (Swets 

1988: 1292). Todennäköisyys, että GLM- ja GAM-mallit luokittelevat satunnaiset ha-

vainnot oikeisiin luokkiin oli yli 95 % (esim. Elith ym 2006: 136). Mallit ovat myös 

vakaita, sillä kalibrointi- ja evaluointiaineistoille lasketut AUC-arvot poikkeavat toisis-

taan GLM-mallin kohdalla 1,7 % ja GAM-mallin kohdalla vain 0,5 %. Mallit siis anta-

vat tasalaatuisia ennusteita sovellettaessa sitä toisilla alueilla. Yleistettävyyttä voi kui-

tenkin vähentää se, ettei evaluointiaineisto ollut täysin itsenäinen kalibrointiaineistosta. 

Lumenviipymäpainanteiden merkityksen tarkastelemiseksi kalibroitiin solifluk-

tiomallit, joissa se oli poistettu muuttujajoukosta. Pelkistä ympäristömuuttujista koostu-

neiden mallien selityskyky laski GLM-mallin kohdalla 10,5 % ja GAM:n kohdalla lähes 

18 % (taulukko 2). Tämä kertoo lumenviipymäpainanteiden esiintymisen tärkeydestä 

solifluktion esiintymisen kannalta. Myös hierarkkisen osituksen perusteella lumenvii-

pymäpainanteet olivat tärkein solifluktion esiintymistä selittävä tekijä noin 30 prosentin 
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osuudellaan mallin selittämästä vaihtelusta (kuva 21). GLM-mallissa merkitseväksi 

osoittautunut NDSI selitti poistetun lumenviipymäpainannemuuttujan kosteuteen tai 

topografiaan liittyvää vaikutusta, mutta ei ollut selityskyvyltään yhtä voimakas. Indeksi 

voidaan kuitenkin nähdä potentiaaliseksi lumenviipymäpainanteiden indikaattoriksi, ja 

sitä kautta tuovan lisäarvoa solifluktiomallinnuksiin. 

Pelkät topografiset muuttujat selittivät solifluktion esiintymistä voimakkaasti. 

Niiden korkea selitysvoima perustuu siihen, että ne määrittävät suurissa määrin lumen 

ja kosteuden alueellista levinneisyyttä, jotka puolestaan ohjaavat maaperän lämpötila- ja 

kosteusolosuhteita (Etzelmüller ym 2001: 88; Harris ym. 2011). Valikoituneet selittävät 

muuttujat voivat selittää jossain määrin samoja ilmiöitä. VIF-testin perusteella ne eivät 

kuitenkaan ylittäneet multikollineaarisuuden raja-arvoa.  

Koko kartoitusaineistossa esiintymishavaintojen määrä oli suuri. Niiden ruutujen 

osuus, joissa solifluktiota ei havaittu, oli 11,3 % ja lumenviipymäpainanteiden tapauk-

sessa vain 6,8 %. Vasteiden korkea keskiarvo aiheuttaa sen, että lasketut esiintymisto-

dennäköisyydet ovat lähellä yhtä. Tähän täytyi vastata ennustekartoissa muokkaamalla 

todennäköisyyksien luokittelua, jolla saadaan erotettua solifluktion esiintymiselle kaik-

kein todennäköisimmät sijainnit vähemmän sopivimmista. Maastohavaintoihin nojaten 

voidaan todeta, että ennustekartoissa punainen, korkeimman todennäköisyyden luokka 

antaa todenmukaisimman kuvan solifluktion esiintymisestä.  

Kalibraatio- ja ekstrapolointiaineiston ympäristömuuttujien tunnuslukujen eroja 

esitettiin taulukossa 4. Kartoitetut muodostumat eivät kata kaikilta osin koko ympäris-

tögradienttia. Kalibrointiaineistoa korkeampia arvoja esiintyi ennustealueella korkeuden 

ja rinteen kaltevuuden kohdalla. Selvästi suuremmat arvot voivat heikentää mallin toi-

mintaa ennustealueella, sillä mallin kalibroinnissa sen suuruusluokan arvoja ei ole käsi-

telty (Guisan & Zimmermann 2000: 166; Fronzek ym. 2006: 10; Hjort & Luoto 2010: 

