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1. Johdanto
Ikirouta-alueita on pohjoisella pallonpuoliskolla jopa 25 % maa-alasta (Brown & Haggerty 1998: 634), joten suuren taloudellinen merkityksen lisäksi se vaikuttaa myös lukuisien

ihmisten

päivittäiseen

elämiseen.

Ilmastonmuutoksesta

seuraava

ilmasto-

olosuhteiden paikallinen muuttuminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat olennaisesti
ikiroutaan. Lisäksi ilmaston lämpenemisen, Jäämeren sulamisen, raaka-ainevarojen vähentymisen ja kasvavan kulutuksen seurauksena katseet kohdistuvat vähemmän hyödynnettyihin pohjoisiin alueisiin, joissa on sekä hyödyntämättömiä että vielä löytymättömiä
resursseja ja mahdollisuuksia.
Ikiroutaan liittyvien prosessien ymmärtäminen, ikiroudan kartoittaminen ja sen
mallintaminen ovat tässä työssä erittäin tärkeitä, sillä laajat pohjoiset alueet ovat suurelta
osin ikirouta-alueita. Prosessien ymmärtäminen sekä ikiroudan tarkka kartoittaminen ja
mallintaminen voivat auttaa jopa katastrofaaliset mittasuhteet saavuttavien ongelmien
välttämisessä. Ikirouta täytyy ottaa huomioon kaikessa pohjoisille alueille kohdistuvissa
projekteissa kaivoshankkeista öljy- ja kaasuputkiin ja asuinrakentamisesta perusinfrastruktuuriin sekä maa- ja metsätalouteen (esim. Brown 1970; Harris 1986; Heaberli 1992;
Nelson ym. 2002; André & Anisimov 2009). Ikiroudan ja siihen liittyvien prosessien
sekä ikiroutaan vaikuttavien tekijöiden määrittäminen tai ymmärtäminen ei kuitenkaan
ole aina helppoa, koska prosessit ovat monimutkaisia ja ikiroutaan vaikuttavat tekijät
ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Tämän vuoksi ikiroutatutkimus ei ole menettänyt
merkitystään tänäkään päivänä vaan se on edelleen kansainvälisesti tärkeää.
Viime vuosikymmenien tutkimus on lisännyt ymmärrystämme ikiroudan syntymekanismeista, siihen liittyvistä prosesseista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä sen merkityksestä ja vaikutuksesta pohjoisiin alueisiin. Ikiroutaan liittyvää tutkimusta on tehty
paljon etenkin Venäjällä Siperian laajoilla ikirouta-alueilla ja Pohjois-Amerikassa, mutta
myös Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Kiinassa. Suomessa ikiroutatutkimus keskittyi
pitkään palsasoihin ja olettamusta siitä, että ikirouta on Suomessa rajoittunut ainoastaan
palsasoille, pidettiin jopa yleisesti pätevänä. Tästä olettamuksesta on kuitenkin päästy
eroon ja monipuolistuva ikiroutatutkimus on osoittanut, että ikiroutaa voi esiintyä ja
esiintyykin

Suomen

Lapin

olosuhteissa

palsasoiden

ulkopuolella.
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Tämä tutkimus hyödyntää Alpeilla kehitettyä BTS-menetelmää (Bottom Temperature of
Snow cover) ikiroudan mallintamisessa Pohjois-Suomessa Kilpisjärven alueella. Menetelmässä mitataan hangenalaisia lämpötiloja ilmakehän vaikutukselta suojaavan efektiivisen hangen (80 cm) alta. Tarpeeksi alhaiset hangenalaiset lämpötilat toimivat indikaattorina ikiroudasta. Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvittää ikiroudan alueellinen esiintyminen Kilpisjärvellä tilastollisiin malleihin pohjautuvien ikiroutaennustekarttojen avulla
sekä määrittää tilastollisen mallinnuksen keinoin, mitkä ympäristötekijät selittävät ikiroudan alueellista vaihtelua Kilpisjärven alueella? Lisäksi tarkoituksena on arvioida
maastomittausten ja tulosten perusteella BTS-menetelmän soveltuvuutta Suomen Lapin
olosuhteisiin.
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2. Ikirouta ja sen levinneisyys
Ikirouta ei ole nimestään huolimatta ikuista vaan se muodostuu ja sulaa ilmaston- ja ympäristönmuutosten mukaisesti. Ikirouta on vähintään kahden peräkkäisen vuoden ajan
alle 0 celsiusasteessa oleva maa- tai kallioperä. Ikirouta määritellään ainoastaan tämän
lämpötilatekijän mukaan. Se tarkoittaa, että sulakin maa ja siinä oleva vesi ovat ikiroutaa,
jos niiden lämpötila on tarpeeksi alhainen (Harris ym. 1988: 63). Maaperän kemikaalien
vaikutuksesta veden jäätymispiste voi olla tavanomaista alhaisempi, mikä johtaa sulan
veden läsnäoloon alle 0 asteisessa maassa. Ikiroutaan ei välttämättä liity lainkaan vesi tai
jää, jos maaperässä ei ole kosteutta. Kaikki pysyvästi jäässä oleva maa on ikiroutaa, mutta kaikki ikirouta ei ole pysyvästi jäässä. Ikiroutaan kuuluu maaperässä oleva jää, mutta
jäätiköt ja alhaisen lämpötilan omaavat pintavesistöt eivät kuulu siihen (Harris ym. 1988:
63). Ikirouta ei ole välttämättä yhtenäinen ja käytännössä siihen liittyy aina vaihettumiskerros, aktiivikerros ja ikirouta-alueita halkovat ikiroudattoman maan alueet (French
2007: 83–85). Aktiivikerros on ikiroudan yläpuolella oleva maakerros, johon kohdistuu
vuosittainen sulaminen ja uudelleen jäätyminen (Harris ym. 1988: 13). Vaihettumiskerros puolestaan on ikiroudan ja aktiivisen kerroksen välissä oleva vyöhyke, joka heijastelee ilmaston ja lämpöolojen pitkäaikaisia vaihteluita vuosikymmenistä vuosisatoihin
(French 2007: 112–113). Ikiroudan paksuus vaihtelee suuresti. Esimerkiksi PohjoisSuomen pounuissa ikiroudan maksimipaksuus on vain 36 cm (Luoto & Seppälä 2002a:
132), kun taas Keski-Siperian ylängöllä suurimmat mitatut ikiroudan paksuudet ovat yli
1500 metriä (Gavrilova 1993: 101). Useimmiten ikiroudan paksuus vaihtelee parista
kymmenestä metristä muutamaan sataan metriin (French 2007: 97–98).
Yhteensä yli 20 % maapallon maa-alasta on ikiroutaista (French 2007: 83). Pohjoisella pallonpuoliskolla ikirouta-alueiden laajuudesta on useita arvioita. Zhang ym. (1999:
136) laskelmien mukaan 23,9 % pohjoisen pallonpuoliskon maa-alueista on ikiroutaalueita. Brown ja Haggerty (1998) puolestaan laskivat vastaavaksi luvuksi 25,4 %, mutta
he ottivat mukaan jäätikön peittämät maa-alat. Ilman niitä myös heidän tuloksensa olisi
ollut hyvin lähellä Zhangin ym. (1999: 136) tuloksia. Myös Washburn (1979: 22–35) on
esittänyt samansuuntaisia tuloksia. Brown ym. (1997 & 1998) puolestaan päätyivät hieman alhaisempaan arvioon jääden 22 %:iin. Voidaan siis sanoa, että ikirouta-alueita on
pohjoisella pallonpuoliskolla hieman alle neljännes sen pinta-alasta. Tämä on laskennal-
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linen arvio ja todellisuudessa ikirouta-alueiden pinta-ala voi olla suurempi, sillä on olemassa viitteitä siitä, että IPA:n ikiroutakarttassa (Brown ym. 1997 & 1998) on ainakin
joillakin alueilla arvioitu ikirouta-alueet alakanttiin. Tästä esimerkkinä ovat Islannin vuoristojen ikirouta-alueet, joiden Etzelmüller ym. (2007) on osoittanut olevan laajemmat
kuin Brown ym. (1997 & 1998) arvioivat.
Ikirouta-alueet jaotellaan jatkuvan, epäjatkuvan, sporadisen eristyneen ikiroudan
alueisiin (kuva 1). Jatkuvan ikiroudan alueella on ikiroutaa 90–100 %, epäjatkuvan ikiroudan alueella 50–90 %, sporadisen ikiroudan alueella 10–50 % ja eristyneen ikiroudan
alueella 0–10 % maa-alasta (Heginbottom ym. 1993: 1132–1133). Kuten ikiroutaalueiden jaottelusta käy ilmi, ei varsinaisen ikiroudan määrä ole niin suuri kuin ikiroutaalueiden (vajaa 25 % maa-alasta). Zhang ym. (2000: 128–130) arvioivat, että pohjoisella
pallonpuoliskolla 12,8 - 17,8 % maa-alasta on ikiroutaista, ja että siinä oleva jää ja vesi
vastaavat määrältään 2,7 - 8,8 cm globaalia merenpinnan nousua.

Kuva 1. Pohjoisen pallonpuoliskon ikirouta-alueet (Brown ym. 1998).

Ikiroutaa esiintyy monenlaisissa toisistaan hieman poikkeavissa ympäristöissä. Yhteistä
niille on kuitenkin se, että näillä alueilla ikiroutaan ja maanpinnan lämpötilaan vaikuttavilla tekijöillä on negatiivinen vaikutus lämpötilaan, mikä mahdollistaa ikiroudan syntymisen ja säilymisen. Ikirouta-alueet voidaan jakaa pohjoiseen, alpiiniseen ja ylänköjen
ikiroutaan. Pohjoinen ikirouta-alue kiertää vyöhykkeellisenä pohjoisnapaa. Sen esiinty-
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minen laajassa tarkastelussa liittyy vahvasti vuotuisiin keskilämpötiloihin (French 2007:
94–103). Tulkinnasta ja tulkitsijasta riippuen rajanveto vaihtelee. Brownin (1970: 20–22)
mukaan epäjatkuvan ikirouta-alueen eteläraja noudattaa -1 °C isotermiä. Vastaavaan tulkintaan ovat päätyneet myös Gold ja Lachenbuch (1973: 5), King (1986: 134) ja French
ja Slaymaker (1993: 22–23). King (1986: 134) antaa pohjoisen Fennoskandian vuoristoille vastaavaksi epäjatkuvaa ikirouta-aluetta rajaavaksi isotermiksi -1,5 °C ja jatkuvalle
ikirouta-alueelle isotermin -6 °C. Vastaavasti Rapp (1982: 37–38) on arvioinut epäjatkuvan ikiroudan etelärajan olevan Pohjois-Ruotsissa -1 °C isotermiä hieman kylmempi.
Toisaalta sporadista ja eristynyttä ikiroutaa tavataan yleisesti 0 °C isotermin rajaamalla
alueella ja jopa lämpimämmillä alueilla, mikäli muut olosuhteet ovat suotuisat
(Washburn 1979: 19–35). Jatkuvan ikiroudan rajana pidetään -6 – -8 °C isotermiä
(Brown 1960 & 1963a: 241–242; Péwé 1966: 78–80; Washburn 1979: 25–27; King
1986: 138; French & Slaymaker 1993: 22). Pohjoinen ikirouta-alue kattaa laajat alueet
Venäjältä (50 % maa-alasta), Kanadasta (50 % maa-alasta) ja Alaskasta (80 % maaalasta) sekä pienempiä alueita Fennoskandiasta (French 2007: 96–98).
Alpiininen ikirouta-alue tarkoittaa vuoristoisia seutuja. Pohjoiseen ikiroutaan verrattuna erona on se, että alpiinista ikiroutaa tavataan huomattavasti etelämpää ja alpiinista
ikirouta-aluetta kuvastaa suuri korkeus merenpinnasta sekä suuri topografinen vaihtelu.
Näillä alueilla ikiroutaa rajoittaa pääasiassa korkeus merenpinnasta, meren läheisyys ja
leveyspiiri. Vuoristoissa, joissa ikiroutaa tavataan, voidaan useimmiten määrittää ikiroudan alaraja, jota alempana ikiroutaa ei ole (French 2007: 98–99). Alpiinista ikiroutaa
tavataan ympäri maailman, esimerkiksi Japanissa, Skandinaviassa, Alpeilla, PohjoisAmerikassa, Meksikossa, Pyreneillä, Venäjällä, Islannissa, Andeilla ja Karpaateilla
(Dobinski 1998: 235; Heggem ym. 2005: 96 & 106; Etzelmüller ym. 2007: 195–197;
French 2007: 98–99; Julián & Chueca 2007: 147; Ruiz & Liudat 2012: 369).
Ylänköjen ikirouta-alue sijaitsee Keski-Aasian ylängöillä. Suurin osa siitä sijaitsee
Kiinassa, jonka lisäksi se ulottuu Mongoliaan, Kazakstaniin ja muille lähialueille. Ylänköjen ikirouta-alue luokitellaan omaksi ryhmäkseen, koska se on ympäristötekijöiltään
erilainen kuin pohjoinen tai alpiininen ikirouta-alue. Pohjoisesta ikirouta-alueesta se eroaa suhteellisen eteläisellä sijainnillaan ja selvästi suuremmalla korkeudellaan (merenpinnasta). Erona alpiiniseen ikirouta-alueeseen on ylänköjen topografinen tasaisuus verrat-
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tuna suureen topografiseen vaihteluun vuoristoissa. Lisäksi ylänköjen ikirouta-alueita
erottaa muista kahdesta sen suhteellinen kuivuus (French 2007: 101–103).
Edellisten perusteella Suomessa on sporadista ja epäjatkuvaa ikiroutaa ja Suomi
kuuluu pohjoiseen ikirouta-alueeseen. Pelkän lämpötilatarkastelun perusteella PohjoisSuomessa vaikuttaisi olevan laajoja ikirouta-alueita (Pirinen ym. 2012: 82). Ne tuskin
ovat kuitenkaan niin laajalle levinneitä kuin lämpötilatarkastelu antaa olettaa ja useimmissa laajan mittakaavan ikiroutakartoituksissa Suomen ikirouta-alueet on laskettu pienemmiksi kuin vuotuisen keskilämpötilan perusteella voisi olettaa (Péwé 1979: 334;
Brown ym. 1997 & 1998; Zhang ym. 1999: 137–138 & Zhang ym. 2003: 1291). Edellä
mainituissa kartoituksissa Suomen ikirouta-alueet luokittuvat epäjatkuviksi tai sporadisiksi. Kattavia ja laaja-alaisia suoriin ikiroutahavaintoihin pohjautuvia kartoituksia ja
tutkimuksia Suomessa ei ole tehty (pois lukien palsasuotutkimukset). Usein varsinainen
ikiroutatutkimus Suomessa on keskittynyt palsasoihin, joiden katsotaan kuuluvan sporadisen ikiroudan alueeseen. Palsasoita on tutkinut erityisesti Seppälä (1982, 1983, 1986,
1988, 1990, 1994 & 1995).
Suomessa on kuitenkin tehty ikiroutatutkimusta, joka on osoittanut paikallisesti ikiroudan läsnäolon tai esiintymisen mahdollisuuden mineraalimaassa ja kallioperässä.
King & Seppälä (1987) tulkitsivat tekemiensä geoelektronisten luotauksien perusteella
ikiroutaa löytyvän Skallovarrista (Utsjoki, Kevo), Saanalta ja Pikku-Mallalta (Kilpisjärvi) sekä Ailigakselta (Utsjoki) ja Kaunispäältä (Inari) ja totesivat sen olevan monessa
paikassa yli 50 m paksu. He myös esittävät tutkimuksensa perusteella, että ikiroutaa
esiintyy laajoilla alueilla epäjatkuvana puurajan yläpuolella ja epäjatkuvan ikiroudan
alaraja on noin 300 metriä merenpinnan yläpuolella Utsjoella ja nousee noin 500 metriin
merenpinnan yläpuolelle Kilpisjärvellä. Myös Jeckelin (1988: 172–173) suorittamat
BTS-mittaukset indikoivat ikiroudasta Saanalla. Hirvas ym. (2000: 54–55) puolestaan
esittävät todisteet mahdollisesta ikiroudasta moreenissa Ridnitšohkkalla ja Vanhala ym.
(2007) vahvistavat tämän tekemillään ERT (electrical resistivity tomography) mittauksilla, jotka osoittavat, että Ridnitšohkkalla on ikiroutaa. Kukkonen ja Safanda (2001: 272)
ovat matemaattisen mallinnuksen perusteella vetäneet johtopäätöksen, että ikiroudalle
suotuisia olosuhteita tavataan Utsjoella 300–350 metristä alkaen ja että ikirouta on erittäin todennäköisesti yleistä niillä tuntureilla, joita kuvaavat matala kasvillisuus, kivikot ja
voimakkaista tuulista johtuva alhainen lumenpaksuus. King ja Seppälä (1988: 186) päät-
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televät, että puurajan yläpuoliset tuntureiden lakialueet kuuluvat epäjatkuvan ikiroudan
alueeseen ja Seppälä (1997: 89) yhdistää puurajan yläpuoliset alueet melko suoraan todennäköisiin epäjatkuvan ikiroudan alueisiin. Puurajan alapuolella laaksoissa ikiroutaa
esiintyy palsasoilla ja pounuissa, joihin molempiin liittyy vahvasti turpeen eristävä vaikutus ja joita esiintyy Suomen ikirouta-alueilla yllättävän runsaasti (Luoto & Seppälä
2002a & 2002b). Luoto ja Seppälä (2002a: 132) menevät jopa niin pitkälle, että sanovat
ikiroutaa olevan lähes kaikkialla epäjatkuvan ikiroudan alueella, missä lumenpaksuus on
erittäin alhainen (< 5-10 cm) tai se puuttuu kokonaan. Seppälän (1997: 89) sekä Hjortin
ja Marmionin (2009: 17) mukaan Suomen ikirouta-alueet jakaantuvat pohjoisimman Käsivarren jatkuvan ikiroudan alueeseen, pitkälti tuntureiden puuttomille lakialueille rajoittuvaan epäjatkuvan ikiroudan alueeseen ja alhaisemmat korkeudet ja laaksot kattavan
sporadisen ikiroudan alueeseen (kuva 2).

Kuva 2. Suomen ikirouta-alueet (Seppälä 1997: 89; Brown ym. 1998 Hjort & Marmion 2009: 17
mukaan).
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3. Ikiroutaan vaikuttavat tekijät
Ikirouta on monimutkainen ilmiö ja sen syntyyn, säilymiseen ja olemassa oloon vaikuttaa
moni asia. Suuressa mittakaavassa ajateltuna tärkein tekijä on vuoden keskilämpötila,
joka on jo käsitelty edellisessä kappaleessa. Useissa tutkimuksissa ja suuren mittakaavan
kartoituksissa -1 °C vuotuista keskilämpötilaa käytetään epäjatkuvien ikirouta-alueiden
etelärajana (Brown 1970: 20–22; Gold & Lachenbuch 1973: 5; King 1986: 134; French
& Slaymaker 1993: 22–23). Paikallisesti tärkeämpi on kuitenkin maanpinnan vuotuinen
keskilämpötila, jonka tulisi olla 0 °C alhaisempi, jotta ikiroutaa voi muodostua. Tähän
vaikuttavia tekijöitä on runsaasti, joista tärkeitä tekijöitä Lemken ym. (2007: 369) mukaan ovat lumipeite, kasvillisuus ja maaperän ominaisuudet. Tämän lisäksi paikallisesti
tärkeitä tekijöitä voivat olla koveruus, auringon säteilyn määrä, korkeus merenpinnasta,
rinteen jyrkkyys ja sen aspekti, maaperän kosteus ja vesistöjen läheisyys (Williams &
Smith 1989: 116–117; King 1990: 177 & 187; Keller & Gubler 1993: 332; Hoelzle ym.
2001: 64; Heggem ym. 2005: 99; Etzelmüller ym. 2006: 96–97; Heggem ym. 2006: 368).
Eri olosuhteissa ja paikoissa jotkin muuttujat nousevat tärkeämmiksi kuin toisilla alueilla. Eri tekijöiden vaikutusten tunnistaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista tai helppoa,
sillä maanpinnan lämpöoloihin vaikuttavat tekijät ovat usein myös toisiinsa (kuva 3).

