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1. JOHDANTO 

 

Yksi nykyhetken merkittävimmistä ympäristökysymyksistä on luonnon monimuotoisuuden säilyt-

täminen. Ihmisen toiminta aiheuttaa olennaisia muutoksia useissa elinympäristöissä, mikä saattaa 

johtaa elollisen luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen. Tämän vuoksi nykyisen aluesuunnitte-

lun ja luonnonsuojelun tulisikin pyrkiä ennakoimaan tulevia muutoksia ja varautumaan niihin uusia 

suojelualueita suunniteltaessa.  

Spatiaalis-tilastollisella mallintamisella voidaan luoda kustannustehokkaasti ennusteita ilmi-

öiden levinneisyyksistä. Tässä kontekstissa se tarjoaa mahdollisuuksia kartoittaa biodiversiteetin 

nykyistä esiintymistä ja toisaalta etsiä potentiaalisia alueita, jotka fyysisten ominaisuuksiensa puo-

lesta soveltuisivat uusiksi biodiversiteetin hot-spot kohteiksi esimerkiksi ilmaston muuttuessa.  

Biodiversiteetin esiintymistä mallinnettaessa selittävinä tekijöinä käytetään usein nk. keskiar-

voistettuja ympäristömuuttujia (esimerkiksi vuotuisen auringonsäteilyn keskiarvoa). Tämä produk-

tiviteettiin perustuva teoria toimii hyvin laajassa mittakaavassa, mutta maisematasolla (mesoskaa-

lassa) merkittävämmäksi nousee erilaisten habitaattien määrä ja kirjo (Whittaker ym. 2001: 458, 

Lundholm 2009). Habitaattien heterogeniaa, eli niiden vaihtelua ja määrää, mallintamalla voidaan 

siten ennustaa biodiversiteetin esiintymistä maisematasolla paremmin kuin käyttäen pelkkiä pro-

duktiviteettia kuvaavia muuttujia. 

Esiintymisen mallinnusta varten tarvitaan habitaatteja kuvaavaa, kattavasti ja helposti saata-

villa olevaa tietoa. Yksi tähän tarkoitukseen soveltuvista helposti saatavilla olevista luonnonmaan-

tieteellisistä tiedoista on korkeustieto. Korkeuden vaihtelu vaikuttaa maisematasolla tärkeisiin eko-

logisiin muuttujiin kuten maaperän kosteuteen, auringonsäteilyyn ja eroosioon. Kasvilajien biodi-

versiteetin kannalta kosteudella, auringon tulosäteilyllä ja maaperän stabiilisuudella on merkitystä, 

koska ne (maaperän ravinteiden, ihmisvaikutuksen ja alueen kehityshistorian ohella) ovat tärkeim-

mät kasvillisuuden sijaintiin ja laatuun vaikuttavat ympäristötekijät (Moeslund 2013b). 

Varsinaisten analyysien suorittamista varten korkeustieto tallennetaan yleensä paikkatietojär-

jestelmällä luettavissa olevaan digitaaliseen formaattiin, korkeusmalliin. Korkeusmalleja voidaan 

tuottaa eri tavoilla ja niihin liittyy tuotantotapakohtaisesti erilainen spatiaalinen ja attribuuttikohtai-

nen tarkkuus (Vaze ym. 2010:1091). Tämän tarkkuuden vaikutusta laskettujen indeksien luotetta-

vuuteen ei useinkaan huomioida mallinnuksissa riittävän kattavasti, vaan korkeusmalliaineistoja 

käytetään virheitä huomioimatta (Oksanen & Sarjakoski 2005a: 1015). On kuitenkin havaittu että 

korkeusmallien ominaisuuksilla on selvä vaikutus siihen, millaisia ekologisia yhteyksiä niistä laske-

tuilla indekseillä voidaan havaita (esim. Camathias ym. 2013, Pradervand ym. 2014). 
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1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen erilaisia tapoja mitata topografista heterogeniaa 

korkeusmallien avulla. Lisäksi pyritään selvittämään, mitkä näistä topografisen heterogenian indek-

seistä toimivat parhaiten putkilokasvien biodiversiteetin esiintymisen mallintamisessa, ja tuoko nii-

den käyttäminen ennustavissa malleissa lisäarvoa verrattuna perinteisesti käytettyihin maankäyttö-, 

kaukokartoitus- ja topografisiin keskiarvomuuttujiin. Kolmantena teemana on korkeusmalliaineisto-

jen tarkkuuseroista aiheutuvat virheet ja niiden vaikutus indeksien selityskykyyn biodiversiteettia 

ennustettaessa. Tutkimusalueina on kaksi erillistä, geomorfologisesti monimuotoista aluetta: Reki-

joen alue Lounais-Suomesta ja Rokuan alue Pohjois-Suomesta. Korkeustieto-aineistoina käytetään 

kahta eri resoluutioista korkeusmallia, jotka on tuotettu eri tekniikoilla. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja  -hypoteesit: 

1) Millaisia yhteyksiä topografisen heterogenian ja biodiversiteetin välillä havaitaan käytetyillä 

menetelmillä ja aineistoilla? 

2) Mikä yksittäinen topografisen heterogenian indeksi tai muuttujaryhmä selittää biodiversitee-

tin esiintymistä parhaiten? 

3) Parantavatko topografisen heterogenian muuttujat ennustavia malleja, kun niitä käytetään 

ekologiassa perinteisesti käytettyjen maankäyttö-, kaukokartoitus- ja topografisten keskiar-

vomuuttujien kanssa? 

4) Saavutetaanko hienomman resoluution ja tarkemman korkeustiedon omaavasta korkeusmal-

lista lasketuilla indekseillä selvemmin havaittavia yhteyksiä biodiversiteetin mallintamises-

sa? 

 

Hypoteesit: 

A) Topografisen heterogenian ja biodiversiteetin välillä on heikko, mutta havaittava positiivi-

nen yhteys. Biodiversiteettiin vaikuttavat voimakkaasti myös muut tekijät, joita ei pelkällä 

topografialla voida selittää. Nämä tekijät vaikeuttavat tai saattavat estää tutkitun yhteyden 

havaitsemista. 

B) Ekologisen taustan omaavat topografisen heterogenian indeksit selittävät biodiversiteettia 

parhaiten. Suorassa syy-seuraussuhteessa keskenään olevat ekologiset muuttujat ja biodiver-

siteetti korreloivat vahvemmin kuin epäsuorasti ekologisia oloja kuvaavat indeksit ja biodi-

versiteetti. 
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C) Hienomman resoluution ja tarkemman korkeustiedon omaavalla korkeusmallilla saavutetaan 

paremman selitysasteen omaavia malleja. Etenkin multiskaalaisten indeksien osalta tarkem-

pi korkeusmalli tuo lisähyötyä verrattuna karkeampaan korkeusmalliin. 

  

1.3 Työssä esiintyvät lyhenteet 

Lukemisen helpottamiseksi taulukkoon 1 on koottu kaikki tässä opinnäytetyössä esiintyvät lyhen-

teet ja niiden selitykset aakkosjärjestyksessä. 

 

Taulukko 1. Työssä esiintyvät lyhenteet ja niiden selitykset 

Lyhenne Selitys 

..._2 Viittaus 2m resoluutioiseen korkeusmallin indeksiin (esim. TWIsd_2) 

..._25 Viittaus 25m resoluutioiseen korkeusmallin indeksiin (esim. TWIsd_25) 

AIC Akaiken informaatiosisältö (Akaike Information Criterion)  

Am Rinteen pohjoisuuden keskiarvo (asteina) 

Ara Rinteen pohjoisuuden vaihteluväli (asteina) 

AREAratio Todellisen kolmiulotteisen pinta-alan suhde kaksiulotteiseen verrattuna ( yksikkönä prosentuaalinen 

lisäys) 

Asd Rinteen pohjoisuuden keskihajonta (asteina) 

Avosuot Avosoiden pinta-ala (neliömetreinä) 

BRIm Kaukokartoituksen avulla lasketun maanpeitteen kirkkauden keskiarvo (Brightness) 

BRIsd Kaukokartoituksen avulla lasketun maanpeitteen kirkkauden keskihajonta (Brightness) 

BW Takaapäin poistava mallin optimointimenetelmä (BackWard elimination method) 

COL Korkeuskäyrien pituus tutkimusruudussa 

D2 GAM-mallin selittämä osuus muuttujan vaihtelusta; selitetty devianssi (Deviance explained) 

DEM_2 Korkeusmalli 2m resoluutio (Digital Elevation Model) 

DEM_25 Korkeusmalli 25m resoluutio (Digital Elevation Model) 

FDr Fraktaalidimension etäisyysvyöhykkeen arvo (Fractal Dimension Range) 

FDs Fraktaalidimension arvo (Fractal Dimension) 

GAM Yleistetty additiivinen malli (Generalized Additive Model) 

H-Kasv. Harvan kasvillisuuden pinta-ala (neliömetreinä) 

H-metsät Havumetsien pinta-ala (neliömetreinä) 

HDR Heterogenia-Diversiteetti -suhde (Heterogeneity-Diversity -relationship) 

Hm Korkeuden keskiarvo (metreinä) 

HP Hierarkkinen ositus-menetelmä (Hiearchical Partitioning) 

HP-Suot Harvapuustoisten soiden pinta-ala (neliömetreinä) 

Hra Korkeuden vaihteluväli (metreinä) 

Hsd Korkeuden keskihajonta (metreinä) 

Kallio Kallion pinta-ala (neliömetreinä) 

KNcnt Residuaalitopografian negatiivisten arvojen klustereiden lukumäärä 

KNra Residuaalitopografian negatiivisten arvojen klustereiden pinta-alan vaihteluväli 

KPcnt Residuaalitopografian positiivisten arvojen klustereiden lukumäärä 

KPra Residuaalitopografian positiivisten arvojen klustereiden pinta-alan vaihteluväli 

LiDAR Light Detection And Ranging; laserkeilaustekniikka 

LS-metsät Lehti- ja sekametsien pinta-ala (neliömetreinä) 

LSra ”Lifting Scheme” -indeksin vaihteluväli 

LSsha ”Lifting Scheme” -indeksin Shannon-indeksi 
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M-Suot Metsäisten soiden pinta-ala (neliömetreinä) 

NDVIm Normalisoidun kasvillisuusindeksin keskiarvo (Normalized Difference Vegetation Index) 

NDVIsd Normalisoidun kasvillisuusindeksin keskihajonta (Normalized Difference Vegetation Index) 

Niityt Niittyjen pinta-ala (neliömetreinä) 

PCm Profiilikaarevuuden keskiarvo 

PCra Profiilikaarevuuden vaihteluväli 

PCsd Profiilikaarevuuden keskihajonta 

Pellot Peltojen pinta-ala (neliömetreinä) 

Rak Rakennetun ympäristön pinta-ala (neliömetreinä) 

RSLU Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttujat (Remote Sensing and Land Use) 

RSLU_Op Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttujien optimoitu GAM-malli 

RSTm Residuaalitopografian keskiarvo (metreinä) 

RSTra Residuaalitopografian vaihteluväli (metreinä) 

RSTsd Residuaalitopografian keskihajonta (metreinä) 

Shannon Shannon-Weaver -diversiteetti-indeksi 

Sm Rinteen kaltevuuden keskiarvo (asteina) 

sprn Putkilokasvien lajirunsaus (Species Richness) 

Sra Rinteen kaltevuuden vaihteluväli (asteina) 

SRADm Auringon säteilyindeksin keskiarvo (Solar RADiation) 

SRADra Auringon säteilyindeksin vaihteluväli (Solar RADiation) 

SRADsd Auringon säteilyindeksin keskihajonta (Solar RADiation) 

Ssd Rinteen kaltevuuden keskihajonta (asteina) 

SU_5cnt Pienten (lokaalien) huippujen lukumäärä 2m resoluutioisessa korkeusmallissa 

SU_5cur Pienten (lokaalien) huippujen keskimääräinen kaarevuus 2m resoluutioisessa korkeusmallissa 

SU_19cnt Laajempien huippujen lukumäärä 2m resoluutioisessa korkeusmallissa 

SU_19cur Laajempien huippujen keskimääräinen kaarevuus 2m resoluutioisessa korkeusmallissa 

SU_3cnt Pienten (lokaalien) huippujen lukumäärä 25m resoluutioisessa korkeusmallissa 

SU_3cur Pienten (lokaalien) huippujen keskimääräinen kaarevuus 25m resoluutioisessa korkeusmallissa 

SU_9cnt Laajempien huippujen lukumäärä 25m resoluutioisessa korkeusmallissa 

SU_9cur Laajempien huippujen keskimääräinen kaarevuus 25m resoluutioisessa korkeusmallissa 

THI Topografisen Heterogenian Indeksit 

THI_6 6 jatkotarkasteluun valittua topografisen heterogenian indeksiä 

ToKe Topografiset Keskiarvo -muuttujat 

ToKe_Op Topografisten keskiarvomuuttujien optimoitu GAM-malli 

TWIm Topografisen kosteusindeksin keskiarvo (Topographic Wetness Index) 

TWIra Topografisen kosteusindeksin vaihteluväli (Topographic Wetness Index) 

TWIsd Topografisen kosteusindeksin keskihajonta (Topographic Wetness Index) 
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2. TAUSTATEORIA 

2.1 Biodiversiteetti 

2.1.1 Määritelmä 

Biodiversiteetilla tarkoitetaan kaiken elollisen luonnon monimuotoisuutta, mukaan lukien terrestri-

set, mariiniset ja muut akvaattiset ekosysteemit sekä ekologiset kompleksit joihin ne kuuluvat: tä-

hän sisältyy lajien sisäinen, lajien välinen ja ekosysteemien välinen diversiteetti (Convention of 

Biological Diversity 1992). Biodiversiteetin käsitteeseen sisältyy siis sekä tunnettu että tuntematon 

lajisto kasvi- ja eläinkunnissa, ja se käsittää geneettisen tason, lajitason sekä ekosysteemitason.  

 

2.1.2 Kvantitatiivinen mittaaminen 

Jotta biodiversiteettia voitaisiin arvioida eri alueiden välillä, täytyy se jollain tavalla saada mitatta-

valle asteikolle. Usein biodiversiteetin lukuna käytetään lajirunsautta (Species richness) sekä sen 

helpon tulkittavuuden että mitattavuuden vuoksi. Esimerkiksi Lundholmin (2009) metatutkimukses-

sa oli mukana 52 ekologista tutkimusta, joista 51:ssä oli käytetty lajirunsautta kuvaamaan biodiver-

siteetin määrää. Lajirunsaus on kuitenkin vain yksi mahdollisuus mitata biodiversiteettia, muita 

menetelmiä ja niihin liittyviä ongelmia ovat listanneet mm. Whittaker ym. (2001) ja Gotelli & Col-

well (2001). Käytännössä biodiversiteetin mittaaminen millään tekniikalla ei tuota virheetöntä lop-

putulosta: luonto ei ole koskaan spatiaalisesti tai temporaalisesti suljettu tila, vaan kaikki on jatku-

vassa muutoksessa. Tästä johtuen biodiversiteettia ei voida mitata absoluuttisen tarkasti, vaan se 

joudutaan arvioimaan perustuen joko otantaan tai epäsuoriin muuttujiin.  

Otantamenetelmissä käytetään usein (kasvi)lajien pohjalta laskettuja erilaisia biodiversiteetin 

indeksejä. Yksinkertaisimmillaan voidaan käyttää tietyltä otanta-alalta laskettua lajirunsautta. Mo-

nimutkaisempia indeksejä ovat erilaiset lajien ekologisiin luokitteluihin perustuvat indeksit (kuten 

lajien jakaminen funktionaalisiin ryhmiin: esim. Müller ym. 2004) ja toisaalta indeksit, joissa huo-

mioidaan kasvilajin tai -lajiryhmän alueellinen peittävyys tai yksilörunsaus kuten esimerkiksi Shan-

non-Weaver–diversiteetti -indeksi (Shannon & Weaver 1948). Otantamenetelmillä saadaan tietoa 

alueen todellisesta biodiversiteetista, jossa mukana ovat myös temporaaliset prosessit, kuten bioot-

tisten interaktioiden ja ihmistoiminnan vaikutukset (kuva 1). Otantamenetelmissä ongelmana on 

yleistäminen: voidaanko koko biodiversiteettia arvioida pelkästään yhden lajiryhmän perusteella? 

Esimerkiksi Leutner ym.(2012) tekemässä tutkimuksessa eri lajiryhmillä diversiteettien maksimit 

sijoittuivat eri ympäristöihin, mikä ei puolla yleistämisen näkökulmaa. 
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Kuva 1. Kasvillisuuden syntyyn ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät. Tummennetulla on merkitty tässä opinnäytetyössä käsi-

tellyt teemat ja syy-seuraus-suhteet (Kuva: Franklin 1995, kirjoittajan muokkaamana ja lisäyksin). 

 

Biodiversiteettia voidaan myös pyrkiä kuvaamaan epäsuorilla muuttujilla. Tämä perustuu siihen 

oletukseen että biodiversiteetti on seurausta fyysisen elinympäristön olosuhteista, jolloin hankki-

malla tietoa fyysisestä ympäristöstä voidaan johtaa epäsuorasti tietoa myös biodiversiteetista. Kas-

villisuuden tapauksessa tämä voisi tarkoittaa potentiaalisen kasvillisuuden mallintamista esimerkik-

si ympäristön lämpö-, kosteus- ja valo-olojen avulla.  

Biologisen monimuotoisuuden mittaamiseen indeksit, niiden käyttökelpoisuus ja keskinäiset 

vertailut ovat omia laajoja kysymyksiään, ja niihin ei paneuduta enempää tässä tutkimuksessa. Bio-

logisten kenttähavaintojen tekeminen todellisesta biodiversiteetista on kuitenkin aikaavievää, työ-

lästä ja kallista, joten vaihtoehtoisille menetelmille on tarvetta. 

 

2.1.3 Alueellista vaihtelua selittävät teoriat 

Biodiversiteetin esiintymistä on pyritty selittämään useilla erilaisilla teorioilla (ks. esim. Palmer 

1994). Whittaker ym. (2001:453) jakaa nämä teoriat karkeasti kahteen pääluokkaan: fyysisiin 

elinympäristötekijöihin ja historiallisiin tekijöihin. Ensimmäisessä lähtökohtainen oletus on, että 
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lajien levinneisyyden määräävät vain fyysiset olosuhteet. Tällöin oletetaan että kaikki lajit pystyvät 

kolonisoimaan kaikkia potentiaalisia kohteita, eli mitään historiallisia tai lajien välisestä interaktios-

ta johtuvia esteitä ei ole. Historiallisten tekijöiden malleissa taas painoarvo on lajin leviämiskyvyllä, 

lajien välisillä interaktioilla sekä historiallisilla tapahtumilla. Poimintana lukuisten teorioiden jou-

kosta nostetaan esille tämän työn kannalta olennaisimmat biodiversiteetin alueellista vaihtelua ku-

vaavat teoriat: Heterogenia-diversiteetti-suhde (eng. Heterogeneity-Diversity-relationship, HDR), 

sen kanssa kilpaileva produktiviteettiteoria (eng. Available Energy –hypotheses) ja näiden väli-

maastoon sijoittuva neutraalin ko-eksistenssin malli (eng. neutral coexistence model). 

HDR –mallissa oletetaan lähtökohtaisesti että lajimäärän ja ympäristötekijöiden heterogenian 

välinen suhde on positiivinen (Lundholm 2009: 377). Tämä ajatus juontaa juurensa siihen että eri-

laiset ympäristöolot lisäävät keskenään erilaisten ekolokeroiden määrää, ja siten erilaisten lajien 

määrä kasvaa. Lundholmin (2009: 378) mukaan malli sisältää kolme eri lähtöoletusta jotta positii-

vinen HDR-suhde voisi olla mahdollinen: ensimmäinen oletus on että ympäristötekijöiden hetero-

genia esiintyy tutkittavan lajin tai lajiryhmän kannalta sellaisessa mittakaavassa että se voi vaikuttaa 

ko. lajin elinympäristön valintaan. Tällä tarkoitetaan että erilaisten resurssilaikkujen koko ei saa olla 

liian pieni tai suuri (suhteessa yksilön kokoon tai leviämismahdollisuuksiin), jotta lajin elinpaikka 

todella valikoituu näiden resurssilaikkujen perusteella. Toisena oletuksena on että historialliset teki-

jät tai lajien leviämisominaisuudet eivät (juuri) vaikuta lajin kolonisoimiskykyyn. Kaikkien fyysisil-

tä ominaisuuksiltaan soveltuvien laikkujen tulisi siis olla lajin kolonisoimia huolimatta mahdollisis-

ta leviämisesteistä, kilpailutilanteista tai historiallisista tapahtumista. Kolmantena oletuksena Lund-

holm (2009: 378) esittää, että resurssilaikkujen tulee olla tutkittavan lajin yksilön fyysistä kokoa 

suurempia, jotta laikut ovat lajin yksilön kannalta homogeenisia.  

Produktiviteettiteorian lähtöoletuksena on, että keskimääräiset ympäristöolosuhteet, eli re-

surssien taso, määräävät paikallisen lajiston määrän. Taustalla on ajatus, että lajiston monimuotoi-

suuteen vaikuttavat myös lajien keskinäiset interaktiot ja tällöin nk. rajoittava ympäristöresurssi 

määrää alueen kantokyvyn ja siten alueella elävien lajien kokonaismäärän. Tällaiseen keskiarvo-

muuttujiin pohjautuva lähestymistapa on hyvin usein käytetty erityisesti ekologisen mallintamisen 

saralla. Tätä teoriaa tukevia (ja HDR-mallin kiistäviä) tuloksia ovat saaneet esimerkiksi Stevens & 

Carson (2002). Heidän koeasetelma-tutkimuksessaan ilmeni, että resurssien heterogenialla ei ollut 

vaikutusta lajirunsauteen, vaan ainoastaan resurssien keskimääräisellä tasolla oli rajoittava vaikutus 

lajien lukumäärään. Yleisesti ottaen on todettu että produktiviteetti-teoria toimii hyvin makro- ja 

globaalissa mittakaavassa, mutta heikommin lokaali- ja maisematason mittakaavoilla (Tamme ym. 

2010: 299, Lundholm 2009: 384, Whittaker ym. 2001). 
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Kolmantena biodiversiteetin spatiaalista esiintymistä kuvaavana teoriana nostetaan esille neutraalin 

ko-eksistenssin malli. Teorian on kehittänyt Hubbel (2001), ja sen perusoletuksena on ajatus kilpai-

levien lajien keskinäisestä tasavertaisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että biodiversiteettia 

eivät sinällään määrää fyysiset olosuhteet tai biologiset interaktiot, vaan ennemminkin satunnaisuus 

ja siitä seuraava laikkujen kolonisointi sekä vastaavasti kolonisoimattomuus. Tämä teoria linkittyy 

vahvasti nk. metapopulaatioteoriaan, jossa pohjana on populaatioiden muuttoliike, laikkujen koloni-

sointi ja demografiset muutokset (Hanski 1998). 

Lukuisten teorioiden joukosta kolme äsken esiteltyä teoreettista viitekehystä edustavat poten-

tiaalisia ääripäitä: HDR-malli painottaa lajirunsauden johtuvan fyysisten ominaisuuksien hetero-

geniasta, produktiviteettimalli korostaa fyysisten tekijöiden rajoittavaa vaikutusta ja näiden väli-

muoto, neutraalin ko-eksistenssin malli puolestaan selittää lajirunsauden vaihtelun olevan seurausta 

historiallisista tapahtumista ja satunnaisuudesta. 

 

2.1.4 Topografia kasvilajiston monimuotoisuutta ohjaavana tekijänä 

Tärkeitä fyysisiä tekijöitä jotka vaikuttavat kasvillisuuteen, ovat valo, vesi, lämpö ja ravinteet (kuva 

1). Näiden primääristen tekijöiden vaikutusmekanismit ja vaikutusten suunnat ovat yleisesti ottaen 

positiivisia: mitä enemmän resursseja on saatavilla, sen useampi kasviyksilö ja –laji voivat niistä 

hyötyä. Resurssien määrän ja lajirunsauden (tai yksilön) kasvun suhde ei kuitenkaan ole lineaarinen, 

vaan alaspäin aukeavan paraabelin mallinen: resurssilla on jokin minimimäärä, jota vähemmällä 

kasvilaji ei tule toimeen, ja vastaavasti jokin maksimimäärä, jota suurempi määrä on haitallinen. 

Kasvi tarvitsee esimerkiksi valoa yhteyttääkseen, jolloin liian vähäinen valon määrä vähentää yh-

teyttämisen mahdollisuuksia. Toisaalta taas liian suuri valonmäärä altistaa kasveja helposti UV-

säteilyllä, joka aiheuttaa haitallisia valo-kemiallisia reaktioita kasvissa. Tällöin kasvin kannalta on 

olemassa tietty optimimäärä resurssia, jolla se saavuttaa parhaan hyödyn. Eri kasvilajeilla tämä re-

surssin optimiarvo on kuitenkin erilainen, jolloin paitsi pelkällä keskimääräisellä resurssilla, myös 

sen vaihtelevuudella ja sitä kautta erilaisten ympäristö-olojen syntymisellä on merkitystä kasvila-

jiyhteisön koostumukseen.  

Maisematasoa tarkasteltaessa mainituista kasvien fysiologisista resursseista kosteus, valo sekä 

lämpötila ovat vahvasti sidoksissa lokaaliin topografiaan (esim. Rossi ym. 2014:96, Dorner ym. 

2002, Brown 1994, kuva 2). Rinteen suunta ja kaltevuus yhdessä latvuspeittävyyden kanssa mää-

räävät sen, miten paljon auringonsäteilyä maanpinta tietyllä kohtaa saa. Tämä näkyy paitsi suoraan 

valon määrässä, myös mikro-ilmastollisissa oloissa (Vanwalleghem & Meentemeyer 2009, Scherrer 

& Körner 2011). Esimerkiksi Scherrer & Körner (2011) tekemässä tutkimuksessa todettiin mikroto-

pografian olevan tärkein tekijä mikro-ilmastollisten ekolokeroiden syntymisessä Sveitsin Alpeilla. 
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Vastaavasti rinteen kaltevuus, yläpuolisen valuma-alueen koko ja maaperän huokoisuus vaikuttavat 

siihen, miten kostea maaperä kyseisellä kohdalla on (Beven & Kirkby 1979, Sorensen ym. 2006). 

Topografiset muodot voivat myös ohjata ja padota veden kulkua muodostaen jokia, kosteikkoja ja 

järviä, tarjoten näin monipuolisia ympäristöolosuhteita kasvilajiston kannalta. Erinomaisen katsauk-

sen mikrotopografian vaikutuksesta kasvillisuuteen ovat kirjoittaneet Moeslund ym. (2013b), johon 

aiheesta kiinnostuneen olisi hyvä tutustua. 

Topografia vaikuttaa myös rinteen stabiilisuuteen ja massaliikuntoihin, ja toimii siten yhtenä 

häiriötekijänä kasvilajiyhteisön kannalta (Brown 1994: 642, Kessler 1999: 124, Myster ym. 1997, 

kuva 2). Usein topografia on myös yhteydessä sen muodostaneeseen geologiseen prosessiin, ja sitä 

kautta myös maaperän aines saattaa olla epäsuorassa yhteydessä topografiaan. Esimerkiksi glasiflu-

viaaliset harjut ja eoliset dyynit ovat molemmat seurausta virtaavan aineen prosessista, ja molem-

missa muodostumissa syntyprosessi on tuottanut hyvin lajittunutta maa-ainesta. Molemmat muo-

dostumat ovat usein myös topografisesti ympäristöstään selkeästi erottuvia, ja muodostavat siten 

linkin topografian ja maaperän aineksen välille. 

 

 

 

Kuva 2. Topografian vaikutus kasvilajiston monimuotoisuuteen. Nuolten paksuudet kuvaavat vaikutuksen voimakkuutta ja 

tieteellisten todisteiden määrää. (Kuva: Moeslund 2013b: 140, kirjoittajan muokkaamana). 
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Maisematason skaalaa laajemmassa (globaalitaso) ja pienemmässä mittakaavassa (mikrotaso) eri 

tekijät vaikuttavat kasvilajiston diversiteetin spatiaaliseen rakenteeseen (mm. Whittaker ym. 2001, 

Tamme ym. 2010). Laajemman mittakaavan fysikaaliset ilmiöt (suur-ilmasto, auringonsäteilyn tu-

lokulma maapallon pinnan suhteen) ovat maisematasolla lähes uniformeja. Tästä johtuen niiden 

aiheuttama lajistollinen vaihtelu ei näy maisematason mittakaavassa. Myöskään mikrotason ilmiöt 

eivät näy maisematasolla, sillä niiden vaikutus sekoittuu ikään kuin yhtenäiseksi kohinaksi maise-

matason mittakaavalla operoitaessa (Lundholm 2009: 378). Toisaalta on havaittu, että ympäristö-

olojen mikrotason heterogenia saattaa aiheuttaa joko havaitsemattomia tai negatiivisia HDR-

suhteita (mm. Tamme ym. 2010: 799, Rose & Malanson 2012). 