368). Sekä GLM- että GAM-mallit pystyivät käsittelemään korkeutta epälineaaristen 

termiensä avulla, mutta rinteen kaltevuus lineaarisena muuttujana voi toimia teoreettista 

viitekehystä vastaan. Se ennustaa solifluktiota esiintyvän jopa kaikkein jyrkimmillä 

Saanan rinteillä. Tämä johtuu siitä, ettei kalibrointiaineistossa ollut kaltevuudeltaan yli 

27 asteen rinteitä, minkä vuoksi epälineaarista yhteyttä solifluktiota rajoittavien liian 

jyrkkien rinteiden osalta ei tullut ilmi.  
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GAM-mallin korkeuden vastekäyrässä (kuva 20) havaittu solifluktion väheneminen 

huippualueilla tuli esille ennustekartoissa (kuva 24). Tulokset vastaavat Niesenin ym. 

(1992) johtopäätöksiä Ruotsin Abiskon massiivilla – solifluktion vertikaalinen esiinty-

minen Kilpisjärvellä vaikuttaa karttojen perusteella normaalijakautuneelta. Tuntureiden 

huipuilla ja tuntureiden välisissä laaksoissa esiintyminen on epätodennäköisempää kuin 

rinteillä, joilla solifluktiota esiintyy hyvin laaja-alaisesti. Tämä käy ilmi etenkin tasais-

ten lakialueiden kohdalla, mikä on osoitus korkeuden yhteisvaikutuksesta rinteen kalte-

vuuden kanssa. Vaikka NDVI ei osoittautunut solifluktiota merkitsevästi selittäväksi 

tekijäksi, kartasta käy ilmi solifluktion todennäköisimpien esiintymisalueiden yhteys 

metsärajaan (vrt. kuva 12; liite 4). Metsärajan vaikutusta mallissa selittää ympäristö-

muuttujista korkeus, joka määrittää paikallisilmastollisten olosuhteiden funktiona verti-

kaalisia kasvillisuusvyöhykkeitä. Tästä osoituksena sen voimakas negatiivinen korrelaa-

tio -0,669 NDVI:n kanssa. 

Ridefeltin ym. (2010) tekemä solifluktion esiintymismallinnus toimi huonommin 

alueilla, joilla oli tehty vähemmän määrityksiä. Tässä tutkielmassa havaintoja on suh-

teellisen kattavasti jokaisesta ilmansuunnasta. Tämän ansiosta saatavan mallin suoritus-

kyvyn pitäisi olla alueellisesti tasalaatuinen. Solifluktion ennustekarttojen suurin heik-

kous oli niiden kykenemättömyys esittää teorian mukaan esiintyvää epälineaarista suh-

detta rinteen kaltevuuden suhteen. Rinteen kaltevuuden vaikutuksen yliarviointia lu-

kuunottamatta kartat vastaavat Aallon (2011) karttaennusteita rinneprosessien esiinty-

misestä samalla alueella. 

Korrelogrammin tulkinnassa on huomattava, että suurin osa arvoista ei ollut tilas-

tollisesti merkitseviä, minkä johdosta käyrien muodot eivät ole täysin luotettavia (kuva 

26). Vaikka spatiaalista autokorrelaatiota ei solifluktiomalleissa korrelogrammin mu-

kaan tullutkaan ilmi, on todennäköistä, että sitä on olemassa jossain toisessa mittakaa-

vassa, todennäköisimmin pienemmän ruutukoon tapauksessa (ks. Legendre & Fortin 

1989: 110). Otantatapa lienee rikkonut aineiston spatiaalista rakennetta niin, etteivät 

viereisissä ruuduissa olevat ruudut muistuta toisiaan kaukana olevia enempää, sillä ne 

ovat lähtökohtaisesti niin kaukana toisistaan. Korrelogrammissa näkyvät satunnaiset 

huippuarvot voivat tarkoittaa yksittäisiä solifluktioalueita. Positiivisten ja negatiivisten 

arvojen vaihtelu on merkki esiintymisen laikukkuudesta (ibid: 110, 114; kuva 26).  
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11.2. Lumenviipymäpainanteet 