Kuva 3. Yksinkertaistettu kaavio ympäristötekijöiden ja maanpinnan vuotuisen keskilämpötilan
välisistä suhteista.
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3.1. Lumipeite
Lumipeitteen kokonaisvaikutus maanpinnan lämpöoloihin riippuu lumen tuloajankohdasta, kestosta, tiheydestä, rakenteesta ja paksuudesta. Lumen vaikutus ikiroudan lämpötilaan jatkuvan ikiroudan alueella voi olla useita asteita. Epäjatkuvan ikiroudan alueella
lumi voi olla tärkein ikiroudan spatiaalista jakautumista määräävä tekijä (Zhang 2005: 1).
Zhangin ym. (2001: 261) mukaan lumipeite on yksi tärkeimmistä maanpinnan vuotuisiin
lämpöoloihin vaikuttavista tekijä. Samoin Williams ja Smith (1989: 107–111) pitävät
lunta tärkeimpänä maata talvella suojaavana elementtinä ja tätä myös lumipeitteen tärkeimpänä vaikutuksena.
Lumi on erinomainen eriste ja se pystyy nostamaan maanpinnan keskimääräistä
vuotuista lämpötilaa usealla asteella (Goodrich 1982: 421 & 429). Eristävyydestä kertoo
hyvin se, että maanpinnan lämpötilaero 4 cm ja 110 cm hangen välillä voi olla 20 °C
(Smith 1975: 1437). Lumen eristävyys johtuu siitä, että sillä on huono lämmönjohtokyky
(Zhang ym. 1996: 2075), jonka vuoksi se alentaa huomattavasti tai jopa estää kokonaan
päivittäisen lämpötilavaihtelun maanpinnassa. Lähes täydelliseen eristävyyteen tarvittavan lumen määrä vaihtelee, esimerkiksi Rödderin ja Kneiselin (2012: 84) tutkimusalueella Sveitsissä se oli 60–80 cm ja vastaavasti BTS-metodin yhteydessä 80 cm pidetään
yleisesti efektiivisenä (Haeberli 1973 & 1975: 106–110; King 1990: 185).
Lumikerroksen paksuuden vaihtelun suurin vaikutus maanpinnan lämpötilaan tapahtuu alhaisilla lumenpaksuuksilla (Smith 1975: 1430) eli lumikerroksen kasvaminen
20 cm:stä 40 cm:iin on eristävyyden kannalta merkityksellisempi kuin muutos 100
cm:stä 120 cm:iin. Mitä paksumpi hanki on, sitä enemmän se painuu kasaan omasta painostaa, jolloin sen tiheys kasvaa ja nostaa sen lämmönjohtokykyä vähentäen paksuuden
tuomaa eristysvaikutusta (Zhang 2005: 7).
Lumikerroksen eristävyyteen vaikuttaa paksuuden lisäksi sen tiheys. Alhaisen tiheyden omaava hanki on parempi eriste kuin tiivis hanki (Smith 1975: 1432). Lisäksi
Zhang ym. (1996: 2076, 2084–2085) havaitsivat, että erityisen tärkeä eristävyyden kannalta on lumihangen pohjaosassa oleva niin sanottu depth hoar -kerros, jonka lämmönjohtokyky voi olla viisi kertaa heikompi kuin tuulen pakkaaman tiiviin pintalumen. Kerros koostuu suurentuneista lumikiteistä, joiden halkaisija voi olla 10 mm. Ne kasvavat
ylösnousevan vesihöyryn tiivistyessä lumirakeiden pinnoille. Isompina partikkeleina niiden väleissä on enemmän tilaa, joka johtaa parempaan eristyskykyyn.
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Lumipeitteen vaikutus maanpinnan vuotuisiin keskilämpötiloihin on niin suuri, että joillakin alueilla jo pelkkä tarpeeksi paksu lumipeite on este ikiroudan muodostumiselle.
Esimerkiksi Kanadan Hudson Bayssa jo 50 cm lumikerros pystyy estämään ikiroudan
muodostumisen (Ménard ym. 1998: 726–727). Vastaavasti King (1986: 137) totesi tutkimustensa perusteella 1,4–2,4 metrin lumipeitteen olevan este ikiroudalle Tarfalan alueella Skandinaviassa ja sitä paksumman tai ohuemman lumipeitteen olevan suosiollista
ikiroudalle. Tuota paksumman lumipeitteen sulaminen kesti niin pitkään, että se kumosi
hangen talven aikaisen eristävän vaikutuksen.
Lumentulon ajankohdalla on iso merkitys maanpinnan lämpöoloihin ja sitä kautta
ikiroutaan (Rödder & Kneisel 2012: 184). Lingin ja Zhangin (2003: 144–145) mukaan
keskimääräistä myöhemmin tulleella lumipeitteellä on suhteellisesti suurempi vaikutus
kuin keskimääräistä varhaisemmalla lumipeitteellä. Myöhäisen lumipeitteen vuoksi kylmä ehtii tunkeutua maahan pidempään ennen lumen eristävää vaikutusta. Tämä kylmä
vaikutus voi näkyä hangenalaisissa lämpötiloissa lähes koko talven. Normaalia varhaisempi lumipeite suojaa maan aiemmin, mutta korkeampien ilmanlämpötilojen vuoksi sen
merkitys hangenalaisiin lämpötiloihin ei ole niin merkittävä.
Lumipeitteen kesto vaikuttaa maanpinnan vuotuisiin lämpötilan keskiarvoihin. Lumikerros pitää maanpinnan 0 °C, vaikka ilman lämpötila olisi huomattavasti korkeampi.
Mitä pidempään lumipeite säilyy, sitä pidempään maa säilyy eristettynä auringon säteilyltä ja laskee sen lämpötilaa (Ling & Zhang 2003: 146). Toisaalta sulamisveden pääseminen maahan johtaa sen nopeaan sulamiseen, koska sulavesi on verrattain lämmintä ja
siihen sitoutunut latenttilämpö vapautuu, kun se jäätyy kylmän maan vaikutuksesta uudelleen (Hinkel & Outcalt 1994: 232). Lumi lisää maaperän kosteutta niin sulamiskaudella kuin sen jälkeen ja tällä on sekä lämmittävä että viilentävä vaikutus maaperään (kts.
seuraava kappale). Lumesta syntyvät sulavedet aiheuttavat suuria paikallisia vaihteluita
maaperän kosteuteen (Ødegard ym. 1996: 47).
Lumella voi olla maahan myös viilentävä vaikutus. Ohut lumipeite (<15 cm) syksyllä voi johtaa maan nopeampaan viilenemiseen lumen korkeiden heijastus- ja säteilykykyjen vuoksi (Keller & Gubler 1993: 336; Zhang 2005: 4). Lumen heijastuskyky vaihtelee märän lumen 0,6 ja tuoreen lumen yli 0,9 välillä ja sen säteilykyky on keskimäärin
0,98, mikä on suurempi kuin millään muulla maanpeitteellä (Barry 1996: 67–70; Zhang
ym. 2001: 264; Zhang 2005: 2). Tämän vuoksi ohuen lumipeitteen aikana lumi ei ainoas-
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taan heijasta suurta osaa auringon säteilystä, mutta myös siirtää tehokkaasti jo maassa
olevaa lämpöä ilmaan. Lisääntyvä lumen määrä kääntää lumikerroksen vaikutuksen suojaavaksi (Keller & Gubler 1993: 336; Zhang 2005: 4). Ohuen syksyisen lumipeitteen
viilentävä merkitys voi olla alhaisempi pohjoisilla alueilla, koska syksyinen säteilyn
määrä on muutenkin alhainen toisin kuin esimerkiksi Keski-Euroopan vuorilla (Serreze
ym. 1998: 126–129). Suurempi vaikutus lumen korkealla heijastuskyvyllä on keväällä,
kun säteilyn määrä kasvaa ja lumi heijastaa siitä suuren osan pitäen maan viileämpänä
pidempään (Zhang 2005: 2).
Kaiken kaikkiaan lumipeitteen päivittäinen vaikutus hangenalaisen maanpinnan
lämpötilaan voi olla positiivinen tai negatiivinen, riippuen kunkin päivän ilmanlämpötilasta. Kuukausittainen vaikutus on positiivinen syksyllä ja talvikuukausina, mutta negatiivinen keväällä, kun auringon säteily kasvaa, lämpötilat nousevat ja sulamiskausi alkaa.
Lumipeitteen vuosivaikutus maanpinnan lämpötilaan on kokonaisuudessaan positiivinen,
koska lumi peittää maata vuoden kylmimpään aikaan (Goodrich 1982: 429–430; Zhang
ym. 1997: 64; Zhang 2005: 4–7). Lumipeitteen vaikutus vuositasolla voi olla negatiivinen, jos se on niin paksu, että sen sulaminen kestää kesään asti. Toisaalta, jos lunta on
niin paljon, että se ei sula koko kesänä vaan muodostaa pysyvän ympärivuotisen kerroksen, se eristää maan ympärivuoden ja tällöin sillä on lämmittävä vaikutus (Zhang 2005:
7).
3.2. Maaperän koostumus ja kosteus
Maa- ja kallioperä vaikuttavat ikiroutaan lähinnä eri materiaalien eroavilla albedoilla ja
lämmönjohtokyvyillä sekä kosteuden määrällä. Maaperän kosteus vaikuttaa siihen, kuinka paljon energiasta kuluu haihduntaan ja maaperän materiaali vaikuttaa puolestaan siihen, kuinka hyvin se pidättää vettä itsessään ja kuinka hyvä sen lämmönjohtokyky on
(Harris 1986: 66; French 2007: 108).
Peruskallion ja maaperän keskimääräinen heijastuskyky vaihtelee 10–40 % välillä
(Harris 1986: 66; French 2007: 108). Koska vaaleammat kivilajit heijastavat auringon
säteilyä paremmin, ovat ne suotuisampia ikiroudalle. Esimerkiksi Imhof ym. (2000: 204)
pitävät alhaista heijastuskykyä tärkeänä epäsuotuisana tekijänä ikiroudalle. Johansenin
(1975: 7) mukaan säteilyllä on pienempi lämmittävä vaikutus heterogeeniseen maaperään.
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Maaperällä on kallioon verrattuna parempi lämmönvarastointikyky, mikä johtaa sen hieman korkeampiin vuotuisiin lämpötiloihin (Schneider ym. 2012: 528). Peruskallion rapautuminen ikirouta-alueella edesauttaa ikiroudan sulamista, koska rapautuminen johtaa
kallion lujuuden pienenemiseen, jonka seurauksena sulamisvedet pääsevät kuljettamaan
lämpöä rapautumisessa syntyneisiin halkeamiin. Tämä lämmönsiirtoprosessi on nopeampi ja tehokkaampi kuin tavallinen lämmönjohtuminen kalliossa (Gruber & Haeberli 2007:
7; Harris ym. 2009: 141–143; Schneider ym. 2012: 518). Näin ollen hyvin rapautumista
kestävät kivilajit ja vähemmän rapautuneet alueet ovat suosiollisempia ikiroudalle. Toisaalta isommilla halkeamilla voi olla jopa 1,5 °C laskeva vaikutus kallioseinämien vuotuiseen keskilämpötilaan, koska ilma pääsee kiertämään niissä hyvin (Hasler ym. 2009:
986). Pohjoisin epäjatkuva ikirouta löytyy Smithin ja Riseboroughin (2002: 12–13) mukaan peruskalliosta tai hyvin kuivasta maaperästä. Yleisesti avokallioalueet ovat suosiollisempia ikiroudalle kuin maakerroksen peittämät alueet, koska jo 19 cm maakerros voi
nostaa maan lämpötiloja yli 1 metrin syvyydelle (Schneider ym. 2012: 524).
Maa-aineksen raekoko voi vaikuttaa suuresti maan lämpötiloihin. Maan pinnalla
oleva kivikko tai louhikko voi laskea kylmillä alueilla vuosittaisia keskilämpötiloja maan
pinnassa 4–7 °C mineraalimaahan verrattuna (Harris & Pedersen 1998: 107). Syynä tähän pidetään sitä, että kivikossa yhtenäisen eristävän lumikerroksen muodostuminen on
harvinaista ja siksi kylmä ilma pääsee maahan asti. Kivien ja lohkareiden väliin jääviä
lumenalaisia tunneleita hyödyntäen kylmä ilma pääsee leviämään myös niihin louhikon
osiin, joissa lumipeite päältä katsottuna on yhtenäinen (tunneloitumisefekti). Lisäksi
haihdunnan katsotaan auttavan maan pysymistä viileänä keväällä ja kesällä (Harris &
Pedersen 1998: 113–114, 117). Kivikot voivat laskea maan vuotuista keskilämpötilaa
myös paksun lumikerroksen alla (Gruber & Hoelzle 2008: 595–560). Raekoon merkityksestä kertoo myös se, että talusrinteiden alaosista, joissa raekoko on yleisesti suurempi,
mitatut lämpötilat ovat alhaisempia kuin talusrinteen yläosassa (Lambiel & Pieracci
2008: 300). Rödder ja Kneisel (2012: 181 & 188) havaitsivat Kaakkois-Sveitsissä ikiroutaan viittaavia lämpötiloja vain sellaisten pintamateriaalien alueilta, joissa pintamateriaali
oli kiviä tai sitä karkeampaa (6,3 cm). Tämä viittaa siihen, että karkeammat materiaalit
ovat suosiollisempia ikiroudalle, ja että karkeammiksi kappaleiksi hajoavat kivilajit ovat
suosiollisempia ikiroudalle. Esimerkiksi kalkki rapautuu isoiksi lohkareiksi ja liuskeet
hienommaksi materiaaliksi (Imhof ym. 2000: 191).
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Hienojakoisen materiaalin pieni määrä (esim. 8 % kaoliniittia) karkean materiaalin seassa
nostaa maan lämmönjohtokykyä, mutta suuremmalla määrällä on päinvastainen vaikutus,
koska se pakottaa isommat partikkelit eroon toisistaan (Farouki 1981: 14–16). Hienommista maaperän aineksista hiekat johtavat yleensä paremmin lämpöä kuin siltit. Savet
johtavat lämpöä huonoiten (Johansen 1975: 95–100; Farouki 1981: 71). Toisaalta pienempi raekoko johtaa huonompaan läpäisevyyteen, minkä seurauksena maassa on
enemmän vettä (Farouki 1981: 14), mikä nostaa lämmönjohtokykyä.
Kiviaineksen mineraaleilla on merkitystä, koska ne johtavat lämpöä eri nopeuksin.
Yleisimmät mineraalit lämmönjohtojärjestyksessä ovat kvartsi, kloriitti, oliviini, amfiboliitti, pyroksiini, kiille ja maasälpä, joista kvartsi on selkeästi paras lämmönjohdin (Johansen 1975: 91–99). Myös Williams ja Smith (1989: 90) sekä Farouki (1981: 42–45)
ovat havainneet kvartsin korkean lämmönjohtavuuden. Toisaalta heikon lämpökapasiteetin vuoksi se myös menettää lämpönsä nopeasti. Yleiset kivilajit samanlaisessa järjestyksessä ovat kvartsiitti, dolomiitti, graniitti, hiekkakivet, liuskeet ja kalkkikivet (French
2007: 87).
Muita maaperän ikiroutaan vaikuttavia ominaisuuksia ovat pH, huokoisuus, tekstuuri, tiheys ja suolojen määrä. Maaperän pH vaikuttaa kasvillisuuden välityksellä ikiroutaan, koska happamassa tundramaassa on enemmän suojaavaa kasvillisuutta kuin emäksisessä (Walker ym. 2003: 120–121). Huokoisuus ja raekoko vaikuttavat puolestaan
maaperän läpäisevyyteen siten, että pienemmän raekoon ja huokoisuuden maat pidättävät
itsessään paremmin vettä (Johansen 1975: 23–24), mikä nostaa niiden lämmönjohtokykyä. Maaperän huokoisuus voi Gruberin ja Hoelzlen (2008: 557) mukaan laskea lämmönjohtokykyä kallioperään verrattuna yhdellä suuruusluokalla, jos maaperän huokoisuus on 40 %. Maa-aineksen tiheys vaikuttaa sen lämmönjohtokykyyn nostavasti. Vastaavasti huokoisuus (alhainen tiheys) alentaa kuivan maan lämmönjohtokykyä, mutta
kosteassa maassa se laskee sitä vain, jos kiviaineksen lämmönjohtokyky on parempi kuin
veden (Farouki 1981: 12; Brouchkov ym. 2005: 219). Tekstuuri vaikuttaa maa-aineksen
lämmönjohtokykyyn, sillä esimerkiksi vaihtelevan kokoinen ja muotoinen sora pakkautuu tiiviisti nostaen sen lämmönjohtokykyä (Johansen 1975: 107–108). Suolat vaikuttavat
lämmönjohtavuuteen laskemalla veden jäätymispistettä ja kertymällä pienirakeisessa
maassa partikkeleiden pinnalle (Farouki 1981: 82–85).

17

Orgaanisen aineksen lämmönjohtokyky on kymmenen kertaa mineraaliainesta heikompi
(Farouki 1981: 72), minkä vuoksi ikirouta on todennäköisempää orgaanista ainesta sisältävissä maaperissä kuin puhtaissa mineraalimaissa (Smith & Riseborough 2002: 11).
Brouchkov ym. (2005: 217) havaitsivat, että maaperän humuskerros, siitä huolimatta, että
se on usein ohut kylmillä alueilla, toimii maata eristävänä kerroksena juuri sen sisältämän orgaanisen materiaalin vuoksi.
Zhangin ja Stamnesin (1998: 240–245) mukaan kosteus maaperässä lisää sen lämmönjohtokykyä, joten se auttaa lämmön siirtymistä kohti ikiroutaa sulattaen sitä. Tämä
toimii tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen veden vaikutus laskee ja kääntyy päinvastaiseksi
(Farouki 1981: 39–45; Williams & Smith 1989: 90). Toisaalta Brouchkovin ym. (2005:
219) mukaan veden määrä maassa laskee sen lämmönjohtokykyä. Zhang ja Stamnes
(1998: 240–245) tunnistavat myös veden olomuodon vaihdokseen tarvittavan suuren
energiamäärän, jonka vuoksi veden haihtumisella maasta on siihen viilentävä vaikutus.
Tämä tarkoittaa sitä, että hangen sulamisessa syntyvä vesi siirtää lämpöä maahan keväällä, mutta toisaalta viilentää sitä suuremman haihdunnan seurauksena, kun hanki on sulanut pois. Kokonaisvaikutuksen suunta vaihtelee alueittain. Zhangin ja Stamnesin (1998:
240–245) mukaan kosteuden vaikutus maaperän vuotuiseen keskilämpötilaan Barrowsissa Alaskassa on positiivinen ja johtaa suurempaan aktiivikerrokseen. Matsuyaman ja Masudan (1998: 652) mukaan suuri vesimäärä maassa keväällä ja alkukesällä johtaa kuitenkin kokonaisuudessaan alhaisiin maan lämpötiloihin vuositarkastelussa. Samoin Williams ja Burn (1996: 193, 200–202) havaitsivat maaperän kosteuden yhdessä orgaanisen
kerroksen paksuuden kanssa olevan tärkein ikiroutaa selittävä tekijä Yukonissa Kanadassa. Heidän tutkimuksensa mukaan kriittinen gravimetrinen kosteus (veden osuus kokonaismassasta) on 25 % ja ikiroutaa esiintyy siellä, missä tämä raja ylitetään. Maaperän
kosteus lisää haihduntaa, joka laskee maanpinnan lämpötilaa. Lisäksi he havaitsivat, että
yli 45 % hiekkaosuus maaperässä esti ikiroudan läsnäolon. Tämä liittynee hiekkaisen
maan huonoon kykyyn pidättää kosteutta. Heggem ym. (2005: 106–107) puolestaan totesivat, että maaperän kosteus on epäsuosiollista ikiroudalle paljaan maan alueilla ja suosiollista siellä, missä maata peittää kasvillisuus.
Ikiroudan sulaminen loppukesällä on pääosin seurausta sadevedessä olevan latentinlämmön pääsemisestä suotautumisen seurauksena ikiroudan pintaan. Päivisin haihdunnan viilentävä vaikutus alentaa lämmönjohtumisesta seuraavaa maan lämpenemistä.
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Jos haihdunta on tarpeeksi suurta, voi sen viilentävä vaikutus peittää lämmönjohtumisen
vaikutuksen kokonaan ja seurauksena on maan viileneminen (Hinkel & Outcalt 1994:
224; Zhang ym. 2001: 60). Lisäksi vesihöyryn tiivistyminen maassa vapauttaa latenttia
lämpöä, mikä useimmiten hidastaa maan viilenemistä syksyllä (Hinkel & Outcalt 1994:
224). Hinkelin ja Outcaltin (1994: 218) mukaan suuri osa säteilyenergiasta kuluu maaperän kosteuden olotilan muutoksiin ja esimerkiksi Alaskassa kesäiseen haihtumiseen on
mitattu kuluvan jopa 39–70 % kokonaissäteilystä (Kane ym. 1990: 269; Mather &
Thornthwaite 1956 Hinkel & Outcalt 1994: 218 mukaan).
Kaikki maassa oleva vesi ei jäädy heti vaan sulaa vettä on maassa vielä silloinkin,
kun sen lämpötila on alle jäätymispisteen. Tällaisen veden määrä riippuu paljon maaaineksen vedensitomiskyvystä. Sulan veden jäätymisestä vapautuu latenttia lämpöä eli
enemmän sulaa vettä omaavaan maahan muodostuu ikiroutaa epätodennäköisemmin.
Hiekassa sulana säilyvän veden määrä on erittäin alhainen, kun taas silteissä voidaan
tavata vielä 5 % vettä maan lämpötilan ollessa jo -3 °C. Savissa vastaava määrä voi olla
10 % ja bentoniitissa jopa 25 % (Williams & Smith 1989: 5–8). Pienempi raekoko ja
huokoisuus johtavat suurempaan veden määrän alhaisissa lämpötiloissa (Johansen 1975:
39). Romanovsky & Osterkamp (2000: 219) havaitsivat, että vesi maaperässä suojaa sitä
nopealta jäätymiseltä ja vahvistaa lumikerroksen eristävää vaikutusta talvella. Tästä käytetään nimitystä nollaverho (zero curtain effect). Nollaverholla tarkoitetaan maan lämpötilan pysymistä 0 °C lämpimämpänä, vaikka ilman ja maanpinnan lämpötila olisi sitä
alhaisempi (kuva 4). Kun kylmä johtuu maahan, se jäädyttää maanpinnassa olevan kosteuden, joka jäätyessään vapauttaa veteen sitoutuneen latentin lämmön, joka puolestaan
hidastaa kylmän tunkeutumista maahan. Näin osa aktiivikerroksesta voi säilyä sulana
syksyllä ja alkutalvesta jopa kolme kuukautta (tammikuun loppuun), vaikka ilman lämpötila olisi selvästi pakkasen puolella (Hinkel & Outcalt 1994: 230). Lisäksi vesi alentaa
lämmönjohtavuutta jäätyvässä maassa (Farouki 1981: 46). Kun viimeinen kosteus on
jäätynyt nollaverhon sulkeuduttua, kylmä johtuu maahan tehokkaammin, sillä jään lämmönjohtokyky on neljä kertaa suurempi kuin veden (Henry & Smith 2001: 391), mutta
tässä vaiheessa eristävä lumipeite on jo ehtinyt monin paikoin muodostua. Nollaverho
vaikuttaa eniten niissä maaperissä, jotka kykenevät sitomaan itseensä eniten vettä
(Schneider ym. 2012: 529), koska kosteammat alueet ovat pidempään nollaverhon vaikutuksen alaisena syksyllä ja keväällä kuin kuivemmat alueet (Heggem ym. 2006: 364).
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Vaikka nollaverho nostaa maan vuotuista keskilämpötilaa suojaamalla maata kylmältä
syksyllä ja alkutalvella, vaikuttaa sen keväinen sulaminen päinvastaisesti, koska olomuodon muutoksen vaatima energia on suuri (Zhang ym. 2001: 68–69).
Heggemin ym. (2006: 368) mukaan maanpinnan kosteus on yksi tärkeimmistä ikiroutaa selittävistä tekijöistä. Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet Zhang ja Stamnes
(1998: 245). Schneiderin ym. (2012: 527) sekä Smithin ja Riseboroughin (2002: 8) mukaan maaperän materiaali vaikuttaa merkitsevästi maan lämpöoloihin. Myös Henry ja
Smith (2001: 392) pitävät maaperämuuttujan sisällyttämistä ikiroutamalliin tärkeänä.

Kuva 4. Nollaverhoefekti. Lämpötila maanpinnalla (punainen) ja lämpötila maanpinnan alla (sininen) (Hinkel & Outcalt 1994; Outcalt ym. 1998: 870; Woo 2000: 64).

3.3. Auringon säteily
Puhtaasti lämmittävän vaikutuksen lisäksi säteily vaikuttaa siihen, kuinka paljon haihduntaan vaadittavaa energiaa on tarjolla (Western 1999: 798). Säteily lisää haihduntaa ja
maahan kohdistuvaa energiamäärää. Säteilyn vaikutus ikiroutaan on melko suoraviivainen. Mitä enemmän säteilyä ja sen mukana energiaa alueelle kohdistuu, sitä epätodennäköisempää ikirouta on.
Säteilyn sisältämän energian määrä muuttuu leveyspiirien mukaan. Pohjoiset alueet
saavat suhteessa vähemmän säteilyenergiaa kuin lähempänä päiväntasaajaa olevat alueet
ja ovat näin suosiollisempia ikiroudalle. Kun keskimääräinen säteilymäärä 40° leveyspiirillä on noin 325 W/m², on se 70° leveyspiirillä enää noin 200 W/m² (Strahler & Strahler
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2005: 74–75). Ongelmallisen säteilystä tekee se, että se on kytköksissä moneen muuhun
muuttujaan, jotka aiheuttavat sen epätasaista jakautumista paikallisesti. Tällaisia muuttujia ovat lumipeite, kasvillisuus, maaperä ja topografiset tekijät. Usein vahvojen kytkösten
takia voi olla vaikea erottaa, onko merkitsevä tekijä todella säteily vai esimerkiksi sen
määrään olennaisesti liittyvä aspekti muine vaikutuksineen. Ongelmallisuutta lisää se,
että säteilyarvoja laskettaessa kaavat ottavat useimmiten huomioon aspektin, rinteen kaltevuuden, korkeuden, leveyspiirin ja varjoisuuden (Morrisey ym. 1986: 1515; Fu & Rich
2000: 2; Moore ym. 1993 Gruber & Hoelzle 2001: 71 mukaan; Wilson & Gallant 2000
Etzelmüller ym. 2006: 95 mukaan), jolloin laskettu säteilyarvo samalla kuvastaa myös
näitä muuttujia. Säteilyn on joka tapauksessa todettu useassa tutkimuksessa olevan tärkeä
ikiroudan alueellista jakautumista selittävä tekijä (Hoelzle 1992: 145; Haeberli ym. 1993:
168; Leverington & Duguay 1997: 210–213; Gruber & Hoelzle 2001: 74–75; Nyenhuis
ym. 2005: 289; Etzelmüller ym. 2006: 102; Heggem ym. 2006: 368; Julián & Chueca
2007:147).
3.4. Vesistöt
Vaikka vesistöjen vaikutus ikiroutaan rajoittuu niiden läheisyyteen, aiheuttavat ne suurimman paikallisen poikkeaman ilmaston säätelemissä maan lämpötiloissa (Williams &
Smith 1989: 116). Maa järvien alla on lämpimämpi kuin ympäröivällä ikirouta-alueella,
koska järvenpohjan lämpötila ei laske alle 0 °C ellei järvi jäädy pohjaa myöten (Burn
2002: 1282). Jo suhteellisen matalat vesimassat pysyvät ainakin osittain sulana, vaikka
vuoden keskilämpötila olisi -10 – -15 ºC. Esimerkiksi Mackenzie Deltalla Kanadassa jo
pieni järvi voi aiheuttaa ikiroudan läpi ulottuvan talikin (sulan maan alue ikiroutaisella
alueella, esim. kuva 5) muodostumisen ja isomman järven tai joen vaikutus voi ulottua
niiden rantojen ulkopuolelle (Williams & Smith 1989: 116–120). Vastaavasti Richardin
saarella (eteläisin kärki n. 69° pohjoista leveyttä) Kanadassa jo yhden metrin syvyisellä
vedellä oli vaikutusta ikiroudan pintaan ja järvet, joiden halkaisija oli 130–180 metriä tai
enemmän, kykenivät muodostamaan ikiroudan läpi yltävän talikin (Burn 2002: 1297).
Rannikoilla, deltoilla ja alavilla tundrilla järvet voivat kattaa 15–20 % kokonaismaaalasta, joten niiden alueellinen vaikutus ikiroutaan voi olla merkittävä (French 2007:
111). Kuvassa 5 on esitetty erikokoisten vesistöjen vaikutuksia ikiroutaan.
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Kuva 5. Erikokoisten vesistöjen vaikutus ikiroutaan. Vasemmalta lampi, pieni järvi, suuri järvi ja
joki.