Muita kasvilajien lajirunsauteen vaikuttavia merkittäviä tekijöitä ovat mm. bioottiset interak-

tiot, antropogeeniset vaikutukset ja alueen yleinen kehityshistoria. Vaikka nämä tekijät kuuluvat 

laajemman kontekstinsa mukaan historiallisiin tekijöihin, kuten Whittaker ym. (2001) on esittänyt, 

ovat ne usein epäsuorassa yhteydessä topografiaan. Biootisilla interaktioilla tarkoitetaan lajien väli-

siä biologisia prosesseja, kuten saalistusta, kilpailua tai laidunnusta. Nämä prosessit muokkaavat 

(kasvi)lajiyhteisöä jatkuvasti (esim. Michalet ym. 2006, Araújo & Luoto 2007), eikä lajiyhteisö 

tietyllä paikalla pysykään samanlaisena ajan suhteen. Myös kasvilajien leviäminen fyysisten olojen 

muuttuessa voidaan lukea bioottisiin interaktioihin. Tästä esimerkkinä on jääkauden jälkeinen kas-

villisuuden leviäminen Suomessa, tai pienemmässä mittakaavassa maanvyörymän seurauksena syn-

tyneen uuden habitaatin kolonisointi. Antropogeeniset vaikutukset, eli ihmisen toiminta, muokkaa 

kasvillisuutta sekä suoraan että epäsuorasti. Suoria ihmisen toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia kas-

villisuuteen ovat esimerkiksi metsätaloustoimet ja rakentaminen, kun taas epäsuoria vaikutuksia 

aiheuttavat esimerkiksi pohjavedenotto, ojitus, erilaiset maankäyttömuodot ja vieraslajien leviämi-

set. Alueen yleinen kehityshistoria käsittää muut tapahtumat, kuten tulvat, metsäpalot, myrskytuhot 

ja Suomen tapauksessa jääkauden jälkeisen kehityshistorian sekä maankohoamisen vaikutuksen. 

Historiallisten tapahtumien yhteys topografiaan on enemmän tapauskohtainen kuin fyysisten 

ympäristöolojen tapauksessa. Esimerkiksi tasaiset savikkoalueet on voitu ottaa maanviljelyskäyt-

töön ihmisen toimesta, kun taas syvät ja jyrkkäreunaiset jokiuomat on jätetty rauhaan (Luoto ym. 

2002: 209-210). Tästä johtuen luonnollisia habitaatteja ja siten myös lajeja on säilynyt runsaammin 

jokilaaksoissa, kun maatalouskäyttöön otetuilta tasankoalueilta ne ovat hävinneet. Vastaavasti mo-

nimuotoisuutta lisäävistä häiriötekijöistä esimerkiksi metsäpalot suosivat korkeita ja siksi kuivem-

pia kohteita (Stambaugh & Guyette 2008), joten niillä on selvä yhteys topografiaan. 

Alueen kasvilajiyhteisöjen havaittu lajikoostumus (ja yleisesti lajirunsaus) onkin seurausta 

historiallisesta kehityksestä, johon ovat vaikuttaneet sekä fysikaaliset ympäristötekijät, mutta myös 

ajan suhteen tapahtuneet erilaiset muutokset. 
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2.2 Topografinen heterogenia 

2.2.1 Määritelmä ja mittaaminen 

Li & Reynoldsin (1995:280) mukaan heterogenia voidaan määritellä tutkittavan ilmiön sisäisenä 

kompleksisuutena (kategoriset muuttujat) tai vaihteluna (kvantitatiiviset muuttujat) joka tapahtuu 

joko ajassa tai tilassa. Topografian heterogenialla tarkoitetaan siis maaston topografisten piirteiden 

kuten korkeuden tai rinteen kaltevuuden vaihtelevuutta tutkittavalla alueella. 

Heterogeniaa voidaan mitata joko suoraan mittaamalla vaihtelua tai toisaalta mittaamalla 

poikkeavuutta tasalaatuisuudesta (Li & Reynolds 1995:282). Mitattu heterogenia voi olla joko abso-

luuttista tai suhteellista: Absoluuttisella vaihtelulla tarkoitetaan vaihtelua, jota ei ole millään tavalla 

sidottu aineiston kokonaisvaihteluun. Esimerkiksi muuttujan vaihteluväli on esimerkki absoluutti-

sesta tunnusluvusta. Suhteellinen vaihtelu puolestaan tarkoittaa, että havaittu vaihtelu sidotaan jol-

lain tavoin koko aineiston vaihteluun: esimerkiksi keskihajonta on tämäntyyppinen tunnusluku. 

Heterogeniasta voidaan erottaa myös spatiaalinen ulottuvuus, eli alueellisen vaihtelun rakenne. Tätä 

mitattaessa voidaan käyttää esimerkiksi Moran´s I –indeksiä mittaamaan spatiaalista autokorrelaa-

tiota ja mahdollista anisotropiaa (Wagner & Fortin 2005:1977). Myös luokitelluista muuttujista 

voidaan mitata heterogeniaa: ekologiassa hyvin tunnettu Shannon-Weaver indeksi on yksi esimerk-

ki luokitellun aineiston heterogenian mittarista.  

Heterogenian mittaaminen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä spatiaalisessa kontekstissa, 

eikä siihen myöskään ole olemassa yhtä oikeaa tapaa (Wagner & Fortin 2005,  Cadenasso ym. 

2006). Tämän vuoksi käytössä on useita erilaisia indeksejä, algoritmeja ja hajontalukuja, joita so-

velletaan aina tutkimuksen fokuksesta ja tavoitteesta riippuen. Tutkijan tulisikin valita käytetyt me-

netelmät kiinnittäen huomiota ainakin kolmeen asiaan. Ensimmäinen huomiota vaativa asia on oi-

kean tilastollisen hajontaluvun käyttö (Li & Reynolds 1995: 282): Mikä tunnusluku on robusti ja 

kuvaa tutkittavan ilmiön kannalta olennaista vaihtelua? Toisena ongelmana on spatiaalisuuden vai-

kutus: paitsi puhtaalla ilmiön arvojen vaihtelulla, myös niiden spatiaalisella sijainnilla suhteessa 

toisiinsa, eli spatiaalisella autokorrelaatiolla, on merkitystä (Wagner & Fortin 2005: 1977). Toisin 

sanoen, se miten heterogenia on spatiaalisesti jakautunut maisemaan, ja voidaanko tätä jakautumista 

mitata käytössä olevalla indeksillä, vaikuttaa havaittuun lopputulokseen. Kolmas huomioitava asia 

on skaala (esim. Li & Reynolds 1995: 280, Wagner & Fortin 2005: 1975, Wu ym. 2002), jota käsi-

tellään tarkemmin kappaleessa ”2.3.1 Resoluutio ja skaala spatiaalisessa kontekstissa”. 
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2.2.2 Heterogeniaa mittaavat indeksit topografisessa kontekstissa 

Ekologian, materiaalitekniikan ja luonnonmaantieteen eri osa-alueilla topografista heterogeniaa on 

mitattu monella eri menetelmällä ja tilastollisella tunnusluvulla (taulukko 2). Taulukkoon kootut 

indeksit on luokiteltu eri ryhmiin niiden pääasiallisen tunnuspiirteen perusteella: Tilastolliset hajon-

taluvut -ryhmässä ovat korkeusarvot ja niiden yksinkertaiset johdannaiset (rinteen kaltevuus, suunta 

ja kaarevuus), joita on mitattu jollain tilastollisella hajontaluvulla. Morfologiset indeksit- ryhmässä 

on mm. materiaalitekniikassa yleisesti käytettyjä indeksejä, sekä joitain luonnonmaantieteellisiä 

indeksejä, joilla voidaan kuvata maaston kompleksisuutta. Ekologisten muuttujien ryhmässä on 

indeksejä, joilla pyritään kuvaamaan suoraan ekologisten ilmiöiden, kuten kosteuden tai valon mää-

rän vaihtelua pohjautuen topografiaan. Viimeisenä ryhmänä on multiskaalaisten indeksien ryhmä. 

Näiden indeksien ero edellisiin on niiden tavoite pyrkiä olemaan tutkimuksen skaalasta tai lasken-

taikkunan koosta riippumattomia, ja toimia nimensä mukaisesti useassa eri mittakaavassa. 

Tilastollisia hajontalukuja (taulukko 2) on usein käytetty kuvaamaan topografista heterogeni-

aa ekologisissa tutkimuksissa. Ne ovatkin yleisesti hyvin tunnettuja ja helposti ymmärrettävissä. 

Ryhmän muuttujat voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: korkeusarvojen hajontaa arvioiviin (korke-

usarvot sekä residuaalitopografia) ja korkeuden johdannaismuuttujien vaihtelua mittaaviin (rinteen 

suunta, kaltevuus ja kaarevuus). Ekologiselta kannalta johdannaismuuttujat kuvaavat paremmin 

ekologisia olosuhteita: rinteen kaltevuus ja suunta ovat syy-seuraus yhteydessä esimerkiksi kosteu-

teen ja auringon säteilyyn, kun taas rinteen profiilikaarevuus on yhteydessä eroosio-

akkumulaatioprosesseihin (Wilson 2012: 112). Residuaalitopografialla tarkoitetaan alkuperäisen 

korkeuden ja yleistetymmän trendipinnan erotusta, eli eräänlaista lokaalia topografiaa (ja sen vaih-

telua). Käytetyistä hajontaluvuista varianssi, keskihajonta ja keskineliövirheen neliöjuuri (Root 

Mean Square Error, RMSE) ovat robusteja poikkeavien arvojen suhteen, kun taas vaihteluväli on 

herkkä poikkeaville arvoille. Shannon-diversiteetti-indeksi (Shannon & Weaver 1948) puolestaan 

on luokitellulle muuttujalle soveltuva heterogenian mittari, jota on erityisesti käytetty ekologiassa ja 

maankäyttötyyppien heterogenian mittaamisessa. 

Taulukon 2 ”Morfologiset indeksit”-ryhmässä ei ole varsinaisesti hyödynnetty tilastollisia ha-

jontalukuja, vaan topografian vaihtelu on indekseihin sisäänrakennettuna. Nimensä mukaisesti nä-

mä indeksit ovat olleet käytössä luonnonmaantieteen ja materiaalitekniikan sovelluksissa tai mainit-

tuna joidenkin ekologisten tutkimusten yhteydessä. Kolme ensimmäistä indeksiä ”korkeuskäyrien 

pituus ruudussa” (Gao 1998), ”todellisen 3D-pinta-alan suhde planimetriseen pinta-alaan” (Hobson 

1972) ja ”poikkileikkausprofiilin pituus” kuvaavat käytännössä kaikki samaa topografisen pinnan 

’mutkittelevuutta’, mutta eri suunnissa: korkeuskäyrät x-ja y- suunnissa, poikkileikkausprofiili x- ja 

z-suunnissa ja pinta-alojen suhde kaikissa kolmessa ulottuvuudessa (x-, y- ja z-suunnissa). 
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Taulukko 2. Esimerkkitutkimuksia ekologian, geomorfologian ja materiaalitekniikan aloilta, joissa on käytetty tai mainittu 

topografisen heterogenian indeksejä. 

Indeksi Ekologinen tutkimus Muu tutkimus (tai pelkkä maininta) 

Tilastolliset hajontaluvut   

Korkeusarvojen varianssi, keskiha-

jonta tai keskineliövirheen neliö-

juuri (RMSE) 

Luoto ym. (2002), Bruun ym. 

(2003), Balvanera & Aguirre 

(2006), Dufour ym. (2006), 

Thuiller ym. (2006), Hoechstetter 

ym. (2008), Hofer ym. (2008), 

Hofer ym. (2011), Leutner ym. 

(2012), Rose & Malanson (2012)  

McGarigal & Cushman (2002), Peltonen ym. 

(2004), Arrel & Carver (2009), Grohmann 

ym. (2011) 

Korkeusarvojen vaihteluväli Heikkinen & Neuvonen (1997), 

Lobo ym. (2001), Bruun ym 

(2003), Löbel ym. (2006), Silva 

ym. (2008) 

McGarigal & Cushman (2002), Peltonen ym. 

(2004), Leutner ym. (2012) 

Rinteen suunnan varianssi Silva ym. (2008) Arrel & Carver (2009) 

Rinteen suunnan luokittelu (+ 

Shannonin diversiteetti-indeksi) 

Burnett ym. (1998), Nichols ym. 

(1998), Müller ym. (2004) 

 

Rinteen kaltevuuden luokittelu (+ 

Shannonin diversiteetti-indeksi) 

Heikkinen & Neuvonen (1997), 

Burnett ym. (1998), Nichols ym. 

(1998), Müller ym. (2004), Silva 

ym. (2008) 

 

Rinteen kaltevuuden keskihajonta Balvanera & Aguirre (2006), 

Dufour ym. (2006), Hofer ym. 

(2008), Silva ym. (2008), Hofer 

ym. (2011), Rose & Malanson 

(2012) 

McGarigal & Cushman (2002), Peltonen ym. 

(2004), Arrel & Carver (2009), Grohmann 

ym. (2011) 

Profiilikaarevuuden keskihajonta Moody & Meentemeyer (2001) Hofer ym. (2008), Arrel & Carver (2009), 

Grohmann ym. (2011) 

Residuaalitopografian keskihajonta  Glenn ym. (2006), Grohmann ym. (2011) 

Morfologiset indeksit   

Korkeuskäyrien pituus ruudussa  Gao (1998) 

Todellisen (3D) pinta-alan suhde 

planimetriseen pinta-alaan 
 Hobson (1972), McGarigal & Cushman 

(2002), Peltonen ym. (2004), Stambaugh & 

Guyette (2008), Hoechstetter ym. (2008), 

Grohmann ym. (2011) 

Poikkileikkausprofiilin pituus   Leutner ym. (2012) 

Huippujen tiheys  McGarigal & Cushman (2002), Peltonen ym. 

(2004), Hoechstetter ym. (2008) 

Keskimääräinen huipun kaarevuus  McGarigal & Cushman (2002), Peltonen ym. 

(2004) 

Ekologiset indeksit   

Kosteusluokka (kenttähavainto) Müller ym. (2004)  

Kosteusluokka (Shannon- indeksi) Burnett ym. (1998), Nichols ym. 

(1998) 

 

Auringon säteilyindeksin keskiha-

jonta 

Balvanera & Aguirre (2006), 

Hofer ym. (2008), Hofer ym. 

(2011) 

 

Topografisen kosteusindeksin 

keskihajonta 

Luoto ym. (2002), Moeslund ym. 

(2013a) 

Hofer ym. (2008) 

Multiskaalaiset indeksit   

Fraktaali-dimensio Rose & Malanson (2012) Davies & Hall (1999), Wallace ym. (2004), 

Taud & Parrot (2005), Glenn ym. (2006) 

Vektorien dispersio  Grohmann ym. (2011) 

Eigenvalue-vektorien orientaatio, 

organisaatio ja karkeus 

Coblentz & Riitters (2004)  

"Lifting scheme"  Hani ym. (2011; 2012), Berti ym. (2013) 
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Mitä vaihtelevampi topografinen pinta on, sen pidempi on sitä pitkin piirretty viiva (korkeuskäyrät 

tai poikkileikkausprofiili), ja vastaavasti sitä suurempi on sen kuvaamiseen tarvittava 3D-pinta (pin-

ta-alojen suhde). Huippujen tiheys ja niiden keskimääräinen kaarevuus ovat materiaalitekniikassa ja 

laadunvalvonnassa käytettyjä topografista pintaa kuvaavia suureita. Molempien tavoitteena on ku-

vata topografisen pinnan aaltoilevuutta, eli kuinka pieni- tai suurialaisia kohoumat pinnassa ovat, ja 

kuinka jyrkkiä vaihettumisvyöhykkeet (huiput) ovat. Näiden indeksien skaalaamista isompaan mit-

takaavaan puoltavat maininnat ekologisten ja geomorfologisten tutkimusten yhteydessä (mm. Mc-

Carigal & Cushman 2002). 

Ekologiset indeksit -ryhmän (taulukko 2) indeksien oletetaan olevan suorassa toiminnallisessa 

syy-seuraus –suhteessa kasvillisuuden kanssa, minkä vuoksi niitä onkin käytetty usein ekologisessa 

tutkimuksessa. Yleisesti ottaen toiminnallisten indeksien käyttöä on suositeltu ekologisessa mallin-

nuksessa (Moeslund ym. 2013b:140), juuri tämän vahvan ja selkeän teoreettisen perustan vuoksi. 

Taulukossa esiintyvistä kahdesta luokitellusta kosteus-indeksistä ensimmäinen pohjautuu kenttäha-

vaintoihin ja jälkimmäinen puolestaan korkeusmalli-laskentaan. Nykyään käytetään luokiteltujen 

muuttujien sijaan useammin jatkuvia muuttujia, kuten esimerkiksi laskennallista topografista koste-

usindeksiä. Sekä auringon säteilyindeksille että topografiselle kosteusindeksille on olemassa useita 

erilaisia vaihtoehtoisia laskutapoja ja algoritmeja, ja eri algoritmeilla saadut tulokset voivat vaihdel-

la huomattavastikin (ks. esim. topografisen kosteusindeksin suhteen Kopecky & Cizkova 2010).  

Multiskaalaiset indeksit –ryhmä (taulukko 2) eroaa edellisistä ryhmistä sen suhteen, etteivät 

siihen kuuluvat indeksit ole riippuvaisia skaalasta. Niiden tarkoitus on pyrkiä kuvaamaan aineiston 

vaihtelua ilman riippuvaisuutta aineiston resoluutiosta tai analyysissä käytetystä naapuruussuhtees-

ta, ja siten tuoda esille todellinen aineistossa esiintyvä vaihtelu. Fraktaalidimensio on Mandelbrotin 

(1975) kehittämä menetelmä, jossa maantieteellisen ilmiön ”karkeutta” arvioidaan perustuen frak-

taaleihin. Käytännössä tämä tapahtuu spatiaalisen autokorrelaation avulla käyttäen semivarianssi-

tekniikkaa. Tuloksena on yksi luku, joka kuvaa ilmiön eroavaisuutta ideaalitilanteesta: kaksiulot-

teisten pintojen tapauksessa luku on välillä 2 - 3, jossa 2 on täysin tasainen pinta ja 3 kuvastaa täy-

dellisen rypytettyä pintaa (Burrough 1981: 241). ’Vektorien dispersio’ ja ’eigenvalue-vektorien 

orientaatio, organisaatio ja karkeus’ –indekseissä topografista pintaa kuvataan erilaisilla vektoriar-

vojen suureilla, kuten voimakkuudella ja dispersiolla (Grohmann ym. 2011: 1202). Mitä voimak-

kaampia topografiset muodot ovat, sitä enemmän on erisuuntaisia vektoreita, ja vastaavasti sitä suu-

rempi on vektorien dispersio. Viimeisenä indeksinä on alun perin Sweldensin (1996) signaalinkäsit-

telyä varten kehittämä ’Lifting scheme’ –indeksi, jonka ovat tuoneet maantieteelliseen kontekstiin 

Hani ym. (2011). Indeksiä on käytetty tähän saakka lähinnä geomorfologisissa tutkimuksissa (mm. 

Hani ym. 2011; 2012, Berti ym. 2013).  Indeksissä aggregoidaan alkuperäisestä korkeusmallista 
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karkeampia eri resoluutioisia korkeusmalleja, ja näiden välillä lasketaan eri resoluutioiden väliset 

erotuspinnat. Erotuspinnat kuvaavat siis sellaisia alueita, joita ei ole mahdollista kuvata karkeam-

massa resoluutiossa, eli koveria ja kuperia alueita. Hani ym. (2011) alkuperäisessä versiossa erotus-

pinnoista lasketaan muuttuneiden alueiden pinta-alat jotka muunnetaan binaariseen muotoon; Berti 

(2013) on ehdottanut menetelmän muokkaamista siten, että erotuspinnoista laskettaisiinkin kumula-

tiivisia korkeuksia. Tämä lähestyy ideaa tilavuuserojen laskemisesta eri resoluutioisten korkeusmal-

lien välillä. 

Yhteenvetona voidaan todeta että ensimmäisessä ryhmässä olevat tilastollisilla hajontaluvuilla 

mitatut indeksit ovat yksinkertaisimmin laskettavissa olevia ja tulkinnallisesti helppoja topografisia 

muuttujia, minkä vuoksi niiden käyttö on ollut suosittua ekologisissa tutkimuksissa. Toisen ryhmän 

morfologiset indeksit liittyvät voimakkaammin geomorfologiseen tutkimustraditioon pyrkien anta-

maan kuvaa maastonmuotojen kompleksisuudesta. Niiden laskenta ja tulkinta on kohtalaisen help-

poa, mutta niitä ei ole toistaiseksi käytetty ekologisissa tutkimuksissa. Ekologiset indeksit -ryhmän 

kosteus ja valo-oloihin liittyvät muuttujat omaavat vahvan linkityksen ekologiseen teoriaan, ovat 

laskennallisen haastavuutensa puolesta keskinkertaisia toteuttaa ja tulkinnallisesti erittäin selkeitä. 

Multiskaalaiset indeksit ryhmän muuttujat taas ovat usein sekä laskennallisesti että tulkinnallisesti 

vaikeita ja niiden merkityksen linkittäminen ekologiseen teoriaan on haastavaa. Tämän vuoksi nii-

hin liittyy paitsi lukuisia mahdollisuuksia, myös useita erilaisia ongelmia, ks. esimerkiksi fraktaali-

dimension osalta Halley ym. (2004).  
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2.3 Spatiaalis-tilastollinen mallintaminen 

Kasvilajien diversiteetin esiintymistä voidaan pyrkiä kartoittamaan paitsi kenttähavainnoinnilla, 

myös mallintamalla sitä spatiaalis-tilastollisin menetelmin. Käytännössä tämä tapahtuu käyttämällä 

erilaisia epäsuoria selittäviä tekijöitä ennustamaan kasvilajien runsautta. Epäsuorat tekijät voidaan 

jakaa joko ympäristöoloja mittaaviin muuttujiin (esimerkiksi topografia, maastossa mitatut fysikaa-

liset muuttujat) tai kasvillisuutta suoraan mittaaviin kaukokartoitusmuuttujiin (esimerkiksi NDVI tai 

SAVI-indeksit) jotka perustuvat satelliittikuvatulkintaan. Tilastollisina menetelminä voidaan käyt-

tää esimerkiksi erilaisia lineaarisia regressiomenetelmiä, niiden epäparametrisia laajennuksia tai 

monimutkaisempia koneoppimismenetelmiä: syvällisemmin menetelmien kirjoa ovat esitelleet mm. 

Austin (2002), Elith ym. (2006) sekä Elith & Leathwick 2009. Austinin (2002: 102) mukaan tilas-

tollisten lajilevinneisyysmallien pääasiallinen käyttötarkoitus on kirjoitushetkellä ollut ennusteiden 

laatiminen. Tilastollisen mallintamisen hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään lajien ennustei-

den laadintaan: mallinnuksen tuloksilla voidaan myös tutkia tarkemmin ekologisten teorioiden 

paikkansa pitävyyttä. Austin (2002: 102) korostaakin juuri tätä näkökulmaa vallinneessa tilanteessa, 

jossa tilastollisten menetelmien ja ekologisen teorian yhdistäminen oli vielä alkuvaiheissaan. Erit-

täin monipuolisen ja kattavan esittelyn (ekologisesta) spatiaalisesta mallintamisesta ovat kirjoitta-

neet Elith & Leathwick (2009), johon asiasta kiinnostuneen kannattaa tutustua tarkemmin. 

Epäsuorien spatiaalis-tilastollisten mallinnusten merkittävänä ongelmana on, että niillä saa-

daan ennusteita vain potentiaalisesta kasvillisuudesta, eikä todellisesta havaitusta kasvillisuudesta 

(ks. kuva 1). Mallintamisessa käytetään lähtötietoina vain yhdellä ajanhetkellä vallinneita ympäris-

tötekijöitä ja samalla ajallinen jatkumo ja siinä tapahtuvat prosessit jätetään huomiotta. Tällaiset 

mallit ja ennusteet siis olettavat biodiversiteetin tilanteen staattiseksi. Todellisuudessa luonnossa 

toimii kuitenkin temporaalinen jatkumo, jossa lajistoon vaikuttavat myös historialliset tekijät kuten 

bioottiset interaktiot ja ihmisen toiminta (esim. Araujo & Luoto 2007). Tästä seuraa, että ympäris-

tömuuttujiin perustuvan mallin käyttäminen biodiversiteetin ennustamisessa on vain karkea arvio 

todellisuudesta. Lisäksi mallin toimivuus alueilla, joissa bioottiset interaktiot, muut temporaaliset 

prosessit tai ihmisen toiminta ovat hyvin voimakkaita, on usein selvästi epävarmempaa kuin alueil-

la, jotka ovat luonnontilaisia ja omaavat suhteellisen pysyvän lajikoostumuksen. Mallinnusten toi-

nen merkittävä ongelma liittyy maantieteelliseen etäisyyteen ja rasterimuotoiseen mallinnusaineis-

toon ja –lähestymistapaan, jota on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa (”2.3.1 Resoluutio 

ja skaala spatiaalisessa kontekstissa”). 
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2.3.1 Resoluutio ja skaala spatiaalisessa kontekstissa  

Maantieteellisten ilmiöiden kvantitatiiviseen mittaamiseen ja analysointiin liittyy aina olennaisesti 

tutkimuksessa käytetty skaala. Seuraavassa on esitelty lyhyesti yleisellä tasolla miten tutkimuksen 

skaala, aineiston resoluutio, analyysien resoluutio ja indeksien skaalautuminen liittyvät spatiaali-

seen mallintamiseen. 

Tutkimuksen skaalasta puhuttaessa erotetaan yleensä kaksi erillistä termiä: tutkimusalueen 

spatiaalinen laajuus ja havaintoyksikön koko (resoluutio) (esim. Whittaker ym. 2001 : 455). Kasvil-

lisuuden esiintymiseen ja kehittymiseen vaikuttavat eri prosessit eri mittakaavatasolla: mikrotasolla 

bioottiset interaktiot ja maaperän kemialliset ominaisuudet, maisematasolla elinympäristölaikut ja 

niiden fysikaaliset ominaisuudet, globaalilla tasolla ilmastolliset gradientit. Tutkimuksessa valitun 

skaalan tulisi siis vastata tutkittavien prosessien esiintymisen skaalaa mahdollisimman hyvin, jotta 

niiden alueellinen vaihtelu saadaan kuvattua. Tämä koskee sekä alueellista laajuutta, mutta myös 

havaintoyksikön oikeaa kokoa. Meta-analyyseissa (Lundholm 2009, Tamme ym. 2010) on havaittu 

että heterogenia-biodiversiteetti –suhteet (HDR) vaihtelevat spatiaalisen skaalan mukaan: mikro-

tason mittakaavassa tehdyissä tutkimuksissa on löydetty negatiivisia HDR-suhteita (esim. Rose & 

Malanson 2012), kun taas maisematasolla suurin osa tutkimuksista tukee positiivisen HDR-suhteen 

teoriaa. Mikäli tutkimuksen skaalaa ei huomioida sekä tutkimuksen suunnittelu- että tulosten ana-

lysointivaiheessa, päädytään helposti virheellisiin johtopäätöksiin.  

Lähtöaineiston resoluutio voidaan jakaa kahteen komponenttiin: toisaalta spatiaaliseen reso-

luutioon (rasterimuotoisessa aineistossa solun koko), ja toisaalta aineiston mittaustarkkuuteen. Spa-

tiaalinen resoluutio vaikuttaa siihen miten todenmukaisesti erikokoiset kohteet voidaan kuvata ras-

terimuodossa. Jos resoluutio on liian karkea, tieto yleistyy liiaksi, ja jos taas resoluutio on liian hie-

no, todellisten prosessien tai muodostumien havaitseminen aineistosta saattaa vaikeutua. Resoluutio 

tulisikin valita aina suhteessa aineistossa esiintyvään vaihteluun, joskaan useimmiten aineiston reso-

luution muuttaminen jälkikäteen ei ole mahdollista kuin karkeampaan suuntaan. Toinen kompo-

nentti, aineiston mittaustarkkuus, on aineistossa sisäänrakennettuna, eikä siihen ole mahdollista 

vaikuttaa jälkikäteen. Sen olemassaolo tulisi kuitenkin tiedostaa ja muistaa suhtautua kriittisesti 

käytettyihin aineistoihin. Usein nämä molemmat komponentit kulkevat käsi kädessä: kun resoluutio 

karkenee, myös ilmiön attribuuttitiedon tarkkuus heikkenee. Korkeustiedon tapauksessa korkeus-

mallien spatiaalisella erotuskyvyllä (resoluutiolla) ja korkeustiedon tarkkuudella on havaittu selvä 

vaikutus siihen, millaiset topografiset muodostumat ja kohteet korkeusmallissa kuvautuvat (Deng 

ym. (2007), Grohmann ym. (2011) sekä Vaze ym. (2010)). Erilaisia topografisia indeksejä lasketta-

essa lähtöaineiston resoluutio vaikuttaa siis siihen, miten pienen mittakaavan vaihtelut tulevat mu-

kaan laskettuihin indekseihin, ja lopulta siihen, miten realistisesti kyseiset indeksit kuvaavat alueen 
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topografiaa, sen erikokoisia muodostumia tai näistä seuraavia ominaisuuksia (ks. esim. TWI:n osal-

ta Sorensen ym. 2007).  