P-arvon perusteella kalibroiduissa lumenviipymäpainannemalleissa vain rinteen kalte-

vuus oli tilastollisesti merkitsevä muuttuja, ja mallin selitysaste oli hyvin alhainen. AIC-

kalibrointia hyödyntäen saatiin malli, jonka selityskyky ja AUC-arvo kasvoivat vaikka 

lisätyt muuttujat, itäisyys ja topografinen heterogenia, eivät olleet tilastollisesti merkit-

seviä (ks. Aalto ym. 2012).  Lisätyt muuttujat vaikuttavat myös teorian pohjalta perus-

telluilta. Kaikki muuttujat olivat ilmiön esiintymistä lisääviä tekijöitä, eikä vaikutuksen 

suunta muuttunut poistettaessa muuttujia GLM-mallissa. 

 Rinteen kaltevuuden tärkeyttä selittänee jyrkkien pahtojen juurille kerääntyvä 

lumi. Topografisissa anomalioissa, kuten lieveuomissa (Söderman 1980: 115) säilyvä 

lumi selittää myös topografisen heterogenian merkitsevyyttä. Ilmiö on nähtävissä esi-

merkiksi satelliittikuvissa, joissa kallioperän ruhjeisiin kerääntynyt lumi pysyy sulamat-

tomana ympäristöään pidempään. Tuntureiden huipuilla rinteen kaltevuuden lasku pie-

nentää esiintymistodennäköisyyttä, mutta koska korkeusmuuttuja ei valikoitunut mal-

liin, myös matalien alueiden topografisesti heterogeeniset paikat saavat korkeita toden-

näköisyyksiä. Tämä on näkyvissä esimerkiksi Siilasjärven pohjoispuolella kulkevan 

pohjois-eteläsuuntaisen harjun kohdalla, joka saa korkeita arvoja. Harju on muiden ma-

talien alueiden tapaan metsän peitossa, minkä vaikutusta malli ei voi käsitellä ilman 

siihen sisältymätöntä NDVI-arvoa tai muuta kasvillisuudesta kertovaa muuttujaa. Myös 

tunturikoivikoiden peittämät rinteet on ennustettu korkean esiintymistodennäköisyyden 

alueeksi pelkästään niiden kaltevuuden vuoksi. Tämä on yksi lumenviipymäpainanne-

mallien suurimmista heikkouksista. 

NDSI ei vastoin odotuksia osoittautunut lumenviipymäpainannemallinnuksissa 

merkitseväksi tekijäksi. Kartoitettujen lumenviipymäpainanteiden ja NDSI-arvojen vä-

lillä oli hyvin alhainen Spearmannin korrelaatio 0,061. Tämä johtunee siitä, että käyte-

tyn satelliittiaineiston kuvaushetkellä heinäkuun loppupuolella vuonna 2000 alueella 

lumenviipymiä oli enää hyvin vähän kartoitettujen painanteiden määrään verrattuna 

(liite 5). NDSI:n tutkimusruutukohtaiset maksimiarvot jäivät alhaisiksi keskiarvon ol-

lessa 0,16 ottaen huomioon, että lumen esiintymiseen raja-arvoina on pidetty vähintään 

0,25–0,45 arvoja (Hall ym 1995: 131). Paremmin painanteita kuvaavan indeksin voisi 
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saada keväällä kuvatusta Landsat-aineistosta, jossa laaja-alainen lumipeite on sulanut ja 

jäljellä olevan lumen oletetaan löytyvän lumenviipymäpainanteista.  

Samojen muuttujien valikoituminen sekä GLM- että GAM-malleihin kertoo nii-

den suuresta selityskyvystä, ja toisaalta siitä, että jäljelle jääneiden muuttujien selitys-

kyky on vähäinen. Myös hierarkkinen ositus osoittaa kolmen muuttujan olevan omassa 

luokassaan vertailtaessa muuttujien suhteellisen selityksen osuutta yhteisvaikutuksesta.  