3.5. Kasvillisuus
Kuten useimpien muidenkin tekijöiden kohdalla, ei kasvillisuuden vaikutus ikiroutaan
ole yksiselitteinen ja sen vaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin (Brown 1963b:
20–24). Kasvillisuudella on vaikutusta ikiroudan olemassaoloon epäjatkuvan ja sporadisen ikiroudan alueilla, mutta jatkuvan ikiroudan alueella sen vaikutus rajoittuu aktiivikerroksen paksuuteen (Benninghoff 1963: 9). Kasvillisuus vaikuttaa maanpinnan lämpötilaan säätelemällä maanpinnan saavuttaman säteilyn määrää ja eristämällä maaperää.
Kasvillisuuden epäsuorat vaikutukset liittyvät siihen, että kasvillisuus vaikuttaa veden
virtaukseen, maaperän kosteuteen, haihduntaan, tuuleen ja lumipeitteeseen, jotka puolestaan vaikuttavat suoraan maanpinnan lämpötiloihin ja sitä kautta ikiroutaan (Brown
1963b: 20–24).
Frenchin (2007: 108–109) mukaan kasvillisuuden suurin vaikutus syntyy siitä, että
se estää auringon energiaa saavuttamasta maaperää. Kasvillisuus heijastaa osan auringon
säteilystä ja imee osan itseensä vähentäen maahan asti yltävän säteilyn määrää. Talvisin
kasvillisuus vähentää maasta lähtevän säteilyn määrää, mutta sen vaikutus jää pieneksi
säteilyä heijastavien lehtien alhaisemman määrän vuoksi (Brown 1963b: 20). Havumetsissä maanpinnan lämpötila voi suuremman varjoisuuden vuoksi olla alhaisempi kuin
tundralla (Rouse 1984a: 69). Alaskassa puiden merkitys varjostajina on niin suuri, että jo
yksittäisen valkokuusen alle voi muodostua ikiroutalinssi (Viereck 1965: 265–267) ja
Pohjois-Amerikan sekä Euraasian havumetsävyöhykkeen metsät edesauttavat ikiroudan
muodostumista, koska ne ovat tehokkaita varjostajia ja pysäyttävät osan lumesta, jolloin
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kylmä pääsee tunkeutumaan syvemmälle ja pidempään alkutalvesta ennen suojaavan
lumipeitteen muodostumista (French 2007: 108–109).
Toinen kasvillisuuden suora vaikutus on sen eristävyys. Kesäisin kasvillisuuden
eristävä vaikutus on niin suuri, että jo ohuella kasvipeitteellä voi olla usean asteen viilentävä merkitys maanpinnan kesäisiin keskilämpötiloihin paljaaseen maahan verrattuna
(Sharkhuu ym. 2008: 1629–1631; Nyland ym. 2012: 297). Wang ym. (2010: 335 & 338–
341) ovat tutkimuksessaan ruohovaltaisella alueella todenneet, että korkeampi kasvillisuus (ruoho/heinä) myöhästyttää niin maaperän jäätymistä kuin sulamista. Heidän mukaansa korkeampi kasvillisuus on suosiollisempi ikiroudalle. Brouchkov ym. (2005: 219)
ovat todenneet, että kasvillisuus kykenee eristämään maan vuorokautisista lämpötilavaihteluista kolme kertaa paremmin kuin paljas maa.
Aivan oma lukunsa eristävyyden kannalta on turve, jonka lämmönjohtoominaisuudet ovat erityisen otollisia ikiroudalle. Kuivan turpeen lämmönjohtokyky on
hyvin alhainen, joten sen kuiva pintakerros eristää maan hyvin kesän lämmöltä. Syksyllä
ja alkutalvella turve kostuu yleensä pintaa myöten ja lämpötilan laskiessa siinä oleva vesi
jäätyy. Koska sellaisen turpeen lämmönjohtokyky on moninkertainen kesäajan turpeeseen verrattuna, siirtää se kylmää tehokkaasti maahan. Lisäksi keväällä jään sulaminen ja
veden haihduttaminen vaativat paljon energiaa, joka ei siten ole käytettävissä itse maan
lämmittämiseen (Brown 1963b: 21; Farouki 1981: 50–54).
Kasvipeitteen on todettu hidastavan tuulen nopeutta, jonka vuoksi tuulisilla alueilla
lunta kertyy kasvillisuuden joukkoon enemmän kuin paljaan maan tai matalan kasvillisuuden alueille. Tämä suojaa maata talvella, mutta toisaalta se lisää kosteuden määrää
keväällä. Lisäksi lumi säilyy keväällä pidempään metsissä suuremman varjoisuuden
vuoksi pidentäen näin maan pysymistä viileänä (Brown 1963b: 22; Rouse 1982: 71–72).
Lumi voi Rousen (1984b: 57) mukaan säilyä metsässä jopa kuukauden pidempään kuin
tundralla. Toisaalta Rousen (1984a: 71–72) mukaan maaperän kosteus auttaa maata säilymään pidempään sulana syksyisin. Lisäksi hitaammalla tuulennopeudella on korkeamman kasvillisuuden alueilla lämmittävä vaikutus, koska hidastunut ilmavirta ei kuljeta
niin paljon maasta säteilevää energiaa kuin suurella nopeudella liikkuva ilma (Benninghof 1952: 40).
Kasvillisuus lisää maaperän kosteutta vähentämällä pintavaluntaa. Metsissä karikkeen vedensitomiskyvyn ansiosta pintavalunta voi jäädä vain kolmeen prosenttiin, kun
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puuttomilla alueilla ja pelloilla se voi olla jopa 60 % sademäärästä (Kitredzh 1951 Tyrtikov 1959: 3 mukaan). Benninghofin (1952: 41) mukaan laaja juuriverkosto heikentää
veden kykyä suotautua maaperän läpi lisäten näin sen kosteutta. Suurempi kosteus johtaa
siihen, että myös haihdunta on suurempaa ja se viilentää ilman lämpötilaa erityisesti
maanpinnassa (Brown 1963b: 21).
Ottaessaan vettä maasta kasvillisuus poistaa samalla veteen sitoutuneen lämmön
maaperästä (Brown 1963b: 21). Samalla veden poistuminen maaperästä kasvattaa sen
lämmönjohtokykyä, mutta koska se tapahtuu samaan aikaan, kun veden haihtuminen
laskee ilman lämpötilaa, sen lämmittävä vaikutus ei ole niin suuri (Tyrtikov 1959: 5).
Kasvillisuus voi pysäyttää 10–40 % vesisateesta estäen näin osittain veden sisältämän
lämmön pääsemistä maaperään (Brown 1963b: 21).
Brouchkovin ym. (2005: 218) ja Frenchin (2007: 108–109) mukaan havumetsät
ovat erittäin tärkeitä maaperän kylmänä säilymisen kannalta. Toisaalta Suomen Lapissa
King ja Seppälä (1987: 145) ja Seppälä (1997: 93) ovat havainneet, että ikiroutaa esiintyy
lähinnä puurajan yläpuolella, mikä viittaa siihen, että Pohjois-Suomen tunturikoivikoiden
kokonaisvaikutus vuosittaiseen maanpinnan keskilämpötilaan olisi positiivinen. Tämä
johtunee siitä, että ne ovat havumetsiä huonompia varjostajia ja lumen pysäyttäjiä (interception). Myös Rouse (1984a: 71–72) on havainnut, että tundraan verrattuna metsän vuotuiset keskilämpötilat voivat olla jopa kolme astetta lämpimämpiä. Hänen mukaansa kasvillisuus vaikuttaa eniten, Frenchin (2007: 108–109) päätelmistä poiketen, lumenkertymiseen ja maaperän kosteuteen. Yi ym. (2007: 3–4) puolestaan ovat havainneet, että
Luoteis-Kanadassa kasvillisuudella on ikiroutaan positiivinen vaikutus. Heidän mukaansa aktiivikerros ohenee kasvillisuuden määrän kasvaessa. Vastaavasti Haeberli (1975:
166–167) havaitsi hyvin suoran päin vastaisen yhteyden kasvillisuuden määrän ja ikiroudan välillä Flüelapass- ja Piz Grialetsch –alueilla Alpeilla. Samoin Frauenfelder ym.
(1998: 292) pitävät ikiroudan esiintymistä kasvillisuuden peittämällä alueella epätodennäköisempänä kuin paljaan maan alueella. Kasvillisuus voi siis alueesta ja muista ympäristötekijöistä riippuen nostaa tai laskea vuotuisia maanpinnan keskilämpötiloja.
3.6. Topografiset tekijät
Ikiroutaan vaikuttavia topografisia tekijöitä ovat korkeus merenpinnasta, rinteen kaltevuus ja aspekti sekä maaston kaarevuus. Vaikka topografisten tekijöiden ja ikiroudan

24

välisen suhteen voisi kuvitella olevan melko yksinkertainen, ei se sitä välttämättä ole,
koska topografiset tekijät vaikuttavat ikiroutaan lähinnä epäsuorasti lämpötilan, säteilyn
määrän, tuulten, lumenkertymisen, rinneprosessien ja kasvillisuuden kautta.
Korkeus merenpinnasta on merkittävä tekijä erityisesti alpiinisella ikiroutaalueella, jossa korkeusvaihtelu on suurta. Lämpötila laskee keskimäärin 0,64 astetta 100
metriä kohden (Strahler & Strahler 2005: 111), mikä voi tarkoittaa jo muutaman sadan
metrin korkeusvaihtelulla vuotuisen keskimääräisen ilmanlämpötilan vaihtumista ikiroudalle suosiolliseksi tai epäsuosiolliseksi. Keskimäärin vaadittavat korkeudet ikiroudalle ovat subtrooppisilla alueilla 4000 m, 40° leveyspiirillä 3500 m, 50° leveyspiirillä 2200
m ja 68° leveyspiirillä ikiroutaa tavataan jo merenpinnan korkeudella (Strahler & Strahler 2005: 443). Korkeus edustaakin pääsääntöisesti keskimääräistä vuotuista ilmanlämpötilaa, mutta se vaikuttaa myös muihin asioihin kuten säteilyn määrään ja tuuliin (Gruber
& Hoelzle 2001: 71).
Korkeammat paikat saavat yleisesti enemmän säteilyä (Dozier 1980: 715; Julián &
Chueca 2007: 147). Korkeuden lisäksi topografisista tekijöistä aspekti (Dubayah 1992:
2475–2476) ja kaltevuus (Dubayah & van Katwijk 1992: 2233–2234) määrittävät osaltaan saapuvan säteilyn määrää. Harrisin (1986: 64) mukaan aspekti ja kaltevuus ovat erityisen tärkeitä säteilyn säätelijöitä 55º ja 66º leveyspiirien välillä ja vuoristoissa, mutta
vähemmän merkityksellisiä korkeilla leveyksillä, jossa aurinko paistaa kesällä läpi vuorokauden.
Korkeuden kasvaessa tuulen nopeudet yleisesti kasvavat, koska ne pääsevät vapaammin puhaltamaan. Voimakkaammat tuulet vaikuttavat lumen uudelleen sijoittumiseen ja johtavat suurempaan haihduntaan, mikä johtaa siihen, että maa menettää kosteudessa olevan latentin lämmön (Haeberli 1975: 141–142). Mikäli tuulella on vallitseva
suunta, on myös aspektilla tärkeä rooli. Tällöin tuulen aiheuttama haihdunta sekä lumen
ja tuulen puhaltamien sijoittuminen kohdistuvat tiettyyn suuntaan avautuviin rinteisiin.
Esimerkiksi Kanadan Beaufort Plainissa ohuimmat aktiivikerrokset sijaitsevat vallitsevien tuulten vuoksi lounaisrinteillä, vaikka ne saavatkin eniten säteilyä (French 1970:
238–239 & 2007: 108).
Korkeus merenpinnasta vaikuttaa lumen kertymiseen lämpötilan ja lisääntyvän sademäärän takia (Anderton ym. 2004: 441; Jost ym. 2007: 107), koska ilman viiletessä sen
suhteellinen kosteus kasvaa ja tällöin sataa herkemmin (Strahler & Strahler 2005: 138).
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Rinteen kaltevuus vaikuttaa lumen kertymiseen muuntamalla sen vakautta (Anderton ym.
2004: 441), minkä seurauksena jyrkillä rinteillä lumimassa lähtee helpommin liikkeelle
ja kasaantuu rinteen alaosaan. Andertonin ym. (2004: 449) mukaan maaston kaarevuus
vaikuttaa lumikertymään siten, että lumi kasautuu maaston painaumiin (kovera), kun taas
maaston kohoumat (kupera) ovat vähälumisempia. Andertonin ym. (2002: 161 & 2004:
449) ja Jostin ym. (2007: 107 & 114) mukaan tuulet ja aspekti ovat tärkeitä tekijöitä lumen kertymisen kannalta, minkä vuoksi aspekti ja koveruus voivat vaikuttaa ikiroutaan
paikallisen lumikertymän kautta.
Topografiset tekijät vaikuttavat maaperän kosteuteen, jolla puolestaan on vaikutusta ikiroutaan. Edellä käsitelty lumen kertyminen tietysti lisää kosteutta, mutta topografia
vaikuttaa kosteuteen myös muilla tavoin. Rinteen kaltevuus vaikuttaa suotautuneen veden määrään. Tämän lisäksi rinteen kaltevuus määrittää pitkälti pintavalunnan ja maan
sisäisen valunnan määrää, mikäli veden taso on rinteen kanssa samassa kulmassa. Jyrkemmät rinteet ovat useimmiten kuivempia kuin tasaisemmat alueet, koska veden suotautuminen on vähäisempää, pintavalunta suurempaa ja maanalainen valunta nopeampaa
jyrkillä rinteillä (Famiglietti ym. 1998: 260; Western ym. 1999: 798). Maaston kaarevuus
puolestaan muuttaa paikallisesti virtaussuuntia, hydraulista gradienttia ja virtausnopeuksia. Täten se lisää maaperän kosteutta koverilla alueilla ja vähentää sitä kuperilla alueilla
(Famiglietti ym. 1998: 261; Western ym. 1999: 798). Myös kosteuden ja aspektin välillä
on yhteys, koska aspekti vaikuttaa sateen ja säteilyn määrään sekä säteilyn kautta haihdunnan määrään (Famiglietti ym. 1998: 260–261; Western ym. 1999: 798 & 801; Qiu
ym. 2001: 259). Usein etelä- ja länsirinteet ovatkin kuivempia, koska haihdunta on niillä
suurempaa (Qiu ym. 2001: 259; Jin ym. 2008: 1385). Korkeus merenpinnasta lisää sateen
määrää (Clinton 2003: 246), mutta toisaalta kasvavaan korkeuteen liittyy usein myös
jyrkemmät rinteet (vuoren huiput) ja ohuempi maakerros, joiden vuoksi myös pintavalunta on suurempi. Yleisesti ottaen korkeammat paikat ovat kuivempia kuin matalammat
(Crave & Gascual-Odoux 1997: 207; Qiu ym. 2001: 259).
Lisäksi topografiset tekijät vaikuttavat ikiroutaan kasvillisuuden kautta. Kasvillisuuden ja korkeuden välillä on havaittu korkeaa korrelaatiota (Ødegard ym. 1999: 232).
Myös Chen ym. (2013: 4879) tunnistavat korkeuden merkityksen kasvillisuuteen. Heidän
mukaansa korkeutta merkittävämpi kasvillisuuteen vaikuttava topografinen tekijä on kuitenkin rinteen kaltevuus, koska se vaikuttaa rinneprosesseihin ja valuntaan sekä maape-

26

rän kosteuteen erittäin paljon. Jin ym. (2008: 1386–1387) havaitsivat korkeuden olevan
tärkein vertikaalisesti ja aspektin tärkein horisontaalisesti kasvillisuutta muuttava topografinen tekijä. Heidän mukaansa pohjoisrinteet ovat kasvillisuudelle suosiollisempia
kosteampien olosuhteiden vuoksi. Toisaalta kylmillä alueilla voi etelärinteiden suurempi
valon ja lämmön määrä nousta suosiollisemmaksi. Yleisesti ottaen kasvillisuus vähenee
korkeuden kasvaessa lämpötilan vaikutuksesta samaan tapaan kuin kasvillisuus vähenee
pohjoisilla leveyspiireillä. Paikallista vaihtelua aiheutuu haihdunnasta ja rinneprosesseista (esim. lumivyöryt) sekä topografisten tekijöiden aiheuttamasta lumen uudelleen sijoittumisesta ja varjoisuudesta (Haeberli 1975: 167–169).
Korkeuden merenpinnasta on todettu olevan paikallisesti ikiroutaa säätelevä tekijä
muun muassa Mongoliassa (Etzelmüller ym. 2006: 97), Skandinaviassa (Isaksen 2002:
127; Heggem ym. 2005: 107), Pohjois-Amerikassa (Lewkowicz & Ednie 2004: 77), Etelä-Amerikassa (Schrott 1991: 65; Ruiz & Liudat 2012: 369) ja Alpeilla (Gruber & Hoelzle 2001: 71). On huomioitava, että vaikka mainituissa tutkimuksissa on käytetty korkeusmuuttujaa, ei se suurella todennäköisyydellä itse ole varsinainen säätelevä tekijä,
vaan se säätelee ikiroudan esiintymistä lämpötilan, säteilyn, kosteuden ja tuulten kautta.
Vaikka useassa tutkimuksessa korkeuden ja ikiroudan suhde on ollut lähes lineaarinen
(Ødegard ym. 1999: 230; Isaksen ym. 2002: 126; Lewkowicz & Ednie 2004: 76), ei se
ole sitä aina. Tämä käy ilmi esimerkiksi Juliánin ja Chuecanin (2007: 147) tutkimuksesta,
jossa he havaitsivat ikiroudan olevan todennäköisempää oletettua alhaisemmilla korkeuksilla sekä korkeuden ja ikiroudan suhteen olevan ennemminkin epälineaarinen niin,
että keskikorkeudet olivat ikiroudalle suosiollisempia kuin matalat ja korkeat alueet. Tämä liittynee korkeampien alueiden saamaan suurempaan säteilymäärään, joka KeskiPyreneillä on tarpeeksi suuri luomaan ikiroudalle epäsuosiolliset olosuhteet. Muun muassa Lieb (1998: 666) Itävallassa, Cheng (2004: 705) Kiinassa, Lewkowicz & Ednie (2004:
76) Kanadassa, Janke ym. (2012: 116–117) USA:ssa, Imhof ym. (2000: 203) Alpeilla ja
King (1986: 134) Skandinaviassa ovat havainneet aspektin tärkeäksi ikiroutaa sääteleväksi tekijäksi. Lewkowicz & Ednie (2004: 76) Kanadassa, Janke ym. (2012: 116 & 119)
USA:ssa, Julián & Chueca (2007: 147) Pyreneillä, Heggem ym. (2006: 364–365) Mongoliassa ja King (1986: 138) Skandinaviassa ovat havainneet rinteen kaltevuuden tärkeäksi ikiroutaan vaikuttavaksi tekijäksi. Lisäksi muun muassa Janke ym. (2012: 116 &
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119) USA:ssa ja Quinn (2013: 889) Kanadassa havaitsivat maaston kaarevuuden olevan
tärkeä ikiroudan alueellista jakautumista selittävä tekijä.
Kuten edellisistä kappaleista hyvin käy ilmi, lähes kaikki paikallisesti ikiroudan jakautumiseen vaikuttavat tekijät ovat kytköksissä useampaan muuhun paikalliseen tekijään. Siksi onkin vaikea selvittää, onko jokin tekijä itse ratkaisevassa roolissa alueella vai
johtuuko sen merkitsevyys sen vaikutuksesta toiseen muuttujaan, joka puolestaan vaikuttaa ikiroutaan. Nämä kytkökset on otettava huomioon mallinnuksessa ja tilastoanalyysien
tulkitsemisessa. Alla esitetyssä taulukossa (taulukko 1) on tiivistetysti ja yksinkertaistetusti eri tekijöiden vaikutukset ikiroutaan sekä tässä tutkimuksessa niitä kuvastavat muuttujat.
Taulukko 1. Yksinkertaistetusti ympäristötekijöiden positiiviset (+) ja negatiiviset (-) vaikutukset
ikiroutaan sekä ympäristötekijöitä tutkimusaineistossa kuvaavat muuttujat.