Indeksejä laskettaessa käytetty resoluutio, esimerkiksi laskentaikkunan koko tai naapuruus-

ruutujen määrä, vaikuttavat indeksin saamaan arvoon. Esimerkiksi suurella laskentaikkunalla tehty 

rinteen kaltevuuden laskenta ei kuvaa lainkaan lokaalia rinteen kaltevuuden vaihtelua, tai kuvaa sitä 

hyvin heikosti. Tässäkin olennaista on pyrkiä käyttämään sellaista analyysin resoluutiota, joka tuo 

esille aineistossa esiintyvän vaihtelun juuri tutkittavan ilmiön esiintymisen mittakaavassa.  Analyy-

sin resoluution valinta voi pohjautua joko suoraan teoriatietoon, tai aineistolähtöiseen lähestymista-

paan: erilaisia aineistolähtöisiä skaalan / laskentaikkunan optimointimenetelmiä ovat esitelleet mm. 

Drâgut & Eisank (2011) sekä Drâgut ym. (2011). 

Laskentaikkunan koon optimointiin liittyy myös indeksien skaalautuminen ja multiskaalai-

suus. Skaalautumisella tarkoitetaan sitä, miten hyvin kyseinen indeksi kykenee kuvaamaan kohteita 

eri skaaloissa tai eri laskentaikkunan koolla. Usein indeksin kyky kuvata kohteita vaihtelee lasken-

taikkunan koon mukaan (mm. Arrel & Carver 2009, Wallace ym. 2004). Wu ym. (2002) mukaan 

indeksien vaihtelu skaalan suhteen voi olla systemaattista, riippuvaista maastosta (omaa kynnysar-

voja) tai täysin satunnaista. Tämän(kään) vuoksi kaikki indeksit eivät anna samankaltaisia tuloksia 

kun niitä käytetään eri alueilla tai eri mittakaavoissa. Tätä rajoitetta on pyritty kiertämään käyttä-

mällä multiskaalaisia indeksejä, jotka eivät ole skaalasta riippuvaisia (Hani ym. 2011; 2012, Glenn 

ym. 2006, Taud & Parrot 2006, Wallace ym. 2004).  

Kaiken kaikkiaan skaalaan liittyy monta huomioitavaa asiaa ja erilaista näkökulmaa, joiden 

vaikutus lopputulokseen on usein vaikeasti hahmotettava. Osin tästä johtuen myös eri mittakaavois-

sa tai eri resoluutioisilla lähtöaineistoilla tehtyjen tutkimusten keskinäinen vertailukelpoisuus on 

kyseenalainen (Whittaker ym. 2001: 459). Karkeasti yleistäen voisikin todeta, että yksittäiset tutki-

mukset tuovat tietoa kohdealueista ja ovat tietyssä määrin aina tapauskohtaisia, mutta vasta meta-

analyysien perusteella (esim. Lundholm 2009) voidaan rakentaa vahvalla pohjalla olevia teoreettisia 

malleja ilmiöiden todellisista vaihteluista tai syy-seuraus –suhteista. 

 

2.3.2 Korkeusmallien luotettavuus 

Korkeusmallit (Digital Elevation Model, DEM) ovat digitaalisia rasterimuotoisia aineistoja jotka 

kuvaavat maaston korkeutta tasakokoisella solurakenteella. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, 

korkeusmallien tuotantotavan ja resoluution (esim. Vaze ym. 2010:1091) on todettu vaikuttavan 

niiden sisältämän korkeustiedon luotettavuuteen, ja siten vaikuttavan myös niistä tehtävien jatko-

analyysien tuloksiin (esim. Oksanen & Sarjakoski 2005b).  



21 

 

Korkeusmallien tuotantotekniikat voidaan jakaa karkeasti kahteen päätyyppiin: visuaaliseen arvi-

ointiin perustuvaan stereoilmakuvatulkintaan ja korkeuspisteiden mittaamiseen varsinaisilla mitta-

laitteilla. Mittalaitteina voivat olla esimerkiksi tarkat GPS-laitteet tai nykyään nopeasti yleistyneet 

laserkeilaimet (Light Detection And Ranging, LiDAR). Erityisesti lentokoneesta suoritettavalla 

laserkeilauksella saavutetaan samanaikaisesti korkea tarkkuus ja suuri kustannustehokkuus korke-

usmalleja tuotettaessa. Yleisesti ottaen stereoilmakuvatulkinta tuottaa epätarkempia korkeusmalleja 

kuin mittalaitteita käytettäessä: korkeusvirheen keskihajonnan on todettu olevan noin viiden metrin 

luokkaa (Van Niel ym. 2004 :751), kun se vastaavalla resoluutiolla esimerkiksi laserkeilatulla ai-

neistolla on noin puolen metrin luokkaa (Vaze ym. 2010: 1090). Stereoilmakuvatulkituissa korke-

usmalleissa käytetään ilmakuva-aineiston tarkkuudesta riippuen tyypillisesti noin 10-50 metrin re-

soluutiota, ja mittalaittein mitatuissa korkeusmalleissa resoluutio voi olla parhaimmillaan senttimet-

rien luokkaa. Oheisessa kuvassa (kuva 3) on esitetty esimerkit stereoilmakuvatulkitusta ja laserkei-

latusta korkeusmallista. 

 

 

 

Kuva 3. Vasemmalla on stereoilmakuvatulkittu korkeusmalli (25m resoluutio) ja oikealla on laserkeilattu korkeusmalli (2m 

resoluutio). Keskellä on laserkeilatusta korkeusmallista muunnettu korkeusmalli, jossa resoluutio on 25m. Ylärivin kuvat 

ovat viistovarjostuskuvia ja alarivin kuvat esittävät korkeusarvoja. Esimerkki-alueella korkeus vaihtelee välillä 101.6m – 

180.7m, ja se sijaitsee Rokuanvaaran harjuosan koillislaidalla. 
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Korkeusmallin sisältämä virhe syntyy useassa eri vaiheessa (mm. datan mittaus, tallennus, esipro-

sessointi ja interpolointi) ja ’kasautuu’ yleensä sitä enemmän mitä pidemmälle vietyjä johdannais-

muuttujia korkeusmallista lasketaan. Laskettujen topografisten muuttujien sisältämä virhe tai sen 

vaikutus lopullisiin tuloksiin ei kuitenkaan ole yksiselitteinen eikä aina ennakoitavissa. Virhe ei ole 

samanlainen eri topografisten muuttujien välillä, vaan vaihtelee matemaattisen laskentatavan mu-

kaan. Esimerkiksi rinteen suunta on hyvin herkkä pienillekin korkeusvirheille tasaisilla alueilla, kun 

taas rinteen kaltevuus on robustimpi. Myös saman muuttujankin suhteen virhe on riippuvainen käy-

tetystä laskenta-algoritmista. Virhe voi olla myös alueriippuvainen, eli jollain tapaa sidoksissa 

maastonmuotoihin. Virheen kasautumista ja korkeusvirheen vaikutusta johdannaismuuttujiin ovat 

tutkineet esimerkiksi Oksanen & Sarjakoski 2005a (rinteen kaltevuus ja suunta), 2005b (valuma-

alueiden rajautuminen), Van Niel y. 2004 (mm. rinteen kaltevuus ja suunta, säteily- ja kosteusin-

deksit).   

Korkeusmallien virheen syntyminen, kasautuminen ja vaikutus johdannaismuuttujiin tai lo-

pullisiin tuloksiin on hyvin monitahoinen aihe. Pääerottelu voidaan kuitenkin tehdä kahden maini-

tun tuotantotekniikan välillä: visuaalisesti tulkittu korkeusmalli on epäluotettavampi, ja siten myös 

siitä johdetut topografiset muuttujat saattavat sisältää enemmän virheitä. Tämä puolestaan saattaa 

pahimmillaan johtaa siihen, että lasketut topografiset muuttujat eivät kuvastakaan alueen todellista 

topografiaa, tai kuvaavat sitä hyvin heikosti. Tällöin myös topografian ja kasvilajirunsauden välisen 

suhteen hahmottaminen ja mallintaminen saattaa epäonnistua. 

  



23 

 

3. TUTKIMUSALUEET JA AINEISTOT 

3.1. Tutkimusalueet 

3.1.1 Rekijoki 

Rekijoen tutkimusalue (kuva 4) sijaitsee Lounais-Suomessa Someron ja Salon kuntien alueella, 

noin 60 km Turusta itään. Tutkimusalue on pinta-alaltaan 26,25 km
2
, ja se on jaettu 105:een 500 m 

x 500 m kokoiseen tutkimusruutuun. Ruutujen jako ja kasvilajien runsaudet on saatu Luoto ym. 

(2002:201) artikkelista.  

Haavisto ym. (1980:6, 1980:8) mukaan noin 83% alueen pinta-alasta on tasaista ja huomatta-

van paksua hienosedimenttitasankoa. Muut alueen maalajit ovat moreeni (noin 8% pinta-alasta) ja 

kalliopaljastumat (noin 5% pinta-alasta). Siellä täällä maisemassa on muutamia loivia  

 

 

Kuva 4. Rekijoen tutkimusalue. Oikealla Dem2 -korkeusmallista tehty viistovarjostuskuva sekä tutkimusruudut, vasemmalla 

kasvilajien lukumäärät tutkimusruuduissa (Maanmittauslaitos 2013, Luoto ym. 2002). 
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metsäpeitteisiä moreenimäkiä. Maisemallinen erikoispiirre ovat Rekijoen jyrkkärinteiset jokilaaksot 

ja raviinit, joiden ansiosta alueella on myös runsaasti maanvieremiä (Haavisto ym. 1980: 26-29, 

Aartolahti 1975: 37 ja 53). Rekijoki eroaakin alueen muista joista sen vuoksi, ettei se ole muodos-

tunut kallioperän ruhjevyöhykkeisiin, vaan on kuluttanut uomansa paksuun maaperäkerrostumaan ja 

on siten muodoltaan dendriittinen (Aartolahti 1975: 9). 

Alue sijaitsee kasvimaantieteellisten olojensa puolesta hemiboreaalisen ja eteläboreaalisen 

kasvillisuusvyöhykkeen rajalla (Hämet-Ahti 1988). Tutkimusalueelta noin 25km päässä sijaitsevas-

sa Jokioisten observatorion mittauspisteessä vuoden keskilämpötila on ollut 4,6 astetta ja vuotuinen 

sademäärä keskimäärin 627mm vertailukaudella 1981-2010 (Pirinen ym. 2012). Kersalo & Pirinen 

(2009) mukaan termisen kasvukauden pituus on noin 170vrk ja tehoisa lämpösumma yli 1250 Cvrk. 

Kontulan ym. (2000:11) mukaan suurin osa alueen hienosedimenttitasangoista on maatalous-

käytössä, ja luonnontilaisia tai perinnebiotooppeja on säilynyt lähinnä jyrkillä jokitörmillä. Heidän 

mukaansa perinnebiotooppien määrän ja tilan suhteen on tapahtunut heikkenemistä, pääosin johtuen 

niittyjen salaojittamisesta pelloiksi tai niiden metsittymisestä hoidon puutteen vuoksi. Rekijoen jo-

ki- ja purolaaksojen kasvillisuus on kuitenkin hyvin erikoislaatuista verrattuna ympäröivien savi-

tasankojen kasvillisuuteen. Tähän johtaneita syitä Kontula ym. (2000) erottelevat neljä: syvään uur-

tuneet jokiuomat jyrkkine paiste- ja varjorinteineen, jyrkkiin rinteisiin liittyvät maanvyörymät, alu-

eella pitkään jatkuneen karjanlaidunnuksen ja samanaikaisesti (laakson rinne-) alueen säästymisen 

tehomaataloudelta. Suuri osa ympäröivän alueen viljelyskäyttöön sopivista metsistä on otettukin 

viljelyskäyttöön 1900-luvun aikana (Kontula ym. 2000:11). Tämän vuoksi monimuotoisimmat kas-

vilajiyhteisöt ovat yleensä keskittyneet juuri vesistöjen varsille missä ne ovat saaneet olla rauhassa 

tehomaatalouden toimilta (Luoto 2002: 197).  

 

3.1.2 Rokua 

Rokuan tutkimusalue (kuva 5) sijaitsee Pohjois-Suomessa Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien 

alueella, noin 70km Oulusta kaakkoon. Tutkimusalueen alueellinen laajuus on noin 214 km
2
, ja tältä 

alueelta on satunnaisotannalla valittu 101 kappaletta 500m x 500m tutkimusruutua joista on tehty 

kasvillisuuskartoitus (Hjort, julkaisematon aineisto 2012a).  

Alueen topografiaa ja geologiaa hallitsee kaakosta luoteeseen suuntautuva Rokuanvaara, joka 

on osa pidempää saumaharju-muodostumaa (Aartolahti 1973:8). Saman tutkimuksen mukaan Ro-

kuanvaara kohoaa noin 50-70m ympäröiviä tasaisempia alueita korkeammalle ja koostuu suurim-

milta osin glasiofluviaalisesta materiaalista, kun ympäröivät alueet ovat pääosin turpeen peittämiä 

tasaisia hiekkamaita. Aartolahti (1973:35) jakaa alueen kolmeen geomorfologiseen osaan: varsinai-  
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Kuva 5. Rokuan tutkimusalue. Pohjalla Dem2 korkeusmallista tehty viistovarjostuskuva, jonka päällä on esitetty kasvilajien 

lukumäärät tutkimusruuduissa (Maanmittauslaitos 2013, Hjort julkaisematon aineisto 2012a). 

 

seen harjuosaan jota luonnehtivat dyynit, suppakuopat ja kame-maasto, sitä ympäröivään rantavalli-

dyyni vyöhykkeeseen ja uloimpaan tasaisen topografian alueeseen, jossa esiintyy rantavalleja ja 

toisaalta syvään uurtuneita jokiuomia ja raviineja. Tutkimusalueen koillislaidalla virtaa Oulujoki, ja 

itäosassa on Oulujärven ranta-alueita. Lisää geomorfologista vaihtelua alueelle tuovat Oulujoen ja 

Rokuanvaaran väliin jäävällä tasangolla esiintyvät jyrkkäreunaiset raviinit ja syvään uurtuneet joki-

uomat, joiden syntyyn Aartolahti (1973:31) on esittänyt syyksi suuren pohjaveden purkautumisen 

varsinaiselta harjuosalta, helposti erodoituvan hiekkaisen maaperän ja suuren energiagradientin eri-

tyisesti Oulujoen puolella harjua.  

Kasvimaantieteellisesti alue kuuluu keski-boreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen 

(Hämet-Ahti 1988). Pirinen ym. (2012) mukaan alueen keskilämpötila oli vuosien 1981-2010 ver-

tailukaudella 1,9 astetta vuotuisen sadannan ollessa keskimäärin 620 mm. Termisen kasvukauden 
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pituus alueella on noin 145-150 vrk ja tehoisan lämpötilan summa on noin 1000 Cvrk vertailukau-

della 1971-2000 (Kersalo & Pirinen 2009). 

Alueen maankäyttöä luonnehtii metsätalousvaltaisuus: maatalousalueita on lähinnä vain Oulu-

joen varressa ja Ahmasjärven rannoilla alueen luoteis-osassa. Rokuanvaaran varsinaisella harjualu-

eella on kuitenkin erilaisia luonnonsuojelualueita, joilla metsätaloustoimia voidaan suorittaa vain 

rajoitetussa määrin (Hoppa ym. 2008). Lisäksi mm. Rokuanharjun koillis-reunalla sijaitsevan Oulu-

jokeen laskevan Siirasojan varsi on suojeltua aluetta erityisen geomorfologiansa ja lehto-

kasvillisuutensa vuoksi (Ympäristöhallinto, Siirasojan lehto, viitattu 20.02.2014). Geologisista teki-

jöistä johtuen alueen kasvillisuus on voimakkaasti riippuvainen pohjaveden korkeudesta ja maape-

rän laadusta. Varsinaisella harju-alueella pohjavesi on usein hyvin syvällä ja maaperä on ravinne-

köyhää glasifluviaalista hiekkaa (Aartolahti 1973: 36) mistä johtuen myös tämän alueen kasvilli-

suus on pääosin jäkälä- ja kanervavaltaista. Ympäröivillä tasankoalueilla taas pohjavesi on em. tut-

kimuksen mukaan hyvin lähellä pintaa, mistä ovat seurauksena laajat suo-alueet etenkin harjuosan 

lounais- ja länsipuolella. Myös maaperän ravinteikkuus on suurempi ympäröivillä alueilla, mistä 

johtuen erityisesti Oulujokilaakson ja siihen laskevien joki- sekä purouomien rantojen ja rinteiden 

kasvillisuus on runsasta (Malinen 2012:53).  

 

3.2 Aineistot 

3.2.1 Kasvillisuusaineistot 

Molemmat tässä opinnäytetyössä käytetyt kasvillisuusaineistot on saatu valmiina. Rokuan tapauk-

sessa aineiston keräyksen on suunnitellut ja organisoinut Helena Tukiainen, ja aineiston keräystä 

koskevat tiedot on saatu henkilökohtaisena tiedonantona (Hjort, julkaisematon aineisto 2012a). Re-

kijoen tapauksessa sekä kasvillisuusaineisto että sen keräykseen liittyvät tiedot on saatu suoraan 

Luoto ym. (2002) artikkelista. Aineistot ovat keskenään suhteellisen vertailukelpoisia, sillä mo-

lemmissa on käytetty samaa ruutukokoa (500m x 500m) ja kasvilajien kartoitus on tehty siten että 

erilaiset biotoopit ovat tulleet mukaan kartoitukseen mahdollisimman kattavasti.  

Rekijoen aineisto koostuu 105:stä tutkimusruudusta (á 500m x 500m) (kuva 4), joiden kartoit-

tamiseen on käytetty keskimäärin 6-8 tuntia / tutkimusruutu. Kartoitusta on suunnattu siten että kar-

toitus kattaisi kaikki alueella esiintyvät maankäyttömuodot. Tutkimusalueella havaittiin yhteensä 

370 putkilokasvilajia, ja tutkimusruuduittaiset minimi- ja maksimiarvot lajirunsaudelle ovat 128 ja 

231 lajia. Kuvassa 6 on esitetty tutkimusruuduissa havaittujen kasvilajimäärien frekvenssit.  

Rokuan aineistossa tutkimusruutuja on hieman vähemmän (n=101) (kuva 5). Niiden hajaute-

tulla sijoittelulla on pyritty saamaan mukaan havaintoja kaikista alueella olevista luonnollisista  
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Kuva 6. Rekijoen (a) ja Rokuan (b) tutkimusruuduissa havaittujen kasvilajimäärien frekvenssit. 

 

maankäyttö- tai habitaattityypeistä. Tämän vuoksi tutkimusruudut ovat hajallaan Rokuan alueella, ja 

tutkimusalueen alueellinen laajuus on suurempi kuin Rekijoella (214 km
2 

 vs. 26,25 km
2
). Kartoitus 

perustuu maankäyttötyyppien sisällä satunnaisesti valittuihin tutkimusruutuihin, joissa tutkimusruu-

dun sisällä kasvillisuuskartoitus on tehty systemaattisesti käyttäen kuuttatoista 1m x 1m kasvilli-

suusruutua. Rokuan aineistossa on havaittu yhteensä 156 eri putkilokasvilajia, ja histogrammi on 

esitetty kuvassa 6. Rokuan aineistossa minimi- ja maksimiarvot kasvilajirunsaudelle olivat 3 ja 49. 

 

3.2.2 Korkeusmalliaineistot 

Korkeusmalleja voidaan tuottaa usealla eri menetelmällä ja lähtöaineistolla, ja niiden tarkkuus vaih-

teleekin näiden tekijöiden mukaan (esim. Vaze ym. 2010). Suomesta on saatavilla kahdella eri tek-

niikalla tuotettuja korkeusmalleja: karkeammassa resoluutiossa olevaa stereokuvatulkintaan perus-

tuvaa Dem25:ta ja hienomman resoluution Dem2:ta joka perustuu laserkeilaukseen  (Maanmittaus-

laitos, korkeusmallit, viitattu 21.02.2014). INSPIRE -direktiivin perusteella molemmat korkeusmal-

liaineistot ovat avointa tietoa. Dem2 on saatavilla esimerkiksi Maanmittauslaitoksen avoimien ai-

neistojen tiedostopalvelusta, mutta Dem25 täytyy joko tilata Maanmittauslaitokselta tai hankkia 

esimerkiksi Paituli-paikkatietopalvelun kautta (Paituli-paikkatietopalvelu, viitattu 21.02.2014). 

Dem2 -korkeusmallin erityispiirteenä on hyvin hieno 2m resoluutio, jonka ansiosta pienetkin 

maastokohteet kuvautuvat korkeusmallissa. Tuotantotekniikkana on lentokoneesta suoritettu laser-

keilaus, jossa pulssitiheys on ollut keskimäärin 0,5 pulssia / m
2
. Korkeustiedon tarkkuudeksi on 

Maanmittauslaitoksen metatiedoissa arvioitu keskimäärin noin 0,3m. Lentokoneesta laserkeilatun 

korkeustie don mittaustarkkuuden on todettu vaihtelevan metsäisillä alueilla mm. latvuspeittävyy-

den, aluskasvillisuuden ja rinteen kaltevuuden mukaan, vaihdellen välillä 0,085m ja – 0,4m (Hyyp-

pä ym. 2000). Lisää epävarmuutta tuovat tulkinnalliset ja laskennalliset virheet rasterimuotoisen 
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Kuva 7. Tutkittavien alueiden korkeusjakaumat: a) Rekijoki ja b) Rokua. Korkeusarvot on laskettu molemmille alueille 

laserkeilatusta DEM_2:sta. 

 

korkeusmallin tuotantovaiheessa. Dem2:n alueellinen kattavuus on tällä hetkellä jo yli 60% Suomen 

pinta-alasta, ja koko Suomi on tarkoitus saada keilattua vuoteen 2019 mennessä (Maanmittauslaitos, 

laserkeilaus, viitattu 21.02.2014). Rokuan ja Rekijoen tutkimusruuduista mitattujen korkeuksien 

histogrammit on esitetty kuvassa 7.  

Dem25-korkeusmalli pohjautuu stereoilmakuvakartoitukseen, kiintopistemittauksiin ja vesis-

töelementtien ranta-tietoihin. Keskimääräiseksi korkeustarkkuudeksi on Maanmittauslaitoksen si-

vuilla arvioitu noin 2m, mutta vastaavankaltaisten korkeusmallien todellisten virheiden on havaittu 

olevan jopa yli kaksinkertaisia, ja maksimi- tai minimivirheet voivat olla lähes kaksikymmentä met-

riä (esim. Van Niel ym. 2004 :751). Dem25:n alueellinen kattavuus on koko Suomi. 

 

3.2.3 Maankäyttö- ja kaukokartoitusaineistot 

Ekologisissa levinneisyysmallinnuksissa on perinteisesti hyödynnetty maankäyttö- ja satelliittiku-

vamuuttujia (esim. Parviainen ym. 2010). Malinen (2012) on Pro Gradu –työssään laskenut em. 

muuttujia Rokuan alueelle, ja vastaavat aineistot on saatu valmiina myös Rekijoen tutkimusalueelle 

(Hjort, julkaisematon aineisto 2012b). Taulukossa 3 on esitetty käytetyt muuttujat näistä ryhmistä. 

Satelliittikuvamuuttujista NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) kuvaa lehtivihre-

än määrää ja vaihtelua tutkimusruudussa, kun taas Brightness –muuttuja (lyh. BRI) kuvaa maaperän 

kokonaisheijastusta, ja siten eri maalajien vaihtelua. Maankäyttöluokat pohjautuvat myös satelliitti-

kuva-aineistoihin sekä muihin paikkatietoaineistoihin, ja niillä kuvataan maankäytön jakautumista 

tässä tapauksessa kymmeneen erityyppiseen maankäyttöluokkaan. Maankäyttöluokat on laskettu 

CORINE -aineiston pohjalta. Tarkemmin käytetyistä maankäyttö- ja satelliittikuva-aineistoista, 

muuttujien laskemisesta, ja muista ominaisuuksista on kirjoittanut Malinen (2012: 35-38). 
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Taulukko 3. Käytetyt satelliittikuva- ja maankäyttömuuttujat (Malinen 2012: 33, taulukko 3, kirjoittajan muokkaamana). 

Muuttuja Vaihteluväli 

tai yksikkö 

Selite 

NDVIm -1 – 1 Normalisoidun kasvillisuusindeksin keskiarvo 

NDVIsd 0 – 1 Normalisoidun kasvillisuusindeksin keskihajonta 

BRIm -1 – 1 Tasseled cap -muunnoksen kirkkauden keskiarvo 

BRIsd 0 – 1 Tasseled cap -muunnoksen kirkkauden keskihajonta 

Avosuot m
2
 Avosoiden pinta-ala tutkimusruudussa 

H-Kasv. m
2
 Harvan kasvillisuuden pinta-ala tutkimusruudussa 

H-metsät m
2
 Havumetsien pinta-ala tutkimusruudussa 

HP-Suot m
2
 Harvapuustoisten soiden pinta-ala tutkimusruudussa 

Kallio m
2
 Kallion pinta-ala tutkimusruudussa 

LS-Metsät m
2
 Lehti-sekametsien pinta-ala tutkimusruudussa 

M-Suot m
2
 Metsäisten soiden pinta-ala tutkimusruudussa 

Niityt m
2
 Niittyjen pinta-ala tutkimusruudussa 

Pellot m
2
 Peltojen pinta-ala tutkimusruudussa 

Rak m
2
 Rakennetun ympäristön pinta-ala tutkimusruudussa 
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4. MENETELMÄT 

4.1 Topografisten indeksien laskenta 

Kaikki tässä opinnäytetyössä käytetyt topografisen heterogenian indeksit on kuvattu oheisissa tau-

lukoissa (taulukko 4 - taulukko 7), ja topografiset keskiarvomuuttujat taulukossa 8. Suurin osa las-

kennoista on suoritettu ArcGis 10.1 –ohjelmiston toiminnoilla ja laajennusosilla (Spatial Analyst, 

Spatial Statistics, 3D-Analyst, Model Builder) ja osassa on käytetty R 2.15.3 ohjelmistoa. Muita 

käytettyjä ohjelmistoja ovat Microsoft Excel 2010 & 2013 ja joidenkin karttojen laadinnassa QGIS 

2.2.0 sekä kuvien laadinnassa Arcscene 10.2.1.  Niissä laskennoissa, missä on käytetty R-

ohjelmistoa, on esitetty myös käytetyt lisäpaketit ja jossain tapauksissa laskennan koodit. Kaikki 

indeksit on laskettu sekä DEM_2:lle että DEM_25:lle, ja tulokset on esitetty korkeusmalleittain ja 

alueittain eriteltynä. Kaikki indeksit kuvaavat vain maa-alueiden vaihtelua, eli vesistöalueet on 

poistettu korkeusmallista joko kokonaan ennen analyysia tai ennen varsinaisten hajontalukujen las-

kemista. Korkeusmallien varsinaisia virheitä (artefaktit, ihmisen tekemät rakennukset, tuotannon 

virheet yms.) ei ole poistettu, mutta DEM_25:n tapauksessa korkeusmallin yksiköt on muutettu de-

simetreistä metreiksi. Muutoin korkeusmalleja on käytetty sellaisena kuin ne palvelimelta ladattaes-

sa ovat. 

 

4.1.1 Topografisen heterogenian indeksit 

4.1.1.1 Tilastolliset hajontaluvut 

Tilastolliset hajontaluvut ovat yksinkertaisimmin laskettavia heterogeniaa kuvaavia indeksejä. Tau-

lukossa 4 on esitetty tästä ryhmästä lasketut muuttujat. Erot taulukossa 2 esitettyihin muuttujiin joh-

tuvat systemaattisesta lähestymisestä: työssä on pyritty siihen että jokaisesta topografisesta muuttu-

jasta (korkeus, rinteen suunta, rinteen kaltevuus, profiilikaarevuus, residuaalitopografia) lasketaan 

yleisimmin käytetyt tilastolliset hajontaluvut (vaihteluväli ja keskihajonta), siten että niiden käyttö 

on mielekästä. Esimerkiksi rinteen suunta on muutettu pohjoisuusindeksiksi: 

 

     |                  |  (1) 

 

jolloin vaihteluvälin ja keskihajonnan laskeminen on mielekästä. Profiilikaarevuus tarkoittaa rinteen 

viettosuuntaan mitattua kaarevuutta, eli koveruutta tai kuperuutta. Residuaalitopografia on laskettu 

molemmille korkeusmalleille vähentämällä varsinaisista korkeusarvoista interpoloitu keskiarvo-

pinta. Interpolointi on tehty Tension-Spline menetelmällä, käyttäen 100m x 100m resoluutioon ag-

gregoiduista korkeusmalleista laskettuja korkeuksia lähtöaineistona. Aggregointimenetelmänä on 
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Taulukko 4. Tilastolliset hajontaluvut –ryhmään kuuluvat indeksiluvut. 

Muuttuja Yksikkö Selite 

Hra, Hsd m Korkeuden vaihteluväli ja keskihajonta 

Sra, Ssd astetta Rinteen kaltevuuden vaihteluväli ja keskihajonta 

Ara, Asd astetta Pohjoisuusindeksi: vaihteluväli [Etelä = 180, Pohjoinen = 0],  

ja keskihajonta 

PCra, PCsd - Profiilikaarevuuden vaihteluväli ja keskihajonta 

RsTra, RsTsd m Residuaalitopografian vaihteluväli ja keskihajonta 

 

käytetty korkeusarvojen mediaania. Interpoloinnissa käytetty 100m pisteväli on kompromissi pien-

ten topografisten kohteiden kuvautumisen ja tutkimusruudun koon väliltä, ja se on valittu visuaali-

sen arvioinnin perusteella. Jäljelle jäävästä residuaalitopografista on laskettu vaihteluväli ja keski-

hajonta. 