Topografisen heterogenian heikosti epälineaarisen suhteen ansiosta mallin selitysaste, 

erottelukyky ja vakaus ovat hieman GLM-mallia suurempia. Tämän johdosta sitä käy-

tettiin solifluktion ennustekartoituksessa lumenviipymäpainanne-ennusteena. Erottelu-

kyvyltään mallit olivat hyviä, joskin kalibrointi- ja evaluointiaineistolle laskettujen 

AUC-arvojen erot (GLM: 4,3 %; GAM: 2,2 %) kertovat lievästä epävakaudesta.  

Se, että lumenviipymäpainannemallinnusten selitysasteet jäivät alhaisiksi, ja ettei 

käytetyillä muuttujilla ollut suurta selitysvoimaa kertoo siitä, että jokin niitä tärkeämpi 

tekijä on jäänyt huomioimatta (ks. Crawley 2007: 523). Epäilemättä, kallioperän suur-

rakenteet eli makrotopografia on lähtökohta sille, mihin painanteet ovat muodostuneet 

(ks. Söderman 1980: 119, 146). Sittemmin niihin kasautuvan lumen johdosta niitä kut-

sutaan lumenviipymäpainanteiksi. Malleihin päätynyt topografinen heterogenia eli kaa-

revuuden keskihajonta kuvaa maanpinnan kuperuuden ja koveruuden vaihtelua hehtaa-

rin tutkimusruudun alueella. Makrotopografisten lumen kerrostumisalueiden tunnista-

misessa muuttuja ei tällä tarkastelutasolla ole kuitenkaan riittävän herkkä, sillä ruudun 

sijaitessa suuren lumenviipymäpainanteen keskelle se voi saada hyvinkin pieniä arvoja. 

Kaarevuuden keskiarvo olisi yleisluonteisuutensa ansiosta voinut olla vaihtoehto. Toi-

saalta se tunnistaa vain hyvin suuret painanteet ja selittää osittain samaa asiaa kuin 

TWI. 

Lumenviipymäpainanneaineistossa nollahavaintoja oli solifluktioaineistoakin vä-

hemmän, minkä johdosta ennustekarttojen todennäköisyysluokat ovat aivan yhden tun-

tumassa. Kartat olivat solifluktiokarttoja rakeisempia, mikä johtunee mallien matalam-

masta suorituskyvystä. Mallien selitysasteet olivat noin 25 prosenttia, kun solifluktio-

mallit ylsivät yli 60 prosenttiin. Itäisyysmuuttujan perusteella ekstrapolointialueella on 

hieman enemmän länteen avautuvia rinteitä (taulukko 4), mikä voi teorian ja tässä teh-

dyn mallinnuksen perusteella vähentää lumenviipymäpainanteiden esiintymistä. Söder-

man (1980: 120) kertoo lumenviipymien sijoittuvan vallitsevasti pohjoisille ja itäisille 
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rinteille vallitsevien tuulen suuntien johdosta. Ennustekartalla taipumus on vain vähissä 

määrin nähtävissä (kuva 25). Lumenviipymäpainanteiden esiintyminen vastaa karkeasti 

solifluktion esiintymistä rinteiden osoittautuessa korkeasti todennäköisiksi esiintymis-

alueiksi. Kartoitettujen tuntureiden kohdalla todennäköisimmät ennustealueet vastaavat 

maastossa tehtyjä havaintoja. 

Korrelogrammissa nähtävä Moranin I-indeksien laskeva trendi ilmentää gradient-

timaista autokorrelaatiota – lähempänä toisiaan sijaitsevat havainnot muistuttavat toisi-

aan enemmän kuin kauempaa kartoitetut (Legendre & Fortin 1989: 110). Lumenviipy-

mäpainanteiden tapauksessa havaittava spatiaalinen rakenne on selkeämpää kuin soli-

fluktion kohdalla (kuva 26). Eron voi selittää muodostumien koko. Lumenviipymä-

painanteet voivat olla useiden satojen metrien pituisia, ja täten ulottua kahden tai use-

amman tutkimusruudun alueelle. Solifluktiomuodostumat ovat sen sijaan pääsääntöises-

ti huomattavasti pienialaisempia. Tulkintaan tuo epävarmuutta se, että Moranin I-

arvoista vain yksi oli tilastollisesti merkitsevä. 