Ympäristötekijä
Lumipeite
Paksuus
Kesto
Tuloajankohta
Tiheys
Maaperä
Raekoko

Ikirouta +

Paksu
Aikaisin sulava ja erittäin
Pidempään kestävä
pitkään kestävä
Myöhäinen lumipeite
Aikainen lumipeite
Suuri
Pieni
Karkeampi materiaali
Haihdunta

Albedo

Vaaleat kivilajit
Esim. liuskeet ja
kalkkikivet
Vähän
Alhainen säteilymäärä

Orgaaninen aines
Säteily
Vesistöt
Kasvillisuus

Muuttuja mallinnuksessa

Ohut

Kosteus

Lämmönjohtokyky

Ikirouta -

Hienompi materiaali
Lämmönjohtuminen sekä
eristys syksyllä
Tummat kivilajit
Esim. kvartsi

Lumensyvyys

Maanperä (moreeni,
kalliomaa, kivet, rakka,
kalliopaljastuma), TWI
(topografinen kosteusindeksi)

Paljon
Suuri säteilymäärä
Kesäinen ja vuotuinen säteily
Järvet, joet
Eristyskyky, suurempi
Säteilyn heijastuminen, kosteus maassa, pienempi
NDVI (normalisoitu
havumetsät
tuulen nopeus, paksumpi
kasvillisuusindeksi)
lumipeite, tunturikoivikot

Topografiset tekijät

Aspekti

Lämpötila laskee
korkeuden kasvaessa
Pohjoiset rinnesuunnat

Eteläiset rinnesuunnat

Aspekti

Maaston kaarevuus
Rinteen kaltevuus

Kuperat alueet
Suuri kaltevuus

Koverat alueet
Pieni kaltevuus

Curvature
Slope

Korkeus

Korkeus
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4. BTS-menetelmä
BTS-metodi on Haeberlin vuonna 1973 kehittämä indikaattorimenetelmä ikiroudan havaitsemiseen. Se kehitettiin Keski-Euroopan vuoristoisiin olosuhteisiin, mutta sitä on
sovellettu myös muualla. Menetelmä perustuu siihen, että lumipeite eristää maaperän
ilmakehän lämpövaihteluiden vaikutukselta. Tehoisan lumipeitteen paksuus on Haeberlin
(1973 & 1975: 106) mukaan noin 100 cm. King (1983: 613) on kuitenkin laskenut tätä
kriittisen lumikerroksen paksuutta Skandinaviassa tekemiensä tutkimustensa perusteella
80 cm:iin.
Keväällä ennen sulamiskauden alkamista, kun hanget ovat paksuimmillaan, maanpinnan lämpötilat ovat tasaantuneet syksyn ja alkutalven kylmän vaikutuksesta (Haeberli
1973 & 1975: 106–110; King 1990: 185). Imhofin ym. (2000: 194) mukaan tämä aika
vaihtelee helmikuun lopusta huhtikuun alkuun. Maanpinnan sulavedestä johtuva sulaminen on erittäin nopeaa (Hinkel & Outcalt 1994: 234), minkä vuoksi BTS-mittaukset on
tärkeää suorittaa ennen sulamiskauden alkamista. Kevättalvella ilmakehän vaikutus on
lumen eristävän vaikutuksen takia pienimmillään ja syksyllä maahan varautunut kylmyys
on tasaantunut. Tämän vuoksi tärkeimmäksi hangenalaisen maanpinnan lämpöoloihin
vaikuttavaksi tekijäksi nousee maa- ja kallioperä. Tämä tarkoittaa sitä, että maanpinnan
lämpöolosuhteet heijastelevat tällöin lämpötilaa maa- ja kallioperässä eli mikäli maa- tai
kallioperässä on ikiroutaa, on hangenalaisen maanpinnan lämpötila alhaisempi kuin ikiroudattoman maa- ja kallioperän pinta (Haeberli 1973 & 1975: 106–110; King 1990:
185). Ishikawan (2003: 115–118) mukaan BTS-mittaukset tulisi suorittaa tasaisen ja ehjän lumipeitteen alueelta ja näytteenotossa tulisi mahdollisuuksien mukaan vältellä louhikoita, koska epätasainen ja rikkoontunut lumipeite sekä louhikot edesauttavat kylmän
ilman vaikutuksen pääsemistä maanpintaan, mikä puolestaan voi johtaa virheellisiin arvoihin BTS-mittauksissa (kuva 6).
BTS-metodi ei anna varmuutta ikiroudasta vaan se on indikaattori, koska varsinaista ikiroutaa ei maastossa havainnoida. Hangenalaisen maanpinnan lämpötilaan vaikuttaa
moni seikka ja ilmiönä se on monimutkainen. Tämän vuoksi menetelmä ei kykene ilmaisemaan täydellä varmuudella ikiroutaa vaan antaa todennäköisyyden sille.
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Kuva 6. Luotettavien BTS-mittausten ottaminen Saanatunturin louhikkoiselta koillisrinteeltä on
haastavaa (1.4.2013, Jani Majava).

Yleisesti käytetään kolmijakoa, jossa alle -3 asteen lämpötilat tarkoittavat erittäin todennäköistä ikiroutaa, -2 – -3 asteen lämpötilat tarkoittavat mahdollista ikiroutaa ja -2 astetta
lämpimämmät lämpötilat tarkoittavat, että ikiroutaa ei todennäköisesti ole (Haeberli 1973
& 1975: 106–110). Menetelmä on todettu luotettavaksi ja hyödylliseksi ikiroutaindikaattoriksi, mistä kertoo sen laaja hyödyntäminen ikiroutatutkimuksissa ympäri maailmaa.
Sitä ovat intensiivisesti hyödyntäneet viimeisten vuosikymmenien aikana muun muassa
Haeberli ja Patzelt (1982), Hoelzle (1992 & 1994), King ym. (1992), Hoelzle ym. (1993),
Keller (1994), Gruber ja Hoelzle (2001) ja Vonder Mühll ym. (2001) Alpeilla, King
(1984 & 1986), Jeckel (1988), Ødegard ym. (1996), Ødegard ym. (1999) ja Isaksen ym.
(2002) Pohjoismaissa, Ishikawa ja Hirakawa (2000) Japanissa, Lewkowicz ja Ednie
(2004), Bonnaventure ja Lewkowicz (2008) ja Lewkowicz ja Bonnaventure (2008) Pohjois-Amerikassa, Julián ja Chueca (2007) Pyreneillä sekä Ruiz ja Liudat (2012) EteläAmerikassa. Vaikka BTS-metodia on käytetty runsaasti Ruotsissa ja Norjassa, ei sitä ole
juuri hyödynnetty Suomessa. Ennen tätä tutkimusta tiettävästi ainoastaan Jeckel (1988)
on hyödyntänyt BTS-menetelmää Kilpisjärven Saanalla tekemässään tutkimuksessa.
Menetelmää on myös kritisoitu, koska sen ei katsota soveltuvan pohjoisille mantereisille alueille. On totta, että vähimmäislumenpaksuus (80–100 cm) on oltava, jotta me-
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netelmä toimisi ja juuri tarvittavan lumikerroksen puuttuminen rajoittaa menetelmän
hyödyntämistä. Eritoten kritiikkiä on antanut Harris (1986: 17–18), jonka mukaan BTSmenetelmä ei sovellu käytettäväksi pohjoisilla mantereisilla alueilla. Hänen tulkintansa
kriittisestä ikiroutaan viittaavasta lämpötilasta hangenalaisessa maanpinnassa on kuitenkin virheellinen, kuten myös Jeckel (1988: 173) on huomauttanut. Jeckel (1988) on tutkimuksellaan osoittanut, että BTS-metodi on hyödynnettävissä myös pohjoisilla mantereisilla alueilla ja Suomen Lapissa.
Laajasta metodin käytöstä ja sen potentiaalista huolimatta metodi ei ole ongelmaton. Metodi on halpa ja nopea verrattuna esimerkiksi geofysikaalisiin mittausmenetelmiin, mutta se vaatii laajoja kenttätöitä (Ødegard ym. 1999: 228). Brenning ym. (2005:
386) on jaotellut menetelmän ongelmat spatiaalisiin, ilmastollisiin ja operationaalisiin
ongelmiin. Operationaaliset ongelmat jakautuvat tutkimuksen tekijöihin ja mittalaitteisiin. Mikäli maastomittauksia on suorittamassa useampia tutkijoita, voi aineistoon syntyä
havainnoitsijaperäistä harhaa ja mikäli maastomittauksissa on käytetty useampia mittalaitteita, voi niistä syntyä aineistoon laitteista johtuvaa harhaa. Näitä voidaan välttää suorittamalla mittaukset yhdellä mittalaitteella ja yhden tutkijan voimin tai lisäämällä aineistoon mittaaja- ja mittalaitemuuttujat
Ilmasto-ongelmat liittyvät lähinnä lumeen. Paikallinen tai yleinen sulaminen mittausaikana johtaa sulamisvesien aiheuttaman lämmönjohtumisen vuoksi vahvaan positiiviseen harhaan ja suureen spatiaaliseen vaihteluun. Lisäksi varhainen tai myöhästynyt
lumipeite aiheuttaa kokonaisvaltaista harhaa mittauksiin. Näistä ongelmista pääsee eroon
valitsemalla sopivan ajankohdan maastomittauksille (lopputalvesta ennen sulamiskautta)
sekä havainnoimalla lumipeitteen syntymisajankohtaa suhteessa pitkän ajan keskiarvoon
ja sen mukaisesti tarvittaessa laskemalla tai nostamalla mitattuja arvoja 0,1 ̊C verran
(Brenning ym. 2005: 386–389). Lisäksi metodi vaatii toimiakseen jo aiemmin mainitun
vähimmäislumikerroksen. Kaikilla ikirouta-alueilla ei vähäisen sateisuuden vuoksi vaadittavia lumenpaksuuksia saavuteta (King ym. 1992: 75).
Spatiaalisiin ongelmiin kuuluu mittauspisteiden lyhyet välimatkat. Brenning ym.
(2005: 384–386) havaitsivat BTS-aineistossa spatiaalista autokorrelaatiota ja pseudoreplikaatiota, jotka olivat seurausta liian lähekkäisistä havaintopisteistä. Tästä voidaan
päästään eroon joko yhdistämällä lähekkäin olevat pisteet ja käyttämällä analyyseissa
niiden keskiarvoa tai pitämällä pisteiden väliset etäisyydet tarpeeksi suurina. BTS-
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mallien residuaalit voivat korreloida jopa 180 metrin etäisyyksillä. Korrelaatiot olivat
todennäköisempiä ja suurempia pienemmillä etäisyyksillä. Brenningin ym. (2005: 386)
mukaan olisi hyvä käyttää 100 metrin vähimmäisetäisyyttä BTS-mittauksissa, jotta pahimmalta spatiaaliselta autokorrelaatiolta ja pseudoreplikaatiolta vältyttäisiin. Lisäksi
spatiaalisiin ongelmiin kuuluu mittausalueiden ei-toivottu jakautuminen. Tämä tarkoittaa
sitä, että maaston vaikeakulkuisuuden tai vaarallisuuden tai paikallisen lumenpuutteen
vuoksi tietyt korkeudet tai rinnesuunnat jäävät mittaamatta tai aliedustetuiksi. Tämä johtaa siihen, että malli ei välttämättä ole toimiva kyseisillä korkeuksilla tai rinnesuunnilla.
Tällaisen ongelman sattuessa yksi vaihtoehto on painottaa aliedustettuja ryhmiä tilastollisessa analyysissä.
Ongelmistaan huolimatta menetelmä on erittäin käyttökelpoinen, kun otetaan edellä
mainitut ongelmat huomioon jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Huolellisella suunnittelulla ja valmistelulla suurin osa ongelmista on vältettävissä.

5. Ikiroudan mallintaminen
Ikiroudan mallintamisen laajuuden vuoksi siitä voisi helposti kirjoittaa useamman tutkimuksen, joten tässä yhteydessä keskitytään pääosin niihin ikiroudan mallinnuksen osaalueisiin, jotka liittyvät tähän työhön.
Malli on käsitteellinen tai matemaattinen esitys jostain ilmiöstä. Mallin kehittymiseen liittyy olennaisesti yleistykset ja yksinkertaistukset sekä olettamukset. Mallin arvo
tuleekin sen käyttökelpoisuudesta, ei sen monimutkaisuudesta. Mallin kompleksisuus
lisää tarvetta suurempaan datamäärään, jotta mallin luotettavuus ei kärsisi. Prosessipohjaiset ikiroutamallit määrittävät maan lämpöoloja ajallisin, termisin tai spatiaalisin kriteerein. Ajallisuuteen keskittyvät mallit keskittyvät mallintamaan muutosta ikiroudassa tai
ikiroudan tilaa tiettynä ajankohtana. Termiset mallit keskittyvät esimerkiksi ikiroudan
läsnäolon, maanpinnan vuotuisen keskilämpötilan tai aktiivisen kerroksen paksuuden
mallintamiseen. Spatiaaliset mallit pyrkivät puolestaan määrittämään tilannetta tietyssä
paikassa tai alueella. Useimmat spatiaaliset ikiroutamallit ovat sarja mallinnettuja pisteitä
(Riseborough ym. 2008: 138).
Ikiroutamallinnuksen skaalat jakautuvat kolmeen osaan. Nämä ovat mikro-, mesoja makroskaalat. Mikrotason mallinnuksessa spatiaalinen resoluutio on alle 25 m,
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mesotason mallinnuksessa resoluutio on 25–250 m ja makrotason mallinnuksessa yli 250
m (Etzelmüller ym. 2001: 187). Edellisen perusteella tämän tutkimuksen mallinnusskaala
on mikrotasolla.
Hoelzle ym. (2001: 55–56) jakavat ikiroudan jakaantumista selittävät mallit empiiris-tilastollisiin ja prosessiorientoituneisiin malleihin. Prosessiorientoituneet mallit keskittyvät yksityiskohtaiseen energiavirtojen ymmärtämiseen ja ovat usein melko monimutkaisia ja vaativat paljon tarkkaan mitattua ja laskettua dataa. Ne sopivat erityisesti
spatiotemporaaliseen ekstrapolointiin ja herkkyystutkimuksiin, jotka selvittävät ikiroudan
reaktiota ilmastonmuutosskenaarioihin. Prosessisuuntautuneita malleja ovat muun muassa heat flow -teoria, Stefanin malli, Kudryavtsevin malli, n-faktorit, TTOP-malli, numeeriset mallit. Heat flow -teoria laskee maan lämpötasapainoa, josta voidaan vetää johtopäätöksiä ikiroudan suhteen. Stefanin malli laskee jäätymistason liikettä ja sijaintia. Jos
jäätymistaso on suurempi kuin sulamistaso, on ikirouta todennäköistä. N-faktorimenetelmässä lasketaan FDD (freezing degree days) ja TDD (thawing degree days) arvoja. TTOP-mallinnuksessa pyritään laskemaan lämpötilaa ikiroudan pinnassa. Numeeriset mallit selittävät ikiroutaa numeeristen kaavojen kautta (Riseborough ym. 2008: 138–
142).
Empiiris-tilastolliset ikiroutamallit yhdistävät ikiroudan esiintymisen topoklimaattisiin tekijöihin, jotka ovat suhteellisen helposti mitattavissa tai laskettavissa. Se vaatii
joko suoria ikiroutahavaintoja tai ikiroutaindikaattoreita, jotta topoklimaattiset tekijät
voidaan yhdistää ikiroutaan. Empiiris-tilastolliset mallit arvioivat yleensä maan keskimääräistä lämpötilaa tai ikiroudan todennäköisyyttä (Riseborough ym. 2008: 141–142).
Monimutkaisia energiaprosesseja ei itsessään tarkastella, vaan malliin valitaan topoklimaattisia muuttujia niiden suhteellisen merkityksellisyyden perusteella (Etzelmüller ym.
2001: 189; Hoelzle ym. 2001: 55).
Vaadittavat ikiroutahavainnot voivat olla suoria tai epäsuoria. Suoriin havaintoihin
kuuluvat esimerkiksi kaivaminen, poraaminen, ikiroutaan liittyvien geomorfologisten
muodostumien kartoitus ja DC-luotaukset (Etzelmüller ym. 2001: 187; Hoelzle ym.
2001: 60). Toisaalta geomorfologisia muodostumia ja eri luotausmenetelmiä voidaan
pitää myös epäsuorina havaintoina, koska geomorfologiset muodostumat voivat olla reliktisiä ja luotausten tuottamissa arvoissa on aina tulkinnan varaa. Epäsuorat ikiroutahavainnot ovat usein helpompia ja halvempia saada, mutta ne ovat myös epäluotettavampia
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ja useimmiten indikoivat ikiroutaa jollain todennäköisyydellä, ei varmuudella (Etzelmüller ym. 2001: 187). Ikiroutakartoitukset jaetaan geomorfologisiin, geofysikaalisiin, topografisiin ja kaukokartoitusmenetelmiin. Geomorfologisilla menetelmillä kartoitetaan ikiroutaan liittyviä maaston elementtejä. Kaukokartoitusmenetelmät keskittyvät kartoittamaan ikiroutaan liittyviä pinnanmuotoja, maanpeitteitä ja kasvillisuutta. Ne ovat siis epäsuoria ikiroutahavaintoja. Topografiset menetelmät pyrkivät kartoittamaan ikirouta-alueet
perustuen lähinnä korkeuteen. Geofysikaaliset menetelmät keskittyvät erilaisiin luotauksiin, jotka paljastavat maassa olevan jään. Klassinen BTS-metodi lasketaan kuuluvaksi
geofysikaalisiin menetelmiin (Etzelmüller ym. 2001: 187–189).
Empiiris-tilastollisten mallien etuna on niiden helppo sovellettavuus, verrattain alhainen syötettävien muuttujien määrä ja luotettavuus. Toisaalta niiden heikkoutena on se,
että ne ovat ikiroudan todennäköisyyttä kuvaavia tai kyllä/ei malleja, jotka soveltuvat
useimmiten tietyille alueille ja olettavat pysyviä olosuhteita tutkimusalueella. Ekstrapolointi on erityisen riskialtista ja voi johtaa hyvin harhaanjohtaviin tuloksiin (Hoelzle ym.
2001: 55).
Empiiristilastollisissa BTS-mittauksiin pohjautuvissa tutkimuksissa voidaan käyttää Brenningin ym. (2005: 390) mukaan lineaarista regressiota tai logistista regressiota.
Lineaarinen regressio mallintaa BTS-arvoja ja ne luokitellaan yleensä kolmeen luokkaan
ikiroudan todennäköisyyden perusteella (Gruber & Hoelzle 2001: 71–73). Logistinen
regressio puolestaan mallintaa ikiroudan esiintymistä (kyllä/ei) ja ennustaa ikiroudan
todennäköisyyttä (Brenning ym. 2005: 391). Logistinen regressio vaatii selitettävän
muuttujan kaksijakoisuutta ja selittävien muuttujien on oltava jatkuvia tai luokiteltuja.
Logistinen regressio arvioi jonkin tilanteen todennäköisyyttä laskemalla muutoksia selittävissä tekijöissä, ei itse vasteessa. Logistisen regression etuna on ennen kaikkea se, että
se ei vaadi lineaarisuutta muuttujien välillä tai muuttujien normaalijakautuneisuutta. Se ei
myöskään oleta homoskedastisuutta ja muutenkin sen vaatimukset ovat perinteistä lineaarista regressiota pienemmät (Lewkowicz & Ednie 2004: 71–72). Lineaarista regressiomallinnusta ikiroutatutkimuksissa ovat onnistuneesti hyödyntäneet esimerkiksi Gruber
& Hoelzle (2001), Lewkowicz & Ednie (2004), Julián & Chueca (2007) ja Isaksen ym.
(2002). Vastaavasti logistista regressiomallinnusta ovat onnistuneesti hyödyntäneet esimerkiksi Lewkowicz & Ednie (2004), Lewkowicz & Bonnaventure (2008) ja Etzelmüller
ym. (2006).
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Syystä tai toisesta GLM- (yleistetty lineaarinen malli) ja GAM (yleistetty additiivinen
malli) -malleja on käytetty ikiroudan mallintamisessa, mutta ei BTS-mittausten yhteydessä. Ne tarjoavat kuitenkin potentiaalisen apuvälineen BTS-mittauksiin pohjautuvassa
mallinnuksessa, koska niillä voidaan ottaa paremmin huomioon muuttujien välisten suhteiden epälineaarisuus ja kompleksisuus. Sekä GLM että GAM pohjautuvat lineaariseen
regressioon, mutta ovat ominaisuuksiansa takia sitä joustavampia (Guisan & Zimmermann 2000: 158–162; kts. myös Crawley 2007).
GLM:llä on kolme tärkeää ominaisuutta, jotka ovat virhejakauma, lineaarinen ennustaja ja linkkifunktio. Koska GLM pystyy käsittelemään muitakin kuin lineaarisia virherakenteita, voi käyttäjä määrätä sen itse vastemuuttujasta tekemiensä havaintojen perusteella. Lineaarinen ennustaja on vastetta selittävien muuttujien vaikutuksien summa.
Linkkifunktio puolestaan liittää lineaarisen ennustajan vasteeseen tuottaen varsinaiset
ennustearvot (Crawley 2007: 512–514). Linkkifunktion vuoksi GLM ei ole rajoittunut
vastemuuttujan normaalijakaumaan vaan se kykenee soveltamaan muita todennäköisyysjakaumia ja siksi se soveltuu paremmin usein epälineaaristen ja monimutkaisten luonnonilmiöiden mallintamiseen. Yleistettyyn lineaariseen malliin voidaan lisätä normaalisti
jakautuneiden muuttujien lisäksi epälineaarisia, vinoja ja kaksihuippuisia muuttujia (Guisan & Zimmermann 2000: 161; Crawley 2007: 511–514; Hjort & Luoto 2011: 363; Karjalainen 2013: 43–44).
GAM puolestaan on GLM:n puoliparametrinen laajennus, jonka etuna on se, että se
kykenee laskemaan selittävän muuttujan ja vasteen välisen suhteen itse ja on siksi erinomainen niissä tapauksissa, joissa kyseinen suhde on tuntematon tai sen suhteen on epävarmuutta. Vastemuuttujan todennäköisyysjakauma täytyy kuitenkin määrittää ennalta ja
tämä tekee siitä puoliparametrisen menetelmän (Guisan ym. 2002: 93; Crawley 2007:
611; Karjalainen 2013: 43–44). GAM toimii kuten GLM, mutta käyttää pehmennysfunktioita kuvaamaan muuttujien epälineaarisuutta. Käytettävän pehmennysfunktion taso
määräytyy vapausasteiden mukaisesti ja niiden määrä määritetään pääsääntöisesti aineiston pohjalta (k-1 tai k) ja kalibroinnin kautta. Tarkkaa rajaa sille ei ole vaan tutkijan on
pyrittävä löytämään aineistoon sopiva vapausasteiden määrä (Elith & Leathwick 2009:
686; Wood 2014: 2549).
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6. Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Suomen Lapissa Kilpisjärvellä ja se kattaa Saanatunturin (kuva 7),
pienen osan Iso- ja Korkea-Jehkaksesta (kuvat 8 & 9) sekä tuntureiden välisiä paljakkaalueita. Lisäksi tutkimusalueeseen kuuluu Saanajärvi ympäristöineen ja Saanatunturin ja
Kilpisjärven välinen tunturikoivikko sekä Iso-Jehkaksen Suomen puoleisen edustan tunturikoivikko. Tutkimusalue kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 10. Maastomittausten
tukikohtana toimi tutkimusalueen Lounaispuolella Kilpisjärven rannalla sijaitseva Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologinen tutkimusasema (69̊ 03'N, 20̊ 50'E), joka sijaitsee subalpiinisessa tunturikoivuvyöhykkeessä (Helsingin yliopisto 2012a). Tutkimusalueen korkeusvaihtelu on Suomen mittakaavassa suurta. Kilpisjärven ollessa 473 metriä
merenpinnan yläpuolella ja Saanan kohotessa 1029 metriin merenpinnan yläpuolelle, on
tutkimusalueen korkeusvaihtelu yli puoli kilometriä (Kurttila 2001: 3; Valtion ympäristöhallinto 2011; Helsingin yliopisto 2012b).

Kuva 7. Saanatunturi etelästä kuvattuna (29.3.2013, Jani Majava).
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Kuva 8. Korkia-Jehkaksen eteläosa ja Saanajärvi Saanatunturin koilisrinteeltä kuvattuna (1.4.2013,
Jani Majava).