 

4.1.1.2 Morfologiset indeksit  

Morfologiset indeksit on esitetty taulukossa 5. Hobsonin (1972) esittämä topografisen pinnan suhde 

kuvaa planimetrisen pinta-alan ja todellisen 3D-pinta-alan suhdetta (AREAratio), eli sitä miten pal-

jon todellinen maasto eroaa täysin tasaisesta pinnasta. ArcGIS  10.1 –ohjelman oletuksista johtuen 

3D-pinta-ala lasketaan korkeusmallirasterien solujen keskipisteiden kautta, eli se on oletusarvoisesti 

pienempi kuin tutkimusruudun planimetrinen pinta. Tämä aiheuttaa tuloksiin myös negatiivisia ar-

voja (hyvin tasaisilla pinnoilla 3D-pinta olisi pienempi kuin 2D pinta), mutta koska kyse on syste-

maattisesta erosta, se voidaan huomioida tulosten käsittelyssä. 

Gaon (1998) esittelemä korkeuskäyrien pituus ruudussa kuvaa sitä, miten paljon korkeuseroja 

ruudussa on ja toisaalta miten paljon rinne mutkittelee tutkimusruudussa, eli miten paljon / pitkälti  

 

 

Taulukko 5. Morfologiset indeksit -ryhmässä lasketut muuttujat. 

Muuttuja Yksikkö Selite 

AREAratio %-lisäys 3D-pinta-alan suhde 2D-pinta-alaan: yksikkönä pinta-alan lisään-

tyminen prosentteina 

COL m Korkeuskäyrien pituus tutkimusruudussa, käyräväli 0,5m 

SU_5cnt, SU_19cnt, 

SU_3cnt, SU_9cnt 

kappaletta Huippujen lukumäärä tutkimusruudussa  

(laskentaikkunan koko / korkeusraja) 

DEM_2:lla (5x5 / 0,5m), sekä (19x19 / 2m),  

DEM_25:lla (3x3 / 5m) ja (9x9 / 10m). 

SU_5curv, SU_19curv 

SU_3curv, SU_9curv 

- Huippujen kaarevuuksien keskiarvot 3x3 laskentaikkunalla, las-

kettu edellisen kohdan eri tavoin määritetyille huipuille. 
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korkeuskäyriä sitä kuvaamaan tarvitaan. Tämän indeksin voi olettaa korreloivan voimakkaasti 

AREAratio –muuttujan kanssa, mutta se on otettu mukaan erityisesti sen helpon laskennan vuoksi. 

Huippujen lukumäärä tutkimusruudussa on laskettu liikkuvan laskenta-ikkunan menetelmällä. 

Solu on määritetty huipuksi, jos se on laskentaikkunan korkein solu, ja vähintään asetettua korkeus-

rajaa korkeammalla kuin laskentaikkunan alin solu. Laskennassa käytetyt laskentaikkunan koot on 

arvioitu käyttäen pientä testialuetta. Tavoitteena oli kokeilemalla löytää molemmille korkeusmal-

leille sellaiset naapuruston koot, että mukaan ei tulisi hyvin pieniä huippuja lainkaan, ja toisaalta 

naapuruston koko, joka huomioi myös pienemmät lokaalit huiput. Näillä kriteereillä DEM_2:lle 

valikoituivat 5x5 naapurusto / 0,5m korkeusraja (SU_5cnt) ja 19x19 naapurusto / 2m korkeusraja 

(SU_19cnt). DEM_25:lle valikoituivat 3x3 naapurusto / 5m korkeusraja (SU_3cnt) sekä 9x9 naapu-

rusto / 10m korkeusraja (SU_9cnt). Korkeusraja-kriteeri otettiin mukaan sen vuoksi, että tasaisilla 

alueilla sijaitsevat, korkeuseroltaan hyvin pienet huiput karsiutuisivat pois. Tärkeimpänä syynä tä-

hän on korkeusmallien virheistä johtuvien ”valehuippujen” poistaminen aineistosta.  

Huippujen kaarevuuden keskiarvo tutkimusruudussa on laskettu kaikille edellisessä kohdassa 

määritetyille huipuille. Laskenta-ikkunan kokona kaikissa kaarevuuslaskennoissa on käytetty Arc-

Gis:n oletusta (3x3 naapurusto). Tämän indeksin tavoite on kuvata millaisia huippuja (”jyrkkiä” / 

”loivia”) tutkimusalueella keskimäärin on. Se ei siis suoraan kerro topografisesta vaihtelusta, vaan 

antaa viitteitä siitä, miten jyrkkäpiirteistä tai loivaa maasto yleisesti ottaen on. 

 

4.1.1.3 Ekologiset indeksit ja niiden hajontaluvut 

Ekologisten indeksien ryhmä tiivistyy käytännössä kahteen tunnuslukuun: topografiseen kosteusin-

deksiin ja auringonsäteilyä kuvaavaan indeksiin (taulukko 6). Auringon säteilyindeksin lisäksi kor-

keustiedon perusteella olisi mahdollista laskea myös paahteisuus-indeksi (eng. ”heatload”). Koska 

se on käytännössä lähes täysin tulosäteilyn indeksiä vastaava ja laskennallisesti (yhtä) työläs, ei sen 

oleteta tuovan lisäarvoa vertailussa. 

Topografinen kosteusindeksi on laskettu kaavalla Beven ja Kirkbyn (1979) mukaan: 

 

      (
 

    
)  (2) 

 

jossa A on valuma-alueen pinta-ala neliömetreinä, ja α on rinteen kaltevuus asteina tutkittavassa 

rasterin solussa. Laskenta on suoritettu ArcGIS 10.1 ohjelman oletusasetuksilla, käyttäen Flow di-

rection ja Flow Accumulation –työkaluja. Flow Direction –työkalu käyttää suurimman korkeuseron  
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Taulukko 6. Ekologisen ryhmän muuttujat 

Muuttuja Yksikkö Selite 

TWIra, TWIsd - Topografisen kosteusindeksin vaihteluväli ja keskihajonta 

SRADra, SRADsd MJ / cm
2
 / vuosi Teoreettinen auringon tulosäteilyn vaihteluväli ja keskihajonta 

  

algoritmia 3x3 naapurustossa (yksinkertainen nk. D8-tyyppinen reititysalgoritmi) virtauksen määrit-

tämiseen. 

Auringon säteilyindeksi on laskettu kaavalla (McCune & Keon 2002: table 2, equation 2): 

 

     

                ( )     ( )            ( )     ( )     ( )          ( )  

   ( )           ( )      ( )   (3) 

 

jossa L= Latitudi, S= rinteen kaltevuus ja A= rinteen pohjoisuus (”taitettu aspekti”, ks. kaava 1), kaikissa 

yksikkönä radiaanit. Kaavalla laskettaessa vasteena on ln(Rad), eli vaste on palautettu takaisin aritmeettiselle 

skaalalle korottamalla se potenssiin e. 

 

4.1.1.4 Multiskaalaiset indeksit 

Tässä ryhmässä testatut indeksit ovat fraktaali-dimensio, ”Lifting scheme” ja residuaalitopografian 

klusterointi (taulukko 7). Kaikkien tämän ryhmän indeksien tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan 

topografiaa useilla eri mittakaavatasoilla, eli saamaan tietoa sekä pienen että ison kokoluokan topo-

grafisista kohteista. Esimerkkitutkimusten esittelytaulukossa (taulukko 2) mainitut vektoreihin pe-

rustuvat menetelmät on jätetty pois niiden vaikean laskemisen ja testaamisen vuoksi.  

 

Taulukko 7. Multiskaalaiset indeksit 

Muuttuja Yksikkö Selite 

FDs, FDr - Fraktaali-dimensio (FDs) ja sen etäisyysvyöhyke (FDr) 

LSra, LSsha m
3
 ja - Lifting scheme: vaihteluväli ja Shannon-indeksi 

KNcnt, KPcnt kpl Residuaalitopografian klustereiden lukumäärä, negatiivis-

ten arvojen klusterit (KNcnt) ja positiivisten arvojen klus-

terit (KPcnt) 

KNra, KPra rasterin solu Residuaalitopografian klustereiden pinta-alojen vaihtelu-

väli negatiivisten arvojen klustereilla (KNra) ja positiviis-

ten arvojen klustereilla (KPra) 
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 Fraktaali-dimensio (Mandelbrot 1975) on yksinkertaistettuna tilastollinen mittari sille, miten komp-

leksisuus muuttuu skaalan suhteen. Tässä yhteydessä sillä mitataan sitä, miten topografinen vaihte-

levuus muuttuu etäisyyden suhteen. Fraktaalidimensio on laskettu semivariogrammin perusteella, 

menetelmällä jota ovat käyttäneet esim. Wallace ym. (2004), Glenn ym. (2006) ja Berti ym. (2013). 

Semivariogrammin muodostamista varten havaintopisteistä (tutkimusruudun korkeusarvot) muo-

dostetaan pareja, joista mitataan niiden välinen etäisyys ja korkeusero. Saadut arvot jaetaan halut-

tuihin etäisyysvyöhykkeisiin, ja samaan etäisyysvyöhykkeeseen kuuluvilta pareilta lasketaan niiden 

korkeusarvo-erotusten keskiarvo (semivarianssi). Nämä korkeuserojen keskiarvot voidaan piirtää 

kuvaajaksi etäisyysvyöhykkeiden suhteen, ja syntyvää kuvaajaa kutsutaan semivariogrammiksi. 

Matemaattinen määritelmä semivariogrammille on (Cressie 1993): 

 

 ( )  
 

  ( )
∑ (     )

  ( )
  (4) 

 

jossa N(h) = valittu etäisyysvyöhyke, ja       on korkeusarvoparin erotus. Fraktaalidimension 

laskentaa varten semivarianssi ja etäisyysvyöhykkeet piirretään log-log –kuvaajaksi, jonka jälkeen 

kuvaajan lineaarisesta osasta lasketaan suoran kulmakerroin (b). Fraktaalidimensio (D), lasketaan 

siten seuraavalla yhtälöllä: 

    
 

 
 (5) 

Fraktaalidimension osalta on kommentoitu kriittisesti sen määritelmän epämääräisyyttä, monia eri-

laisia käyttötapoja ja näistä seuraavaa (osin) vaikeaa tulkittavuutta (mm. Halley ym. 2004). Tulkin-

nallisen merkityksen tueksi tässä työssä on laskettu myös etäisyys, jolla em. log-log kuvaajan line-

aarisuus katkeaa. Tämä mitta kertoo siitä, millä etäisyydellä semivarianssi-arvot muuttuvat toisis-

taan riippumattomiksi eli vaihtelun maksimitaso (sill) on saavutettu. Käytännössä tämä tarkoittaa 

topografisen karkeuden vaihtelua: tasalaatuisemmilla alueilla etäisyysvyöhyke on pidempi, ja vas-

taavasti heterogeenisillä (tai ”satunnaisia” korkeusarvoja omaavilla) alueilla etäisyysvyöhyke on 

hyvin lyhyt. Fraktaalidimension laskenta on suoritettu R-ohjelmistolla käyttäen lisäpakettia geoR 

(Ribeiro & Diggle 2001), ja käytetty koodi on esitetty liitteessä 1. 

Hani ym (2011) käyttämä ”Lifting scheme” on yksi sovellutus Sweldensin (1996) kehittämäl-

le signaalinkäsittelymenetelmälle. Sweldensin (1996) alkuperäinen menetelmä on tehty kaksiulot-

teisille signaaleille (x ja y ulottuvuudet), mutta tässä kontekstissa sitä on tarpeen laajentaa kolmi-

ulotteiseen topografiaan (x y ja z ulottuvuudet). Yksinkertaistettuna Hani ym. (2011) käyttämässä 
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menetelmässä korkeusmallia aggregoidaan karkeampaan resoluutioon, kunnes koko korkeusmalli 

saadaan esitettyä tasaisena pintana eli yhtenä rasterisoluna. Tämän jälkeen tuotetut eri resoluutioiset 

korkeusmallit vähennetään toisistaan siten, että edeltävä aggregointi vähennetään seuraavasta. Tästä 

syntyvät nk. erotuspinnat, eli se osa korkeuden vaihtelusta, jota ei pystytä kuvaamaan karkeammas-

sa resoluutiossa. Hani ym. (2011) versiossa tämä pinta muutetaan binääriseen [1,0] muotoon, jossa 

1= muuttuneet rasterin solut. Näiden 1- arvon saaneiden solujen yhteispinta-alaa voidaan käyttää 

esimerkiksi Shannonin diversiteetti -indeksin laskentaan eri resoluutioiden välillä. Käytännössä 

menetelmässä muodostetaan siis eri resoluutioisia korkeusmalleja (esim. 2m, 4m, 8m, jne…), jotka 

sitten vähennetään toisistaan (4m-2m, 8m-4m, 16m-8m, jne..) ja syntyvien erotuspintojen avulla 

voidaan laskea indeksejä, jotka kuvaavat muuttuvien alueiden pinta-alaa suhteessa resoluutioon. 

Berti ym. (2013) ovat ehdottaneet, että binäärisen muunnoksen (ja pinta-alan laskemisen) sijaan 

korkeuseroista laskettaisiin suoraan kumulatiivinen määrä, mikä lähestyy ideaa tilavuuserojen las-

kemisesta eri resoluutioisten korkeusmallien välillä. 

Tässä työssä Lifting-scheme –indeksin laskenta on toteutettu ArcGIS -ohjelman ja sen lisä-

toimintojen avulla. Aggregointiresoluutioina DEM_2:lle on käytetty aina kaksinkertaistuvaa solu-

kokoa (2m, 4m, 8m, 16m, 32m, 64m, 128m ja 256m) ja menetelmänä mediaania-aggregointia. 

DEM_25:llä lasketut solukoot ovat vastaavasti 25m, 50m, 100m ja 200m. Binäärisen muunnoksen 

tai kumulatiivisten korkeuserojen sijaan on laskettu korkeusero, jossa negatiiviset ja positiiviset 

korkeuserot summataan, ja vasta tästä jäävä korkeusero tallennetaan jatkoa varten. Syy tähän on 

rinne-vaikutuksen poistaminen: jos tutkimusruudussa on tasainen, mutta kalteva pinta, syntyy ku-

mulatiivisia korkeuseroja tietty vakiomäärä joka resoluutiolla. Tässä tutkimuksessa käytetyssä ver-

siossa tasaisen, mutta kaltevan pinnan korkeuserot summautuvat nollaan. Tämän lisäksi jokaisen 

resoluution erotuspinta on normalisoitu solun pinta-alalla: käytännössä tämä tarkoittaa että lasketut 

arvot kuvaavat tilavuutta, jolloin arvojen vertailu eri resoluutioiden erotuspintojen välillä on mah-

dollista. 

Residuaalitopografian (laskenta esitetty kappaleessa 4.1.1.1) klusteroinnin tarkoituksena on mitata 

ja kuvata topografisten kohteiden kokovaihtelua sekä yksikköjen määrää. Lisäksi nämä on jaettu 

negatiivisiin ja positiivisiin osioihin sen perusteella, ovatko klusteroitavat arvot interpoloidun kes-

kiarvopinnan ala-vai yläpuolella. Tarkoituksena on tällä keinolla erotella mahdolliset eroosio- (pai-

naumamuodot) ja kerrostumakohteet (kohoumamuodot) toisistaan, sillä niiden voi olettaa omaavan 

erilaisia ekologisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kasvilajien esiintymiseen. Klusterointi on suo-

ritettu DBSCAN-menetelmällä (Sander ym. 1998) R-ohjelmassa käyttäen lisäpakettia fpc (Hennig 

2013). Käytetty laskentakoodi on esitetty liitteessä 2. Koodissa on myös muita laskettuja indeksejä, 

(mm. klustereiden tilavuus ellipsi-arvioinnin avulla sekä Shannon indeksi klustereiden pinta-
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aloille), mutta nämä indeksit jätettiin pois jatkoanalyyseista niiden erittäin heikon ennustuskyvyn ja 

pienen n-määrän takia. 

DBSCAN -klusterointi perustuu suoraan 3D-etäisyyden määrittämiseen: kaikki määritetyn 

etäisyyden sisällä havaitut kohteet kuuluvat samaan klusteriin. Tämän vuoksi residuaalitopografia 

on rajattu aluksi kahteen osaan: negatiiviseen, joka käsittää korkeusarvot < -0,3m, ja positiiviseen, 

jossa korkeusarvot ovat >0,3m. Tämä mahdollistaa erillisten kohteiden rajaamisen klusteroinnilla. 

Etäisyysrajana olen käyttänyt DEM_2:lle 8,5m etäisyyttä, eli pisin sallittu väli klusterissa on kolme 

rasterin solua vinottain tai neljä suoraan. DEM_25:llä vastaava arvo on 35,5m, eli yksi rasterin solu 

vinottain tai suoraan. Lisäkriteerinä on että klusterissa tulee olla vähintään 10 (DEM_2) tai 5 solua 

(DEM_25), eli pinta-ala on tällöin minimissään 40m
2
 (DEM_2) tai 3125m

2
 (DEM_25).  

 

4.1.2 Topografiset keskiarvomuuttujat 

Ryhmän muuttujat on laskettu sellaisten topografisen heterogenian muuttujien osalta, joista oli 

mahdollista laskea keskiarvoa kuvaava luku. Lasketut topografiset keskiarvomuuttujat on esitetty 

oheisessa taulukossa (taulukko 8). Kaikki lasketut muuttujat kuvaavat tutkimusruudun keskimääräi-

siä oloja, ja niiden osalta on käytetty samoja menetelmiä kuin vastaavien heterogeniaa kuvaavien 

indeksien laskennassa (taulukko 4 - taulukko 7).  

 

Taulukko 8. Topografiset keskiarvomuuttujat 

Muuttuja Yksikkö Selite 

Hm m Korkeuden keskiarvo 

Am astetta Pohjoisuusindeksin keskiarvo [Etelä= 180, Pohjoinen = 0] 

Sm astetta Rinteen kaltevuuden keskiarvo 

PCm - Profiilikaarevuuden keskiarvo 

RSTm m Residuaalitopografian keskiarvo 

TWIm - Topografisen kosteusindeksin keskiarvo 

SRADm MJ / cm
2
 / vuosi Teoreettinen auringon tulosäteilyn keskiarvo 
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4.2 Tilastolliset menetelmät 

Laskettuja indeksejä verrattiin kasvien lajirunsauteen korrelaatiotarkastelulla, itsenäisen selitysvoi-

man arvioinnilla ja ennustavien mallien kautta. Alustavassa arvioinnissa on käytetty Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimia, indeksien arvojen tarkastelua hajontakuvioina ja visualisointia kartta-

pohjalla. Data-analyysin vaiheet on esitetty oheisessa vuokaaviossa (kuva 8). Läpi työn pyrittiin 

siihen, että lähtöoletuksia tai -rajoituksia annettaisiin data-analyyseissa mahdollisimman vähän. 

Tämän tavoitteena oli että esimerkiksi aineistossa mahdollisesti esiintyvät epälineaariset suhteet 

eivät jäisi havaitsematta liian tiukkojen lähtöoletusten vuoksi. Käytettyä lähestymistapaa voisi ku-

vata myös ”Letting the data speak for themselves” –fraasilla (Gould 1981). 

 

4.2.1 Korrelaatiotarkastelu 

Koska kaikkien muuttujien jakaumat (lasketut indeksit tai kasvilaji-vastemuuttuja, kuva 6) eivät 

olleet normaalijakautuneita, päädyttiin kaikissa korrelaatiotarkasteluissa käyttämään systemaattises-

ti Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa tulosten vertailtavuuden vuoksi. Muuttujamuunnoksia ei 

tehty, sillä ne vaikeuttavat tulosten tulkintaa ja asettavat osaltaan tiettyjä lähtöoletuksia ekologisista 

suhteista ja muuttujien oletettavista jakaumista. Korrelaatiokertoimien sanallisessa tulkinnassa on 

käytetty asteikkoa: 0-0,2 = ei korrelaatiota, 0,2-0,4 heikko korrelaatio, 0,4-0,6 kohtalainen korrelaa-

tio, 0,6-0,8= melko voimakas korrelaatio ja 0,8-1 voimakas korrelaatio. Kaikkien muuttujien osalta 

laskettiin myös korrelaatiomatriisit multikollineaarisuuden tarkastelemiseksi (liitteet 3-6). 

 

4.2.2 Hierarkkinen ositus 

Indeksien itsenäistä selityskykyä on pyritty arvioimaan Chevan & Sutherland (1991) esittelemän 

hierarkisen osituksen (Hierarchical Partiotioning, HP) avulla joka on suoritettu käyttäen R-ohjelman 

hier.part lisäpakettia (Walsh & Mac Nally 2013). Menetelmän ideana on verrata keskenään erilaisia 

malli-kombinaatioita, joissa muuttuja on mukana sekä sellaisia kombinaatioita joissa muuttuja ei ole 

mukana. Näiden perusteella lasketaan keskimääräinen itsenäinen kontribuutio, jonka vain kyseinen 

muuttuja kykenee tuomaan ennustavaan malliin (ks. kuva 9). Tavoitteena on pyrkiä poistamaan 

multikollineaarisuuden ongelmaa johon usein törmätään monimuuttujamalli -tarkasteluissa, ja aset-

tamaan muuttujia paremmuusjärjestykseen niiden itsenäinen selityskyvyn perusteella. Tässä työssä 

hierarkkinen ositus tarjoaa siten kaksi merkittävää etua: Muuttujien keskinäistä tärkeysjärjestystä on 

mahdollista tutkia ja arvottaa tekemättä esioletuksia niiden ekologisista merkityksistä (tai muuttujan 

ekologisesta tärkeydestä), ja toisaalta myös multikollineaarisuuden ongelma pienenee.  

Hierarkinen ositus perustuu lineaariseen regressiomallinnukseen, jossa lähtöoletuksina ovat 

selittävien ja selitettävän muuttujan normaalijakautuneisuus ja niiden välinen lineaarinen suhde. 
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Kuva 8. Data-analyysin vaiheet. Lähtöaineistot on esitetty tummanharmaalla pohjalla: THI = Topografisen heterogenian 

indeksit, RSLU = Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttujat, ToKe = Topografiset keskiarvomuuttujat. Vaaleanharmaalla 

pohjalla on merkitty syntyvät aineisto-yhdistelmät ja vihreällä pohjalla on merkitty saadut tulostaulukot. Muut lyhenteet on 

avattu taulukossa 1.  
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Kuva 9. Hierarkkisen ositusmenetelmän yleinen toimintaperiaate 

 

Kaikki käytetyt selittävät muuttujat eivät kuitenkaan olleet normaalijakautuneita, eikä niiden ja kas-

vilajirunsauden välinen suhde ole välttämättä lineaarinen. Tästä huolimatta hierarkkinen ositus on 

suoritettu ilman muuttujamuunnoksia (vrt. esim. Heikkinen ym. 2005: 2206). Syitä tähän on kaksi: 

muuttujamuunnokset vaikeuttavat muuttujien tulkintaa ja toiseksi mahdolliset epälineaariset suhteet 

tulevat esille GAM -mallinnuksessa. Myöskään alustavan hajontakuvioiden tarkastelun perusteella 

ei ollut syytä olettaa että aineistossa olisi erityisen selkeitä epälineaarisia yhteyksiä.  

Kasvilajirunsaus on tyypiltään diskreetti muuttuja, eli sen on mahdollista saada vain positiivi-

sia kokonaislukuarvoja. Tämän vuoksi hierarkkisessa osituksessa käytettiin vastemuuttujan (kasvi-

lajirunsauden) jakaumana poisson -jakaumaa ja log-linkkifunktiota. Mallin hyvyyttä arvioitiin 

RMSPE -kriteerillä (Root Mean Square Prediction Error). Hierarkinen ositus suoritettiin neljässä eri 

tasossa: ensin indeksiryhmittäin ja sitten kuuden parhaan topografisen heterogenian indeksin välillä. 

Kolmannessa vaiheessa itsenäistä selityskykyä arvioitiin optimoituihin GAM -malleihin valikoitu-

neiden perinteisesti käytettyjen muuttujien kanssa, ja lopuksi topografisten keskiarvomuuttujien ja 

topografisten heterogeniamuuttujien välillä indeksikohtaisesti (ks. kuva 8). Kolmannen vaiheen 

optimoiduissa GAM -malleissa oli mukana joko topografisia heterogenia-indeksejä ja maankäyttö- 

sekä kaukokartoitusmuuttujia, tai vaihtoehtoisesti topografisia heterogenia-indeksejä ja topografisia 

keskiarvomuuttujia.  

 

4.2.3 Yleistetyt additiiviset mallit  

Vertailtavuuden vuoksi indekseille on laskettu myös ennustavalla GAM -mallilla selitysasteet. 

GAM (Generalized Additive Model, Hastie & Tibshirani 1990) on lineaarisen regression puolipa-

rametrinen laajennus joka mahdollistaa muuttujien erilaiset jakaumat sekä joustavamman sovituk-

sen aineistoon. GAM-mallinnus on suoritettu R-ohjelman lisäpaketilla mgcv (Wood 2011). Syy 

GAM:in käyttöön lineaarisen regression tai GLM:n (Generalized Linear Model) sijasta on sen jous-
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tavuudessa aineiston suhteen: muuttujamuunnoksia ei tarvita, ja lisäksi GAM mahdollistaa aineiston 

epälineaaristen vasteiden helpon mallintamisen ilman esioletuksia vastekäyrän muodosta. Ylisovit-

tumista on pyritty estämään sallimalla enintään kaksi vapausastetta, jolloin sovitus vaihtelee 1. ja 2. 

asteen polynomifunktioiden väliltä. Topografisten heterogenian indeksien ryhmäkohtaiset GAM-

mallit ovat nk. optimoimattomia nollamalleja, eli ne sisältävät ryhmän kaikki muuttujat. Tämä kos-

kee myös kuuden parhaan indeksin (THI_6) ja keskiarvo- sekä heterogeniamuuttujien indeksikoh-

taisia malleja (ToKe + THI) (ks. kuva 8). Kaukokartoitus- ja maankäyttömuuttujien tai topografis-

ten keskiarvomuuttujien kanssa yhdistettäessä mallit kalibroitiin AIC-kriteerillä (Akaike's Informa-

tion Criterion) takaapäin poistaen. Mallin selitysaste on ilmoitettu selitettynä devianssina (deviance 

explained, D
2
), jakaumana käytettiin poisson -jakaumaa ja mallin linkkifunktiona log-

linkkifunktiota. 
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5. TULOKSET 

5.1 Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet ja alustava tarkastelu 

Spearmanin korrelaatiokertoimet muuttujien välillä laskettiin korkeusmalli-alue –yhdistelmittäin, ja 

kaikkien muuttujien keskinäiset korrelaatiot on esitetty liitteissä 3-6. Alustavan korrelaatiotarkaste-

lun perusteella Rekijoelta ja Rokualta valittiin kultakin kolme tutkimusruutua, jotka pyrkivät edus-

tamaan (kasvilajirunsauden kannalta oleellista) alueen tyypillistä topografisen vaihtelevuuden skaa-

laa. Rekijoella tyypillinen esimerkki topografisesti homogeenisesta alueesta oli tasainen pelto-alue, 

jolla ei ollut avo-ojia (taulukko 9). Keskivertoa topografista vaihtelua taas esiintyi Rekijoella kah-

denlaisilla tutkimusruuduilla: ensimmäistä tyyppiä edustivat ruudut joissa oli pieniä puroja ja siten 

muutaman metrin syvyisiä uomastoja. Keskitason topografista heterogeniaa edustivat myös hie-

nosedimenttitasangolta nousevien moreenikumpareiden alueet. Suurinta topografinen vaihtelu oli 

Rekijoen syvään uurtuneen jokilaakson ja sen sivu-uomien alueella. 

Rokualla tilanne oli selkeästi kahtiajakautuneempi. Alueella esiintyi samantapainen tyyppi-

jatkumo kuin Rekijoellakin (tasanko – mäkialue – jokilaakso), mutta toinen tyypillinen jatkumo 

eteni päinvastaisesti suurista morfologisista muodostumista mikrotopografiaan (taulukko 10). Tässä 

esimerkkisarjassa pienin topografinen vaihtelu esiintyi Rokuan dyynialueen tutkimusruuduilla ja  

 

Taulukko 9. Tyyppiesimerkit kolmesta eri topografisen heterogenian tasosta Rekijoen tutkimusruuduissa. Taulukossa on 

indeksien saamat arvot tutkimusruuduittain sellaisten indeksien osalta, joiden korrelaatio lajirunsauden kanssa on yli 0,5. 

Esimerkkiruudut on valittu kolmen kasvilajirunsauden kanssa voimakkaimmin korreloivan topografisen muuttujan avulla 

käyttämällä niiden minimi-, keski- ja maksimiarvoja valinnan kriteerinä. Kaikki kuvat ja tunnusluvut on laskettu 

DEM_2:sta. Suhteellisia korkeuseroja on liioiteltu visualisoinnin parantamiseksi: ”Hra_2” rivillä on tutkimusruudun sisäi-

nen korkeuden vaihteluväli metreinä. Muut lyhenteet ks. Taulukko 1.  