11.3. Virhelähteet 

Tutkielman lähtökohtaisen ongelmallisuuden aiheutti se, että lumenviipymäpainanteissa 

toimiviin nivaatioprosesseihin voidaan laskea kuuluviksi lähes kaikki rinteillä toimivat 

prosessit mukaan lukien kuljettaviin nivaatioprosesseihin kuuluva solifluktio (esim. 

Söderman 1980). Toisaalta ilmiöiden itsenäisestä luonteesta toimii osoituksena se, että 

kummankin ilmiön esiintymistä selittivät rinteen kaltevuutta lukuun ottamatta eri teki-

jät, vaikka malleissa käytettiin samoja ympäristömuuttujia. 

Nollahavaintojen määrä kummankin kartoitetun vasteen kohdalla oli pieni. Niinpä 

sekä solifluktio- että lumenviipymäpainanneaineistot sisälsivät paljon keskinäisiä 

”esiintyy” -havaintoja, minkä vuoksi niiden välinen Spearmanin korrelaatio nousi 

0,528:aan. Tämä selittää osittain ilmi tullutta painanteiden merkitsevyyttä solifluktion 

esiintymisen kannalta. Samalla maastokartoitukset kuvastavat ilmiöiden monin paikoin 

toistuvaa yhteisesiintymistä sekä laajaa levinneisyyttä puuttomalla paljakka-alueella. 

Tiukemmat kartoituskriteerit olisivat voineet vähentää esiintymishavaintojen mää-

rää, ja täten parantaa kartoitusaineiston kykyä kuvata ilmiöille suotuisten ja sopimatto-

mien paikkojen eroa. Tehdyissä kartoituksissa jo pienen, 10 neliömetrin muodostuman 
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perusteella tutkimusruutu saa arvon 1, mikä saa aikaan sen, että ilmiö näyttää hyvin 

laajalle levinneeltä. 

Topografisten ympäristömuuttujien realistisuuden määrää korkeusmallin tarkkuus 

(Austin 2007: 6). Tässä yhteydessä korkeusmallin virheettömyyden testaus perustui 

ainoastaan visuaaliseen tulkintaan, eikä korkeusarvojen virhettä määritelty laskennalli-

sesti. Ympäristömuuttujien tunnuslukujen laskemisessa käytetyt maastomallit on esitet-

ty liitteissä 4–10. Esimerkiksi kaarevuus (liite 6) osoittaa 20 metrin resoluutiolla suurta 

pikselien välistä vaihtelua suhteellisen tasaisillakin alueilla. Tämä voi heikentää mallien 

toimivuutta näillä alueilla, sillä kaarevuusaineistosta laskettiin keskihajonta, joka ei ta-

soita ääriarvojen vaikutusta. Muiden muuttujien tapauksessa lasketut keskiarvot puoles-

taan tasoittavat yksittäisten havaintojen vaikutusta. 

Mallin sisältämää epävarmuutta voidaan koettaa vähentää lisäämällä siinä käytet-

tävän aineiston tarkkuutta (esim. Fronzek ym. 2006: 11). Lumen akkumulaatioalueiden 

ohella tuulenpieksämien pinta-alakartoituksen avulla olisi voinut paremmin kuvata lu-

men alueellista jakautumista. Tällä tavalla erilaisissa olosuhteissa vallitsevien solifluk-

tioprosessien ja -muodostumien esiintymistä ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä 

olisi voinut selvittää luotettavammin. Maaperämuuttujan lisääminen voisi ottaa huomi-

oon jyrkät rinnealueet, joilla hitaille massaliikunnoille soveliasta ainesta ei jyrkkyyden 

vuoksi ole päässyt kerrostumaan. Hehtaarin tarkastelutasolla maaperän laadun puolesta 

solifluktiolle täysin sopimattomia alueita olisi luultavasti kuitenkin ollut hyvin vähän, 

jos lainkaan. 

Tuloksiin vaikuttavat maastokartoitusvaiheessa tehdyt mahdolliset määritysvir-

heet, sillä monissa tilanteissa muodostumat olivat maastossa hyvin vaikeasti havaittavia. 