Kuva 9. Korkia-Jehkas sekä sen ja Saanatunturin väliin jäävää paljakkaa lounaasta kuvattuna
(28.3.2012, Jani Majava).
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Kuva 10. Tutkimusalue ja maastohavaintopisteet.
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6.1. Maa- ja kallioperä
Tutkimusalueen kallioperä koostuu kahdesta pääkompleksista. Pohjimmaisena ja samalla
vanhimpana kallioperän kompleksina on arkeeinen pohjagneissialue, jonka arvioidaan
olevan 2700–2800 miljoonan vuoden ikäinen. Pohjagneissin kivilajit ovat pääosin gneissimäisiä granodioriitteja sekä tonaliittisia ja graniittisia kivilajeja. Pohjagneississä on
myös amfiboliittisia ja kiillegneissimäisiä sulkeumia. Pohjagneississä on sitä leikkaavia
uraliittidiabaasijuonia, joiden arvellaan olevan proterotsooisia. Tutkimusalueen toisen
geologisen pääyksikön muodostaa Kaledonidi-alue, joka voidaan jakaa kuuteen ylityöntölaattaan, jotka puolestaan sisältävät erilaisia kerroksia (Simonen 1990: 2–4; Lehtovaara
1995: 11–16; Korsman ym. 1997; Laitakari 1998: 321; Luukkonen & Sorjonen-Ward
1998: 110–112; Silvennoinen 1998: 144–145; Geologinen tutkimuskeskus 2008). Tarkat
tiedot tutkimusalueen kallioperästä ja kivilajeista voi lukea Lehtovaaran (1995) selvityksestä.
Kaledonidi-alueen alaosa on yhdistelmä konglomeraattia, hiekkakiveä ja savikiveä.
Ylemmät osat ovat täysin metamorfoutuneita liuskeita, jonka vuoksi eri kerrostumia kutsutaan laatoiksi. Alin metamorfoitunut liuskekerros sisältää saviliuskeita, sinikvartsiittia
ja dolomiittia. Seuraava laatta koostuu lähes yksinomaan arkoosikvartsiiteista. Kolmas
laatta koostuu amfiboliiteista, arkoosikvartsiiteista, muskoviittigneisseistä, kiillegneisseistä, pegmatiiteista ja graniittikiillegneissistä (Simonen 1990: 2–4; Lehtovaara 1995:
11–16; Korsman ym. 1997; Laitakari 1998: 321; Luukkonen & Sorjonen-Ward 1998:
110–112; Silvennoinen 1998: 144–145; Geologinen tutkimuskeskus 2008). Kallioperässä
olevan kalkin (dolomiitti) vuoksi alueen kasvillisuus on paikoin erittäin rehevää. Kilpisjärven alueen yleisimmät kivilajit ovat granodioriitti, graniitti, graniittigneissi ja emäksiset liuskeet (Valtion ympäristöhallinto 2011; Helsingin yliopisto 2012a).
Yleisesti maakerros on alueella ohut, vaikka vaihtelevan topografian vuoksi alueelliset erot voivat olla verrattain suuria. Ohutta maakerrosta pilkkovat paljaan kallion alueet ja louhikot, joita alueella on runsaasti (Lahermo ym. 1990 & 1996 Väisänen 2005:
200–201 mukaan; Kujansuu 2005a: 28–29 & 2005b: 30–32; Lehmuspelto 2009: 2). Tutkimusalueen maaperä koostuu lähinnä kalliopaljastumista, kalliomaasta, rakoista, kivistä
ja moreenista, jonka päälajitetta ei ole määritetty (Kujansuu & Niemelä 1990: 11; Kujansuu 2005c: 26–28). Tutkimusalue on pääsääntöisesti vedenkoskematonta eli supraakvaattista, vaikka sen lounaisosat ovat mahdollisesti olleet jään patoamien järvien pei-
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tossa (Eronen & Haila 1990: 17). Kalliomaalla viitataan kallioperään, jota peittää alle
metrin paksuinen maakerros. Maaperän koostuessa ainoastaan kivistä ja lohkareista puhutaan kivikoista, louhikoista ja rakoista (Kujansuu & Niemelä 1990: 9–10). Kujansuun
ja Niemelän (1990: 11) sekä Kujansuun ja Johanssonin (2005: 33–34) mukaan edellä
mainittujen maaperän elementtien lisäksi alueelta tavataan pohja- ja kumpumoreenia.
6.2. Ilmasto
Ilmastoltaan tutkimusalue kuuluu päivitetyn Köppen-Geiger-ilmastoluokituksen mukaan
Dfc-ilmastoluokkaan, mikä tarkoittaa kylmää ja lumista ilmastoa, jota kuvaavat viileät
kesät ja ympärivuotinen sateisuus (Kottek ym. 2006: 260–261; Peel ym. 2007: 462–471).
Tutkimusalueen keskimääräinen vuotuinen keskilämpötila on -1,9 °C ja keskimääräinen
vuotuinen sadanta on 487 mm, joka on jakaantunut tasaisesti ympäri vuoden. Lämpötila
vaihtelee helmikuun -12,9 °C keskiarvosta heinäkuun 11,2 °C keskiarvoon (Pirinen ym.
2012: 54–55). Lumipeitteisiä päiviä tutkimusalueella on vuodessa pääsääntöisesti yli 200
(Pirinen ym. 2012: 55) ja keskimäärin lumipeite saavuttaa 90–100 cm paksuuden (kuva
11). Lumipeitteen paksuuden vaihtelu paikallisesti on suurta. Tuulen puhaltamilla ja suojattomilla alueilla lumipeite voi paksuimmillaankin jäädä alle 30 cm, kun suojaisilla lumen kasaantumisalueilla lumipeite voi puolestaan olla yli kolmen metrin paksuinen.
Kasvukausi on alle 105 päivän pituinen ja se alkaa pääsääntöisesti kesäkuun alussa ja
loppuu syyskuussa (Ilmatieteenlaitos 2014). Ilmastoltaan tutkimusalue soveltuu ikiroutatutkimuksiin ja BTS-metodin hyödyntämiseen, koska lumipeite on riittävän paksu (yli 80
cm) ja vuotuinen keskilämpötila on tarpeeksi alhainen.
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Kuva 11. Keskimääräiset lumensyvyydet Kilpisjärvellä kuukausittain 1981–2010 (Pirinen ym. 2012:
55).

6.3. Kasvillisuus
Tutkimusalue on osa Suomen suurtunturialuetta ja se kuuluu subalpiiniseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Tutkimusalueella edustetuimpina ympäristöinä ovat tunturikoivikot ja
paljakat. Tunturikoivikoiden päälajina on tunturikoivu (Betula pubescens ssp. czerepanovii) ja ne kasvavat useimmiten monirunkoisina ja 4-10 metrisinä (Pääkkölä 2001: 10).
Mäntyä alueella ei tavata. Tunturikoivikot nousevat aina 600–650 metriin merenpinnan
yläpuolelle (Metsähallitus 2011). Tunturikoivikot vaihtelevat karuista kangasmaisista
reheviin lehtomaisiin ja varvikkoisista ruohokasvuisiin. Karumpien tunturikoivikkojen
kenttäkerroksen tärkeimpiä kasveja ovat variksenmarja (Empetrum nigrum), mustikka
(Vaccinium myrtillus), kurjenkanerva (Phyllodocae caerulea), kataja (Juniperus communis), ruohokanukka (Cornus suecica), seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja poronjäkälät (Cladina sp.). Ravinteikkaampien ja rehevämpien tunturikoivikoiden kenttäkerroksessa esiintyy lisäksi esimerkiksi kullero (Trollius europaeus), metsäkurjenpolvi (Geranium
sylvaticum), väinönputki (Angelica archangelica subsp. archangelica), lääte (Saussurea
alpina) ja nuokkutalvikki (Orthilia secunda) (Pääkkölä 2001: 10; Eurola & Virtanen
1989: 3–4).
Suurin osa tutkimusalueesta on puutonta paljakkaa. Paljakan kasvillisuus on harvaa
ja matalaa, mutta kasvipeite on melko yhtenäinen. Sitä pilkkovat paljaan maan alueet,
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joiden määrä kasvaa korkeammalle mentäessä. Paljakoista puhutaan kasvitieteiden puolella monesti tunturikankaina, mikä viittaa niiden kangasmaiseen kasvistoon. Alapaljakoiden (alle 950 metriä m.p.y.) kasveihin kuuluvat varvut (mm. Betula nana, Calluna
vulgaris, Vaccinium myrtillus, Dryas octopetala), matalat pensaat (mm. Juniperus communis, Salix ssp.), sammalet ja jäkälät. Siellä missä karbonaatteja on saatavilla, esiintyy
myös saroja ja matalia ruohoja. Keskipaljakan kasvillisuus on edellistä rikkonaisempaa ja
alapaljakalla tavatut pajut (Salix sp.), katajat (Juniperus communis) ja mustikka (Vaccinium myrtillus) eivät enää esiinny. Valtavarpuna on liekovarpio (Cassiope tetragona).
Tutkimusalueen kallioisilla alueilla kasvaa ohuiden maalaikkujen kasvillisuutta kuten
raunioiset (Asplenium spp.), kissankello (Campanula rotundifolia) ja haurasloikko
(Cystopteris fragilis). Vähemmän stabiilien rinteiden kasvillisuus koostuu sammalista ja
jäkälistä ja stabiilimpien rinteiden kasvillisuus vastaa pitkälti paljakan kasvillisuutta, johon on sekoittunut kalliokasvillisuutta. Liikkuvilla paikoilla kasvillisuus puuttuu täysin
tai koostuu harvoista putkilokasveista. Lumenviipymissä kasvaa lumileinikki (Ranunculus nivalis) ja rikot (Saxifraga sp.). Yläpaljakkaa Suomessa ei vaadittavien korkeuksien
takia ole (Eurola & Virtanen 1989: 6–7; Metsähallitus 2011; Helsingin yliopisto 2012b).

7. Aineisto
Käytetty aineisto jakautuu kahteen osaan. Ensinnäkin maastosta on kerätty kenttäaineisto, johon kuuluvat BTS-mittausten lisäksi ilmanlämpötila hangen päällä mittaushetkellä,
mittausaika, koordinaattitiedot, korkeus merenpinnasta, GPS-tarkkuus ja lumensyvyys.
Toinen osa aineistosta on laskettu ArcGIS:n avulla GTK:n ja Maanmittauslaitoksen tarjoamista tietokannoista. Näihin pohjautuvat aineistot on käsitelty alla erikseen.
7.1. Maastoaineisto
Tutkimuksen kenttäaineisto on kerätty 28.3. – 7.4.2013 välisenä aikana. Tutkimusalue
valikoitui BTS-menetelmään tarvittavan tarpeeksi paksun lumipeitteen ja ikiroudan olemassaolon mahdollistavan kylmän ilmaston vuoksi. Myös tutkimusalueen lähellä sijaitsevan Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman otollinen sijainti vaikutti tutkimusalueen
valintaan. Mittausten suorittamisajankohta perustuu BTS-menetelmän asettamiin vaatimuksiin. Tilastollisen tarkastelun perusteella lumen syvyys on maksimissaan maalis-
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huhtikuun vaihteessa (kuva 11) ja lämpöolot ovat sellaiset, että sulamisvesiä ei vielä ole
alkanut muodostua. Mitattuihin BTS-arvoihin ei ole tehty muutoksia, koska lumen tulon
ajankohta on syksyllä 2012 vastannut pitkänaikavälin keskiarvoa (Ilmatieteenlaitos
2013a & 2013b).
Mittauspisteitä ei ole valittu satunnaisesti ennalta, koska vaihteleva lumipeitteen
paksuus olisi aiheuttanut joka tapauksessa monen mittauspisteen paikan muuttumisen.
Mittauspisteet on valittu lumipeitteen perusteella maastossa, käymällä tutkimusalue järjestelmällisesti läpi. Mittauspisteet on pyritty valitsemaan kohdista, joissa on tasainen
lumipeite. Lisäksi mittauspisteillä on pyritty kattavasti kartoittamaan hyvin erilaisia ympäristöjä kuten tunturikoivikot, laaksot, pensaikot, varvikot, paljaan maan eri materiaalit
ja eri ilmansuuntiin antavat ja eri kaltevuuden omaavat rinteet. Mittauspisteiden minimietäisyytenä pidettiin Brenningin ym. (2005: 386) suosituksen mukaisesti 100 metriä
spatiaalisen autokorrelaation minimoimiseksi. Mittauspisteet (jyrkillä) rinteillä eivät aina
noudata 100 metrin vertikaalista minimiä, koska korkeusvaihtelu saa ympäristötekijät
vaihtumaan nopeammin. Etäisyys on kuitenkin pyritty pitämään vähintään sadassa metrissä rinnettä myöten, jotta todellisuudella lämmöllä on vähintään 100 metrin matka johtua maata pitkin pisteiden välillä (kuva 12).

Kuva 12. Pisteiden välinen etäisyys rinteessä ja tasaisella maalla.

Lumihangen syvyys on mitattu työntämällä metallinen mittakeppi hangen läpi kohtisuoraan maanpintaa vasten. Mittaushetken ilmanlämpötilan ja BTS-metodin mukaisen hangenalaisen maanpinnan lämpötilan mittaamiseen on käytetty kahta eri laitetta. Mittaukset
aloitettiin RTR-52A -laitteella, jonka antamat tulokset on otettu ylös manuaalisesti maastossa. Laitteiden siima-anturit laskettiin puisen tukivarren avulla hangen läpi kosketuksiin maanpinnan ensimmäisen senttimetrin kanssa hyödyntäen lumensyvyyden mittaami-
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sessa muodostunutta reikää, jotta anturi välttyisi lumikosketukselta. Mittauksissa käytettiin puista tukivartta, jotta kylmä ei johtuisi laitteisiin ilmasta (vrt. metallinen varsi).
Koska RTR-52A:n siima-anturi on vain 60 cm pitkä, on paksumman hangen kohdalta
kaivettu ylimääräinen lumi pois. Tämän ei tulisi vaikuttaa mitattuihin lämpötiloihin, koska anturin herkkyys mahdollistaa maanpinnan lämpötilan nopean mittaamisen, ja koska
lumi on poistettu ainoastaan mittareiän yhdeltä sivulta mittatuloksen lukemiseksi. Valmistajan antamien tietojen mukaan lämpötila-anturin resoluutio on 0,1 astetta ja mahdollinen mittausvirhe on maksimissaan 0,3 astetta. Tämä mittari kuitenkin osoittautui sopimattomaksi maasto-olosuhteisiin sen herkän rakenteen vuoksi ja se hajosi 37 mittauspisteen jälkeen. Suurin osa lämpötilamittauksista on tehty Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman lainaamalla VWR TD11 -mittarilla. Sen anturi on 80 cm pitkä ja sen rakenne oli maasto-olosuhteisiin sopivampi. Mittaustarkkuudeltaan se on hieman heikompi
valmistajan ilmoittaman virhemarginaalin ollessa +/-0,8 astetta tai 0,8 prosenttia. Kenttäolosuhteissa on otettu ylös myös mittauspisteen koordinaatit ja korkeus merenpinnasta
sekä näiden tarkkuus, jotka on saatu Garmin Colorado 300 GPS -laitteesta.
7.2. Muu aineisto
Muut tutkimuksessa käytetyt aineistot on laskettu GTK:n ja Maanmittauslaitoksen tarjoamista paikkatietoaineistoista, jotka ovat ladattavissa heidän verkkopalveluistaan ja
Paituli-palvelusta. Paikkatietoaineistoihin perustuvia muuttujia ovat NDVI (normalisoitu
kasvillisuus indeksi), TWI (topografinen kosteusindeksi), lumettoman ajan säteily, vuotuinen säteily, slope (rinteen kaltevuus), aspect (rinnesuunta), curvature (maaston kaarevuus) ja maaperä.
NDVI kuvaa lehtivihreän määrää alueella ja on täten hyvä indikaattori kasvillisuuden määrästä. NDVI-aineisto pohjautuu Paituli-paikkatietosivuston tarjoamaan Landsatsatelliittiaineistoon, joka on NASA:n ja USGS:n tuottama. NDVI on laskettu ArcGIS
10.1:llä satelliittiaineiston kanavista 3 ja 4 hyödyntämällä ohjelman Image Analysis työkalun Difference-toimintoa, jonka avulla NDVI:n voi laskea jokainen kaavan osa kerrallaan ja näin saada NDVI:lle arvot välille -1 – 1. Yhtälö on muotoa
NDVI=(IR-R)/(IR+R),

(1)
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jossa IR on (lähi)infrapunan heijastusarvo ja R näkyvän punaisen valon heijastusarvo.
Topografisten muuttujien laskemiseen tarvittavan digitaalisen korkeusmallin
(DEM) spatiaalinen resoluutio on 10 x 10 metriä. Se pohjautuu Maanmittauslaitoksen
tuottamaan korkeuskäyrävektoriaineistoon ja se on tehty ArcGIS 10.1:n Topo to Raster työkalulla käyttäen z-miniminä Kilpisjärven pinnankorkeutta merenpinnasta (473 m).
Toleranssi 1 asetettiin 2,5 ja toleranssi 2 asetettiin 100. Koska maastoaineisto on pistemuotoista, korkean spatiaalisen resoluution korkeusmalli on tärkeä, jotta malli pystyy
selittämään mahdollisimman paljon paikallista vaihtelua. Esimerkiksi Korkea-Jehkaksen
rinteen terassit katoavat jo 20 x 20 metrin korkeusmallissa lähes kokonaan. Visuaalisen
tarkastelun perusteella 10 x 10 metrin resoluutio on tarkempi ja kuvaa paremmin todellisia korkeussuhteita. Tarkastelu on tehty vertailemalla molempien mallien korkeuskäyriä
todellisiin korkeuskäyriin. Suuremman resoluution malli oli tarkempi niin tasaisilla kuin
jyrkillä ja heterogeenisilla maastoalueilla. Myös varjoisuus (hillshade) tarkastelu puolsi
korkeamman resoluution korkeusmallin valitsemista analyyseihin.
Slope-muuttuja kuvaa rinteen kaltevuutta asteina. Se on laskettu edellä kuvatusta
digitaalisesta korkeusmallista ArcGIS:n Slope-työkalun avulla. Aspekti-muuttuja, joka
ilmaisee sen, mihin ilmansuuntaan rinne avautuu, on myös laskettu samasta digitaalisesta
korkeusmallista. Sille on kuitenkin tehty muunnos yhtälöllä
aspect=cos(data/57,296),

(2)

jossa data on Aspect-työkalun laskemat astearvot. Muunnos on tehty, jotta muuttuja saisi
arvoja välillä -1 - 1, koska ArcGIS laskee sille arvot asteina. Tämä on tärkeää siksi, että
asteina ilmaistuna sekä pienimmät että suurimmat arvot viittaavat pohjoisuuteen (kuva
13), mikä tilastollisessa mallinnuksessa aiheuttaisi ongelmia. Curvature-muuttuja ilmaisee rinteen koveruuden tai kaltevuuden ja myös se on laskettu samasta digitaalisesta korkeusmallista. Sen laskemiseen on käytetty ArcGis:n Spatial Analyst -paketin Curvature työkalua.
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Kuva 13: Aspektin ilmoittaminen asteina aiheuttaa ongelmia tilastoanalyyseissä, koska sekä suurimmat että pienimmät arvot ovat pohjoiseen.

TWI on topografiaan pohjautuva kosteusindeksi, joka kuvastaa maaperän kosteusoloja.
TWI aineisto pohjautuu samaan 10x10 resoluution korkeusmalliin. TWI on laskettu yhtälöllä
twi=ln([flowkorj*m²]/tan([slope]/57,296)),

(3)

jossa ln on luonnollinen logaritmi, m² on yhden rasterin pinta-ala neliömetreinä ja slope
on rinteen kaltevuus asteina ja 57,296 (=180/π) jakaja, joka muuntaa sen radiaaneiksi.
Flowkorj on puolestaan veden kertymistä kuvaava korjattu parametri. Se on laskettu digitaalisesta korkeusmallista. Ensin korkeusmallin mahdolliset umpipainanteet ja kuopat on
korjattu ArcGIS:n Spatial Analyst -paketin Fill-työkalulla. Korjatusta korkeusmallista
lasketaan virtausten suunnat saman paketin Flow Direction -työkalulla, josta puolestaan
lasketaan veden kertymistä kuvaava muuttuja Flow Accumulation -työkalulla. Koska 0
arvot TWI:n kaavassa ovat ongelmallisia, on flow accumulation -muuttuja korjattu Raster Calculatorilla flowkorj-muuttujaksi lisäämällä kaikkiin arvoihin 1. Näin arvot eivät
muutu suhteessa toisiinsa, mutta datassa ei myöskään ole nolla-arvoja.
Maaperä-muuttuja on saatu GTK:n digitaalisesta 1:200 000 kartta-aineistosta. Tästä
on saatu pisteille maanpeiteluokitukset, jotka rajautuivat tutkimuspisteillä moreeniin,
kalliomaahan, kiviin, rakkaan ja kalliopaljastumaan. Hienolajitteiset maalajit jäivät piste-
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aineiston ulkopuolelle, mutta koko tutkimusalueella niitä onkin äärimmäisen vähän.
Koska maaperä-muuttujan sisällyttäminen mallinnukseen on suositeltavaa (Henry &
Smith 2001: 392), on maanpeiteluokille annettu numeeriset arvot oletetussa ikiroutasuotuisuus järjestyksessä (kts. maaperän koostumus ja kosteus). Kalliopaljastumat saivat siis
arvon viisi, koska ne ovat suosiollisempia ikiroudalle kuin maapeitteiset alueet. Rakat
saivat arvon neljä, koska niissä pintamateriaali on karkein ja kivet saivat arvon kolme,
koska pintamateriaali on toiseksi karkein. Kalliomaat saivat arvon kaksi, koska niissä
kalliota peittävä materiaali voi olla hienoa, mutta on joka tapauksessa ohut. Moreenipeitteiset alueet saivat arvon 1, koska ne koostuvat sekalajitteisesta materiaalista ja ovat siksi
ikiroudalle epäsuosiollisempia. Hienolajitteiset maalajit saivat arvon nolla, koska ne ovat
teorian perusteella alueen maalajeista ja maanpeitteistä ikiroudalle epäsuotuisimpia. Tosin hienolajitteisia maalajeja ei ollut havaintopisteiden joukossa.
Auringon säteilyä kuvaavia muuttujia on laskettu kaksi erilaista. Näistä ensimmäinen on lumettoman ajan säteily, joka on suoran ja hajaantuneen säteilyn summa. Se on
laskettu Esrin (2012) tarjoaman kaavan mukaisesti ArcGIS 10.1:n Area Solar Radiation työkalulla. Arvot ovat wattitunteja neliömetriä kohti (WH/m2). Se on laskettu kolmen
tunnin välein jokaisena päivänä ajalta 1.6.2012–15.9.2012 pilvettömän päivän olosuhteilla ja taivasresoluutiolla 3000. Toinen auringon säteilyä kuvaava on potentiaalinen vuosittainen suoraan lankeava säteily (vuotuinen säteily) ja se on laskettu McCune & Keonin
(2002) mukaisesti Excelissä. Yhtälö on muotoa
-1.236+1.350*cos(L)*cos(S)-1.376*cos(F)*sin(S)*sin(L)0.331*sin(L)*sin(S)+0.375*sin(F)*sin(S),

(4)

jossa -1.236 on vakio, muut luvut ovat itsenäisten muuttujien kertoimia, L on leveyspiiri,
S on rinteen kaltevuus ja F taitettu aspekti. Taitettu aspekti, rinteen kaltevuus ja leveyspiiri ovat kaavassa radiaaneina. Kaava antaa tuloksen ln(Rad, MJcm-2a-1) muodossa ja se
voidaan palauttaa aritmeettiseen muotoon analyysejä varten EXP(x) funktiolla. Kaavan
toiminnan vuoksi aspekti täytyy taittaa pohjois-etelä-linjassa siten, että koillinen on luode
ja itä on länsi, ja asteskaala pienenee 0-360 asteesta 0-180 asteeseen. Tämä toteutetaan
yhtälöllä
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F=π-ǀaspekti-πǀ,

(5)

jossa aspekti on radiaaneina (McCune & Keon 2002: 605).