Topografisen 

heterogenian 

määrä 

 

 

 

 

 

 

Muuttuja 

Pieni 

 

Kohtalainen 

 

Suuri 

 
sprn 156 188 209 
Hra_2 10,22 27,53 44,56 
Hsd_2 0,70 5,72 11,57 
Ssd_2 1,29 4,62 10,64 
Sm_2 0,66 3,89 12,71 
PCsd_2 1,46 3,09 5,06 
RSTra_2 4,97 13,74 28,39 
RSTsd_2 0,19 1,24 4,28 
AREA rati -0,03 0,60 4,84 
COL_2 7165 36769 121036 
SRADsd_2 0,011 0,042 0,122 
KNra_2 639 5316 28753 
KPra_2 1101 9587 11485 
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Taulukko 10. Tyyppiesimerkit kolmesta eri topografisen heterogenian tasosta Rokuan tutkimusruuduissa. Taulukossa on 

indeksien saamat arvot tutkimusruuduittain sellaisten indeksien osalta, joiden korrelaatio lajirunsauden kanssa on yli 0,5 

(huom.”Hra_2” korrelaatio ei yli 0,5 rajaa Rokualla). Esimerkkiruudut on valittu kolmen kasvilajirunsauden kanssa voi-

makkaimmin korreloivan topografisen muuttujan avulla käyttämällä niiden minimi-, keski- ja maksimiarvoja valinnan 

kriteerinä. Kaikki kuvat ja tunnusluvut on laskettu DEM_2:sta. Suhteellisia korkeuseroja on liioiteltu visualisoinnin paran-

tamiseksi: ”Hra_2” rivillä on tutkimusruudun sisäinen korkeuden vaihteluväli metreinä. Muut lyhenteet ks. Taulukko 1. 

Topografisen 

heterogenian 

määrä 

 

 

 

 

 

 

Muuttuja 

Pieni 

 

Kohtalainen 

 

Suuri 

 

sprn 4 17 16 

Hra_2 13,48 8,61 7,31 

NDVIm 0,08 0,24 0,25 

LS-metsät 0 625 10000 

Hm_2 141,5 120,1 117,5 

PCra_2 11,2 71,2 79,4 

PCsd_2 0,93 2,53 5,21 

SU_5cnt 3 88 582 

SU_5cur 5,7 9,4 14,5 

TWIsd_2 3,96 3,53 2,82 

TWIm_2 7,08 6,86 6,37 

 

keskinkertainen vaihtelu sijoittui rantavallien dominoimalle osin ojitetulle alueelle. Topografisen 

heterogenian maksimiarvoja saivat voimakkaasti ojitetut tutkimusruudut, joissa mikrotopografia oli 

muutenkin hyvin vaihtelevaa. 

Oheisessa taulukossa (taulukko 11) on esitetty tilastolliset hajontaluvut –ryhmän ja kasvilaji-

runsauden väliset Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet. Suurin osa ryhmän indekseistä korreloi 

tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01) ja positiivisesti kasvilajirunsauden kanssa molemmilla alueilla 

ja korrelaatio oli voimakkuudeltaan pääosin kohtalaista.  Rinteen viettosuunnan (eli pohjoisuusin-

deksin; Ara ja Asd) korrelaatiot olivat pääosin heikkoja eivätkä ne olleet tilastollisesti merkitseviä: 

vaihteluväli (Ara) sai lähes kaikissa tutkimusruuduissa arvoksi 180 astetta, joten sen korrelaation  

 

Taulukko 11. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet putkilokasvien lajirunsauden ja Tilastolliset hajontaluvut –ryhmän 

indeksien välillä. Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät (p<0,01) korrelaatiot. Katkoviivalla korrelaatiot, joita ei ole laskettu 

muuttujan pienen n-määrän takia. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa n-määrä jolla korrelaatiot on laskettu. Lyhenteet on avat-

tu taulukossa 1. 

 Hra Hsd Ara Asd Sra Ssd PCra PCsd RSTra RSTsd n 

Rekijoki DEM_2 0,5 0,56 ------ 0,04 0,44 0,54 0,41 0,51 0,52 0,54 95 

Rekijoki DEM_25 
0,49 0,56 ------ 0,24 0,54 0,58 0,53 0,58 0,55 0,58 91 

Rokua DEM_2 
-0,12 -0,06 ------ -0,13 0,34 0,2 0,6 0,71 -0,08 -0,12 87 

Rokua DEM_25 
-0,29 -0,29 ------ -0,29 -0,29 -0,3 -0,26 -0,3 -0,3 -0,33 95 
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laskeminen ei ollut mahdollista. Selvästi voimakkaimmin kasvilajirunsauden kanssa korreloivat 

profiilikaarevuuden indeksit (PCra ja PCsd) ja rinteen kaltevuuden vaihteluväli (Sra). Korkeusarvo-

jen hajontaan liittyvät tunnusluvut (Hra, Hsd, RSTra, RSTsd) korreloivat kohtalaisesti ja positiivi-

sesti Rekijoella, mutta huomattavasti heikommin (ja negatiivisesti) Rokualla. Alueiden välillä oli 

myös selvä ero indeksien korrelaatioissa: Rekijoella tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita oli 16 / 

18 ja ne vaihtelivat välillä 0,41 – 0,58, kun taas Rokualla vastaavat luvut olivat 11 / 18 ja vaihtelu-

väli oli -0,33 – 0,71. Rekijoella korkeusmallien välillä ei ollut juurikaan eroja, mutta Rokualla 

DEM_25 sai vain negatiivisia ja melko heikkoja korrelaatioita.  

Morfologisten indeksien osalta tilanne on hyvin samankaltainen kuin tilastolliset hajontalu-

vut-ryhmässä (taulukko 12). Rekijoella tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita oli 8/9 (vaihteluväli 

0,30 – 0,60) ja Rokualla 5/9 (vaihteluväli -0,35 – 0,58). Rekijoella korkeuskäyrien pituus ruudussa 

sekä 3D pinta-alan suhde planimetriseen pintaan (COL ja AREAratio) omaavat kohtalaisia tai mel-

ko voimakkaita positiivisia korrelaatioita, kun taas Rokualla DEM_2:lla huippujen lukumäärä tut-

kimusruudussa ja niiden keskimääräinen kaarevuus (SU_5cnt ja SU_5cur) omaavat kohtalaisia po-

sitiivisia korrelaatioita. Rekijoella DEM_2 ja DEM_25 saavat kaikkien indeksien suhteen hyvin 

samansuuntaisia korrelaatioita. Rokualla DEM_2:n tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot ovat posi-

tiivisia ja kohtalaisia. Rokuan DEM_25 poikkeaa kolmesta muusta korkeusmallista korrelaatioiden 

suhteen samoin kuin tilastolliset hajontaluvut -ryhmässäkin: tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot 

ovat kaikki negatiivisia ja melko heikkoja. Suuren puuttuvien arvojen määrän vuoksi DEM_25:n 

huippujen kaarevuus pienellä laskentaikkunalla (SU_3cur) jätettiin pois korrelaatiotarkastelusta, 

samoin kuin huippujen kaarevuus kaikilta korkeusmalleilta suurella laskentaikkunalla (SU_19cur ja 

SU_9cur). Ryhmästä ei erotu yhtään indeksiä, joka antaisi samansuuntaisia korrelaatioita useam-

malla kuin kahdella alue-korkeusmalli –yhdistelmällä. 

Taulukko 13 :ssa on esitetty ekologisten indeksien korrelaatiot lajirunsauden kanssa. Alueiden  

 

Taulukko 12. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet putkilokasvien lajirunsauden ja Morfologiset indeksit –ryhmän 

muuttujien välillä. Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät (p<0,01) korrelaatiot. Katkoviivalla korrelaatiot, joita ei ole lasket-

tu muuttujan pienen n-määrän takia. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa n-määrä jolla korrelaatiot on laskettu.  Lyhenteet on 

avattu taulukossa 1. 

 

COL AREAratio 

SU_5cnt 

& 

SU_3cnt 

SU_5cur 

& 

SU_3cur 

SU_19cnt 

&  

SU9_cnt 

SU_19cur 

&  

SU_9cur 

n 

Rekijoki DEM_2 0,57 0,51 0,07 0,3 0,38 ------ 95 

Rekijoki DEM_25 0,6 0,59 0,36 ----- 0,38 ----- 91 

Rokua DEM_2 -0,05 0,12 0,58 0,52 0,01 ------ 87 

Rokua DEM_25 -0,35 -0,33 -0,33 ------ -0,22 ------ 95 
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Taulukko 13. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet putkilokasvien lajirunsauden ja Ekologiset indeksit –ryhmän muut-

tujien välillä. Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät (p<0,01) korrelaatiot. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa n-määrä jolla 

korrelaatiot on laskettu.  Lyhenteet on avattu taulukossa 1. 

 

SRADra SRADsd TWIra TWIsd n 

Rekijoki DEM_2 0,48 0,55 0,34 0,03 95 

Rekijoki DEM_25 0,55 0,57 0,01 0,03 91 

Rokua DEM_2 0,34 0,03 0,21 -0,5 87 

Rokua DEM_25 -0,31 -0,34 -0,2 -0,14 95 

 

välisessä vertailussa Rekijoella on selvästi korkeampia korrelaatioita kuin Rokualla, ja myös suu-

rempi osa niistä on tilastollisesti merkitseviä (5/8 vs. 4/8). Rekijoen alueella korrelaatiot ovat kohta-

laisiaja positiviisia, kun taas Rokualla ne ovat pääosin melko heikkoja ja negatiivisia. Korkeusmal-

lien välillä eroa ei juuri ole Rekijoella, mutta Rokualla DEM_25 erottuu joukosta saaden vain  (ti-

lastollisesti merkitseviä) negatiivisia ja melko heikkoja korrelaatioita. Indeksien osalta auringon 

säteilyindeksin keskihajonta (SRADsd) saa kohtalaisia positiivisia korrelaatioita Rekijoella ja sätei-

lyindeksin vaihteluväli (SRADra) myös Rokuan DEM_2:lla. Topografisen kosteusindeksin osalta 

tulokset ovat ristiriitaisia: tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita on vain DEM_2:lla ja ne ovat 

erisuuntaisia Rokuan (TWIsd  = -0,50) ja Rekijoen (TWIra = 0,34) välillä. 

Multiskaalaisten indeksien osalta esille ei nouse yhtään selkeää trendiä korrelaatiokertoimien 

perusteella (taulukko 14). Lifting Scheme –indeksin vaihteluvälissä (LSra)  on jonkinlaista jatku-

vuutta Rekijoella. Muutoin indeksit saavat vain yksittäisiä kohtalaisia korrelaatioita. Alueita vertail-

taessa Rekijoella on enemmän tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita (8 / 14 vs. 3 / 12) ja niistä 

useampi on voimakkuudeltaan vähintään kohtalainen korrelaatio (Rekijoella 6, Rokualla 0). Korke-

usmalleittain arvioituna selkeää trendiä ei ole havaittavissa. Suuren puuttuvan havaintomäärän 

vuoksi korrelaatiotarkastelusta on jätetty pois Rekijoen DEM_25:llä residuaalitopografian kluste-

reiden vaihteluvälit (KNra ja KPra), Rokuan DEM_25:llä edellisten lisäksi myös ko. klustereiden 

määrät (KNcnt ja KPcnt). 

 
Taulukko 14. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet putkilokasvien lajirunsauden ja Multiskaalaiset indeksit –ryhmän 

muuttujien välillä. Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät (p<0,01) korrelaatiot. Katkoviivalla korrelaatiot, joita ei ole lasket-

tu muuttujan pienen n-määrän takia. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa n-määrä jolla korrelaatiot on laskettu.  Lyhenteet on 

avattu taulukossa 1. 

 

FDs FDr LSra LSsha KNcnt KNra KPcnt KPra n 

Rekijoki DEM_2 -0,34 0,14 0,46 -0,22 -0,06 0,53 0,15 0,51 95 

Rekijoki DEM_25 0,31 -0,06 0,58 0,07 0,49 ------ 0,5 ------ 91 

Rokua DEM_2 0,33 -0,17 -0,01 0,04 0,25 -0,05 0,17 -0,34 87 

Rokua DEM_25 -0,23 0,23 -0,28 0,03 ------ ------ ------ ------ 95 
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5.2 Indeksien itsenäinen selityskyky ryhmittäin 

Taulukossa 15 on esitetty hierarkkisen osituksen tulokset Tilastolliset hajontaluvut -ryhmän osalta. 

Tummennetulla on merkitty tilastollisesti merkitsevät (p<0,05) tulokset, joiden perusteella voidaan 

arvioida millainen suhteellinen osuus muuttujalla on mallinnuksessa. Tässä yhteydessä kannattaa 

huomioida, että hierarkkisen osituksen tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen vaikuttavat yksittäi-

sen muuttuja suhteellinen selitysosuus, täyden mallin selittämä osuus koko kasvilajirunsauden vaih-

telusta ja n-määrä. GAM_D2 –sarakkeessa on ilmoitettu muuttujien yhteensä selittämä osuus kasvi-

lajirunsauden vaihtelusta epälineaariset suhteet huomioivalla GAM -menetelmällä mallinnettuna. 

Taulukon 15 perusteella Rekijoella on enemmän tilastollisesti merkitseviä tuloksia (16 / 18) 

kuin Rokualla (7 / 18). Indekseistä profiilikaarevuuden keskihajonta (PCsd) ja rinteen kaltevuuden 

vaihteluväli (Sra) ovat eniten selittäviä muuttujia, kun kaikkia alue-korkeusmalli –yhdistelmiä tar-

kastellaan yhdessä. Rekijoella (DEM_2 ja DEM_25) selitysvoima on tasaisemmin jakautunut eri 

muuttujille, kun Rokualla (DEM_2) se on keskittynyt profiilikaarevuuden keskihajonnalle ja rinteen 

kaltevuuden vaihteluvälille. Mallien kokonaisselitysaste (GAM_D2) on Rekijoen molemmilla kor-

keusmalleilla ja Rokuan DEM_2:lla samankaltainen (44,1% - 58,7%). Rokuan DEM_25 eroaa kol-

mesta muusta korkeusmallista kahdella tapaa: mallin kokonaisselitysaste on huomattavasti heikom-

pi (22,8% vs ~50%) eivätkä myöskään samat muuttujat nouse suhteellisesti yhtä tärkeiksi. 

Morfologiset indeksit-ryhmässä (taulukko 16) tilanne on GAM-mallin kokonaisselitysasteen 

suhteen samankaltainen kuin tilastollisten hajontalukujen ryhmässä: Rekijoella molemmilla korke-

usmalleilla sekä Rokualla DEM_2: lla selitysasteet ovat keskenään samaa suuruusluokkaa (35,8% - 

47,5%), mutta Rokualla DEM_25:lla selitysaste on selvästi muita malleja heikompi (17,9%). Indek-

sien välinen tarkastelu osoittaa että Rekijoen molemmilla korkeusmalleilla korkeuskäyrien pituus 

(COL) omasi suurimman suhteellisen osuuden selitysvoimasta ja 3D-pinta-alan suhde oli toiseksi 

tärkein yksittäinen selittäjä. Rokualla DEM_2:lla selvästi suurin suhteellinen osuus oli pienten 

 

Taulukko 15.Tilastollisten hajontalukujen suhteelliset itsenäiset selitysosuudet koko muuttujaryhmän selittämästä lajirun-

sauden vaihtelusta sekä GAM-mallilla saavutettu selitysaste (Deviance explained). Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät 

(p<0,05) hierarkisen osituksen tulokset.  Lyhenteet on avattu taulukossa 1. 

 

Hra 

Osuus 

% 

Hsd 

Osuus 

% 

Asd 

Osuus 

% 

Sra 

Osuus 

% 

Ssd 

Osuus 

% 

PCra 

Osuus 

% 

PCsd 

Osuus 

% 

RSTra 

Osuus 

% 

RSTsd 

Osuus 

% 

GAM 

D2 

Rekijoki DEM_2 11,9 13,6 0,5 14,5 12,3 8,2 16 11 12,1 44,1 

Rekijoki DEM_25 10,5 14,2 5,2 14,1 11,8 11,2 12 10,1 10,8 45,9 

Rokua DEM_2 6,3 2,8 2,4 27,9 10,3 6,1 27,2 8,2 8,8 58,7 

Rokua DEM_25 9,2 4,5 19 6,8 12,8 5,3 10,1 10,7 21,5 22,8 
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Taulukko 16. Morfologisten indeksien suhteelliset itsenäiset selitysosuudet koko muuttujaryhmän selittämästä lajirunsauden 

vaihtelusta sekä GAM-mallilla saavutettu kokonaisselitysaste (Deviance explained). Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät 

(p<0,05) hierarkisen osituksen tulokset. Katkoviivalla muuttujat, joita ei ole otettu mukaan tarkasteluun liian pienen n-

määrän takia. Lyhenteet on avattu taulukossa 1. 

 

COL AREAratio 

SU_5cnt 

& 

SU_3cnt 

SU_5cur 

& 

SU_3cur 

SU_19cnt 

& 

SU_9cnt 

SU_19cur 

& 

SU_9cur GAM_D2 

Rekijoki DEM_2 42,4 29,6 1,3 10,6 16,1 ------ 47,5 

Rekijoki DEM_25 53,2 35,8 6,5 ------ 4,4 ------ 35,8 

Rokua DEM_2 15 11,1 15 52,1 6,8 ------ 42,9 

Rokua DEM_25 51,7 14,8 15,9 ------ 17,6 ------ 17,9 

 

huippujen keskimääräisellä kaarevuudella (SU_5cur), ja jaetulla toisella sijalla olivat korkeuskäyri-

en pituus (COL) ja pienten huippujen lukumäärä (SU_5cnt). Kaikkia korkeusmalli-alue yhdistelmiä 

tarkasteltaessa yhtä selvästi tärkeintä muuttujaa ei voida nimetä: Korkeuskäyrien pituus tutkimus-

ruudussa (COL) saa kuitenkin tilastollisesti merkitseviä tuloksia kaikilla alue-korkeusmalli –

yhdistelmillä, joskin Rokuan DEM_2:lla sen suhteellinen osuus ei ole suurin.  

Ekologisten muuttujien itsenäiset selitysosuudet koko muuttujaryhmän selittämästä vaihtelus-

ta (taulukko 17) vastaavat pitkälti Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien tilannetta (taulukko 

13): Tilastollisesti merkitseviä tuloksia on auringon säteilyindeksin osalta Rokuan DEM_2:lla ja 

Rekijoen molemmilla korkeusmalleilla, kun taas topografisen kosteusindeksin osalta tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia ei ole kuin DEM_2:lla (Rokua TWIsd = 56,2% ja Rekijoki TWIra = 9%). Täl-

läkin muuttujaryhmällä Rekijoen korkeusmallien ja Rokuan DEM_2:n kaikkien muuttujien yhtei-

nen selitysaste (GAM_D2) on keskenään samaa suuruusluokkaa (37,0% - 40,9%), Rokua 

DEM_25:lla sen jäädessä selvästi muita pienemmäksi (10,9%). Indeksikohtaisen tarkastelun mu-

kaan molemmat auringon säteily-indeksit kattavat Rekijoella suurimman osan koko mallin seli-

tysosuudesta, kun taas Rokualla DEM_2:lla selvästi suurin on topografisen kosteusindeksin keski-

hajonta (TWIsd = 57,1%). Siten auringon säteilyindeksin vaihteluväli (SRADra) on kokonaistarkas-

telussa tärkein selittävä tekijä tässä ryhmässä. 

 
Taulukko 17. Ekologisten muuttujien suhteelliset itsenäiset selitysosuudet koko muuttujaryhmän selittämästä lajirunsauden 

vaihtelusta sekä GAM-mallilla saavutettu kokonaisselitysaste (Deviance explained). Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät 

(p<0,05) hierarkisen osituksen tulokset. Lyhenteet on avattu taulukossa 1. 

 

SRADra 

Osuus % 

SRADsd 

Osuus % 

TWIra 

Osuus % 

TWIsd 

Osuus % GAM_D2 

Rekijoki DEM_2 37,2 52,8 9 1 37 

Rekijoki DEM_25 48,3 44,8 5,8 1,1 40,9 

Rokua DEM_2 26,1 10,2 7,6 56,2 40,3 

Rokua DEM_25 47,5 44,5 5,8 2,3 10,9 
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Taulukko 18. Multiskaalaisten indeksien suhteelliset itsenäiset selitysosuudet koko muuttujaryhmän selittämästä lajirunsau-

den vaihtelusta sekä GAM-mallilla saavutettu kokonaisselitysaste (Deviance explained). Lihavoidulla tilastollisesti merkitse-

vät (p<0,05) hierarkisen osituksen tulokset. Katkoviivalla muuttujat, joita ei ole otettu mukaan tarkasteluun liian pienen n-

määrän takia. Lyhenteet on avattu taulukossa 1. 

 

FDs 

Osuus 

% 

FDr 

Osuus 

% 

LSra 

Osuus 

% 

LSsha 

Osuus 

% 

KNcnt 

Osuus 

% 

KNra 

Osuus 

% 

KPcnt 

Osuus 

% 

KPra 

Osuus 

% GAM_D2 

Rekijoki DEM_2 9,9 1,8 16,2 4 2,9 36,6 6,3 22,4 42,7 

Rekijoki DEM_25 22,1 2,7 25,7 1,3 22,2 ------ 25,9 ------ 48,1 

Rokua DEM_2 12,8 1,6 1,6 9,7 16,9 12,9 4,3 40,2 36,5 

Rokua DEM_25 24 38,5 33,3 4,1 ------ ------ ------ ------ 9,5 

 

Taulukossa 18 on esitetty multiskaalaisten indeksien suhteelliset selitysosuudet koko muuttujaryh-

män selittämästä vaihtelusta. Muihin indeksiryhmiin nähden tilastollisesti merkitseviä tuloksia on 

huomattavasti vähemmän, vain 8/26, eikä yhtä selvästi tärkeintä muuttujaa nouse esille kokonais-

tarkastelussa. Kuten korrelaatiotarkastelussakin (taulukko 14) Lifting Scheme –indeksin vaihteluvä-

li nousee tilastollisesti merkitseväksi kahdessa korkeusmalli-alue -yhdistelmässä. Myös residuaali-

topografian positiivisten klustereiden kokovaihtelu (KPra) saa kaksi tilastollisesti merkitsevää tulos-

ta. Muuttujaryhmän yhteinen selityskyky (GAM_D2) noudattaa samaa linjaa kuin aiemminkin: Re-

kijoen korkeusmallit ja Rokuan DEM_2 saavat keskenään samansuuruisia selitysasteita (36,5% - 

48,1%) ja Rokuan DEM_25 kohdalla selitysaste on huomattavasti heikompi (9,5%). 
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5.3 Itsenäisen selityskyvyn arviointi ryhmien välillä 

Ryhmien välistä arviointia varten jokaisesta topografisen heterogenian indeksiryhmästä valittiin 

vähintään yksi paras muuttuja, perustuen ensisijaisesti hierarkkisen osituksen tuloksiin (taulukko 15 

- taulukko 18), ja toissijaisesti korrelaatioihin (taulukko 11 - taulukko 14). Valitun kuuden muuttu-

jan välisen hierarkkisen osituksen tulokset ja muuttujien yhteinen selitysaste GAM -mallilla arvioi-

tuna on esitetty taulukossa 19. Kokonaisselitysasteen suhteen Rekijoen DEM_2 ja DEM_25 sekä 

Rokuan DEM_2 muodostavat oman kokonaisuutensa (selitysasteet 39,4% - 54,5%) ja Rokuan 

DEM_25:lla selitysaste on heikompi (23,1%). Rekijoella selitysasteet jakautuvat tasaisemmin eri 

muuttujien kesken, kun Rokualla (DEM_2) profiilikaarevuuden keskihajonta (PCsd) on selvästi 

tärkein muuttuja. Kokonaistarkastelussa kaikkien alue-korkeusmalli -yhdistelmien suhteen korkeus-

käyrien pituus ruudussa (COL) saa suurimmat suhteelliset selitysosuudet Rekijoen korkeusmalleilla 

ja Rokuan DEM_25:llä. Jos tarkastelussa huomioidaan vain Rekijoen korkeusmallit ja Rokuan 

DEM_2:n, tärkeimmän indeksin määrittäminen vaikeutuu, koska tällöin myös profiilikaarevuuden 

keskihajonta (PCsd) ja rinteen kaltevuuden vaihteluväli (Sra) ovat lähes tasavertaisessa asemassa. 

Taulukko 19. Kuuden parhaan topografisen heterogenian indeksin itsenäiset suhteelliset selitysosuudet koko ryhmän selittä-

mästä lajirunsauden vaihtelusta sekä GAM-mallilla saavutettu selitysaste (Deviance explained). Lihavoidulla tilastollisesti 

merkitsevät (p<0,05) hierarkisen osituksen tulokset. Katkoviivalla muuttujat, joita ei ole otettu mukaan tarkasteluun liian 

pienen n-määrän takia. Lyhenteet on avattu taulukossa 1. 

 

PCsd Sra COL SRADra LSra KPra GAM_D2 

Rekijoki DEM_2 18,9 21,8 24,4 15,8 8,8 10,4 45,9 

Rekijoki DEM_25 19,8 23,3 23,4 19,7 13,7 ------ 39,4 

Rokua DEM_2 35,6 16,2 12,1 14,4 6,4 15,2 54,5 

Rokua DEM_25 15,7 10,6 51,6 13 9,1 ------ 23,1 

 

 

5.4 Topografisten heterogenia-indeksien ja perinteisesti käytettyjen muuttujien vertailu:  

5.4.1 Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttujat 

Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttujien GAM-malli (lyhenteenä RSLU) optimoitiin AIC-arvon 

perusteella takaapäin poistaen. RSLU -malleihin valikoituneet muuttujat on esitetty liitteessä 7. Re-

kijoella malliin jäi selvästi vähemmän muuttujia (5 ja 5) kuin Rokualla (DEM_2 = 10 ja DEM_25 = 

11); erot saman alueen mallien muuttujamäärissä johtuvat aineistojen eri n-määristä. Taulukko 20 

esittää maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttuja GAM–mallin selitysasteet (RSLU D2) ja selitysas-

teen muutokset kun malliin lisätään topografisen heterogenian indeksejä yksi kerrallaan (RSLU + 

…..). RSLU + HP6 kohdassa on ilmoitettu selitysasteen muutos kun malliin lisätään kaikki kuusi  
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Taulukko 20. Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttuja –mallin selitysaste (RSLU D2), sekä selitysasteen paraneminen (%) 

kuudella parhaalla topografisen heterogenian indeksillä yksittäin malliin lisättynä (RSLU +). Kaksi oikean puoleista saraket-

ta ovat kaikkien kuuden heterogenian indeksin tuoma selitysasteen lisäys (RSLU + HP6) sekä tästä mallista AIC-arvon pe-

rusteella optimoidun mallin selitysaste (RSLU + HP6 Op. D2). Tummennetulla on merkitty tilastollisesti merkitsevät (p<0,05) 

selitysasteen lisäykset. Katkoviivalla muuttujat, joita ei ole otettu mukaan tarkasteluun liian pienen n-määrän takia. Lyhen-

teet on avattu taulukossa 1.   

  

RSLU 

+   

 

RSLU 

D2 

+  

PCsd 

+  

Sra 

+  

COL 

+ SRAD-

ra 

+  

LSra 

+ 

KPra 

RSLU  

+  

HP6 

RSLU  

& 

HP6 Op. 

D2 

Rekijoki DEM_2 53,5 1,7 1,9 0,9 0,3 0 0 2,9 54,8 

Rekijoki DEM_25 53,5 0,9 0,4 1,5 0,3 0,6 ------- 2,3 53,3 

Rokua DEM_2 62,8 2,9 4,3 2 3,1 0,8 4,4 8,4 69,7 

Rokua DEM_25 62,9 1,4 2,6 2,1 2,1 1,4 ------ 4,9 67,2 

 

topografisen heterogenian muuttujaa. Tästä mallista on edelleen optimoitu AIC -kriteerin perusteel-

la malli (RSLU + HP6 Op.) jonka kokonaisselitysaste on oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa. Tau-

lukon perusteella kaukokartoitus- ja maankäyttömuuttuja -mallien selitysasteet olivat hyviä sekä 

Rekijoella (53,5%) että Rokualla (62,8% ja 62,9%) (taulukko 20). Topografisen heterogenian in-

deksien tuomaa selitysvoiman lisäystä verrattaessa profiilikaarevuuden keskihajonnan (PCsd) tai 

rinteen kaltevuuden vaihteluvälin (Sra) lisääminen yksittäin malliin lisää mallin selityskykyä tilas-

tollisesti merkitsevästi kolmessa tapauksessa neljästä. Näiden kahden muuttujan selitysasteen lisä-

yksien keskiarvot ovat testatuista muuttujista korkeimmat. Lähtökohtaisesti Rekijoella RSLU-

mallin selitysaste on noin 10% pienempi kuin Rokualla. Verrattaessa alkuperäistä kaukokartoitus- ja 

maankäyttömuuttuja –mallia sekä optimoitua mallia, jossa on myös topografisen heterogenian 

muuttujia mukana (”RSLU D2” vs. ”RSLU+HP6 Op. D2”), on alueiden välillä eroa: Rokualla mal-

lin selitysaste kasvaa selvästi molemmilla korkeusmalleilla, kun taas Rekijoella mallin selitysaste 

kasvaa hiukan (DEM_2) tai ei muutu tilastollisesti merkitsevästi (DEM_25). 

Optimoitujen mallien hierarkkisen osituksen tulokset on esitetty ohessa (taulukko 21).  