Aiheutuneen virheen uskotaan kuitenkin olevan systemaattista yhden havainnoitsijan 

ansiosta. Solifluktiota käsiteltiin tässä yhteydessä hyvin laajassa merkityksessä, kun taas 

useimmissa aiemmissa tutkimuksissa keskitytään morfologisesti tai maa-

ainesperustaisesti eriteltyihin muodostumatyyppeihin. Muodostumien monimuotoisuu-

den ja solifluktiota aikaansaavien prosessien päällekkäisyyden vuoksi muodostumien 

luokittelu toisistaan erottuviksi kokonaisuuksiksi todettiin maastossa mahdottomaksi. 

Jos kartoituksellisista rajoitteista ja suurehkosta tutkimusruutukoosta huolimatta 

jyrkät rinteet, kuten alueella esiintyvät pahdat, olisi saatu erottumaan aineistossa, olisi-

vat ne mahdollisesti ilmenneet tuloksissa solifluktion esiintymistä rajoittavana tekijänä 
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ja auttaneet epälineaaristen suhteiden löytämisessä. Lisäksi kosteuden alueellisen levin-

neisyyden tarkemmat mittaukset auttaisivat prosessien linkittämisessä maisematasolle. 

Thornin ja Hallin (2002: 534, 541) mukaan nimeenomaan maaperän kosteus- ja lämpö-

tilaolojen selvittäminen on periglasiaalisilla alueilla ilmastoperustaisia lähestymistapoja 

suositeltavampaa. 

Analysointivaiheessa mahdolliset virheet syntyvät koostetun aineiston käsittelys-

tä. Lopullisiin mallinnuksiin sisällytettävien muuttujien valinta tehdään subjektiivisesti 

huolimatta siitä, että valinta perustuu kirjallisuudesta omaksuttuun teoriaan sekä tilastol-

listen testien, kuten korrelaatioanalyysin antamiin tuloksiin. Solifluktion ja lumenvii-

pymäpainanteiden mallinnuksissa käytettiin keskenään eriäviä kalibrointimenetelmiä, 

mikä vaikuttaa mallien suorituskykyyn. Lopulliset mallit perustuivat kuitenkin tilastolli-

siin tunnuslukuihin. 

Tämän tutkielman evaluointiaineisto ei ollut täysin itsenäinen, sillä se on kalib-

rointiaineistosta systemaattisella satunnaisotannalla irrotettu osa (Araújo ym. 2005: 

1505; Luoto & Hjort 2005: 207; Fronzek ym. 2006: 9). Jos evaluointiaineisto on spati-

aalisesti autokorreloitunut kalibraatioaineiston kanssa, malli heikkenee itsenäiselle alu-

eelle siirryttäessä, ja ennusteiden yleistettävyyteen on suhtauduttava kriittisesti (Araújo 

ym. 2005: 1505–1511).  

Korrelatiivisen mallin ekstrapolointiin laajemmalle alueelle liittyy muitakin epä-

varmuustekijöitä. Ennustekartoituksessa syntyi harhaa, sillä ekstrapolointiin käytetyllä 

alueella selittävät muuttujat saivat suurempia arvoja kuin mallin kalibroinnissa käyte-

tyssä aineistossa (Guisan & Zimmermann 2000: 166; Fronzek ym. 2006: 10). On myös 

mahdollista, että toisella alueella eri muuttujat ovat selittäviä (Elith & Leathwick 2009: 

683), tai että ne vaikuttavat vasteeseen eri tavoin (Austin 2007: 6). Kun maastomalli 

johdetaan interpoloimalla tai jollakin laskennallisella menetelmällä toisen arvojen poh-

jalta, on se aina alkuperäistä epätarkempi (Guisan & Zimmermann 2000: 157). Niinpä 

toisella mallilla laskettujen ennustearvojen käyttö selittävänä muuttujana lisää lopulli-

siin solifluktiokarttoihin sisältyvää epävarmuuden määrää etenkin, kun lumenviipymä-

painannemallinnusten selitysaste jäi matalaksi.  
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12. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkielman pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää mitkä ympäristötekijät vai-

kuttavat solifluktion ja lumenviipymäpainanteiden alueelliseen esiintymiseen sekä testa-

ta hypoteesiä, jonka mukaan lumenviipymäpainanteiden läsnäolo lisää solifluktion 

esiintymistä. Maastokartoitusvaiheessa määritettiin periglasiaalisten ilmiöiden, solifluk-

tion ja lumenviipymäpainanteiden, esiintyminen etukäteen satunnaisesti määrätyissä 

tutkimusruuduissa. Maastokartoitusten lisäksi analyyseissa hyödynnettiin kaukokartoi-

tus- ja GIS-ohjelmistossa johdettua digitaalista ympäristömuuttuja-aineistoa.  