8. Tutkimusmenetelmät
Aineisto on jaettu satunnaisesti kahteen osaan, joista ensimmäinen osa kattaa 300 havaintopistettä muodostaen varsinaisen mallinnusaineiston ja toinen, 135 havaintopistettä kattava osa, toimii vertailu ja evaluointiaineistona, johon mallinnusaineistosta tuotettua mallia testataan. Aineiston tilastolliset perustarkastelut ja mallintaminen on suoritettu SPSSja R -ohjelmistoilla. Tilastolliset perustarkastelut, korrelaatioanalyysit sekä lineaarinen
regressiomalli on toteutettu IBM SPSS Statistics 21 -ohjelmistolla ja GLM- ja GAM mallit R 3.0.2 -ohjelmiston glm- ja gam -toiminnoilla.
Muuttujien normaalijakautuneisuus on testattu Kolmogorovin-Smirnovin testillä,
mutta koska se on herkkä hylkäämään normaalijakautuneisuuden suurilla aineistoilla, on
normaaliutta tarkasteltu myös silmämääräisesti histogrammien ja Q-Q kuvaajien avulla
(Metsämuuronen 2006: 576–577). Korrelaatio tarkasteluissa on käytetty Spearmanin rho
-kertoimia ja hajontakuvioita, jotka sopivat paremmin ei-normaalisti jakautuneiden muuttujien välisten korrelaatioiden tarkasteluun kuin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin (Tervo & Mäkeläinen 2010: 106–107).
Useamman selittävän muuttujan käyttäminen mallissa voi johtaa ongelmalliseen
multikollineaarisuuteen, mikä tarkoittaa, että selittäjät korreloivat voimakkaasti keskenään. Multikollineaarisuus voi johtaa siihen, että malliin tulee mukaan merkityksetön
muuttuja, koska se korreloi vahvasti jonkin vaikuttavan muuttujan kanssa. Lisäksi se voi
aiheuttaa ongelmia koneen laskuoperaatioille (Metsämuuronen 2006: 577–578). Multikollineaarisuutta on tarkasteltu korrelaatiomatriisin ja VIF-arvojen (variance inflation
factor) perusteella. Korrelaatiomatriisissa ± 0,7 suuremmat korrelaatiot ja yli 10 VIFarvot ovat merkki vaikuttavasta multikollineaarisuudesta (Kleinbaum ym. 1998: 241;
Metsämuuronen 2008: 62).
Mallien kalibroinnilla tarkoitetaan tilastollisesti merkittävien selittävien muuttujien
valitsemista kaikkien selittävien muuttujien joukosta. Mallien kalibroinnissa voidaan
käyttää useita eri menetelmiä (Crawley 2007: 325–327). Lineaarisen regressiomallin
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kohdalla kalibrointi on tehty manuaalisella poistavalla menetelmällä p-arvojen perusteella. Poistava menetelmä aloittaa lisäämällä malliin kaikki selittävät muuttujat ja poistamalla niitä yksitellen pienimmän merkityksen perusteella (Metsämuuronen 2006: 649).
Kalibroinnin raja-arvona käytettiin 5 % p-arvon riskirajaa. Myös GLM- ja GAM -mallit
on kalibroitu poistavalla menetelmällä, mutta kalibrointi perusteena on käytetty ennustaville malleille sopivaa AIC-arvoa, joka perustuu Akaiken informaatioteoriaan. Mitä suurempi AIC-arvo on, sitä huonommin malli sopii aineistoon (Posada & Buckley 2004:
799–800).
Malleja on arvioitu tarkastelemalla niiden selityskykyjä ja vertailemalla malleja toisiinsa Khi²-testillä sekä arvioimalla mallien tuottamien ennusteiden luokittumista oikeisiin luokkiin ristiintaulukoinnin avulla. Lisäksi mallien vakautta on tarkasteltu vasteiden
ja ennusteiden välisten korrelaatioiden ja näiden korrelaatioiden eroja (kalibrointi ja evaluointi aineistojen välillä) vertailemalla.
Mallien spatiaalista autokorrelaatiota on tarkasteltu, koska monen mallinnettavan
luonnonilmiön kohdalla se nousee ongelmaksi. Tämä on seurausta siitä, että käytännössä
luonnonilmiöt ovat lähes aina jossain määrin klusteroituneita vahvojen keskinäisten vuorovaikutussuhteiden vuoksi. Ilmiö on tuttu erityisesti ekologian saralta, mutta myös esimerkiksi geomorfologiassa (Legendre & Fortin 1989: 107–108; Luoto & Hjort 2006:
283). Esimerkiksi ikirouta esiintyy ikirouta-alueilla usein suurina klustereina, joita erottavat toisistaan sulan maan alueet. Tästä poikkeuksena ovat eristyneen ikiroudan alueet,
jotka voivat muistuttaa enemmän satunnaista spatiaalista jakaumaa. Luonnonilmiöiden
klusteroitumisen vuoksi spatiaalinen autokorrelaatio on useimmiten positiivista, mikä
tarkoittaa, että lähekkäin olevat havainnot muistuttavat toisiaan ja ovat siten ennustettavissa naapureidensa perusteella. Spatiaalinen autokorrelaatio aiheuttaa vääristymää muuttujien korrelaatioiden, regressiokertoimien ja varianssien merkitsevyydessä, mikä saattaa
johtaa todellisuudessa ei merkitsevien muuttujien päätymiseen mukaan malliin (Legendre
& Fortin 1989: 109–110). Spatiaalisen autokorrelaation tarkastelu on toteutettu Moranin
I -indeksillä, joka on saatavilla Microsoft Exceliin ROOKCASE-laajennuksena (Sawada
1999). Indeksi saa arvoja väliltä -1 – 1 ja koska Moranin I käyttäytyy pitkälti samoin
kuin Pearsonin korrelaatiokerroin (Legendre & Fortin 1989: 111), on sen tulkinta samankaltainen. Näin ollen 1 tarkoittaa täydellistä positiivista spatiaalista autokorrelaatiota, -1
täydellistä negatiivista spatiaalista autokorrelaatiota ja 0 täydellistä spatiaalista satunnai-
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suutta (Luoto & Hjort 2006: 287). Indeksin laskemisen yhteydessä luokkaväliksi määritettiin havaintojen minimietäisyys (100 m).
Ikiroutaennustekartat on luotu ArcGIS-ohjelmalla. Rastereiden arvot on laskettu lineaarisen regressiomallin kohdalla suoraan ArcGIS:ssä vaadittavista rasteritasoista.
GLM- ja GAM -mallien kohdalla ennustealueen rastereille on laskettu vaaditut arvot ja
ne on siirretty R:ään, jossa jokaiselle rasterille lasketaan ennustearvot predict-toiminnolla
mallien pohjalta. Ennustearvot on sitten siirretty takaisin ArcGIS:iin karttatason luomista
varten. Ennustekartat ovat siis mallien pohjalta laskettujen ennusteiden muodostamia
todennäköisyyspintoja.

9. Tulokset
Tulokset on esitelty aloittaen alkutarkasteluista, tunnusluvuista ja muuttujien välisistä
korrelaatioista. Seuraavaksi käsitellään mallien kalibrointi, evaluointi ja spatiaalisen autokorrelaation tulokset ja lopuksi esitellään ikiroutaa ennustavat kartat.
9.1. Aineiston kuvaileva tarkastelu
Tunnuslukujen tarkastelussa on käytetty koko aineistoa eli 435 havaintopistettä. Alla
olevassa taulukossa on esitelty vasteen ja selittävien muuttujien minimi- ja maksimiarvot,
keskiarvot sekä keskihajonnat (Taulukko 2). Huomioi, että maaperä-muuttuja on käytännössä luokiteltu muuttuja, jolle on annettu numeeriset arvot (kts. aineisto).
Taulukko 2. Vaste- ja ympäristömuuttujat mittayksiköineen, minimi-, maksimi- ja keskiarvoineen
sekä keskihajontoineen. Muuttujien perässä suluissa on muuttujien mallinnuksessa käytetyt nimet.

Muuttujat
Yksikkö Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta
BTS (vastemuuttuja)
°C
-7,5
1,5
-2,27
1,45
Lumensyvyys
cm
80
155
98,16
14,85
Korkeus
m
482
1024
676,69
97,63
Rinteen kaltevuus (slope)
°
0,09
42,9
11,38
7,81
Maaston kaarevuus (curvature)
-1,55
1,36
-0,15
0,45
Normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI)
-0,68
0,65
0,32
0,17
Aspekti (aspect)
rad
-1
1
-1,4
0,69
Topografinen kosteusindeksi (TWI)
5,65
20,08
9,1
1,78
Maaperä
1
5
1,83
1,08
Lumettoman ajan säteily (säteily)
WH/m² 224302 429257 356503
35291
Vuotuinen säteily (annual radiation)
MJcm¯²a¯¹ 0,23
0,73
0,48
0,09
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Kolmogorovin-Smirnovin testin mukaan muuttujista ainoastaan maaston kaarevuus on
normaalisti jakautunut. Toisaalta histogrammien (kuva 14) perusteella ainoastaan rinteen
kaltevuus (kuva 14D) ja aspekti (kuva 14G) poikkeavat selkeästi normaalijakaumasta.
Verrattaessa odotusarvoja ja havaittuja arvoja (kuva 15) havaitaan, että vain maaston
kaarevuuden (kuva 15E), NDVI:n (kuva 15F) ja vuotuisen säteilyn (kuva 15K) voidaan
katsoa olevan normaalijakautuneita ja vasteen (kuva 15A) olevan lähes normaalisti jakautunut. Tämä tarkastelu osoittaa muut muuttujat ei-normaalisti jakautuneiksi.

Kuva 14. Vasteen ja selitettävien muuttujien jakaumat histogrammeina. Käyrä kuvaa normaalijakautuneisuutta. BTS (A), lumensyvyys (B), korkeus (C), rinteen kaltevuus (D), maaston kaarevuus
(E), NDVI (F), aspekti (G), TWI (H), maaperä (I), lumettoman ajan säteily (J) ja vuotuinen säteily
(K).
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Kuva 15. Kvantiili-kvantiili-kuviot vasteen ja selittävien muuttujien havaituista ja odotetuista arvoista. Mitä paremmin pisteet osuvat kulmasta kulmaan menevälle viivalle sitä paremmin muuttuja
noudattaa normaalijakaumaa. BTS (A), lumensyvyys (B), korkeus (C), rinteen kaltevuus (D), maaston kaarevuus (E), NDVI (F), aspekti (G), TWI (H), maaperä (I), lumettoman ajan säteily (J) ja vuotuinen säteily (K).
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9.2. Muuttujien väliset korrelaatiot
BTS-arvot korreloivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi korkeuden, NDVI:n, vuotuisen
säteilyn, aspektin, maaperän ja lumettoman ajan säteilyn kanssa. Lisäksi vaste korreloi
tilastollisesti merkitsevästi TWI:n kanssa. Rinteen kaltevuus ja maaston kaarevuus puolestaan eivät korreloi vasteen kanssa merkitsevästi. Korkeus, aspekti ja maaperä korreloivat vasteen kanssa negatiivisesti ja säteilymuuttujat, NDVI ja TWI puolestaan positiivisesti (taulukko 3). Korkeuden ja vasteen välinen suhde on lineaarinen, kun taas muiden
merkitsevien muuttujien ja vasteen välinen suhde on vain heikosti lineaarinen. Lisäksi
molemmissa säteilymuuttujissa on havaittavissa viitteitä siitä, että säteilymäärän kasvaessa sen positiivinen vaikutus BTS-arvoihin tasaantuu ja lumettoman ajan säteilyssä vaikutus kääntyy jopa päinvastaiseksi (kuva 16).
Selittävien muuttujien välillä on useita tilastollisesti merkitseviä ja tilastollisesti
erittäin merkitseviä korrelaatioita. Näistä huomionarvoisia ovat lumettoman ajan säteilyn
ja vuotuisen säteilyn, aspektin ja vuotuisen säteilyn sekä aspektin ja lumettoman ajan
säteilyn väliset korrelaatiot, jotka ylittävät 0,7 multikollineaarisuuden riskirajan (taulukko 3). Säteilymuuttujien VIF-arvot ovat suhteellisen korkeat (18,6 ja 23,7), mutta aspektilla se jää alle neljän ja muilla muuttujilla alle kolmen. Kumman tahansa säteilymuuttujan poistaminen, laskee toisen alle viiden. Kumpaakaan säteilymuuttujaa ei kuitenkaan
jätetä jatkoanalyyseistä pois, mutta mallinnuksessa on pidetty huolta, että molemmat eivät valikoidu lopulliseen malliin, jolloin multikollineaarisuus ei pääse ongelmaksi. Lisäksi BTS-arvot korreloivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi ilman lämpötilan, mittausajankohdan ja käytetyn mittalaitteen kanssa (taulukko 4).
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Taulukko 3. Korrelaatiomatriisi muuttujien välisistä korrelaatioista Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimilla. Tilastollisesti merkitsevä (p<0,05) korrelaatio *. Tilastollisesti erittäin merkitsevä
(p<0,01) korrelaatio **.
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Kuva 16. Vasteen ja selittävien muuttujien välistä suhdetta kuvastavat hajontakuviot. Korkeus (A),
rinteen kaltevuus (B), maaston kaarevuus (C), NDVI (D), aspekti (E), TWI (F), maaperä (G), lumettoman ajan säteily (H) ja vuotuinen säteily (I).

Taulukko 4. Korrelaatiomatriisi vasteen ja kontrollimuuttujien välisistä korrelaatioista Spearmanin
järjestyskorrelaatiokertoimilla. Tilastollisesti merkitsevä (p<0,05) korrelaatio *. Tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,01) korrelaatio **.
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9.3. Lineaarinen regressiomalli
Lineaariseen regressiomalliin valikoituivat selittävistä tekijöistä korkeus ja aspekti. Muut
muuttujat jäivät pois mallista, koska niiden vaikutus selitysasteeseen oli pieni ja niiden
merkitsevyys mallissa oli alhainen. Mallinnusaineistosta pudotettiin pois havainnot, joiden standardoidut residuaalit olivat suurempia kuin kolme, mikä tarkoittaa kuutta havaintopistettä. Tämä nosti merkittävästi mallin selitysastetta ja toimivuutta. Lineaarisen regressiomallin regressioyhtälö on muotoa
2,682-0,007*korkeus-0,444*aspekti

(6)

Tämän mallin selitysaste on 0,409 eli se kykenee selittämään 40,9 % BTS-arvojen kokonaisvaihtelusta. Molempien selittävien muuttujien vaikutuksen suunta on negatiivinen,
mikä tarkoittaa sitä, että selittävien muuttujien kasvaessa BTS-arvot pienenevät. Varianssianalyysin perusteella malli sopii aineistoon. Mallissa mukana olevien muuttujien välisten korrelaatiokertoimien ollessa alle 0,7, kollineaarisuustoleranssien ollessa 0,91 ja VIFarvojen ollessa 1,099 voidaan todeta, että mallissa ei ole multikollineaarisuutta. Malli
vaikuttaa myös kohtalaisen vakaalta, koska ennusteiden ja vasteen välinen korrelaatio
itsenäisessä evaluointiaineistossa on suhteellisen korkea (0,600) ja sen ero kalibrointiaineiston vastaavaan (0,640) on pieni.
Lineaarisen regressiomallin kalibrointiaineistolle tuottamista ennusteista 60,2 %
luokittui oikein. 35,7 % pisteistä luokittui viereiseen luokkaan ja 4,1 % sitä seuraavaan
luokkaan. Väärin luokittuneista pisteistä 70,9 % luokittui lämpimämpään luokkaan. Vastaavasti evaluointiaineiston kohdalla 54,1 % pisteistä luokittui oikein, 37 % viereiseen
luokkaan ja 8,9 % sitä seuraavaan luokkaan. Evaluointiaineiston väärin luokittuneista
pisteistä lähes saman verran (71 %) luokittui lämpimämpään luokkaan kuin kalibrointiaineiston kohdalla (taulukot 5 & 6).
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Taulukko 5. Kalibrointiaineiston luokittuminen oikeisiin luokkiin lineaarisella regressiomallilla.
Luokka 1 > -2 ºC, -2 ºC ≥ luokka 2 > -3 ºC ja luokka 3 ≤ -3 ºC.

Ennustetut luokat
1(n)
1(%)
2(n)
2(%)
3(n)
1
109
37,1
28
9,5
2
35
11,9
46
15,6
3
10
3,4
38
12,9
yhteensä
154
112
BTS-luokat

3(%)
2
4
22
28

yhteensä
0,7
139
1,4
85
7,5
70
294

Taulukko 6. Evaluointiaineiston luokittuminen oikeisiin luokkiin lineaarisella regressiomallilla.
Luokka 1 > -2 ºC, -2 ºC ≥ luokka 2 > -3 ºC ja luokka 3 ≤ -3 ºC.

BTS-luokat
1
2
3
yhteensä

1(n)

Ennustetut luokat
1(%)
2(n)
2(%)
3(n)
45
33,4
17
12,6
15
11,1
15
11,1
12
8,9
17
12,6
72
49

3(%)
0
1
13
14

yhteensä
0
62
0,7
31
9,6
42
135

Lineaarisen regression olettamus residuaalien normaalijakautuneisuudesta täyttyy melko
hyvin (kuvat 17A & 17B), minkä perusteella malli sopii aineistoon. Kuvan 18 perusteella
mallissa ei esiinny autokorrelaatiota, koska residuaaleilla ei ole jaksottaista trendiä (Tervo & Mäkeläinen 2010: 121). Residuaalien ja ennustettujen arvojen suhteen (kuva 18)
sekä residuaalien ja mallin muuttujien välisten suhteiden (kuva 19) perusteella residuaalit
ovat kohtuullisen homoskedastisia, vaikka jonkin verran on havaittavissa trendiä residuaalien ja vasteen sekä residuaalien ja korkeuden välillä (Metsämuuronen 2006: 668–669).
Tämä toteuttaa lineaarisen regressiomallinnuksen vakiovarianssioletuksen.

Kuva 17. Histogrammi lineaarisen regressiomallin residuaaleista (A) ja standardoitujen residuaalien
kumulatiivinen prosenttijakauma (B).
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Kuva 18. Hajontakuvio standartoiduista residuaaleista ja ennustetuista arvoista.

Kuva 19. Residuaalien
osaregressiokuvioina.

suhde vasteeseen ja

selittäviin tekijöihin

(korkeus ja

aspekti)
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9.4. Yleistetty lineaarinen malli
Yleistetyn lineaarisen mallin kalibrointiperusteena oli AIC-arvo ja malli on toteutettu
gaussian-jakaumalla ja identity-linkkifunktiolla. Lopulliseen malliin valikoituivat selittävistä muuttujista vuotuinen säteily, maaston kaarevuus, korkeus ja rinteen kaltevuus.
Malliin sallittiin mukaan kolmannen asteen muuttujia, mutta näistä yksikään ei valikoitunut lopulliseen malliin. Toisen asteen muuttujista ainoastaan vuotuisen säteilyn toinen
aste valikoitui lopulliseen malliin. Mallin tuottama regressioyhtälä on muotoa
1,922+4,393*A-7,971*A²+0,329*C-0,007*K+0,050*S,

(7)

jossa A on vuotuinen säteily (annualradiation), A² on vuotuisen säteilyn toisen asteen
polynomifunktio, C on maaston kaarevuus (curvature), K on korkeus ja S on rinteen kaltevuus (slope). Yleistetty lineaarinen malli selittää 52,9 % vasteen kokonaisvaihtelusta.
Lineaarisen regressiomallin ja yleistetyn lineaarisen mallin selitysasteiden välinen ero on
tilastollisesti erittäin merkitsevä (Khi² -testi) yleistetyn lineaarisen mallin ollessa parempi.
VIF-arvojen perusteella mallissa ei ole multikollineaarisuutta, sillä kaikkien muuttujien VIF-arvot jäivät alle kahden. Malli vaikuttaa vakaalta, koska vasteiden ja ennusteiden välinen korrelaatio on kohtalaisen suurta sekä kalibrointi- että evaluointiaineistossa. Lisäksi korrelaatioiden ero kalibrointi- ja evaluointiaineistojen välillä on pieni (0,686
 0,639).
Yleistetyn lineaarisen regressiomallin ennusteet luokittuvat kalibrointiaineistossa
oikeisiin luokkiin 55,8 % todennäköisyydellä, viereiseen luokkaan 40,8 % todennäköisyydellä ja sitä seuraavaan luokkaan 3,4 % todennäköisyydellä. Väärin luokittuneista
havainnoista 54,6 % luokittui alempaan luokkaan. Evaluointiaineiston kohdalla oikein
luokittui 53,3 % havainnoista. Viereiseen luokkaan luokittui 39,3 % ja sitä seuraavaan
luokkaan 7,4 % havainnoista. Väärin luokittuneista havainnoista 61,9 % luokittui alempaan luokkaan (taulukot 7 ja 8).
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Taulukko 7. Kalibrointiaineiston luokittuminen oikeisiin luokkiin yleistetyllä lineaarisella regressiomallilla. Luokka 1 > -2 ºC, -2 ºC > luokka 2 > -3 ºC ja luokka 3 ≤ -3 ºC.

Ennustetut luokat
1(n)
1(%)
2(n)
2(%)
3(n)
1
93
31,6
44
15
2
30
10,2
42
14,3
3
8
2,7
33
11,2
yhteensä
131
119
BTS-luokat

3(%)
2
13
29
44

yhteensä
0,7
139
4,4
85
9,9
70
294

Taulukko 8. Evaluointiaineiston luokittuminen oikeisiin luokkiin yleistetyllä lineaarisella regressiomallilla. Luokka 1 > -2 ºC, -2 ºC ≥ luokka 2 > -3 ºC ja luokka 3 ≤ -3 ºC.

BTS-luokat
1
2
3
yhteensä

1(n)

Ennustetut luokat
1(%)
2(n)
2(%)
3(n)
39
28,9
23
17
11
8,1
19
14,1
10
7,4
18
13,3
60
60

3(%)
0
1
14
15

yhteensä
0
62
0,7
31
10,4
42
135

Yleistetty lineaarinen malli vaikuttaa toimivalta ja homoskedastiselta, koska mallin residuaaleissa ei vaikuta olevan erityistä trendiä vaan ne ovat hajaantuneet tasaisesti (kuvat
20A & 20C). Tämä toteuttaa oletuksen vakiovariansseista. Yleistetyn lineaarisen mallin
residuaalit ovat normaalijakautuneita (kuvat 20B & 21), mikä tarkoittaa, että malli sopii
aineistoon. Alhaiset Cookin etäisyyden ja Leverage-arvon maksimit puolestaan viittaavat
toimivaan malliin, vaikka onkin havaittavissa, että joillakin havainnoilla on enemmän
vaikutusta kuin muilla (kuva 20D).
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Kuva 20. Residuaalien ja ennustearvojen välinen hajontakuvio (A), residuaalien normaalijakautuneisuuden kvantiili-kvantiili-kuvio (B), varianssien ja ennusteiden välinen hajontakuvio (C) sekä
residuaalien ja niiden leverage-arvojen hajontakuvio (D).