Taulukko 21. Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttujien sekä kuuden parhaan topografisen heterogenian indeksin optimoi-

tujen mallien (RSLU + HP6 Op.)  hierarkkisen osituksen tulokset. Rokuan malleista on ilmoitettu vain muuttujien koko-

naismäärä ja kokonaisselitysaste (D2). Lihavoidulla tilastollisesti merkitsevät (p<0,05) hierarkkisen osituksen tulokset. D2-

sarakkeessa tilastollinen merkitsevyys on testattu selitysasteen paranemisena suhteessa alkuperäiseen RSLU-malliin. Lyhen-

teet on avattu taulukossa 1.   

 

BRIsd Rak Niityt H-Kasv. PCsd COL Muuttujien lkm D2 

Rekijoki DEM_2 34,3 4,3 14,4 6,2 40,7  5 54,8 

Rekijoki DEM_25 35,8 5,6  5,7  52,9 4 53,3 

Rokua DEM_2 ----- ----- ----- ----- ------ ----- 13 69,7 

Rokua DEM_25 ----- ----- ----- ----- ------ ----- 15 67,2 
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Optimoituihin malleihin (RSLU + HP6 Op.) jääneet muuttujat on esitetty liitteessä 8. Optimoituihin 

malleihin jäi Rekijoella 5 (DEM_2) ja 4 (DEM_25) muuttujaa, kun taas Rokualla malleihin jäi 

huomattavasti enemmän muuttujia (DEM_2 = 13, DEM_25 = 15). Rokuan korkeusmallien osalta 

hierarkkista ositusta ei voitu suorittaa, koska malleissa oli liikaa muuttujia (käytetty algoritmi kyke-

nee suorittamaan hierarkkisen osituksen maksimissaan 12 :lle muuttujalle, ja yli 9 muuttujan ana-

lyysi saattaa tuottaa virheellisiä tuloksia, ks. Walsh & Mac Nally 2013). Hierarkkisen osituksen 

perusteella Rekijoen molemmissa malleissa topografiset heterogenian indeksit (PCsd ja COL) 

omaavat suurimman itsenäisen selitysosuuden, kirkkauden keskihajonnan ollessa molemmissa mal-

leissa toiseksi tärkein muuttuja (taulukko 21). 

 

5.4.2 Topografiset keskiarvomuuttujat 

Topografisten keskiarvomuuttujien (ToKe) AIC -optimoituihin malleihin jääneet muuttujat on esi-

tetty liitteessä 9. Rekijoen DEM_2:n malliin jäi 4 muuttujaa, kun taas DEM_25:lla muuttujia jäi 

vain 2. Rokualla tilanne oli päinvastainen: DEM_2:n malliin jäi 5 muuttujaa ja DEM_25:lla muuttu-

jia jäi malliin 7. Kaiken kaikkiaan topografisia keskiarvomuuttujia on 7, eli Rokuan DEM_25:n 

tapauksessa mallista ei optimoinnissa poistunut yhtään muuttujaa. 

Oheisessa taulukossa (taulukko 22) on esitetty topografisten keskiarvomuuttujien mallin seli-

tysaste (ToKe D2) ja selitysasteen lisäykset, kun malliin lisätään topografisia heterogenian indekse-

jä yksi kerrallaan (Toke+…). ToKe + HP6 –sarakkeessa on ilmaistu selitysasteen lisäys, kun alku-

peräiseen ToKe –malliin on lisätty kaikki kuusi heterogenian indeksiä. Oikeanpuolimmainen sarake 

ilmaisee tästä mallista edelleen AIC -optimoidun mallin selitysastetta (ToKe & HP6 Op. D2). Tau- 

 

Taulukko 22. Topografiset keskiarvomuuttujat –mallin selitysaste (ToKe D2), sekä selitysasteen paraneminen (%) kuudella 

parhaalla topografisen heterogenian indeksillä yksittäin malliin lisättynä (ToKe +…). Kaksi oikean puoleista saraketta ovat 

kaikkien kuuden heterogenian indeksin tuoma selitysasteen lisäys (ToKe + HP6) sekä tästä mallista AIC-arvon perusteella 

optimoidun mallin kokonaisselitysaste (ToKe+ HP6 Op. D2). Tummennetulla on merkitty tilastollisesti merkitsevät (p<0,05) 

selitysasteen lisäykset. Katkoviivalla muuttujat, joita ei ole otettu mukaan tarkasteluun liian pienen n-määrän takia. Lyhen-

teet on avattu taulukossa 1. 

  

ToKe 

+   

 

ToKe 

D2 

+  

PCsd 

+  

Sra 

+  

COL 

+ SRAD-

ra 

+  

LSra 

+ 

KPra 

ToKe  

+  

HP6 

ToKe  

& 

HP6 Op. 

D2 

Rekijoki DEM_2 48,1 3,1 2,8 1,2 1 2,1 2 6,2 53 

Rekijoki DEM_25 35,4 1,2 2,2 0 3,7 1,5 ------- 4,6 38,9 

Rokua DEM_2 48,1 6,7 4,9 0,2 4 2,3 0 14,4 62,3 

Rokua DEM_25 49,8 1,1 0 0,4 0,5 1,6 ------- 6,5 57 
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lukon perusteella kaikkien korkeusmalli-alue yhdistelmien lähtöselitysaste topografisilla keskiar-

vomuuttujilla on hyvin samankaltainen: ainoastaan Rekijoen DEM_25 poikkeaa joukosta heikom-

malla selitysasteella. Malliin lisättyjen heterogenian indeksien osalta tilastollisesti merkitseviä seli-

tysasteen lisäyksiä ei ole lainkaan korkeuskäyrien pituus –muuttujalla (COL) eikä myöskään resi-

duaalitopografian positiivisten klustereiden vaihteluvälillä (KPra). Tilastollisesti merkitsevien seli-

tysasteiden lisäyksien keskiarvo on suurin profiilikaarevuuden keskihajonnalla (PCsd) ja toiseksi 

suurin rinteen kaltevuuden vaihteluvälillä (Sra). Selitysasteet alkuperäisestä keskiarvomuuttujamal-

lista optimoituun keskiarvo-heterogenia -muuttujien malliin verrattuna (ToKe D2 vs. ToKe & HP6 

op. D2) nousevat kaikilla korkeusmalli-alue –yhdistelmillä. Rekijoella selitysasteen nousu on mal-

tillisempaa (DEM_2 = +4,9% ja DEM_25 = +3,5%), kun taas Rokualla selitysaste nousee enemmän 

(DEM_2 = +14,2% ja DEM_25 = +7,2%).  

Topografisten keskiarvo- ja heterogeniamuuttujien optimoituun malliin (ToKe & HP6 Op.) 

jääneet muuttujat on esitetty liitteessä 10. Optimoidun mallin hierarkkisen osituksen tulokset on 

esitetty oheisessa taulukossa (taulukko 23). Muuttujittain tarkasteltuna Rekijoen DEM_2:n mallin 

selittämästä vaihtelusta muodostavat yhteensä ~75% profiilikaarevuuden keskihajonta (PCsd), rin-

teen kaltevuuden vaihteluväli (Sra) ja rinteen kaltevuuden keskiarvo (Sm), kukin noin 25%. Rekijo-

en DEM_25:n mallissa ovat mukana rinteen kaltevuuden keskiarvo (Sm) ja lisäksi auringon säteily- 

 

Taulukko 23. Hierarkkisen osituksen tulokset topografisten keskiarvomuuttujien ja kuuden parhaan heterogenia-indeksin 

optimoidun mallin osalta (ToKe + HP6 Op). D2-rivillä on optimoidun mallin kokonaisselitysaste. Lihavoidulla tilastollisesti 

merkitsevät (p<0,05) hierarkkisen osituksen tulokset. D2-sarakkeessa tilastollinen merkitsevyys on testattu selitysasteen 

paranemisena suhteessa alkuperäiseen ToKe -malliin. Lyhenteiden merkitykset ks. Taulukko 1 

 Rekijoki_DEM_2 Rekijoki_ DEM_25 Rokua_ DEM_2 Rokua_ DEM_25 

Hm   32,8 56,2 

Am   5,7 6,6 

Sm 27,4 52,0 4,6  

PCm 8,4   3,3 

RSTm 3,4   1,6 

TWIm   16,5 2,0 

SRADm   1,5 1,0 

PCsd 23,3  19,3 3,7 

Sra 24,9  14,8 4,5 

COL    10,7 

SRADra  48,0  6,8 

LSra 12,6  4,8 3,6 

KPra     

Muuttujien lkm mallissa 6 2 8 11 

D2 53,0 38,9 62,3 57,0 
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indeksin vaihteluväli (SRADra), joiden suhteelliset osuudet mallissa jakautuvat tasan. Rokualla 

keskimääräinen korkeus (Hm) on tärkein selittävä muuttuja molempien korkeusmallien tapauksessa. 

Rokuan DEM_2:n mallissa jaetulla toisella sijalla keskenään likimain yhtä merkittävät muuttujat (á 

~ 15-20%)  ovat kosteusindeksin keskiarvo (TWIm) profiilikaarevuuden keskihajonta (PCsd) ja 

rinteen kaltevuuden vaihteluväli (Sra). Rekijoella optimoituihin malleihin jäi vähemmän muuttujia 

(DEM_2 = 6, DEM_25 = 2) kuin Rokualla (DEM_2 = 8 ja DEM_25 = 11). 

 

5.5 Topografisen keskiarvo- ja vastaavien heterogenia –muuttujien vertailu 

Taulukko 24 sisältää hierarkkisen osituksen tulokset ja täyden GAM -mallin selitysasteen (D2) to-

pografiselle keskiarvo- ja vastaaville hajontaluvuille indekseittäin laskettuna. Taulukon perusteella 

korkeutta kuvaavista tunnusluvuista tutkimusruudun keskikorkeus (Hm) oli selvästi tärkein muuttu-

ja Rokualla liki 90% suhteellisella selitysosuudella, kun taas Rekijoella korkeuden keskihajonta ja 

vaihteluväli (Hsd ja Hra) saivat noin 50% ja 40% suhteelliset selitysosuudet molemmilla korkeus-

malleilla. Rinteen suunta sai selvästi muista muuttujista poiketen heikompia mallin kokonaisseli-

tysasteita kaikilla korkeusmalli-alue yhdistelmillä. DEM_2:n kohdalla rinteen keskimääräinen suun-

ta (Am) on tärkein selittävä tekijä, kun taas DEM_25:n tapauksessa vaihteluväli tai keskihajonta 

ovat tärkeämpiä. Rinteen kaltevuus –muuttujan suhteelliset selitysosuudet jakautuvat hyvin tasaises-

ti keskiarvon, vaihteluvälin ja keskihajonnan suhteen. Ainoastaan Rokuan DEM_25 poikkeaa selke-

ästi tästä trendistä kaltevuuden keskiarvon ollessa ainoa tilastollisesti merkitsevä tulos.  

Profiilikaarevuudella keskihajonta oli selvästi tärkein tunnusluku DEM_2:n tapauksissa 

(taulukko 24). DEM_25:n suhteen Rekijoella vaihteluväli ja keskihajonta olivat lähes yhtä merkit-

täviä (45% ja 47,4%) ja Rokualla profiilikaarevuuden keskiarvo oli ainut tilastollisesti merkitsevä 

tulos. Residuaalitopografian mallien kokonaisselitysasteet olivat Rokualla selvästi alhaisempia kuin 

Rekijoella: myös hierarkkisen osituksen tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä vain Rekijoella. 

Rekijoen aluetta tarkasteltaessa residuaalitopografian keskihajonta sai hieman suurempia suhteelli-

sia selitysosuuksia (47,7% ja 43,7%) kuin vaihteluväli (41,1% ja 40,5%).  

Ekologisista indekseistä topografisella kosteusindeksillä keskiarvo oli suhteellisen seli-

tysosuuden perusteella tärkein selittävä tekijä Rekijoen molemmilla korkeusmalleilla (DEM_2 = 

51,8% ja DEM_25 = 71,7% (taulukko 24). Rokualla vain DEM_2 osalta tulokset olivat tilastollises-

ti merkitseviä, ja kosteusindeksin keskihajonta osoittautui tärkeimmäksi selittäväksi tekijäksi. Au-

ringon säteilyindeksin keskiarvo oli heikoimmin selittävä tekijä kaikilla korkeusmalli-alue yhdis-

telmillä. Tärkein tunnusluku tämän indeksin osalta oli Rekijoen DEM_2:lla keskihajonta (50,6%), 

DEM_25:lla ja Rokuan DEM_2:lla vaihteluväli (48,2% ja 64,5%).  
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Taulukko 24. Keskiarvo- ja heterogeniamuuttujan välisen hierarkkisen osituksen tulokset. Lihavoidulla tilastollisesti merkit-

sevät (p<0,05) hierarkkisen osituksen tulokset. D2-rivillä on mallin kokonaisselitysaste. Lyhenteiden merkitykset ks. Tauluk-

ko 1. 

  Rekijoki 

DEM_2 

Rekijoki_ 

DEM_25 

Rokua 

 DEM_2 

Rokua_ 

DEM_25 

 

Korkeus 

Hm 13,3 12,6 89,4 89,1 

Hra 39,4 37,3 7,5 7,2 

Hsd 47,3 50,1 3,2 3,7 

D2 35,8 32,5 44,6 44,1 

 

Rinteen suunta 

Am 96,4 27 72,1 34,2 

Ara 0 57,5 26,1 16 

Asd 3,6 15,5 1,8 49,7 

D2 14,4 23,2 10,7 11,4 

 

Rinteen kaltevuus 

Sm 36 34,1 39,8 46,3 

Sra 33,6 34,9 42,6 27 

Ssd 30,4 31 17,6 26,8 

D2 42 39,2 33,8 13,5 

 

Profiilikaarevuus 

PCm 14,8 7,6 21,5 46,3 

PCra 30,4 45 10,6 23,6 

PCsd 54,8 47,4 67,9 30 

D2 40 35,6 46,7 15,4 

 

Residuaalitopografia 

RSTm 11,2 15,8 35,9 23 

RSTra 41,1 40,5 25,6 37,9 

RSTsd 47,7 43,7 38,6 39,1 

D2 39,8 35,5 22 11,2 

 

Topografinen  

kosteusindeksi 

TWIm 51,8 71,7 36,6 28,4 

TWIra 26,1 16,5 16,4 49,4 

TWIsd 22,1 11,9 47 22,2 

D2 38,7 40,2 33,6 15,6 

 

Säteilyindeksi 

SRADm 10,9 8,6 0,5 7,9 

SRADra 38,5 48,2 64,5 44,8 

SRADsd 50,6 43,1 35 47,3 

D2 37,5 37,1 35,8 12,2 
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6. TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

6.1 Korkeusmallien vaikutus laskettuihin indekseihin 

Teoreettisen taustan perusteella voidaan olettaa, että käytettyjen kahden erityyppisen korkeusmallin 

välillä on olennaista eroa niiden spatiaalisessa resoluutiossa ja varsinaisessa korkeustiedon tarkkuu-

dessa (Oksanen & Sarjakoski 2006:349-350, Vaze ym. 2010:1091). Tämän eron voidaan olettaa 

näkyvän korkeusmalleissa ja niiden pohjalta lasketuissa indekseissä paitsi satunnaisena tilastollise-

na kohinana, myös systemaattisen kaltaisina artefakteina (Oksanen & Sarjakoski 2006:363). Erityi-

sesti tämä koskee geomorfologisia muodostumia ja mikrotopografista vaihtelua, jotka ovat liian 

pieniä jotta ne voisivat kuvautua DEM_25:n karkeammassa resoluutiossa (Camathias ym. 

2013:547, Pradervand ym. 2014:89, kuva 3,kuva 10)  

Spatiaalis-tilastollisen mallintamisen lähtöoletus on, että selittävinä tekijöinä käytetään muut-

tujia, jotka ovat joko syy-seuraus –suhteessa mallinnettavan ilmiön (tässä kasvilajirunsauden) kans-

sa, tai vähintäänkin korreloivat sen kanssa (Elith & Leathwick 2009:678-679). Tämä tarkoittaa, että  

 

 

Kuva 10. Esimerkit korkeusmalleista Rekijoen lajirikkaimman tutkimusruudun ja Rokuan toiseksi lajirik-

kaimman tutkimusruudun ympäriltä: a) Rekijoki DEM_2, b) Rekijoki DEM_25, c) Rokua DEM_2 ja d) Rokua 

DEM_25. Jokaisen esimerkkialueen koko on 1500m x 1500m. Korkeuseroja on liioiteltu visualisoinnin paranta-

miseksi. Tutkimusruutu (500m x 500m) on kuvissa punaisella. 
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selittävistä tekijöistä pitää saada tietoa oikeassa mittakaavassa suhteessa mallinnettavan ilmiön 

esiintymiseen. Edellä mainitut erot korkeusmallien tarkkuudessa saattavat aiheuttaa sen, ettei kasvi-

lajirunsauteen vaikuttavista tekijöistä saada tietoa ilmiön kannalta oikeassa mittakaavassa. Toisin 

sanoen, topografiset kohteet jotka todellisuudessa vaikuttavat kasvilajirunsauteen, saattavat jäädä 

pienen kokonsa vuoksi näkymättä karkeamman resoluution DEM_25:ssa, tai toisaalta sekoittua 

DEM_2:n tarkasta resoluutiosta aiheutuvaan tilastolliseen kohinaan. 

Korkeusmalliaineistojen visuaalisen tarkastelun perusteella osoittautui, että molemmat laser-

keilaukseen pohjautuvat DEM_2 –korkeusmallit näyttäisivät kuvaavan maaston topografiaa ilman 

selvästi havaittavia artefakteja (kuva 10). Samankaltaiseen tulokseen ovat päätyneet myös Oksanen 

& Sarjakoski (2006:349). Stereoilmakuvatulkituista korkeusmalleista Rekijoen DEM_25 :lla oli 

muutamia artefakteja, kun taas Rokualla niitä oli selvästi runsaammin (kuva 3 ja kuva 10). 

Kasvilajirunsauden ja laskettujen topografisen heterogenian indeksien korrelaatiotarkastelun 

perusteella (taulukko 11 - taulukko 14) tilanne eroaa alueiden välillä selvästi. Rekijoella 

DEM_25:sta lasketut indeksit saavat joko yhtä voimakkaita tai osin jopa voimakkaampia korrelaa-

tioita kuin DEM_2 osalta. Rokualla DEM_2 -pohjaiset indeksit saavat huomattavasti vähemmän 

tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita kuin DEM_25, mutta DEM_25 korrelaatioarvot ovat pää-

osin heikkoja ja suunnaltaan negatiivisia. Tämä poikkeaa täysin kolmen muun alue-korkeusmalli –

yhdistelmän saamista tuloksista ja samalla myös teoreettisesta perustasta, jossa hypoteesina ovat 

positiiviset korrelaatiot topografisen heterogenian ja kasvilajirunsauden välillä (Lundholm 2009). 

Tämän vuoksi Rokuan DEM_25:n tapauksessa saatujen korrelaatioiden luotettavuus ja niiden ai-

heutuminen todellisista syy-seuraus –suhteista onkin kyseenalaista. Muuttujaryhmittäin tehtyjen 

GAM -mallien selitysasteet (taulukko 15 - taulukko 18) tukevat korrelaatiotarkastelun tuloksia: Re-

kijoella mallien selitysasteet ovat DEM_25:lla samoja tai jopa hieman korkeampia kuin DEM_2:lla. 

Rokualla tilanne on sama kuin korrelaatiotarkastelun perusteella voidaan odottaa: mallien selitysas-

teet ovat huomattavasti pienempiä DEM_25 –pohjaisilla indekseillä mallinnettaessa (selitysasteet 

~10-20%) kuin muilla korkeusmalli-alue –yhdistelmillä (selitysasteet ~ 40-50%). 

Sama ilmiö havaitaan myös topografisen heterogenian indeksien sekä maankäyttö- ja kauko-

kartoitusmuuttujien ja topografisten keskiarvomuuttujien kohdalla malleihin valikoituneiden muut-

tujien määrässä (taulukko 21 ja taulukko 23). Rekijoen DEM_25:lla malleihin jää AIC -

optimoinnissa hieman vähemmän muuttujia kuin DEM_2:lla, selitysasteiden ollessa silti kohtalai-

sen hyviä molemmilla korkeusmalleilla. Rokualla DEM_25:n tapauksessa mallin AIC -

optimoinnissa ei poistu muuttujia, vaan malli jää täydeksi. DEM_2:lla mallista poistuu muutama 

muuttuja, mutta niitä jää kuitenkin huomattavasti enemmän kuin Rekijoella (13 vs. 5 ja 8 vs. 6). 

Tämä saattaa olla seurausta tilanteesta, jossa kasvilajirunsauteen vaikuttaisi Rokualla useampi eri-
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tyyppinen ympäristötekijä kuin Rekijoella. Tällöin nämä useammat ympäristötekijät kuvautuisivat 

useampaan laskettuun indeksiin, eikä ko. indeksejä voitaisi siksi poistaa mallista. Toinen, ja samalla 

todennäköisempi syy on se, että tehty tilastollinen malli on ylisovittunut ja liian monimutkainen 

suhteessa n-määrään (Heikkinen ym. 2006: 763), eikä AIC –optimointi kykene siksi tunnistamaan 

tai poistamaan siitä turhia muuttujia.  

Yleistäen voitaisiin olettaa, että karkeammalla resoluutiolla ja heikommalla tarkkuudella ole-

vasta korkeusaineistosta (DEM_25) lasketut indeksit sisältäisivät enemmän virheitä kuin 

DEM_2:sta lasketut indeksit (esim. Vaze ym. 2010). Tämän voisi olettaa johtavan siihen, että tutki-

tun ilmiön taustalla olevien syy-seuraus-suhteiden havaitseminen DEM_25:lla tuotetusta aineistosta 

olisi vaikeampaa. Tätä ei kuitenkaan havaittu molempien tutkimusalueiden osalta, ainakaan tässä 

työssä käytetyllä tarkastelutavalla, joka pohjautuu erillisen vastemuuttujan (kasvilajirunsauden) ja 

korkeusmallista laskettujen indeksien väliseen vertailuun. Camathias ym. 2013 saivat tuloksia, joi-

den mukaan hienomman resoluution (1m) laserkeilattua korkeusmallia käyttämällä kasvien levin-

neisyyksiä ennustavien mallien selityskyky kasvoi selvästi. Heidän mukaansa tämä oli kuitenkin 

voimakkaasti riippuvaista alueellisista tekijöistä (suur-ilmasto, suur-topografia), ja he havaitsivatkin 

mallien selitysasteen lisääntyneen erityisesti suuren mittakaavan vaihtelun suhteen homogeenisilla 

alueilla. Lassueur ym. (2006) havaitsivat laserkeilatun (1m resoluutio) ja stereoilmakuvatulkintaan 

perustuvan korkeusmallin (25m resoluutio) omaavan keskimäärin saman selityskyvyn kasvilajien 

levinneisyyksiä mallinnettaessa. Kuitenkin laserkeilatusta korkeusmallista laskettuna erityisesti rin-

teen pohjoisuus-muuttujan havaittiin parantavan levinneisyysmalleja (verrattuna 25m resoluutiosta 

laskettuun indeksiin). Molempien tutkimusten tulokset tukevat tässä saatuja tuloksia, joiden mukaan 

paitsi korkeusmallin tarkkuus, myös alueelliset tekijät vaikuttavat voimakkaasti havaittuihin yhte-

yksiin ja mallien selitysasteisiin. 

Näiden tulosten pohjalta ei voida esittää selkeästi että jompikumpi kahdesta käytetystä korke-

usmallityypistä antaisi molemmilla alueilla systemaattisesti luotettavampia tuloksia kuin toinen. 

Kuitenkin DEM_2 –korkeusmalleista lasketut indeksit osoittautuivat molemmilla alueilla 

DEM_25:sta laskettujen indeksien kanssa joko lähes yhtä luotettaviksi (Rekijoki) tai selkeästi pa-

remmiksi (Rokua). Tämän vuoksi laserkeilattua hienoresoluutioista korkeusmallia voisi siten pitää 

parempana vaihtoehtona lähtöaineistoksi maisematason biodiversiteettia mallinnettaessa.  
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6.2 Erot indeksien selityskyvyssä Rekijoen ja Rokuan välillä 

 

Vaikka spatiaalinen mallintaminen pohjautuu systemaattisten komponenttien tunnistamiselle aineis-

tosta ja teoreettisesti perusteltujen mallien käyttämiselle, on se kuitenkin aina voimakkaasti riippu-

vainen myös aluekohtaisista tekijöistä. Tässä tapauksessa tutkimusalueet sijaitsevat yli 450km pääs-

sä toisistaan ja eroavat toisistaan ympäristöolosuhteiden, maankäytön, geomorfologian sekä kasvien 

lajirunsauden osalta. Tämän perusteella voidaan olettaa, että lasketut indeksit antavat erilaisia tulok-

sia alueiden välillä. 

Kuten edellä todettiin, erot korkeusmallien välillä (DEM_2 vs. DEM_25) eivät olleet syste-

maattisia alueiden välillä tarkasteltaessa. Osaltaan syynä tähän saattavat olla myös alueelliset erot 

Rekijoen ja Rokuan geomorfologiassa ja maaperän geologisissa ominaisuuksissa. Rekijoella kasvi-

lajirunsaus on selvästi keskittynyt jokiuomaston varrelle (Luoto 2002, kuva 4), joka on riittävän iso 

geomorfologinen muodostuma kuvautuakseen myös DEM_25:n karkeammassa resoluutiossa. Kas-

vilajimäärältään pienimmät tutkimusruudut taas sijaitsevat tasaisilla peltoalueilla, jotka edustavat 

topografisesti homogeenisia alueita ja myös nämä kohteet kuvautuvat DEM_25 –korkeusmallissa. 

Haavisto ym. (1980:8) mukaan alueen maaperä on suurimmilta osin (83% pinta-alasta)  tasalaatuis-

ta hienosedimenttitasankoa, minkä vuoksi kasvilajien runsaus ei juurikaan vaihtele alueen sisällä 

geologisista tekijöistä johtuen. Geologia ei ole sekoittava tekijä topografian ja kasvilajirunsauksien 

välisiä yhteyksiä havainnoitaessa, ja korrelaatiot kasvilajirunsauden ja topografisten muodostumien 

välillä ovatkin siksi selkeitä sekä DEM_2:n että myös DEM_25:n tapauksessa (vrt. Rokua).  

Rokualla kasvilajirunsaimmat tutkimusruudut ovat samoin keskittyneet voimakkaasti jokiuo-

mien läheisyyteen (Malinen 2012:53, kuva 5). Rekijoen alueesta poiketen pienimmät kasvilajirun-

saudet sijaitsevat ravinneköyhällä ja kuivalla Rokuanvaaran harjualueella (Aartolahti 1973:36, kuva 

5), missä topografinen vaihtelevuus on kuitenkin suppakuoppien ja dyynien ansiosta suurta useilla 

indekseillä mitattuna. Myös Malinen (2012: 45) havaitsi, että Rokuan alueella kasvilajirunsauden 

kanssa korreloivat negatiivisesti glasifluviaalisten (rs = -0,597) ja eolisten (rs = -0,515) prosessien 

tuottamat [ravinneköyhät ja kuivat] muodostumat, kun taas fluviaalisten prosessien tuottamat muo-

dostumat korreloivat kasvilajirunsauden kanssa positiivisesti (rs = 0,422). Tilanne on tämän tutki-

muksen korrelaatiotarkastelun kannalta ongelmallinen, sillä kasvilajirunsauteen olennaisesti vaikut-

tava tekijä, maaperän geologia, jakaa alueen siten selvästi kahteen hyvin erityyppiseen ala-

alueeseen. Vaikka DEM_25 kykenee kuvaamaan Rokualla osan jokiuomista ja suurimman osan 

Rokuanvaaran harjualueen suurista geomorfologisista muodostumista, ei näiden topografisten koh-

teiden välille voida tehdä eroa laskettujen indeksien perusteella. Tästä seuraa, ettei myöskään kasvi-

lajirunsauden ja topografisen heterogenian välillä havaittu DEM_25:lla positiivisia korrelaatioita 
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(taulukko 11 - taulukko 14). Rokuan DEM_2:n tapauksessa tilanne on erilainen, sillä tarkemman 

korkeustiedon ja pienemmän resoluutionsa ansiosta siitä lasketuissa indekseissä kuvautuu erityisesti 

mikrotopografinen vaihtelu ja teräväpiirteiset raviinialueet (ks. taulukko 10: tyyppiesimerkit Roku-

alla havaitusta topografisesta vaihtelevuudesta). 

Maankäytön suhteen Rekijoella ihmistoiminnan ohjaava vaikutus on selvästi havaittavissa: 

laajat tasankoalueet on otettu lähes kokonaan koneellisen tehomaatalouden käyttöön (Kontula ym. 

2000:11, Roose 2013), ja vain vaikeasti hyödynnettävissä jyrkkärinteisissä jokilaaksoissa on säily-

nyt lajirikkaita lehtimetsävaltaisia alueita ja perinnebiotooppeja. Ilmiö vahvistaa tässä työssä havait-

tuja topografisen heterogenian ja kasvilajirunsauden välisiä korrelaatioita: topografisesti vaihtelevat 

alueet ovat saaneet jäädä tehomaataloudelta rauhaan, ja ovat siksi säilyttäneet monipuolista kasvila-

jistoa suosivat erikoispiirteensä. Alueen kasvilajirunsautta ennustavissa malleissa onkin havaittu 

juuri jokilaakson maankäyttöä kuvaavien maankäyttöluokkien selittävän kasvilajirunsautta hyvin, ja 

vastaavasti maanviljelysalueiden maankäyttöä kuvaavien luokkien omaavan negatiivisen yhteyden 

kasvilajirunsauden kanssa (Luoto 2002). 