Tilastolliset esiintymismallinnukset suoritettiin yleistetyllä lineaarisella ja yleiste-

tyllä additiivisella mallinnuksella. Sovellettujen monimuuttujamenetelmien suoritusky-

kyjen välillä ei todettu olevan huomattavaa eroa.  Solifluktion tapauksessa sekä GLM- 

että GAM-malliin valikoituivat binäärinen lumenviipymäpainannemuuttuja, korkeus ja 

rinteen kaltevuus. Samat muuttujat osoittautuvat ilmiöitä selittäviksi myös hierarkkises-

sa osituksessa. Solifluktiomallit olivat noin 63 prosentin selityskyvyllään hyviä, kun 

taas lumenviipymäpainannemallien selityskyky jäi noin 24 prosenttiin, mitä ei voida 

pitää ennustamisen kannalta riittävän korkeana. Lumenviipymäpainanteiden esiintymis-

tä selittivät rinteen kaltevuus, itäisyys ja topografinen heterogenia, niin GLM- kuin 

GAM-mallinnuksenkin perusteella. Myös hierarkkisessa osituksessa näiden kolmen 

muuttujan itsenäinen osuus mallin selittämästä vaihtelusta oli ylitse muiden.  

Mallit ekstrapoloitiin laajemmalle alueelle solifluktion ja lumenviipymäpainantei-

den esiintymistodennäköisyyden visuaalisen tarkastelun mahdollistamiseksi. Solifluk-

tiomalleissa käytettiin GAM-menetelmällä kalibroidusta lumenviipymäpainannemallista 

saatuja ennustearvoja. Solifluktion ja lumenviipymäpainanteiden todettiin olevan tuntu-

reiden rinteillä hyvin laajalle levinnyt ilmiö. Solifluktion esiintymistä rajoittavista teki-

jöistä tärkein on korkeus, sekä sen esiintymisalueen ylä- että alareunassa. Korkeuden 

nähdään edustavan monien kausaalisuhteeltaan suorempien tekijöiden, kuten ilman 

lämpötilan, kasvillisuuden määrän ja korkeuden sekä lumensyvyyden vaikutusta. Lu-

menviipymäpainanteita rajoittaa rinteen kaltevuuden lasku – tasaisilla alueilla muodos-

tumien esiintymistodennäköisyys on pientä. 

Lähitulevaisuudessa ilmastoperustaiset muutokset ikiroudassa voivat vaikuttaa 

geomorfisten prosessien toimintaan (Harris ym. 2009: 141). Ilmaston lämpenemisen 
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vaikutus solifluktioon epäjatkuvan ja alpiinisen ikiroudan alueilla on kuitenkin hyvin 

paikkakohtaista ja vaikeaa ennustaa (ibid: 151). Metsänrajan oletetaan nousevan lämpe-

nemisen seurauksena ylemmäksi ja pohjoisemmaksi, mikä pienentää paljakan pinta-alaa 

(Norokorpi ym. 2008: 494). Samalla lumenviipymien pinta-ala pienentynee ja lumen-

peitteinen aika lyhentynee (ibid: 513).  Kasvillisuuden tihentyminen ja nouseva metsän-

raja voivat pitkän ajan puitteissa stabiloida periglasiaalisia muodostumia niiden esiin-

tymisen alaosissa (Hjort & Luoto 2009: 331). Ilmaston lämpenemisen myötä mallien 

sovittuvuus uusissa olosuhteissa heikentyy (Guisan & Zimmermann 2000: 175). Näin 

on odotettavissa myös tässä tehdyn mallin tapauksessa, sillä käytetyt aineistot ovat tyy-

piltään poikkileikkausaineistoja. Lisäksi ilmakuvat, satelliittikuvat ja kartoitukset on 

tehty eri aikoihin. 