Kuva 21. Yleistetyn lineaarisen mallin residuaalien jakauma histogrammina.
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9.5. Yleistetty additiivinen malli
Yleistetty additiivinen malli on kalibroitu AIC-arvojen perusteella, gaussian-jakaumalla
ja identity-linkkifunktiolla. Vapausasteeksi määritettiin 3, koska sillä saatiin esiin muitakin kuin lineaarisia suhteita välttäen kuitenkin ylisovittumisen, joka olisi riskinä liian
suuren vapausasteen kanssa. Lopulliseen malliin valikoituivat korkeus, vuotuinen säteily,
maaston kaarevuus, NDVI, aspekti ja rinteen kaltevuus. Muuttujista korkeus, vuotuinen
säteily ja rinteen kaltevuus ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, maaston kaarevuus
tilastollisesti merkitsevä sekä NDVI ja aspekti tilastollisesti ei merkitseviä p-arvojen perusteella. NDVI:n ja aspektin poistaminen mallista kuitenkin johti sekä selitysasteen alenemiseen että AIC-arvon kasvamiseen ja mallien välinen ero oli Khi²-testin mukaan tilastollisesti merkitsevä. Mallin muuttujista vuotuisen säteilyn vapausaste nousi kolmeen,
aspektin kahteen ja muiden muuttujien osalta se pysyi yhdessä. Yleistetty additiivinen
malli kykenee selittämään 48,7 % vasteen kokonaisvaihtelusta. Yleistetyn additiivisen
mallin tuottamien ennustearvojen ja kalibrointiaineiston vasteen välinen korrelaatio on
0,698, ja koska evaluointiaineiston mitattujen ja ennustettujen arvojen välinen korrelaatio
on 0,630, malli vaikuttaa vakaalta.
Yleistetyn additiivisen mallin ennusteet luokittavat kalibrointiaineiston havainnot
58,4 % ja evaluointiaineiston havainnot 50,4 % oikeisiin luokkiin. Vastaavasti 38,4 % ja
41,5 % luokittuivat viereiseen luokkaan sekä 3,1 % ja 8,1 % sitä seuraavaan luokkaan.
Väärin luokittuneista havainnoista 54,1 % ja 62,7 % luokittuivat alempaan luokkaan (taulukot 9 ja 10).
Taulukko 9. Kalibrointiaineiston luokittuminen oikeisiin luokkiin yleistetyllä additiivisella regressiomallilla. Luokka 1 > -2 ºC, -2 ºC ≥ luokka 2 > -3 ºC ja luokka 3 ≤-3 ºC.

Ennustetut luokat
1(n)
1(%)
2(n)
2(%)
3(n)
1
95
32,2
42
14,3
2
28
9,5
45
15,3
3
7
2,4
31
10,5
yhteensä
130
118
BTS-luokat

3(%)
2
12
32
46

yhteensä
0,7
139
4,1
85
10,9
70
294
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Taulukko 10. Evaluointiaineiston luokittuminen oikeisiin luokkiin yleistetyllä lineaarisella regressiomallilla. Luokka 1 > -2 ºC, -2 ºC ≥ luokka 2 > -3 ºC ja luokka 3 ≤ -3 ºC.

BTS-luokat
1
2
3
yhteensä

1(n)

Ennustetut luokat
1(%)
2(n)
2(%)
3(n)
39
28,9
22
16,3
13
9,6
16
11,9
10
7,4
19
14,1
62
57

3(%)
1
2
13
16

yhteensä
0,7
62
1,5
31
9,6
42
135

Yleistetyn additiivisen mallin vastekäyrien perusteella NDVI:n ja maaston kaarevuuden
vaikutus vasteeseen on pieni, lineaarinen ja positiivinen. Korkeuden ja rinteen kaltevuuden rooli on selkeästi suurempi ja lineaarinen. Korkeuden suhde vasteeseen on negatiivinen ja rinteen kaltevuuden puolestaan positiivinen. Vuotuisen säteilyn ja aspektin yhteys
vasteeseen on epälineaarinen. Aspektin osalta nähdään taitekohta arvossa -0,25, jonka
jälkeen aspektin vaikutus tasoittuu negatiivisesta lähes olemattomiin kääntyen arvossa
0,75 lievästi negatiiviseksi. Vuotuisen säteilyn osalta taitekohta havaitaan arvon 0,46
kohdalla, jonka jälkeen muuttujan vahvasti positiivinen vaikutus vasteeseen kääntyy
vahvasti negatiiviseksi (kuva 22).
Diagnostiset kuvaajat yleisestä additiivisesta mallista vahvistavat olettamuksen residuaalien normaalijakautuneisuudesta (kuvat 23A & 23C), mikä tarkoittaa, että malli
sopii aineistoon. Residuaalien hajontakuviossa (kuvat 23B) ei ole havaittavissa selkeää
trendiä, joten malli myös on homoskedastinen ja vakiovarianssioletus toteutuu. Vasteen
ja sovitettujen arvojen välillä on selkeää korrelaatiota (kuva 23D), mikä tukee tulkintaa
oletusten toteutumisesta. Cookin etäisyys (kuva 24) indikoi mallissa olevan suhteellinen
poikkeava havainto, mutta koska arvot ovat niin pieniä, ei asialle tarvitse tehdä mitään.
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Kuva 22. GAM-mallin vastekäyrät korkeuden (A), vuotuisen säteilyn (B), maaston kaarevuuden (C),
NDVI:n (D), aspektin (E) ja rinteen kaltevuuden vaikutuksesta BTS-arvoihin.
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Kuva 23. GAM-mallin residuaalien normaaliuden kvantiili-kvantiili-kuvio (A), residuaalien ja lineaarisen ennusteen välinen hajontakuvio (B), residuaalien jakauma histogrammina (C) sekä vasteen
ja sovitettujen arvojen välinen hajontakuvio (D).

Kuva 24. Cookin etäisyydet GAM-mallissa.
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Lineaarisen regressiomallin selitysaste eroaa GLM- ja GAM -mallien selitysasteista tilastollisesti erittäin merkitsevästi, mutta ero yleistetyn lineaarisen mallin ja yleistetyn additiivisen mallin välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä. Tuotettujen ennusteiden väliset korrelaatiot olivat korkeita huolimatta siitä, että malleissa oli eri muuttujia. GLM- ja GAM ennusteiden välinen korrelaatio oli 0,981 ja lineaarisen regressiomallin ennusteiden kanssa korrelaatiot olivat 0,878 (GLM) ja 0,889 (GAM). Mallit vaikuttavat eroavaisuuksistaan huolimatta tuottavan hyvin samanlaisia ennusteita. Lineaarinen regressiomalli on
selitysasteeltaan matalin, mutta luokittelukyvyltään korkein. GLM-mallilla on korkein
selitysaste ja GAM-mallilla alhaisin luokitteluaste (taulukko 11).
Taulukko 11. Hangenalaisia lämpötiloja ennustavien lineaarisen regressiomallin (LR), yleistetyn
lineaarisen mallin (GLM) ja yleistetyn additiivisen mallin (GAM) vertailu.

LR
korkeus,
Malliin valikoituneet muuttujat

aspekti

Selitetty vaihtelu
Luokittelukyky(kalibrointiaineisto)
Luokittelukyky(evaluointiaineisto)

40,9 %
60,2 %
54,1 %

GLM
GAM
korkeus,
korkeus,
maaston kaaremaaston kaarevuus,
vuus,
vuotuinen säteily, vuotuinen säteily,
rinteen kaltevuus rinteen kaltevuus,
NDVI,
aspekti,
52,9 %
48,7 %
55,8 %
58,4 %
53,3 %
50,4 %

9.6. Spatiaalinen autokorrelaatio
Moranin I -arvojen perusteella voidaan sanoa, että kaikissa kolmessa mallissa on havaittavissa spatiaalista autokorrelaatiota, sillä jokaisen mallin kohdalla osa arvoista oli sangen suuria. Kun tarkastellaan arvoista muodostettua korrelogrammia, havaitaan, että jokaisessa mallissa on selkeä muutostrendi. Lineaarisessa regressiomallissa trendi on selkeän laskeva positiivisista arvoista kohti nollaa autokorrelaation ollessa suurin (0,30)
etäisyydellä 0–100 metriä. Se ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä 0,05 rajaarvolla. Sen sijaan etäisyysluokkien 100–200, 200–300 ja 300–400 Moranin I -arvot olivat tilastollisesti merkitseviä. Se tarkoittaa, että toisiaan lähempänä olevat havainnot ovat
positiivisesti autokorreloituneita ja autokorrelaatio laskee etäisyyden funktiona. GLM- ja
GAM -mallien välillä ei ole suurta eroa. Molemmissa on havaittavissa spatiaalisen auto-
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korrelaation kasvua 0–100 metrin etäisyydeltä 100–200 metrin etäisyyteen, jossa autokorrelaatio on suurinta (0,25 ja 0,23). Tämän etäisyyden jälkeen molemmat noudattavat
samaa trendiä lineaarisen regression kanssa eli kauempana toisistaan olevat havainnot
muistuttavat toisiaan vähemmän (kuva 25). GLM- ja GAM -malleissa spatiaalinen autokorrelaatio oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan etäisyysluokalla 100–200.

Kuva 25. Korrelogrammi lineaarisen regressiomallin (LR), yleistetyn lineaarisen mallin (GLM) ja
yleistetyn additiivisen mallin (GAM) spatiaalista autokorrelaatiota ilmaisevista Moranin I -arvoista.

9.7. Ennustekartat
Ennustekartat (kuvat 26, 27 ja 28) ovat mallien pohjalta luotuja todennäköisyyspintoja,
joissa todennäköisyydet on jaoteltu kolmeen luokkaan: todennäköisesti ikiroutaa, mahdollisesti ikiroutaa ja todennäköisesti ei ikiroutaa. Lineaarisen regressiomallin ennusteet
on laskettu mallin yksinkertaisuuden vuoksi 10 metrin rasterikoolle, mutta GLM- ja
GAM -mallien ennustepinnat on tuotettu laskenta-ajallisista syistä 50 metrin rasterikoolle. Tämä voi luonnollisesti tuoda epätarkkuutta kartan mallintamiseen, mutta toisaalta
ikirouta on alueellinen ilmiö, joka harvemmin esiintyy pienissä yksiköissä. Ennustekartat
kattavat noin 166 km² suuruisen alueen.
Mallien tuottamat ennustepinnat ovat hyvin yhteneväisiä ja niiden välillä on vain
pieniä eroja. Mallien perusteella ikirouta on todennäköistä tuntureiden lakialueilla (Pikku-Malla poislukien) ja mahdollista korkeimmilla paljakka-alueilla. Tunturikoivikot ja
alhaisemmat korkeudet sekä iso osa paljakasta puolestaan ovat mallien mukaan vapaita
ikiroudasta. On huomattava kuitenkin, että malli ei kykene parametriensa (korkeus ja
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aspekti) vuoksi mallintamaan palsoja tai pounuja, jotka usein sijaitsevat hieman alhaisemmilla korkeuksilla.

Kuva 26. Ikiroudan esiintyminen Kilpisjärvellä lineaarisen regressiomallin perusteella.
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Kuva 27. Ikiroudan esiintyminen Kilpisjärvellä yleistetyn lineaarisen mallin perusteella.
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Kuva 28. Ikiroudan esiintyminen Kilpisjärvellä yleistetyn additiivisen mallin perusteella.

10. Tulosten tulkinta ja virhelähteet
Aineiston BTS-arvot vaihtelevat 1,5 ja -7,5 °C välillä ja keskimäärin ne ovat -2,3 °C. Jo
näiden arvojen perusteella voidaan melko suurella varmuudella todeta, että tutkimusalueella on ikiroutaa. Tunnuslukujen perusteella aineisto on kerätty kattavasti useista eri
ympäristöistä. Pienenä poikkeuksena tästä ovat korkeus, jossa kaikkein suurimpia arvoja
on muita vähemmän, ja rinteen kaltevuus, jonka osalta kaikkein jyrkimmät rinteet ovat
jääneet kartoittamatta ja jyrkimmät kartoitetut rinteet ovat aliedustettuja. Mitatut lumensyvyydet olivat 80–155 cm, mutta todellisuudessa lumikerros oli paikoin yli kolme met-
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rinen. Näitä alueita ei kuitenkaan ole mukana aineistossa, koska mittausvälineistö ei soveltunut lämpötilojen mittaamiseen näin paksun hangen alta. Maaston kaarevuuden keskiarvo on negatiivinen, mikä viittaa siihen, että mittauksia on suoritettu hieman enemmän
maaston painanteista kuin kummuilta. Tämä on luonnollinen ilmiö, koska tarvittava lumen paksuus löytyy helpommin painanteista.
10.1. Ikiroutamallit
Lineaariseen regressiomalliin valikoituivat selittävistä muuttujista korkeus ja aspekti.
Aspektin mukanaolo mallissa tarkoittaa sitä, että malli ottaa huomioon saapuvan säteilyn
määrää ja paikallisten tuuliolosuhteiden vaikutuksen. Korkeuden mukanaolo mallissa oli
odotettavissa, koska sillä on yhteys niin moneen muuhun selittävään tekijään ja sen on
todettu olevan useassa yhteydessä tärkeä yksittäinen selittäjä ikiroudan mallintamisessa.
Koska mallin väärin luokittuneet ennusteet sijoittuvat pääsääntöisesti alempaan luokkaan, malli aliennustaa ikiroudan esiintymistä, minkä vuoksi ikiroudan todellinen levinneisyys mallinnusalueella on todennäköisesti hieman suurempi kuin mallin pohjalta luodun kartan perusteella voisi olettaa. Diagnostisten arvojen ja kuvaajien perusteella malli
on toimiva ja täyttää tarvittavat oletukset ollakseen myös luotettava. Tästä poikkeuksena
ovat oletukset muuttujien lineaarisista suhteista ja normaalijakautuneisuudesta. Kuitenkin
lineaarisen regressiomallin residuaalit ovat normaalijakautuneita. Tämä tarkoittaa, että
malli sopii aineistoon huolimatta alkuoletusten puutteellisesta täyttymisestä. Lisäksi osa
muuttujista, vaste mukaan lukien, on lähes normaalisti jakautuneita ja suurin osa selittävien muuttujien suhteista vasteeseen on lineaarista tai heikosti lineaarista. Lineaarisen
regressiomallin selitysaste ja ennusteiden luokittuminen oikeisiin luokkiin ovat kohtalaisia ja molemmat ovat hieman korkeampia kuin esimerkiksi Gruberin & Hoelzlen (2001:
74–75) mallissa.
GLM-malli ottaa huomioon korkeuden, maaston kaarevuuden ja rinteen kaltevuuden sekä vuotuisen säteilyn ja sen toisen asteen polynomifunktion. Se tarkoittaa, että
malli on kykenevä huomioimaan vuotuisen säteilyn epälineaarisen suhteen vasteeseen,
mikä on havaittavissa vuotuisen säteilyn toisen asteen negatiivisesta kertoimesta. Mallissa koverampi maasto ja suuremmat rinteen kaltevuudet tuottavat suurempia hangenalaisia lämpötiloja. Korkeuden suhde vasteeseen on mallissa sama kuin lineaarisessa regressiomallissa. GLM-mallin selitysaste on korkeampi kuin lineaarisen regressiomallin, mut-
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ta sen ennusteet luokittuvat heikommin oikeisiin luokkiin. Mallin diagnostisten arvojen
ja kuvaajien perusteella malli on kuitenkin toimiva ja residuaalien ollessa normaalisti
jakautuneita malli myös sopii aineistoon.
GAM-malliin sisältyi kolmesta mallista eniten selittäviä muuttujia. Tämä ei kuitenkaan nostanut sen selitysastetta kovin korkeaksi, vaan se jäi hieman GLM-mallia alhaisemmaksi. Lisäksi sen ennusteet eivät luokittuneet oikeisiin luokkiin kovin hyvin, mikä
viittaa siihen, että malli ei välttämättä ole kykenevä ennustamaan vastearvoja oikein.
GAM-mallin residuaalit ovat kuitenkin normaalisti jakautuneita, minkä perusteella malli
sopii aineistoon. Malliin valikoituivat selittävistä muuttujista korkeus, vuotuinen säteily,
maaston kaarevuus, NDVI, aspekti ja rinteen kaltevuus. Korkeuden suhde vasteeseen
mallissa on lineaarinen ja negatiivinen. Vastaavasti maaston kaarevuuden, NDVI:n ja
rinteen kaltevuuden suhde vasteeseen on lineaarinen ja positiivinen. Vuotuisella säteilyllä
on mallissa selkeä raja-arvo (0,46), jossa sen vaikutus muuttuu vastakkaiseksi ja aspektin
kohdalla havaitaan vastaavasti eteläisillä rinnesuunnilla vaikutuksen tasoittumista, kun
muuten sen suhde on negatiivinen. Tämä tarkoittaa, että eteläisillä rinnesuunnilla ikirouta
on epätodennäköisempää. Muuttujien vaikutukset ovat samansuuntaisia kaikissa malleissa.
Mallien väliset erot eivät ole kovin suuret, mutta tilastollisesti merkittävät. Lineaarisen regressiomallin ennusteet luokittuivat oikeisiin luokkiin parhaiten ja sen selitysaste
oli alhaisin, GLM-mallin ennusteiden oikeinluokittuneisuus oli toiseksi korkein ja selitysaste korkein. GAM-mallin ennusteiden oikeinluokittuneisuus oli alhaisin ja selitysaste
toiseksi korkein. Kaikki kolme mallia vaikuttavat vakailta GLM-mallin ollessa hieman
muita vakaampi. Yleistettyjen mallien selitysasteet olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin lineaarisen regressiomallin. Lineaarisen regressiomallin vertaaminen yleistettyihin malleihin ei kuitenkaan ole kovin mielekästä, koska ne on kalibroitu eri menetelmillä.
Mallien tuottamat tulokset ovat erittäin samankaltaisia, mikä on yllättävää ottaen
huomioon mallien väliset erot. Yhdessäkään mallissa ei ole täysin samat muuttujat,
GLM-malli ottaa huomioon toisen asteen vaikutuksen ja GAM-malli epälineaariset suhteet selittäjien ja vasteen välillä ja hyödyntää tasoitusfunktiota. Siitä huolimatta mallien
perusteella tehdyt ennustekartat ovat lähes peilikuvia toisistaan samoin kuin ennustetun
ikiroudan suhteellinen määrä. Vaikka osalla muuttujista on vasteeseen nähden epälineaa-