Rokualla ihmistoiminnan ohjaama maankäyttö on selvästi vähäisempää ja myös luonteeltaan 

erilaista kuin Rekijoella. Alue on suurelta osin metsätalouskäytössä, lukuun ottamatta muutamia 

maatalousalueita Oulujoen läheisyydessä (Malinen 2012:24). Rokualla ihmistoiminnan voimak-

kaammin muokkaamien maankäyttötyyppien (rakennetut alueet, maatalousalueet) vaikutus kasvila-

jirunsauteen ei siten ole kasvilajirunsautta rajoittava tekijä kuten Rekijoella, vaan ennemminkin se 

lisää paikallista lajirikkautta. Tätä tukevat Malinen (2012: 46) saamat tulokset: kasvilajirunsaus 

korreloi positiivisesti peltojen pinta-alan kanssa (rs = 0,552). Alueen geologinen kahtiajako ravin-

neköyhään ja kuivaan harju-alueeseen sekä kosteampaan ja ravinteikkaampaan jokilaakson aluee-

seen näkyy myös maankäyttötyyppien ja kasvilajirunsauksien korrelaatioissa (Malinen 2012:46): 

Havumetsien pinta-alan korrelaatio oli melko voimakasta ja negatiivista kasvilajirunsauden kanssa 

(rs = -0,665) kun taas lehti-sekametsien pinta-alan ja kasvilajirunsauden välinen korrelaatio oli mel-

ko voimakasta ja positiivista (rs = 0,753). Edelleen tilastollisen vaihtelun ositus -

analyysimenetelmän perusteella on osoittautunut, että maankäyttömuuttujat ovat ryhmänä tärkein 

kasvilajirunsautta selittävä tekijä: niiden kokonaisselitysaste noin 77,2% alueen kasvilajirunsauden 

vaihtelusta (Malinen 2012:48). Rokualla maankäytön vaikutus tämän tutkimuksen tuloksiin on siten 

samankaltainen kuin geologian osalta havaittiin. Alueen voimakas jakautuminen kahteen erityyppi-

seen ala-alueeseen heikentää havaittuja korrelaatioita, ja vaikeuttaa varsinaisten syy-seuraus –

suhteiden erottamista niiden perusteella. 

Rekijoki ja Rokua eroavat toisistaan myös kasvimaantieteellisesti. Rekijoen alue sijaitsee he-

miboreaalisen ja eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeiden rajalla, kun taas Rokuan alue kuuluu 
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keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen (Hämet-Ahti 1988). Tämän vuoksi myös havaitut kasvilajirun-

saudet ovat huomattavan erilaisia: Rekijoella lajiköyhimmissäkin tutkimusruuduissa (128 lajia) on 

huomattavasti enemmän lajeja kuin Rokuan lajirikkaimmassa ruudussa (49 lajia). Osatekijänä ha-

vaittuihin lajirunsauseroihin saattaa olla myös kasvilajien kartoituksessa käytetty lähestymistapa ja 

kartoitukseen käytetty aika tutkimusruutua kohti.  

Topografisen heterogenian indeksien osalta alueiden välillä on mielekästä tehdä vertailuja 

vain DEM_2:n osalta, koska Rokuan DEM_25 –korkeusmallilla saadut tulokset eivät osoita mitään 

selkeitä trendejä. Yleisesti ottaen molemmilla alueilla tehtyjen GAM -mallien selitysasteet olivat 

suurelta osin samankaltaisia, vaihdellen välillä 37% – 47,5% (Rekijoki) ja 36,5% – 58,7% (Rokua) 

(taulukko 15 - taulukko 18). Korrelaatiotarkastelussa tilastollisesti merkitsevien korrelaatioiden 

määrä (taulukko 11 - taulukko 14) paljastaa kuitenkin eroja alueiden välillä: Rekijoella tilastollisesti 

merkitsevästi kasvilajirunsauden kanssa korreloi 19 muuttujaa, kun Rokualla niitä oli vain 9. Erot 

ovat tulkinnallisesti selkeimpiä Tilastolliset hajontaluvut- ja Morfologiset indeksit ryhmissä 

(taulukko 11 ja taulukko 12). Rekijoella näissä indeksiryhmissä sekä suurempia topografisia kohtei-

ta kuvaavat indeksit (esim. korkeuskäyrien pituus ruudussa, korkeuden vaihteluväli ja keskihajonta 

jne.), mutta myös mikrotason topografiaa kuvaavat indeksit saavat korkeita korrelaatioita. Rokualla 

taas pelkästään mikrotason topografista vaihtelua kuvaavat indeksit kuten profiilikaarevuus (PCra ja 

PCsd) ja lokaalit huiput (Su_5cnt ja SU5cur) korreloivat voimakkaasti kasvilajirunsauden kanssa. 

Toisin sanoen, Rekijoella kasvilajirunsaus on yhteydessä sekä suurempiin topografisiin muodostu-

miin (jokilaaksot) että mikrotopografiseen vaihteluun. Rokualla taas suurten topografisten muodos-

tumien kohdalla alueen maaperägeologinen kahtiajako estää oletetun yhteyden havaitsemisen, mutta 

mikrotopografisen vaihtelun yhteys kasvilajirunsauteen on havaittavissa. Myös hierarkkisen osituk-

sen tulokset näiden muuttujaryhmien osalta (taulukko 15 ja taulukko 16) tukevat tätä: Rekijoella 

muuttujien suhteelliset selitysosuudet ovat tasaisemmin jakautuneet usean muuttujan kesken, kun 

taas Rokualla muutama lokaalia vaihtelua kuvaava muuttuja (rinteen kaltevuuden vaihteluväli, pro-

fiilikaarevuuden keskihajonta ja lokaalien huippujen kaarevuus) saa suurempia suhteellisia seli-

tysosuuksia.  

Ekologisten tai multiskaalaisten indeksien ryhmissä (taulukko 13 ja taulukko 14) erot aluei-

den välillä eivät ole tulkinnallisesti yhtä selkeitä, vaan ovat lähinnä vain yksittäisten indeksien omi-

naispiirteistä johtuvia. Esimerkiksi Rekijoella auringon säteilyindeksin vaihteluväli ja keskihajonta 

(SRADra ja SRADsd) korreloivat positiivisesti ja kohtalaisesti kasvilajirunsauden kanssa, kun Ro-

kualla vain vaihteluväli (SRADra) saa tilastollisesti merkitsevän heikon positiivisen korrelaation. 

Kosteusindeksin (TWI) osalta korrelaatiot ovat Rekijoella heikon positiivisia ja Rokualla voimak-

kuudeltaan kohtalaisia, mutta suunnaltaan negatiivisia: tämä on seurausta indeksin laskennasta, ja 
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sitä on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa (”6.3 Yksittäisten indeksien selityskyky ja 

ominaisuudet”). Multiskaalaisten indeksien ryhmässä Rekijoella tilastollisesti merkitseviä positiivi-

sia korrelaatioita saavat Lifting scheme –indeksin vaihteluväli (LSra) sekä residuaalitopografian 

negatiivisten ja positiivisten klustereiden vaihteluvälit (KNra ja KPra). Rokualla vain fraktaalidi-

mensio (FDs) ja residuaalitopografian positiivisten klustereiden vaihteluväli saavat tilastollisesti 

merkitseviä korrelaatioita. Rekijoen osalta mainitut muuttujat (SRADra, SRADsd, LSra, KNra, 

KPra) kuvastavat kaikki jokilaakson suur-topografiaa ja sen vaihtelua. Rokualla FDs- ja KPra -

indeksien saamat korrelaatiot ovat huomattavasti heikompia ja tilastollisen merkitsevyyden rajalla 

(p<0,05), eikä niiden tulkinnallinen merkitys ole yksiselitteinen tai yleistettävissä. 

Kaiken kaikkiaan indeksien selityskykyyn vaikuttavat oleellisesti aluekohtaiset tekijät: Reki-

joella tärkeimpänä maankäyttö ja Rokualla maaperän geologia. Myös alueella esiintyvien topogra-

fisten kohteiden kokovaihtelun ja ominaispiirteiden vaikutus näkyy osin aluekohtaisina eroina. Kun 

aluekohtaisten erojen lisäksi huomioidaan korkeusmalli-aineistoista johtuvat erot, on indeksien seli-

tyskyky ja toimintavarmuus vaihtelevaa ja vahvasti indeksikohtaista.  

 

6.3 Yksittäisten indeksien selityskyky ja ominaisuudet 

 

Johtuen laskettujen indeksien (28 kpl) ja käytettyjen aineistojen (4 kpl) kohtalaisen suuresta määräs-

tä on saatujen tuloslukujen määrä (112 kpl) varsin suuri, eikä yksittäis(t)en parhaiten toimivan in-

deksin erottaminen tästä joukosta ole triviaali operaatio. Samankaltaisia tuloksia tai tulkinnallisia 

merkityksiä antavia indeksejä on pyritty käsittelemään yhdessä tilan säästämiseksi. Rokuan 

DEM_25:n osalta tulokset eivät olleet luotettavia tai tulkinnallisesti loogisia (ks. kappale 6.2 ”Erot 

indeksien selityskyvyssä Rekijoen ja Rokuan välillä”), joten sen osalta laskettujen indeksien tulok-

sia ei ole tarkemmin arvioitu. 

Tilastolliset hajontaluvut –indekseistä (taulukko 4) koko tutkimusruudun korkeuden vaihtelua 

kuvaavat muuttujat (Hsd ja Hra) sekä lokaalia korkeuden vaihtelua kuvaavat residuaalitopografian 

indeksit (RSTra ja RSTsd) ovat yksinkertaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat pääosin suuria topogra-

fisia kohteita korkeuden absoluuttista vaihtelun kautta. Saadut korrelaatiotulokset (taulukko 11) 

osoittavat, että indeksit toimivat odotetusti: Rekijoella korrelaatiot ovat molemmilla korkeusmalleil-

la positiivisia ja vahvuudeltaan kohtalaisia (korrelaatiot 0,50 – 0,56). Luoto ym. (2002: 205) ovat 

saaneet samaa kasvilajiaineistoa käyttämällä hyvin samanlaisia tuloksia: korkeuden keskihajonta 

selitti univariaattimallin devianssista n. 35%. Yleisesti havaittu yhteys on samansuuntainen, joskin 

voimakkuudeltaan vaihteleva: positiivisia yhteyksiä maisematason tutkimuksissa ovat havainneet 

Heikkinen ym. (1997:1189) (selitysaste n. 11%), Hofer ym. (2008:135) (selitysaste 63%) sekä Ho-

fer ym. (2011:148) (tilastollisesti merkitsevien selitysasteiden keskiarvo 45%). Rokualla saadut 
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korrelaatiot eivät näiden suurtopografiaa kuvaavien muuttujien osalta ole tilastollisesti merkitseviä 

(DEM_2), mikä on seurausta aikaisemmin mainitusta alueen geologisesta kahtiajaosta. 

Pohjoisuus-indeksillä kuvatun rinteen suunnan, eli aspektin osalta (Ara ja Asd) tuloksia ei 

voitu laskea (Ara) tai ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä tai tulkinnallisesti luotettavia (Asd). 

Ara-indeksin korrelaatioita ei voitu laskea, sillä lähes kaikissa tutkimusruuduissa pohjoisuusindek-

sin vaihteluväli oli 180 astetta, ja n-määrä jäi siten liian pieneksi. Asd- indeksin ja kasvilajirunsau-

den korreloimattomuuteen on syynä todennäköisesti tutkimusruudun suuri koko (500m x 500m) ja 

tutkimusalueiden topografia suhteessa korkeusmallien resoluutioon: lähes jokaisesta tutkimusruu-

dusta löytyi joka ilmansuuntaan viettäviä rinteitä yhtä paljon, koska kummallakaan alueella ei ole 

selvästi suuntautunutta suurtopografiaa. Silva ym. (2008) eivät havainneet rinteen suunnan ja pui-

den lajirunsauden välillä yhteyttä, eivätkä myöskään Nichols ym. (1998:375) saaneet tilastollisesti 

merkitseviä korrelaatioita luokitellun rinteen suunnan Shannon-indeksin ja kasvilajirunsauden välil-

lä. Toisaalta pienemmällä tutkimusruudulla (2ha ~140m x 140m) Burnett ym (1998:367) havaitsivat 

että luokitellun rinteen suunnan Shannon-indeksi selitti kasvilajirikkautta paremmin (selitysaste 

53%) kuin muut testatut abioottiset tai topografiset muuttujat. 

Selvemmin lokaalia topografiaa kuvaavat rinteen kaltevuuden indeksit (Sra ja Ssd) saavat 

odotetun mukaisia positiivisia korrelaatioarvoja Rekijoen molemmilla korkeusmalleilla (taulukko 

11). Samansuuntaisia tuloksia rinteen kaltevuuden keskihajonnan ja kasvilajirunsauden välisistä 

yhteyksistä ovat saaneet myös Hofer ym. (2011:145), joiden tutkimuksessa tilastollisesti merkitse-

vien korrelaatioiden keskiarvo oli 0,6. Dufour ym. (2006:580) saivat tuloksia, joiden mukaan rin-

teen kaltevuuden keskihajonta ja kasvilajirunsaus korreloivat positiivisesti ja tilastollisesti merkit-

sevästi kolmessa eri solukoossa (12,5m, 25m ja 50m) mitattuna. Nichols ym. (1998:375) tutkimuk-

sessa tilastollisesti merkitseviä selitysasteita havaittiin vain luokitellun rinteen kaltevuuden Shan-

non-indeksin ja puiden lajirunsauden osalta: muiden kasvityyppien tapauksessa selitysasteet eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä. Rokualla tuloksista vain rinteen kaltevuuden vaihteluväli (Sra) on 

tilastollisesti merkitsevä (DEM_2), joskin korrelaatiokerroin jäi silti kohtalaisen alhaiseksi (0,34).  

DEM_2:n osalta lokaalia mikrotopografiaa kuvaavat profiilikaarevuuden indeksit (PCra ja 

PCsd) saavat suhteellisen korkeita positiivisia korrelaatioarvoja sekä Rekijoella (0,41 ja 0,51) että 

etenkin Rokualla (0,6 ja 0,71) (taulukko 11). Molempien alueiden tapauksessa indeksit kuvastavat 

(pieniä ja keskisuuria) geomorfologisia kohteita, joissa rinteen kaltevuus muuttuu äkisti. Tällaisia 

kohteita ovat esimerkiksi jyrkkäreunaiset raviinit (myös niiden sisäinen vaihtelu) ja erityisesti Ro-

kualla myös voimakkaasti ojitetut metsä-alueet Tasaiset tai loivasti kumpuilevat kohteet (pellot, 

dyynit, supat jne) sitä vastoin saavat indeksillä mitattuna hyvin pieniä arvoja. Rekijoella 

DEM_25:lla indeksissä kuvastuu mikrotopografian sijaan jokiuomaston (ja osin raviinien) laajempi 
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topografia. Tämän tutkimuksen osalta profiilikaarevuuden yhteys jokilaaksojen ja raviinien 

eroosiomuotoihin on ratkaiseva tekijä: näiden muodostumien teräväpiirteiset reunat saavat suuria 

profiilikaarevuuden arvoja, mikä taas erottaa ne selvästi muista luonnollisista geomorfologisista 

kohteista. Jokilaaksoilla ja raviineilla puolestaan on selvä yhteys lajirunsauteen maankäytön suhteen 

molemmilla alueilla, ja lisäksi myös maaperän geologian osalta Rokualla.  

Yhtä voimakkaita tai selkeitä yhteyksiä lajirunsauden ja profiilikaarevuuden välillä ei ole ha-

vaittu luetun lähdekirjallisuuden perusteella. Moody & Meentemeyer (2001:48) havaitsivat Chapar-

ral- kasvillisuuden ja profiilikaarevuden keskihajonnan välillä positiivisen 0,24 korrelaation käyttä-

en 10m resoluutioista korkeusmallia ja noin 10x10m kokoisia kasvillisuusruutuja. Keskimääräistä 

profiilikaarevuutta (tai sen summaa) käyttäneistä Czarnecka & Chabudziński (2013:225) havaitsivat 

sen korreloivan kohtalaisen voimakkaasti lajirunsauden kanssa (r=0,58) puolalaisella jokilaakson 

rinteellä, kun taas Lassueur ym. (2006: 149) mukaan millään käytetyistä laskentaikkunan suuruuk-

sista keskimääräisellä profiilikaarevuudella ei havaittu lainkaan ennustuskykyä lajien levinneisyyttä 

selittävissä malleissa Sveitsin Alpeilla.  

Morfologiset indeksit –ryhmän muuttujat voidaan ryhmitellä kahteen luokkaan: topografian 

kokonaisvolyymia kuvaaviin (COL ja AREAratio),  ja topografian huippujen lukumäärää sekä omi-

naisuuksia kuvaaviin (SU_...cnt, SU_...cur) (taulukko 5). Saatujen korrelaatiotulosten perusteella 

(taulukko 12) topografian kokonaisvolyymia kuvaavat indeksit, korkeuskäyrien pituus ruudussa 

(COL) ja 2D-pinta-alan suhde todelliseen 3D-pinta-alaan (AREAratio), ovat Rekijoella positiivises-

sa yhteydessä havaittuun kasvilajirunsauteen (korrelaatiokertoimet 0,51 – 0,60). Rokualla tulokset 

eivät ole tilastollisesti merkitseviä näiden indeksien osalta. DEM_2 pohjalta lasketut lokaalien 

huippujen määrä (SU_5cnt) ja niiden keskimääräinen kaarevuus (SU_5cur) sen sijaan saavat Roku-

alla kohtalaisia positiivisia korrelaatioita (0,58 ja 0,52), kun taas Rekijoella korrelaatiot ovat heik-

koja tai eivät tilastollisesti merkitseviä. Suurempien huippujen lukumäärän osalta (SU_19cnt, 

SU_3cnt ja SU_9cnt) vain Rekijoella tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä, joskin korrelaatioarvot 

jäävät heikoiksi (0,30-0,38). DEM_25 –korkeusmallien artefaktien (ja osin pienen n-määrän vuoksi) 

huippujen kaarevuusarvoja ei voitu laskea. Tämän ryhmän osalta saadut tulokset tukevat Tilastolli-

set hajontaluvut -ryhmän tuloksia, joiden mukaan topografian suurmuodot ohjaavat kasvilajirunsau-

den sijaintia Rekijoella, kun taas Rokualla suurtopografia ei ole kasvilajirunsauden kannalta ratkai-

seva tai erotteleva tekijä. Rokualla mikrotason topografiset huiput ja niiden kaarevuus (SU_5cnt ja 

SU_5cur) ovat vahvasti yhteydessä myös profiilikaarevuuteen ja sen vaihtelevuuteen (rs = 0,80 ja 

0,67, ks. liite 5), minkä vuoksi on oletettavaa että nämä indeksit korreloivat voimakkaasti myös 

kasvilajirunsauden kanssa. Vaikka ryhmän muuttujia on käytetty geomorfologisissa tutkimuksissa 

ja suositeltu käytettäväksi myös ekologisessa mallinnuksessa, ei luetun kirjallisuuden perusteella 
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ole löytynyt näitä indeksejä käyttäneitä kasviekologisia tutkimuksia. Saadut tulokset on siksi näiden 

indeksin osalta otettava lähinnä tapaus- ja aluekohtaisina esimerkkeinä.  

Habitaattien ekologisia ominaisuuksia pyrittiin kuvaamaan käyttämällä auringon säteilyindek-

siä (SRADra ja SRADsd) sekä topografista kosteusindeksiä (TWIra ja TWIsd) (taulukko 6). Aurin-

gon säteilyindeksin tapauksessa havaittiin korrelaatioiden perusteella (taulukko 13) selvä yhteys 

indeksin ja kasvilajirunsauden välillä. Korrelaatiot olivat odotusten mukaan positiivisia sekä Reki-

joella että Rokualla (DEM_2), Rekijoella vaihdellen välillä 0,48 - 0,57. Rokualla vain indeksin 

vaihteluvälin korrelaatiotulos oli tilastollisesti merkitsevä (0,34). Koska kyseessä ovat maantieteel-

lisesti pienet alueet, indeksin saamiin arvoihin vaikuttavat käytännössä vain rinteen kaltevuus ja 

suunta (ks. kaava 3). Koska rinteen suunnalla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita 

(taulukko 11), säteilyindeksin arvojen vaihtelu on siten seurausta lähes yksinomaan kaltevuuden 

vaihtelusta. Saadut korrelaatiotulokset noudattavatkin lähes täsmälleen rinteen kaltevuuden osalta 

saatuja korrelaatiotuloksia (taulukko 11) ja säteilyindeksin ja rinteen kaltevuuden välillä on korkea 

korrelaatio molemmilla alueilla (Rekijoella 0,87 – 0,98, Rokua DEM_2 0,90-0,94, liitteet 3-5). 

Myös muissa tutkimuksissa joissa auringonsäteilyindeksin keskihajontaa on käytetty kuvaamaan 

ympäristön heterogeniaa, on havaittu positiivinen suhde kasvilajirunsauden ja indeksin välillä. Ho-

fer ym. (2008:135) havaitsivat indeksin keskihajonnan selittävän 82% kasvilajirunsauden vaihtelus-

ta, ja samoin Hofer ym. (2011:148) tutkimuksessa indeksin saamien korrelaatioiden keskiarvo oli 

0,55. Hofer ym. 2008 tutkimuksessa rinteen kaltevuus oli jätetty pois malleista juuri sen korkean 

multikollineaarisuuden vuoksi (korreloi voimakkaasti mm. juuri SRAD-indeksin kanssa), mikä vas-

taa tässä tutkimuksessa havaittua voimakasta multikollineaarisuutta. 

Kosteusindeksin tapauksessa tulokset eivät vastanneet yleisen teorian mukaista oletusta posi-

tiivisista korrelaatioista (taulukko 13). Suurin osa korrelaatioista ei noussut tilastollisesti merkitse-

viksi, ja vain Rekijoen DEM_2:lla indeksin vaihteluväli korreloi positiivisesti (rs = 0,34). Rokualla 

DEM_2:n tapauksessa indeksin keskihajonta korreloi negatiivisesti kasvilajirunsauden kanssa (rs = 

-0,5). Tulokset ovat osin samankaltaisia kuin kirjallisuuden pohjalta voisi olettaa: esimerkiksi 

Nichols ym. (1998:374) havaitsivat luokitellun valuntaindeksin heterogenian (Shannon indeksin) 

selittävän 53% havaitusta kasvilajirunsauden vaihtelusta. Samoin Luoto ym. 2002:205 havaitsivat 

topografisen kosteusindeksin keskihajonnan selittävän noin 22% univariaattimallin devianssista ja 

omaavan positiivisen yhteyden kasvilajirunsauden kanssa Rekijoen alueella. Sen sijaan Moeslund 

(2013a:2160) sai tämän tutkimuksen kanssa samankaltaisia tuloksia, joiden mukaan topografisen 

kosteusindeksin keskihajonta ei korreloinut kasvilajirunsauden kanssa tilastollisesti merkitsevästi. 

Saatuja tuloksia selittävät indeksin laskentaan liittyvät kaksi erityispiirrettä: merkittävin on-

gelma laskennassa on se, ettei pohjavedeksi suotautumista mallinneta lainkaan. Veden poistuminen 
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pinta-valunnasta maaperään suotautumalla on huomattavaa erityisesti hyvin vettä läpäisevällä Ro-

kuan harjualueella, missä lähes kaikki vesi suotautuu pohjavedeksi ja purkautuu alempana puroihin 

(Aartolahti 1973: 31 ja 42-43). Ongelmia indeksissä aiheuttavat myös korkeusmallien artefaktien ja 

todellisten muodostumien alueet, joista vedelle ei voida laskennallisesti määrittää poisvirtausreittiä 

alaspäin. Näiden nk. Sink -alueiden osalta standardimenettelyssä korkeusmallia muokataan nosta-

malla sitä ylöspäin, kunnes virtausreitti voidaan määrittää. Tästä aiheutuu tasaisia alueita, joille kos-

teusindeksin laskenta antaa hyvin korkeita arvoja (ks. kaava 2). Erityisesti Rokuan harjualueella, 

missä on todellisuudessa kuivia ja vettä hyvin läpäiseviä dyynikenttiä, muodostuu tällaisia suuren 

kosteusindeksin arvon saaneita tasaisia alueita dyynien välisiin deflaatioaltaisiin (kuva 11). Oletet-

tavasti tämä on yhtenä syynä Rokua DEM_2 osalta negatiiviseen korrelaatioon: kuivat lajiköyhät 

dyynialueet saavat suhteettoman suuria (keinotekoisia) ja toisaalta pieniä kosteusindeksin arvoja, 

mistä seuraa korkea indeksin keskihajonnan arvo. Vastaavasti lajirikkaat alueet saavat vähemmän 

vaihtelevia kosteusindeksin arvoja, ja siten kokonaiskorrelaatio indeksin keskihajonnan ja kasvilaji-

runsauden osalta muodostuu negatiiviseksi. Yksinkertaisen ”standardi-TWI:n” käyttäminen oli kui-

tenkin tietoinen ratkaisu, jolla haluttiin selvittää nimenomaan yleisestikäytetyn indeksin kykyä (ja 

sen mahdollisia ongelmia) kasvilajirunsauden ennustamisessa.  

Multiskaalaiset indeksit –ryhmän muuttujat (taulukko 7) osoittautuivat korrelaatiotarkastelun 

perusteella (taulukko 14) selvästi hajanaisemmaksi ryhmäksi kuin muut lasketut indeksit. Eri alu- 

 

 

Kuva 11. Topografinen kosteusindeksi (b) laskettuna Rokuan dyynikentän alueelle. 
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eiden tai korkeusmallien välillä ei ollut systemaattista jatkuvuutta korrelaatioiden voimakkuudessa 

tai edes niiden suunnassa.  Osaa indekseistä (KNcnt, KNra, KPcnt ja KPra) ei voitu laskea DEM_25 

–korkeusmalleista johtuen korkeusmallien artefakteista ja käytetyn klusterointialgoritmin 

(DBSCAN) tekniseen suorittamiseen liittyvistä ongelmista. 

Fraktaalidimension (FDs) korrelaation (p<0,05) suunta oli positiivinen Rokuan DEM_2:lla ja 

Rekijoen DEM_25:lla, mutta negatiivinen Rekijoen DEM_2:lla (taulukko 14). Kaikki korrelaatiot 

olivat voimakkuudeltaan heikkoja (0,31 – 0,34). HDR- oletuksen mukaan fraktaalidimension tulisi 

korreloida positiivisesti lajirunsauden kanssa, sillä se kuvaa korkeusarvojen varianssin kasvun no-

peutta etäisyyden suhteen: mitä nopeammin (lyhyemmällä matkalla) varianssi kasvaa, sitä voimak-

kaammin maasto vaihtelee, ja sitä suurempi on fraktaalidimension arvo (ks. kaavat 4 ja 5). Fraktaa-

lidimension arvojen tarkastelu kartalla (kuva 12) paljastaa että DEM_2:sta laskettuna fraktaalidi-

mensio saa suuria arvoja sellaisissa tutkimusruuduissa, joissa on voimakas korkeusarvojen lokaali 

vaihtelu (mikrotopografia) ja samanaikaisesti pieni korkeusarvojen absoluuttinen vaihtelu (suurto-

pografia). Rekijoella tällaiset ruudut ovat lähinnä peltoalueita, kun taas Rokualla tyypillinen esi-

merkki on tasainen mutta voimakkaasti ojitettu metsäinen alue. Vastaavasti alueet, joilla suurtopo-

grafia on suhteessa voimakkaampi kuin mikrotopografia (Rekijoella jokilaakso, Rokualla dyyniken-

tät, jokilaakso ja osin raviinit) saavat pieniä fraktaalidimension arvoja. Tämä on seurausta indeksin 

multiskaalaisuudesta:  indeksissä kuvautuu aina sen kokoluokan topografinen muodostuma, mikä 

tutkimusruudussa on kulloinkin dominoiva. Indeksin arvot taas ovat suhteessa kuvautuneen muo-

dostuman kokoon: mitä suurempi muodostuma, sen pidempi on etäisyys jolla korkeusarvojen va-

rianssi kasvaa. Kun korkeusvaihtelut ovat kuitenkin aina rajallisia, on tästä seurauksena pienemmät 

indeksin arvot suurille muodostumille, ja suuret indeksin arvot pienille muodostumille (ks.kaava 4).  

Tämä huomioiden indeksin tulokset ovat loogisia ja tukevat muilla indekseillä saatuja tulok-

sia. Esimerkiksi Rekijoen DEM_25:lla korkeusmallissa kuvastuu jokilaakson topografia. Nämä 

alueet saavat suuria fraktaalidimension arvoja, ja indeksi korreloi siksi positiivisesti kasvilajirun-

sauden kanssa. Rekijoen DEM_2:lla taas indeksi saa suuria arvoja tutkimusruuduissa, joissa mikro-

topografinen vaihtelu on dominoivaa (esim. avo-ojitetut peltoalueet): nämä alueet ovat lajiköyhiä ja 

siksi indeksi korreloi negatiivisesti kasvilajirunsauden kanssa. Fraktaalidimension etäisyysvyöhyke 

(FDr) ei korreloinut tilastollisesti merkitsevästi millään korkeusmalli- alue yhdistelmällä. 