Lumenviipymäpainanteiden esiintymistiedon sisällyttäminen analyysiin pelkkien 

digitaalisesti johdettujen ympäristömuuttujien sijasta nosti solifluktiomallin selitysky-

kyä. Lumenviipymäpainanteiden esiintymistä selittäviä tekijöitä – rinteen kaltevuutta, 

topografista heterogeniaa ja itäisyyttä – tai muita ympäristömuuttujia itsenäisinä muut-

tujina käyttämällä ei pystytty rakentamaan lumenviipymäpainanteet sisältävää solifluk-

tiomallinnusta voimakkaampaa ennustemallia. Tämän perusteella kartoitettujen lumen-

viipymäpainanteiden sisällyttäminen analyyseihin oli perusteltua, ja niillä voidaan näh-

dä olevan lisäarvoa tulevaisuudessa tehtävien solifluktiomallinnusten yhteydessä epä-

suorana kosteusolosuhteiden ja topografian indikaattorina.  

Ilmiöiden välisen yhteyden hyödyntämiseksi täytyy kehittää menetelmiä, joilla 

lumenviipymäpainanteiden kartoitus onnistuisi mahdollisimman vähillä aikaa ja rahaa 

vaativilla maastokartoituksilla. Perinteisiä korkeuskäyriin pohjautuvia digitaalisia kor-

keusmalleja huomattavasti tarkemmat laserkeilausaineistot mahdollistavat lähivuosina 

sekä lumenviipymäpainanteiden että solifluktiomuodostumien tunnistamisen topografi-

an perusteella. Satelliittikuvista johdetulla lumi-indeksillä eli NDSI:llä todettiin tässä 

tutkielmassa olevan potentiaalia selittää solifluktion esiintymistä. Keväällä kuvatusta 

satelliittiotoksesta laskettu indeksi voi antaa tarkan kuvan periglasiaalisille ilmiöille 

keskeisen lumen alueellisesta esiintymisestä, ja avata mahdollisuuksia niiden alueelli-

sessa tutkimuksessa. 
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Liitteet 

 
LIITE 1. Korrelaatiomatriisi koko aineistolla Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimilla. SOLIF-

bin tarkoittaa binääristä solifluktiomuuttujaa, LVPbin binääristä lumenviipymäpainannemuuttu-

jaa, MEAN_solarrad keskimääräistä auringon säteilyä, MEAN_elev keskimääräistä korkeutta, 

MEAN_slope keskimääräistä rinteen kaltevuutta, STD_curv kaarevuuden keskihajontaa eli topo-

grafista heterogeniaa, MEAN_twi keskimääräistä topografista kosteusindeksiä, MEAN_ndvi kes-

kimääräistä NDVI-indeksiä, MEAN_ndsi keskimääräistä NDSI-indeksiä ja , MEAN_eastness kes-

kimääräistä itäisyysmuuttujaa. 
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LIITE 2. Solifluktion esiintymistodennäköisyys GAM-mallinnuksen perusteella. 

Todennäköisyysluokkarajat ovat keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi samat kuin GLM-

mallinnuksessa kuvassa 24. 
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LIITE 3. Lumenviipymäpainanteiden esiintymistodennäköisyys GAM-mallinnuksen perusteella. 

Todennäköisyysluokkarajat ovat keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi samat kuin GLM -

mallinnuksessa kuvassa 25. 
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LIITE 4. Tutkimusalueen normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI). 
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LIITE 5. Tutkimusalueen normalisoitu lumi-indeksi (NDSI). 

0,823 

-0,430 

University of Maryland (2013);  
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LIITE 6. Tutkimusalueen kaarevuus. 
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LIITE 7. Tutkimusalueen rinteen kaltevuus. 
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LIITE 8. Tutkimusalueen rinteen suunta. Arvo -1 tarkoittaa länttä, 1 itää. 
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LIITE 9. Tutkimusalueen topografinen kosteusindeksi (TWI). 
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LIITE 10. Tutkimusalueen vastaanottama potentiaalinen auringon säteily (megajoulea vuodessa 

neliösenttimetriä kohden). 
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