72

rinen suhde, ei sillä mallinnuksen valinnan ja lopputuloksen kannalta vaikuta olevan juurikaan merkitystä, koska lineaarinen regressiomalli, joka olettaa lineaariset suhteet vasteen ja selittäjien välille, tuottaa silti hyvin samanlaiset ennusteet kuin muut mallit.
Kaikissa malleissa ennusteiden ja vasteen välisten korrelaatioiden ero evaluointi- ja
kalibrointiaineistojen välillä oli pieni, mikä viittaa siihen, että malleja voidaan soveltaa
toisille alueille. Toisaalta tällaisen johtopäätöksen tekeminen on ennenaikaista, koska
evaluointiaineisto ei ole täysin itsenäinen vaan se on saatu satunnaisotannalla alkuperäisestä aineistosta ja on siten samalta alueelta kuin kalibrointiaineisto. Kaikissa malleissa
on havaittavissa selkeää positiivista spatiaalista autokorrelaatiota, joka oli tilastollisesti
merkitsevää etäisyysluokassa 100–200 m. Lineaarisessa regressiomallissa spatiaalinen
autokorrelaatio oli tilastollisesti merkitsevää myös etäisyyksillä 200–300 m ja 300–400
m. Tämän perusteella lähellä toisiaan olevat havainnot muistuttavat toisiaan enemmän
kuin kauempana toisistaan olevat havainnot. Havaitun spatiaalisen autokorrelaation perusteella jatkotutkimuksissa on perusteltua käyttää suurempaa havaintopisteiden minimietäisyyttä kuin tässä tutkimuksessa. Toisaalta ilmiö itsessään on sellainen, että positiivinen spatiaalinen autokorrelaatio on osa sen luonnetta.
Mallien selkeänä heikkoutena on niiden kykenemättömyys käsitellä vesistöjä. Tätä
ei ennustekartoista huomaa, sillä niihin järvet on lisätty vesistöinä, mutta kaikki mallit
ennustivat mahdollista ikiroutaa Saanajärveen, mikä sen koon huomioon ottaen on todellisuudessa äärimmäisen epätodennäköistä. GAM-malli ennusti mahdollista ikiroutaa
myös Cahkaljavriin. Tämä kykenemättömyys vesimassojen huomioon ottamiseen on
seurausta siitä, että BTS-menetelmällä ei voi saada havaintoja vesistöjen kohdalta, jonka
vuoksi aineistossa ei myöskään ole ollut vesistömuuttujaa. Tämän lisäksi maaperän kosteutta kuvaava TWI, joka antaa vesistöille suurempia arvoja, karsiutui jokaisesta mallista
pois. Toisaalta GAM-mallissa on mukana NDVI ja vaikka se on kasvillisuutta kuvaava
indeksi, joka perustuu eri pintojen heijastusarvoihin, saavat vesistöt siinä yleensä muista
selkeästi poikkeavia heijastusarvoja, mutta tämä ei näy GAM-mallin kyvyssä käsitellä
vesistöjä. Mallit eivät myöskään kykene ennustamaan ikiroutaa palsoissa ja pounuissa,
koska kumpiakaan ei tiettävästi ole ollut mukana mallien pohjana olevassa aineistossa.
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10.2. Ikiroudan esiintyminen Kilpisjärvellä
Kun tarkastellaan todennäköisen ja mahdollisen ikiroudan alueita ennustekartoissa,
voimme havaita, että Kilpisjärven alue kuuluu ennustekarttojen perusteella sporadisen
ikiroudan alueeseen (10–50 % ikiroutaa), koska todennäköisen ikiroudan pinta-alat ovat
noin 12 % (LR), 13 % (GLM) ja 14 % (GAM) kokonaismaa-alasta. Vaikka ottaisimme
huomioon sen, että kaikissa malleissa väärin luokittuneista pisteistä suurin osa luokittui
lämpimämpään luokkaan ja olettaisimme kaikki mahdollisen ikiroudan alueet, noin 21 %
(LR), 24 % (GLM) ja 23 % (GAM), ikiroutaisiksi, ei Kilpisjärvi siltikään kuuluisi epäjatkuvan ikiroudan alueeseen (50–90 % ikiroutaa). Tämän perusteella voidaan sanoa, että
tällä mittakaavalla tarkasteltaessa Kilpisjärven alue kuuluu sporadisen ikiroudan alueeseen, ei niinkään jatkuvan tai epäjatkuvan ikiroudan alueeseen, joihin sen on joissain
yhteyksissä katsottu kuuluvan (kuva 2; Seppälä 1997: 89; Hjort & Marmion 2009: 17).
Mikäli tarkastelu ikiroudan levinneisyydestä tehdään pienemmällä mittakaavalla, on ikirouta epäjatkuvaa tuntureiden lakialueilla ja sporadista hieman alhaisemmilla korkeuksilla ja osassa paljakkaa. Puurajan alapuolella ikiroutaa ei todennäköisesti ole tai sitä esiintyy vain palsoissa ja pounuissa.
Todennäköisesti ikiroutaiset alueet ennustekartoissa ovat yli 650 m korkeudessa,
mikä on hyvin yhteneväinen tunturikoivikoiden ylärajan kanssa. Mahdollisen ikiroudan
alaraja on keksimäärin 540 m eli ikiroutaa voi esiintyä alemmillakin paljakan osilla ja
puurajan alapuolella, mutta ei kuitenkaan tunturikoivikossa (metsänraja). Ikirouta-alueet
painottuvat pohjoisille rinnesuunnille, mutta kaikki rinnesuunnat ovat kuitenkin edustettuina. Pohjoisilla rinnesuunnilla ikirouta on todennäköisempää alhaisemmilla korkeuksilla kuin eteläisillä rinnesuunnilla. Vuotuisen säteilyn osalta ikiroutaa tavataan pääosin
alhaisen säteilyn alueilta, mutta myös korkeimpien säteilymäärien alueilta, joita edustavat tunturien korkeimpien lakien etelän ja lännen puoleiset osat. Maaston kaarevuuden
suhteen ikirouta sijoittuu melko tasaisesti koverille ja kuperille alueille, mutta äärikuperat
alueet ovat ikiroudalle suosiollisempia. Tämä johtunee alhaisemmasta suojaavasta lumipeitteestä ja vähäisemmästä kosteudesta. Ikiroutaa tavataan niin tasaiselta maalta kuin
jyrkiltä rinteiltä eikä jakauma juuri eroa ikiroudattomien alueiden rinteen kaltevuuden
jakaumasta. Ikirouta on myös todennäköisempää alueilla, joilla on vähemmän kasvillisuutta (pienempi NDVI).
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Ennustekarttojen tulosten varmistaminen todenmukaisiksi on vaikeaa, koska varsinaista
kattavaa todellisiin ikiroutahavaintoihin pohjautuvaa kartoitusta ei alueella ole tehty. Tulokset kuitenkin ovat melko yhdenmukaisia Kingin & Seppälän (1987: 145) johtopäätösten kanssa siinä mielessä, että ikiroutaa ei ennusteen mukaan ole tunturikoivikon ylärajan
(650 m) alapuolella. Lisäksi ennusteet onnistuivat mallintamaan todennäköistä ikiroutaa
alueille, joissa he päättelivät sitä olevan geoelektronisten luotauksiensa perusteella Saanalla. Pikku-Mallalle mallit ennustivat mahdollista ikiroutaa, kun heidän tulostensa mukaan Pikku-Mallan lakialueilla oli ikiroutaa 1980-luvulla. Tämä voi olla merkki ikiroudan sulamisesta Kilpisjärven alueella. Ikiroutaennusteiden luotettavuuden puolesta
puhuu myös se, että ne ovat yhteneväisiä Jeckelin (1988) alueella tekemien BTSmittausten kanssa, vaikka Jeckelin tutkimus olikin toteutettu selkeästi pienemmässä mittakaavassa. Lisäksi tulosten luotettavuutta lisää se, että ne ovat erittäin yhteneväisiä Hjortin (2013, Julkaisematon aineisto) TTOP-mallin tulosten kanssa.
10.3. Ikiroudan esiintymistä selittävät tekijät Kilpisjärvellä
Vasteen ja selittävien muuttujien välisten korrelaatioiden suunnat sekä vasteen ja selittävien muuttujien suhteet eivät tarjoa yllätyksiä vaan ovat linjassa aiemmin esitellyn teorian kanssa. Hangenalaiset lämpötilat laskevat (ikirouta siis todennäköisempää) korkeuden
kasvaessa. Samoin on maaperä-muuttujan kanssa, mikä tarkoittaa, että kalliopaljastumat,
rakat ja kivikot ovat ikiroudalle suosiollisempia kuin kalliomaat tai moreenin peittämät
alueet. Kasvillisuuden määrän laskiessa ikiroudan todennäköisyys kasvaa. pohjoiset rinnesuunnat ovat ikiroudalle suosiollisempia korrelaatioiden ja hajontakuvioiden perusteella. Rinteen kaltevuudella ja maaperän kosteudella ei vaikuttanut korrelaatioiden ja kuvaajien perusteella olevan selkeää suhdetta maanpinnan hangenalaisiin lämpötiloihin. Säteilymuuttujien suhde ikiroutaan on kaksijakoinen. Aluksi säteilyn kasvaessa ikiroudan todennäköisyys pienenee, mutta korkeimmilla arvoilla säteilyn vaikutus BTS-arvoihin tasoittuu ja kääntyy jopa hieman negatiiviseksi. ja säteilymäärien laskiessa, ikiroudalle
suosiollisemmissa materiaaleissa ja pohjoisissa ja itäisissä rinnesuunnissa.
Lumettoman ajan säteilyn putoaminen pois jokaisesta mallista ja vuotuisen säteilyn
valikoituminen kahteen malliin selittyy sillä, että pohjoisilla leveyksillä kesäinen säteilyn
määrä jakautuu tasaisemmin yöttömän yön seurauksena. Keväisen ja syksyisen säteilyn
määrä jakautuu epätasaisemmin topografisten tekijöiden mukaan, jonka seurauksena
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vuotuinen säteily on pohjoisilla leveyksillä varteenotettavampi ikiroudan alueellista
esiintymistä selittävätekijä kuin lumettoman ajan säteily.
Tärkein ikiroudan alueellista jakautumista selittävä tekijä mallinnuksessa oli korkeus, joka valikoitui mukaan jokaiseen malliin. Muita mallinnuksen kannalta tärkeitä
ikiroudan alueellista jakautumista selittäviä tekijöitä olivat maaston kaarevuus, vuotuinen
säteily, aspekti ja rinteen kaltevuus, jotka valikoituivat kahteen malliin kolmesta. Korkeus ei vaikuta ainoastaan lämpötilavaikutuksellaan, vaan myös muiden tekijöiden kautta, joihin sillä on yhteys. Mallinnuksen perusteella korkeuden sisällyttäminen ennustavaan malliin tutkimusalueella on välttämätöntä ja parhaan mallinnustuloksen saamiseksi
siihen kannattaa yhdistää jonkinlainen lämpöoloja kuvaava muuttuja (säteily, rinnesuunta).
Se, mikä on tärkeä selittävä muuttuja mallinnettaessa, ei kuitenkaan välttämättä ole
sitä todellisuudessa. Varsinaisen selittävän tekijän määrittäminen ei ole helppoa tässäkään tutkielmassa. Kasvillisuuden, joka oli mukana malleissa NDVI:n ja korkeuden kautta, tärkeys ikiroudan alueellista esiintymistä selittävänä tekijänä tulee ilmi siitä, että ennusteiden mukaan ikirouta on epätodennäköistä tunturikoivikoissa ja todennäköistä vain
puurajan yläpuolella. Tutkimusalueella metsät ovat siis ikiroudalle epäsuotuisia, mikä on
yhteneväistä Kingin ja Seppälän (1988: 186) johtopäätösten kanssa. Maaperän materiaalin (moreeni, kalliomaa, kivikko, rakka, kalliopaljastuma) suhde korkeuteen oli jokseenkin lineaarinen siten, että ikiroudalle suosiollisempien materiaalien määrä kasvoi suuremmilla korkeuksilla (kalliopaljastuma suosiollisin) aivan kuten kasvoi myös ikiroudan
todennäköisyys. Tämän perusteella on mahdollista, että maaperän materiaali on yksi ikiroudan alueellista jakautumista selittävä tekijä. Tätä tulkintaa tukee se, että kalliopaljastumat ja karkeammat maanpeitteet ovat suosiollisempia ikiroudalle (Rödder & Kneisel
2012: 181–188; Schneider ym. 2012: 524–528). Ikiroutaa esiintyy tutkimusalueella eniten pohjoisilla rinnesuunnilla, minkä perusteella rinteen suunta on yksi ikiroudan esiintymistä alueella selittävä tekijä. Myös King (1986: 137–138) on havainnut suhteellisen
läheisellä Tarfalan alueella, että aspekti vaikuttaa ikiroudan alueelliseen esiintymiseen.
Toisaalta alhaisilla korkeuksilla rinteen suunnalla ei kuitenkaan ole merkitystä ikiroudan ollessa epätodennäköistä kaikilla rinnesuunnilla ja suurimmilla korkeuksilla puolestaan ikirouta on todennäköistä riippumatta rinteen suunnasta tai maaston tasaisuudesta.
Tämän perusteella rinteen suunnan vaikutus ikiroudan esiintymiseen rajoittuu korkeus-
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vyöhyke tasolle ja merkittävämpi ikiroudan alueellista esiintymistä selittävä tekijä on
korkeus. Tätä johtopäätöstä tukee se, että myös Ruotsissa ja Norjassa korkeuden on todettu olevan aspektia tärkeämpi ikiroudan esiintymistä selittävä tekijä (Hauck ym. 2001:
46; Isaksen ym. 2002).
Ikiroudan esiintyminen suurimmilla korkeuksilla kaikilla rinnesuunnilla ei ole selitettävissä kasvillisuuden perusteella. Selitys voi olla maaperän materiaalissa, koska ikiroudalle suotuisimmat maaperän materiaalit (kalliopaljastuma, rakka, kivikot) yleistyvät
korkeuden kasvaessa. Selitys voi olla myös korkeuden omassa lämpövaikutuksessa tai
jossain muussa korkeuden mukana muuttuvassa tekijässä, joka ei tässä tutkimuksessa
tullut esille. Kilpisjärven alueen keskimääräinen vuotuinen lämpötila on tarpeeksi alhainen ikiroudan mahdollisuudelle, mutta se ei ole niin alhainen etteivät suhteellisen pienetkin paikalliset vaihtelut lämpötiloissa voisi olla merkityksellisiä. Pelkän korkeusvaihtelun seurauksena lämpötilat voivat paikallisesti vaihdella yli kolme astetta. Tämä voisi
olla riittävä lämpötilaero mahdollistamaan ikiroudan esiintymisen korkeimpien alueiden
kaikilla rinnesuunnilla. Korkeus voi myös selittää ikiroudan alueellista esiintymistä tuulisuuden kautta. Korkeammat alueet ovat tuulisempia, joten niissä tuulen lämpötiloja alentava vaikutus on suurempi. Tuulisuuden vuoksi korkeammat alueet myös menettävät
enemmän lämpöä ilmaan ja haihdunnan aiheuttama viilentävä vaikutus on suurempi.
10.4. Virhelähteet
Tutkimuksen teossa ja mallintamisessa on aina olemassa virheiden mahdollisuus, joka
vaikuttaa tulosten todenmukaisuuteen ja tulkintaan. Tässä tutkimuksessa tuloksiin vaikuttavia mahdollisia virhelähteitä ovat mittarivirhe, luonnollinen virhe, mittausvirhe, mallinnusvirhe ja ekstrapolointivirhe. Mittarivirhe on seurausta mittareiden omasta virheestä,
jonka seurauksena mitatut lämpötilat hangen alla voivat olla hieman suurempia tai pienempiä kuin mittarin ilmoittama lämpötila. Koska BTS-menetelmän lämpötiloja tulkitaan kolmijaolla, jonka luokkia erottaa toisistaan vain yksi aste, voi osa mittauspisteistä
kuulua oikeasti toiseen luokkaan. Jos mittauspisteet ovat saaneet systemaattisesti alhaisempia lämpötiloja, on se kompensoitunut osaltaan mallien väärin luokittuneiden ennusteiden luokittuessa suurimmaksi osaksi lämpimämpään luokkaan. Mikäli lämpötilat ovat
olleet systemaattisesti lämpimämpiä kuin todelliset lämpötilat, arvioivat mallien tuottamat ennustepinnat ikiroudan määrän alhaisemmaksi kuin se todellisuudessa on. Mittarei-
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den virheeseen ei kuitenkaan voida juuri vaikuttaa, mutta koska lähes kaikki pisteet on
mitattu samalla mittarilla, on virhe sama kaikille pisteille.
Luonnollinen virhe on seurausta hangenalaisten lämpötilojen luonnollisesta vuosittaisesta vaihtelusta. Vuosittain vaihteleva lumitilanne ja sää yleensä voivat vaikuttaa
BTS-mittauksiin sangen paljon (Riseborough ym. 2008: 141). Tämän vuoksi otollisinta
olisi, että käytettävissä olisi useamman vuoden ajalta tehdyt mittaukset, mutta se ei ole
mahdollista tämän tutkimuksen puitteissa. Mittausvirheet puolestaan ovat virheitä mittaustavassa, -paikassa ja -ajankohdassa. Ajankohta mittauksille oli teorian ja käytännön
puolesta sopiva, mutta viimeisinä mittauspäivinä oli havaittavissa hyvin paikallista sulamista lumettomilla alueilla. Näiltä paikoilta ei luonnollisesti ole otettu mittauksia. Virhettä voi seurata myös mittauspaikkojen valinnasta, koska kaikkialla ei ollut mahdollista
tietää mittauksia tehdessä, onko hangen alla kivikko vai ei tai onko mittari maata vai kiveä vasten. Lisäksi jyrkimmiltä rinteiltä ja paksuimpien hankien kohdalta ei ole suoritettu
mittauksia ja suurimmat korkeudet ovat hieman aliedustettuja mallinnuksessa.
Vasteen tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot kontrollitekijöiden (mittalaite, mittausajankohta ja ilman lämpötila) kanssa ovat varteenotettavia ja huolestuttavia, koska se
voi tarkoittaa, että menetelmä ei toimi tutkimusalueella tai, että mittaustapa ei ole toiminut tarkoitetulla tavalla (mittausvirhe). Mittari -muuttujan korrelaatio selittyy kuitenkin
sillä, että ensimmäisellä mittalaitteella on tehty vain pieni osa mittauksista ja ne kaikki
sijoittuvat käytännöllisesti katsottuna yhteen ympäristöön (Saanan Kilpisjärven puoleinen tunturikoivikko), kun taas toisella mittarilla on suoritettu mittauksia kaikista tutkimusalueen ympäristöistä. Tästä seuraa luonnollisesti korrelaatiota muuttujien välille.
Korkea positiivinen korrelaatio BTS-arvojen, mittausajankohdan ja ilmanlämpötilojen
välillä on huolestuttava, koska se voi tarkoittaa sitä, että ilman lämpötila syystä tai toisesta vaikuttaa nopeasti hangenalaisiin lämpötiloihin tai, että mittaustapa ei ole ollut toimiva. Korrelaatio voidaan kuitenkin selittää sillä, että maastomittauksissa maaston kuljettavuuden vuoksi varjoisammat, pohjoiseen suuntautuneet alueet, joissa ikiroutaa todennäköisimmin on ja joiden hangenalaiset lämpötilat ovat todennäköisemmin alhaisimpia, on
pääsääntöisesti mitattu aamulla, jolloin ilman lämpötila on ollut alhaisempi. Vastaavasti
iltapäivällä, kun ilman lämpötila on alkukeväisen auringon vuoksi noussut usealla asteella, mittauksia on suoritettu Saanan etelä- ja länsipuolella, jossa säteilyn määrä on suurempi ja jossa maanpinnan lämpötilat oletettavasti ovat muutenkin korkeampia. Samoin
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korrelaatio mittausajankohdan ja vasteen välillä selittyy tällä. Tätä toista selitystä tukee
myös se seikka, että lumihangen paksuudella ei vaikuta olevan vaikutusta mitattuihin
BTS-arvoihin. Tämän perusteella lumipeite tutkimusalueella on ollut tarpeeksi paksu
eristämään maanpinnan ilmakehän vaikutukselta. Lisäksi korrelaatio ilman lämpötilan ja
vasteen välillä on vain heikosti lineaarinen. Koska mittaukset on kuitenkin tehty noudattaen teorian vaatimia paikanvalintoja, menetelmiä ja minimietäisyyksiä, ei virheen määrän pitäisi olla suuri. Luotettavampia tuloksia olisi saatu menetelmään tarkoitetulla kaupallisella laitteella, joita on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa (King ym. 1992: 75), mutta
jotka eivät tutkimuksen resurssit huomioon ottaen olleet saatavilla (Schoeneich 2011: 2).
Edeltävän perusteella voidaan sanoa, että mittausmenetelmä on suurella todennäköisyydellä ollut onnistunut ja mitatut BTS-arvot ovat luotettavia käytettäväksi mallintamiseen.
Mallinnusvirheet ovat mallinnusprosessissa tapahtuneet mahdolliset virheet. Koska
tutkija on loppujen lopuksi se, joka asettaa valintakriteerit, joilla mallin muuttujat valikoidaan, voi todellinen selittäjä jäädä havaitsematta. Lisäksi mallien suorituskyvyn arviointiin käytetty evaluointi ei satunnaisotannasta huolimatta ole täysin itsenäinen vaan se
on osa alkuperäistä aineistoa, joten mallin kykyyn tuottaa tasalaatuisia tuloksi toisilla
alueilla tulee suhtautua pienellä varauksella. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin noudatettu
mallinnuksien takana olevia teorioita ja malleista ei ole suljettu tutkijan toimesta muuttujia pois ja lopullisten mallien valinnassa on vertailtu useampia vaihtoehtoja kahdella eri
kalibrointimenetelmällä, joten mallinnusvirheen tulisi olla minimaalinen. Ekstrapolointivirhe tarkoittaa virhettä mallien soveltamisessa ennustekarttojen luomiseen, jotka ovat
maastomittausaluetta laajempia. Ekstrapolointiin liittyy aina virhettä, koska ilmiötä ennustetaan alueella, josta varsinaisia havaintoja ei ole tehty. Toisella alueella ikiroutaan
vaikuttavat tekijät voivat olla osittain erilaiset tai samojen tekijöiden vaikutus voi olla
erilainen. Toisaalta ekstrapoloitu alue ei ole pinta-alallisesti suuri ja maastomittaukset on
suoritettu jotakuinkin sen keskellä, minkä vuoksi ekstrapolointivirheenkään ei tulisi olla
kovin suuri. Virhelähteistä huolimatta tuloksiin voi suhtautua vähintäänkin kohtalaisella
luottamuksella, koska virheet on asiallisesti pyritty minimoimaan.
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11. Johtopäätökset ja yhteenveto
Ikirouta-alueet kattavat lähes neljänneksen pohjoisen pallonpuoliskon maa-alasta. Lisäksi
raaka-ainetarpeet ja Jäämeren sulaminen johtavat pohjoisten alueiden kiinnostavuuden
lisääntymiseen myös taloudellisessa mielessä. Tämä tarkoittaa, että pohjoisten alueiden
resursseja tullaan hyödyntämään aiempaa enemmän. Sen vuoksi onkin tärkeää ymmärtää
ikiroutaan liittyviä prosesseja, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen spatiaalista jakautumista
aiempaa paremmin.
Ikirouta on monimutkainen ilmiö, jonka alueelliseen jakautumiseen vaikuttaa moni
ympäristötekijä. Sen selvittäminen, mikä niistä todella on merkityksellinen, ei ole helppoa. BTS-menetelmän avulla voidaan suhteellisen pienillä taloudellisilla kustannuksilla
selvittää ikiroudan alueellista esiintymistä. Menetelmällä ei saada täyttä varmuutta siitä,
mutta se on hyvä indikaattori ikiroutatilanteesta alueella.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ikiroudan alueellinen esiintyminen
ikiroutaennustekarttojen avulla ja määrittää, mitkä tekijät selittävät ikiroudan esiintymisen alueellista vaihtelua. Lisäksi työn tarkoituksena oli arvioida BTS-menetelmän soveltuvuutta Suomen Lapin olosuhteisiin. Tämä työ on tiettävästi ensimmäinen tutkimus
Suomessa, joka pyritään mallintamaan ikiroudan alueellista esiintymistä BTS-metodin
avulla.
Koska tässä tutkimuksessa käytetyt mallit olivat aineistoon sopivia ja tuottivat
myös erittäin samanlaisia tuloksia, voidaan sanoa, että kaikkia malleja voidaan käyttää
ikiroudan mallintamisessa Kilpisjärvellä. Kaikkein soveltuvin malli vaikuttaisi kuitenkin
olevan GLM, koska sillä oli korkein selitysaste ja sen ennusteetkin luokittuivat hyvin
oikeisiin luokkiin. Se ei myöskään ole niin herkkä alkuoletusten puutteellisuudelle kuin
lineaarinen regressio ja kykenee huomioimaan lineaarista regressiota paremmin epälineaarisia suhteita. Lineaarisessa regressiomallissa oli myös selkeästi enemmän tilastollisesti
merkitsevää spatiaalista autokorrelaatiota. GAM-mallin ennusteiden oikeinluokittuneisuus jäi alhaiseksi ja GAM vaatii enemmän tietotaitoa, joten tässäkin mielessä GLM on
soveliaampi ja edullisempi menetelmä ikiroudan mallintamiseen.
Ennustekarttojen perusteella Kilpisjärven alue kuuluu sporadisen ikiroudan alueeseen. Pienemmän mittakaavan tarkastelussa ikiroudan voidaan ennusteiden perusteella
todeta olevan epäjatkuvaa tuntureiden lakialueilla ja sporadista hieman alhaisemmilla
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korkeuksilla ja osassa paljakkaa. Puurajan alapuolella ikirouta on epätodennäköistä ja
esiintyy todennäköisesti vain eristyneinä laikkuina tai palsoissa ja pounuissa.
Tulosten perusteella tärkeitä ikiroudan alueellista esiintymistä selittäviä tekijöitä
Kilpisjärvellä ovat kasvillisuus, maaperän materiaali ja korkeus. Myös rinteen suunta
selittää osaltaan ikiroudan alueellista esiintymistä, vaikka sen vaikutus onkin rajoittunut
korkeustasoittain. Korkeudella näyttäisi vaikuttavan ikiroudan alueelliseen esiintymiseen
kasvillisuuden lisäksi lämpötilavaikutuksen ja tuulisuuden kautta. Ei kuitenkaan voida
sulkea pois sitä mahdollisuutta, että todellinen selittävä tekijä on jokin muu korkeuden
mukana muuttuva tekijä, joka ei ole tässä tutkimuksessa noussut esille. Myös muilla
muuttujilla on oma vaikutuksensa ikiroutaan, mutta edellä mainitut ovat tämän tutkimuksen valossa ikiroudan alueellista esiintymistä selittävistä muuttujista tärkeimpiä Kilpisjärvellä. Yksikään tekijä itsekseen ei kykene selittämään ikiroudan alueellista esiintymistä kokonaan.
Tämän tutkimuksen maastomittauksien ja tulosten valossa BTS-menetelmä sopii
ikiroudan mallintamiseen ja kartoittamiseen Suomen Lapin olosuhteissa vahvistaen
Jeckelin (1988: 173) tulkinnan. Menetelmällä on kuitenkin samat rajoitukset kuin muillakin alueilla eli vaadittavan lumensyvyyden löytyminen kaikkialta ei ole mahdollista ja
mittausten suorittaminen jyrkimmillä rinteillä on liian vaarallista. Lisäksi on pyrittävä
suorittamaan mittaukset tasaisen lumipeitteen alueelta ja vältettävä mittausten suorittamista louhikoista. Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella maastomittausajankohdan
ei kannata olla tässä tutkimuksessa käytettyä myöhäisempi vaan mieluummin jopa hieman varhaisempi, kuten maaliskuun jälkimmäinen puolisko, koska lumitilanne on silloin
hyvä ja keväinen sulaminen ei ole vielä alkanut. Huhtikuussa paikallinen sulaminen voi
alkaa ja voi aiheuttaa virhettä tuloksiin. Mittauksia on suositeltavaa suorittaa useamman
vuoden ajalta, jotta vuosien välisistä eroista olisi tietoa. Hangenalaisista lämpötiloista
olisi myös hyvä saada tietoa läpi talven esimerkiksi dataloggerilla, koska silloin voidaan
varmistua hangenalaisten lämpötilojen tasaantuneisuudesta. Lisäksi spatiaalisen autokorrelaation mahdollisen vaikutuksen minimoimiseksi mittauspisteiden väli kannattaa määrittää suuremmaksi kuin tässä tutkimuksessa (100 m), esimerkiksi 200–300 metriä.
Vaikka tulokset vaikuttavat luotettavilta ja mallinnus onnistuneelta, ei niistä ole
täyttä varmuutta, koska tässä yhteydessä ei ole ollut käytettävissä suoria ikiroutahavaintoja, joilla mallinnuksen tulokset olisi voitu varmuudella todistaa oikeiksi. Tulosten pa-
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remman todentamisen ja varmistamisen takaamiseksi tarvitaankin jatkotutkimuksia, joissa on käytettävissä ympärivuotista lämpötilatietoa maanpinnasta useamman vuoden ajalta
ja suoria ikiroutahavaintoja tutkimusalueelta.
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