Halley ym. (2004) ovat esittäneet useita erilaisia mahdollisuuksia ja ongelmia fraktaalidimen-

sion käytössä ekologiassa. Heidän mukaansa varomattomaan käyttöön liittyy lukuisia potentiaalisia 

ongelmia, joista yhtenä he mainitsevat tulkinnan ja johtopäätösten tekemisen liian pienen skaala- 

vaihtelun osalta. Tämän työn tulosten perusteella kohtalaisen yksinkertaisella menetelmällä laadittu 

fraktaalidimensio -indeksi antaa kuitenkin todellisista syy-seuraus suhteista kertovia tuloksia, joskin 
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Kuva 12. Esimerkki fraktaalidimension saamista arvoista tutkimusruuduittain (a) ja vastaavan alueen topogra-

fiasta (b). Esimerkin alue on Rekijoen tutkimusalueen keskivaiheilta. 

 

niiden tulkinnallinen merkitys on selvästi vaikeammin hahmotettavissa kuin muilla (tässä työssä) 

käytetyillä indekseillä. 

Lifting Scheme –indeksin vaihteluväliä kuvaava muuttuja (LSra) sai multiskaalaisten indeksi-

en ryhmästä korkeimpia korrelaatioarvoja (Rekijoen korkeusmallit, rs= 0,46 ja rs= 0,58) (taulukko 

14). Lifting Scheme -indeksi kuvastaa topografisen tilavuuden muuttumista korkeusmallin eri reso-

luutioiden välillä ja LSra mittaa siten näiden tilavuusmuutosten vaihteluväliä. Teoriassa indeksi saa 

suurimpia arvoja muodostumilla, joilla on sekä suuri kaarevuus että myös tietty muodostuman mit-

takaava. Indeksi kuitenkin saa tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita vain Rekijoen alueella, mikä 

on oletettavasti seurausta Rekijoen topografiasta: syvään uurtuneet jokiuomat ja raviinit eroavat 

selvästi ympäröivästä tasanko-alueesta ja ovat voimakkaan kaarevia. Indeksissä laskettujen eri reso-

luutioluokkien nettotilavuuksien (=erikokoisten topografisten muodostumien) välistä heterogeniaa 

mittaava Shannonin diversiteetti-indeksi (LSsha) ei saa tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita mil-

lään alueella. Eräs mahdollinen selitys sille, miksi LSsha -indeksi ei korreloi havaitun kasvilajirun-

sauden kanssa, on se että indeksi kuvaa jotain sellaista topografista ilmiötä, jolla ei ole juurikaan 

merkitystä kasvilajiston kannalta. Alustavan karttatarkastelun perusteella näyttäisi kuitenkin siltä 

että LSsha -indeksin saamien arvojen ja topografisten tai geomorfologisten muodostumien hetero-

genian välillä ei ole selkeää systemaattista yhteyttä Rekijoen tai Rokuan alueella. Asian varmista-

miseksi tulisi kuitenkin mm. eri resoluutioluokkien ja topografisten kohteiden yhteyttä selvittää 
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syvällisemmin, mikä ei tämän opinnäytetyön laajuuden puitteissa ole mahdollista. Toinen mahdol-

linen syy LSsha –indeksin saamille heikoille korrelaatiotuloksille saattaa olla se, ettei Lifting sche-

me tosiasiassa kykene kuvaamaan erikokoisten topografisten muodostumien vaihtelua, vaan pi-

kemminkin vain topografista kokonaistilavuutta. Tätä puoltaisi myös se, että LSra- indeksin saamat 

korrelaatiotulokset ovat samansuuntaisia topografista tilavuutta kuvaavien AREAratio- ja COL- 

indeksin tulosten kanssa (tilastollisesti merkitseviä tuloksia vain Rekijoella, taulukko 12). LSra- ja 

AREAratio- indeksien välillä on myös huomattavaa multikollineaarisuutta (rs = 0,66 – 0,96) kaikil-

la alue-korkeusmalli yhdistelmillä (ks. liitteet 3-6). Kuitenkin todennäköisimpänä vaihtoehtona hei-

koille korrelaatioille voidaan pitää käytettyjen hajontalukujen (vaihteluväli ja Shannon-indeksi) 

soveltumattomuutta kuvaamaan kasvien kannalta olennaista topografista vaihtelua. Berti ym. (2013) 

ovat saaneet tuloksia, joiden mukaan Lifting Scheme –indeksi kykeni ennustamaan aktiivisia maan-

vyörymärinteitä joko yhtä hyvin tai osin paremminkin kuin useat monimutkaisemmat algoritmit. 

Tämän perusteella voisi olettaa, että tässä tutkimuksessa havaitut heikot korrelaatiotulokset voisivat 

olla seurausta joko aluekohtaisista eroista tai varsinaisen laskentatavan eroista (liikkuva laskentaik-

kuna vs. tutkimusruudun globaali arvo ja myös mainittu hajontaluvun vaikutus).  

Residuaalitopografian klusterointiin perustuvissa indekseissä (KNcnt, KNra, KPcnt ja KPra) 

kuvautuvat residuaalitopografian avulla erotettujen lokaalien kohoumien (positiiviset arvot, 

”KP…”) ja lokaalien kuoppien (negatiiviset arvot, ”KN…”) lukumäärät (”…cnt”) ja pinta-alojen 

vaihteluvälit (”…ra”) tutkimusruudussa. Tavoitteena oli siten kuvata toisistaan erillisten ja eriko-

koisten topografisten kohteiden lukumäärää ja toisaalta myös kohteiden kokovaihtelua. Kaikki neljä 

indeksiä saivat kohtalaisia ja positiivisia korrelaatioita jommallakummalla Rekijoen alueen korke-

usmalleista (rs välillä 0,49 – 0,53) (taulukko 14). Rokuan DEM_2:lla vain lokaalien kohoumien 

pinta-alan vaihteluväli (KPra) sai tilastollisesti merkitsevän, joskin negatiivisen korrelaation (-0,34). 

Rekijoen DEM_2 tapauksessa kokovaihtelua kuvaavat indeksit (KNra ja KPra) korreloivat lajirun-

sauden kanssa positiivisesti, kun taas DEM_25:lla klustereiden lukumäärä (KNcnt ja KPcnt) korre-

loi lajirunsauden kanssa. Tämä kuvastaa korkeusmalleista erottuvien kohteiden skaalaa: DEM_2:lla 

erottuvat selvemmin mikrotopografiset kohteet, kun taas DEM_25:lla erottuvat suuren topografian 

kohteet. DEM_2:n tapauksessa pinta-alan vaihteluväli saa suuria arvoja, kun tutkimusruudussa on 

myös suuria topografisia kohteita (raviinit, jokilaakson alue), jotka erottuvat myös residuaalitopo-

grafiasta. Vastaavasti DEM_25:lla kohteiden määrä kuvastaa suurten topografisten kohteiden mää-

rää, mikä korreloi positiivisesti havaitun lajirunsauden kanssa. Suuresta puuttuvien arvojen määräs-

tä johtuen DEM_25:lla ei voitu laskea klustereiden pinta-alojen vaihteluväliä, eikä siksi myöskään 

korrelaatiota lajirunsauden kanssa. Rokuan DEM_2:lla havaittu negatiivinen korrelaatio KPra –

muuttujan osalta selittyy sillä, että indeksin suurimpia arvoja saavat Rokuan harjualueen dyyniken-
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tillä sijaitsevat tutkimusruudut jotka ovat samalla alueen lajiköyhimpiä tutkimusruutuja. Pienempiä 

indeksin arvoja saavat tutkimusruudut ovat sen sijaan heterogeenisempi ryhmä, eikä tämän ryhmän 

sisältä voida erottaa lajirikkaimpia ruutuja klusterointiin perustuvilla indekseillä. 

 

6.4 Indeksiryhmien sisäiset ja niiden väliset erot selityskyvyssä 

 

Hiearkkisen osituksen tulosten perusteella ryhmien sisäisen muuttujien tärkeysjärjestyksen osalta ei 

juurikaan ilmennyt korrelaatiotarkastelusta poikkeavia tuloksia (taulukko 15 - taulukko 18). Rekijo-

ella muuttujaryhmittäin suurimpia suhteellisia selitysosuuksia saivat suurtopografiaa kuvaavat 

muuttujat, kun taas Rokualla mikrotopografiaan ja erityisesti kaarevuuteen liittyvät indeksit osoit-

tautuivat tärkeimmiksi selittäviksi tekijöiksi. Rokuan DEM_2:lla yleisenä trendinä havaittiin (ole-

tuksen mukaisesti) että samaa indeksiä (tai samaa topografian ominaispiirrettä) kuvaavista kahdesta 

hajontaluvusta toinen sai selvästi suuremman suhteellisen selitysosuuden ryhmän sisäisessä tarkas-

telussa. Rekijoen DEM_25:lla (ja vähäisemmissä määrin myös DEM_2:lla) suhteelliset seli-

tysosuudet jakautuivat selvästi tasaisemmin eri muuttujien välillä, mutta myös kahden samaa indek-

siä kuvaavan hajontaluvun välillä. Korrelaatiotuloksista merkittävästi poikkeavia tuloksia saatiin 

lähinnä multiskaalaisten indeksien osalta (taulukko 18). Molempien DEM_2:n tapauksessa selvästi 

tärkeimmiksi muuttujiksi osoittautuivat residuaalitopografian klustereiden pinta-alan vaihteluväliä 

kuvaavat muuttujat (KNra ja KPra). Rekijoen DEM_25:lla suhteelliset selitysosuudet jakautuivat 

tasaisesti useamman muuttujan suhteen myös tässä ryhmässä. 

GAM -mallien kokonaisselitysasteen avulla (selitysasteiden keskiarvo Rekijoen DEM_2, -

DEM_25 ja Rokuan DEM_2 –malleista) arvioituna korkeimman keskimääräisen selitysasteen 

(49,6%) sai Tilastolliset hajontaluvut –ryhmä. Tähän on yksinomaan syynä Rokua DEM_2 saama 

selvästi muita korkeampi selitysaste (58,7%) joka nostaa ryhmän keskiarvoa. Muiden ryhmien välil-

lä ei ole huomattavaa eroa keskimääräisissä selitysasteissa (39,4 % - 42,4%). Keskiarvoon perustu-

vaa tarkastelua on kuitenkin tässä yhteydessä pidettävä lähinnä suuntaa antavana, sillä muuttuja-

ryhmissä on huomattavan eri määrä muuttujia, mikä oletettavasti vaikuttaa myös mahdolliseen 

GAM- mallin ylisovittumiseen (Heikkinen ym. 2006:763)  

Luotettavampaa ryhmien välistä vertailua varten jokaisesta ryhmästä poimittiin 1-2 parasta 

muuttujaa (taulukko 19) hierarkkisen osituksen tulosten perusteella (taulukko 15 - taulukko 18). 

Näiden kuuden muuttujan osalta laskettiin suhteellisten selitysosuuksien keskiarvot Rekijoen 

DEM_2, -DEM_25 ja Rokuan DEM_2 –korkeusmalleista. Tilastolliset hajontaluvut –ryhmään kuu-

luva profiilikaarevuuden keskihajonta (PCsd) nousee tärkeimmäksi muuttujaksi 24,8% keskimää-

räisellä suhteellisella selitysosuudella. Keskenään lähes yhtä suuret osuudet selittävät Tilastolliset 
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hajontaluvut -ryhmän rinteen kaltevuuden vaihteluväli (Sra, 20,4%) sekä Morfologiset indeksit -

ryhmän  korkeuskäyrien pituus (COL, 20,0%). Näiden kolmen indeksin ja maastonmuotojen kuvau-

tuminen on esitetty oheisella kartalla Rokuan alueella (kuva 13). Muiden muuttujaryhmien osalta 

(Ekologiset- ja multiskaalaiset indeksit, muuttujat SRADra, LSra ja KPra) suhteellisten seli-

tysosuuksien keskiarvot ovat selvästi vaatimattomampia (9,6% - 16,6%). 

 

 

Kuva 13. Esimerkit kolmesta topografisen heterogenian indeksistä Rokuan harju-alueen koillislaidalta: (a) Viis-

tovarjostuskuva alueen topografista, (b) korkeuskäyrät 2m välein, (c) rinteen kaltevuus ja (d) profiilikaarevuus. 

Kaikki indeksit on laskettu DEM_2:sta. 
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Kuusi valittua topografista heterogeniaa kuvaavaa indeksiä ja niiden hierarkkisen osituksen tulokset 

(taulukko 19) osoittavat sekä mikro- että suurtopografian vaikuttavan kasvilajirunsauteen tutkituilla 

alueilla, kuten muiden tulosten perusteella on voitu olettaa. Rekijoella muuttujaryhmien välinen 

tarkastelu tukee korrelaatiotarkastelun ja hierarkkisen osituksen tuloksia: suurtopografiaa kuvaava 

korkeuskäyrien pituus (COL) on molemmilla korkeusmalleilla tärkein kasvilajirunsautta selittävä 

tekijä. Suhteelliset selitysosuudet ovat kuitenkin jakautuneet varsin tasaisesti kaikkien muuttujien 

kesken, mikä kuvastaa myös muiden indeksien ja kasvilajirunsauden välillä olevaa yhteisvaihtelua, 

jota pelkkä suurtopografia ei kykene selittämään. Tulokset ovat niinikään linjassa aikaisemman 

kanssa myös Rokuan DEM_2:lla: mikrotopografiaa kuvaava profiilikaarevuuden keskihajonta selit-

tää itsenäisesti yli kolmasosan mallin kokonaisselitysasteesta. Muilla muuttujilla suhteelliset seli-

tysosuudet ovat huomattavasti pienempiä (noin 15% luokkaa) ja jakautuvat hyvin tasaisesti eri 

muuttujien välillä 

 

6.5 Topografinen heterogenia vs. perinteisesti käytetyt muuttujat 

 

Perinteisesti ekologisissa levinneisyysmallinnuksissa on käytetty selittävinä tekijöinä sekä maan-

käyttöä kuvaavia muuttujia (maankäyttö- ja satelliittikuvamuuttujat) että topografisia keskiarvo-

muuttujia (esim. Luoto ym. 2002, Parviainen ym. 2008). Tässä työssä laskettujen topografisten he-

terogenian indeksien itsenäisen selityskyvyn tai niiden tuoman lisähyödyn selvittämiseksi niitä on 

verrattu näihin perinteisesti käytettyihin muuttujaryhmiin sekä lisäävällä että osittavalla tekniikalla.  

Maankäyttö ja kaukokartoitusmuuttuja –ryhmän (RSLU) osalta molemmilla alueilla lähtömal-

lien kokonaisselitysasteet (taulukko 20) olivat hieman suurempia kuin mitä topografisen hetero-

genian kuudella valitulla indeksillä oli saatu (taulukko 19). Lähtömalleissa Rekijoella malliin vali-

koitui 5 muuttujaa, kun Rokualla malliin jäi 10 muuttujaa (liite 7). Rokuan osalta malliin jääneiden 

muuttujien suuri määrä antaa syyn epäillä että malli olisi ylisovittunut aineistoon.  

Taulukon 20 perusteella topografiset heterogeniaindeksit lisäsivät mallien selitysasteita tilas-

tollisesti merkitsevästi kaikilla korkeusmalli-alue yhdistelmillä. Rokuan DEM_2:n osalta topogra-

fisten heterogenian indeksien lisääminen RSLU-malliin paransi mallia selkeästi eniten: kaikki 6 

muuttujaa lisäämällä saatiin 8,4% selitysasteen lisäys (p<0,05). Rekijoen osalta kaikkien hetero-

geniamuuttujien tuoma yhteinen selitysasteen lisäys (+2,3% - +2,9%) ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä. Lähtömallien selitysasteen huomioiden (53,5% ja 62,8%) saavutettu lisähyöty on kuitenkin 

kaikilla alueilla varsin vaatimaton.  

Maankäyttö- ja kaukokartoitus- sekä topografisen heterogenian muuttujista optimoidun mallin 

hierarkkisen osituksen tuloksista (taulukko 21) havaitaan kaksi yleistä trendiä. Ensimmäinen on 
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Rokuan molempien korkeusmallien tapauksessa GAM-mallin optimoinnin epäonnistuminen: mal-

leihin on jäänyt 13 ja 15 muuttujaa, kun yhteensä muuttujia on 16. Tämä kertoo mallin voimakkaas-

ta ylisovittumisesta aineistoon, minkä vuoksi käytetty optimointimenetelmä (AIC-kriteerillä takaa-

päin askeltaen poistava) ei kykene poistamaan mallista epäolennaisia muuttujia. Toinen trendi on 

mikrotopografiaa kuvaavan muuttujan (profiilikaarevuuden keskihajonta, PCsd) valikoituminen 

Rekijoen DEM_2 malliin, kun taas DEM_25:n tapauksessa malliin on valikoitunut voimakkaammin 

suurtopografiaa kuvaava muuttuja (korkeuskäyrien pituus, COL). Poiketen taulukko 20 :n tuloksista 

näyttäisi hierarkkisen osituksen perusteella siltä, että Rekijoen molemmilla korkeusmalleilla topo-

grafisen heterogenian indeksit ovat tärkeimmät itsenäiset selittävät tekijät (suhteelliset selitysosuu-

det 40,7% ja 52,9%) verrattuna maankäyttö- ja kaukokartoitus muuttujiin. Tämä on todennäköisesti 

seurausta mallin optimoinnista, jonka aikana mallista on poistunut sellaisia maankäyttö- ja kauko-

kartoitusmuuttujia, jotka selittivät em. muuttujien kanssa samaa osaa ilmiön vaihtelusta. 

Topografisten keskiarvomuuttujien (ToKe) lähtömallien optimoinnissa tilanne oli samankal-

tainen kuin RSLU-muuttujillakin: Rokuan malleihin jäi kohtalaisen monta muuttujaa (DEM_2 = 5, 

DEM_25 = 7), mikä viittaisi mallin mahdolliseen ylisovittumiseen. Lähtömallien selitysasteet 

(taulukko 22) ovat kutakuinkin samankaltaisia kuin kuudella parhaalla topografisella heterogenian 

muuttujalla saatiin (taulukko 19), ja kuuden parhaan topografisen heterogenian muuttujan lisäykset 

ToKe –malliin noudattavat suurimmilta osin samaa linjaa kuin RSLU -mallienkin osalta. Merkittä-

vimpänä erona on heterogenian indeksien tuoman selitysasteen kasvu: kun kaikki kuusi parasta in-

deksiä lisätään ToKe-malliin, selitysasteen keskimääräinen kasvu on 7,9% (kaikki korkeusmallit), 

kun RSLU-mallien tapauksessa se oli 4,6%. Toinen ero on korkeuskäyrien pituus –indeksin (COL) 

kohdalla: ToKe- lähtömalleihin lisättynä se ei lisää selitysastetta tilastollisesti merkitsevästi millään 

korkeusmallilla, kun RSLU-mallien tapauksessa tilastollisesti merkitseviä tuloksia on kolme, ja 

Rekijoen DEM_25 osalta muuttuja osoittautui erityisen tärkeäksi (taulukko 21). COL -muuttujan 

merkityksen väheneminen topografisten keskiarvomuuttujien kanssa yhdessä käytettynä saattaa 

johtua niiden sisältämän informaatiosisällön samankaltaisuudesta. Tätä oletusta tukee myös korre-

laatiotarkastelu ko. muuttujien välillä (liitteet 3-6): erityisesti keskimääräinen rinteen kaltevuus 

(Sm) korreloi voimakkaasti COL-muuttujan kanssa (rs = 0,94-1,00). 

Topografisten keskiarvo- ja heterogenia muuttujista optimoidun mallin hierarkkisen osituksen 

tulokset on esitetty taulukossa 23. Rokualla optimoituihin malleihin jäi edelleen monta muuttujaa (8 

ja 11, kun maksimi on 13) mikä viittaisi mallin ylisovittumiseen. Tätä tulkintaa tukee myös havain-

to, että malliin valikoituneiden muuttujien osalta hierarkkisen osituksen tuloksista Rokuan 

DEM_2:lla vain 4 (50% mallin muuttujista) on tilastollisesti merkitseviä. Yleisen trendin mukaises-

ti muuttujat jotka kykenevät kuvaamaan suurtopografiaa (mm. rinteen keskimääräinen kaltevuus, 
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Sm), saavat suurimmat suhteelliset selitysosuudet. Rokualla taas keskikorkeus, joka on samalla 

vahvasti yhteydessä alueen maaperägeologiseen rakenteeseen, saa selvästi suurimmat suhteelliset 

selitysosuudet. Tuloksista paljastuu myös mielenkiintoinen yksityiskohta korkeusmallien välillä: 

lokaalia mikrotopografiaa kuvaava profiilikaarevuuden keskihajonta on mukana molemmissa 

DEM_2:n malleissa, mutta ei ole tärkeä muuttuja kummassakaan DEM_25 mallissa. DEM_2 mal-

leissa jaetulla toisella sijalla profiilikaarevuuden keskihajonnan kanssa on rinteen kaltevuuden vaih-

teluväli, joka ei kuvasta varsinaisesti tietyn mittakaavan topografisia kohteita, vaan absoluuttista 

vaihtelua. DEM_25 malleissa taas suurtopografiaa kuvaava korkeuskäyrien pituus ja auringon sätei-

lyindeksin vaihteluväli ovat toiseksi tärkeimmät muuttujat mallissa.  

Paitsi että kaukokartoitus-, maankäyttö-, ja topografiset keskiarvomuuttujat edustavat keske-

nään erityyppisiä muuttujaryhmiä, ovat ne usein myös voimakkaasti yhteydessä saatavilla olevaan 

resurssin määrään (nk. Available energy –hypoteesi).  Tämän vuoksi tämän ja seuraavan luvun (6.6 

keskiarvo vai muuttujan sisäinen vaihtelu?) osalta saatujen tulosten arviointia ei voida täysin yksise-

litteisesti eriyttää koskemaan joko muuttujaryhmää tai muuttujan keskiarvoa sinänsä. Muissa tutki-

muksissa saadut tulokset topografista vaihtelua mittaavien indeksien merkittävyydestä noudattavat 

kuitenkin keskenään samankaltaista ja myös tässä tutkimuksessa havaittua trendiä: Useimmiten 

selvästi tärkeimmiksi selittäviksi tekijöiksi nousevat keskiarvomuuttujat, jotka kuvaavat joko ilmas-

tollista gradienttia (mm. Heikkinen ym.1998, Lassueur ym. 2006, Camathias ym. 2013, Pradervand 

ym. 2014), alueen maaperägeologisia ominaisuuksia (Bruun ym. 2003) tai maankäyttöä (Luoto ym. 

2002).  Tämän tärkeimmän selittävän tekijän jälkeen selityskykyä voivat parantaa erityisesti mikro-

topografiaa kuvaavat muuttujat (ks. esim. Camathias ym. 2013:547), kuten myös tämän tutkimuk-

sen DEM_2 –korkeusmallien osalta havaittiin (taulukko 23).  

 

6.6 Keskiarvo vai muuttujan sisäinen vaihtelu? 

Ekologisen teorian perusteella sekä resurssin määrän että sen vaihtelun voidaan olettaa vaikuttavan 

alueen potentiaaliseen lajirunsauteen (ks. esim. Whittaker ym. 2001:458). Tämän perinteisen vas-

takkainasettelun osalta on saatu molempia näkökulmia puoltavia tuloksia: esimerkiksi Lundholm 

(2009) havaitsi metatutkimuksessaan, että keskimääräinen resurssi selitti selvästi enemmän lajirun-

sauden vaihtelusta kuin ympäristön heterogenia. Tämä oli kuitenkin voimakkaasti skaalasta riippu-

vainen ilmiö (Lundholm 2009:386), jossa mesoskaalassa heterogeniamuuttujien merkitys oli suh-

teellisesti suurin kun taas mikroskaalassa (alle 10m
2
) ja makroskaalassa (yli 100km

2
) resurssin kes-

kimääräistä saatavuutta kuvaavat muuttujat olivat tärkeämpiä selittäviä tekijöitä. Samoin Heikkinen 

ym. (1997) havaitsivat keskikorkeuteen liittyvien muuttujien selittävän kasvien lajirunsautta parhai-

ten, mikä heidän mukaansa viittaa voimakkaasti Available Energy –hypoteesiin myös mesoskaalas-
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sa (tutkimusruudun koko 1km
2
). Toisaalta ennustaviin malleihin valikoitui heillä myös topografista 

heterogeniaa kuvaavia muuttujia (esimerkiksi rotkojen pituus tutkimusruudussa). Kaiken kaikkiaan 

he päätyivät lopputulokseen että molemman tyyppiset muuttujat selittivät kasvilajirunsauden vaihte-

lusta sekä itsenäistä osaa, mutta myös osittain samaa osaa vaihtelusta (ts. muuttujat korreloivat kes-

kenään, ja sen vuoksi selittivät myös päällekkäistä vaihtelua). Luoto ym. (2002) käyttivät kaukokar-

toitukseen pohjautuvia habitaatti- ja maankäyttömuuttujia topografisten keskiarvo- ja hetero-

geniamuuttujien ohella kasvilajirunsauden ennustamiseen Rekijoen alueella. Heidän saamiensa tu-

losten mukaan kasvilajirunsautta selittävään malliin valikoituivat tärkeimpinä habitaattien hetero-

geniaa kuvaava Shannon diversiteetti-indeksi sekä muita maankäyttöä kuvaavia muuttujia, ja vasta 

viimeisenä topografisen heterogenian muuttuja (kosteusindeksin keskihajonta). Sveitsin Alppien 

alueella kasvilajien levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä tutkineet Lassueur ym. (2006), Camathias 

ym. (2013) ja Pradervand ym. (2014) saivat yhtäläisiä ja toisiaan tukevia tuloksia: Kaikissa tutki-

muksissa havaittiin keskimääräisten, saatavilla olevaa energiaa mittaavien indeksien selittävän laji-

runsauden vaihtelua parhaimmin. Edelleen tutkimuksissa on havaittu kuitenkin myös lokaali- tai 

mikrotason topografista heterogeniaa mittaavien muuttujien parantavan mallin selitysasteita ilmas-

ton ja suurtopografian suhteen homogeenisilla alueilla (Camathias ym. 2013:547, Hofer ym. 2011) 

tai joillain lajeilla jotka suosivat mikrotopografisesti erikoisia habitaatteja (Pradervand ym. 2014:89, 

Camathias ym. 2013:547).  

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella (taulukko 24) ei saatavilla olevan energian 

keskimääräiseen tasoon liittyvien indeksien havaittu olevan merkittävässä roolissa kasvilajirunsaut-

ta ennustettaessa. Auringon säteilyindeksin keskiarvo (SRADm) sai korkeimmillaankin vain 10,9% 

suhteellisen selitysosuuden koko mallin selittämästä vaihtelusta. Pohjoisuus-indeksin on havaittu 

olevan topografisesti vaihtelevilla alueilla jopa tärkein topografinen kasvilajirunsauteen vaikuttava 

tekijä (Lassueur ym. 2006). Tämän tutkimuksen osalta rinteen pohjoisuuteen liittyvillä indekseillä 

(Am, Ara ja Asd) havaittiin kuitenkin heikkoja kokonaisselitysasteita, ja parhaimman selitysasteen 

omaavan alueen (Rekijoki DEM_25) osalta pohjoisuuden vaihteluväli osoittautui tärkeimmäksi 

selittäväksi tekijäksi. Saatavilla olevaan energiaan liittyvien indeksien havaittu heikko selitysvoima 

on oletettavasti seurausta alueiden maantieteellisesti pienestä laajuudesta ja pienistä korkeuseroista, 

joiden vuoksi ilmastolliset tekijät ovat suhteellisen uniformeja kummallakin tutkimusalueella.  

Saaduissa tuloksissa heijastuvat selvästi alueellisesti vaikuttavat tekijät. Rokualla maaperän 

geologia on voimakkaasti sidoksissa korkeuteen, ja keskikorkeus saakin molemmilla korkeusmal-

leilla noin 90% suhteellisen selitysosuuden korkeusmuuttujista. Korkeuden voisi olettaa vaikuttavan 

kasvilajirunsauteen myös ilmastollisten tekijöiden kautta (mm. Heikkinen ym. 1997, Bruun ym. 

2003), mutta tätä ei kuitenkaan voida tutkia tarkemmin juuri korkeuden ja geologian voimakkaan 
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yhteyden vuoksi. Rekijoella taas korkeuden hajontaluvut kuvaavat jokilaakson suurtopografiaa, ja 

saavat siksi suuret suhteelliset selitysosuudet. Suuren suhteellisen selitysosuuden saa Rekijoella 

myös jokilaaksoja kuvastava kosteusindeksin keskiarvo (TWIm). Moeslund ym. (2013a) sai sa-

mankaltaisia tuloksia, joiden mukaan vain tutkimusruudun keskimääräisellä kosteusindeksillä ha-

vaittiin yhteisvaihtelua kasvilajirunsauden kanssa, toisin kuin kosteusindeksin keskihajonnalla. Sa-

maa linjaa tukevat Luoto ym. (2002:205) tulokset, joiden mukaan univariaattimalli -tarkastelussa 

kosteusindeksin keskiarvo selitti kasvilajirunsauden vaihtelusta noin 29%, kun taas indeksin keski-

hajonta selitti hieman vähemmän, noin 23%. Aikaisemman tarkastelun perusteella kyseisen indek-

sin laskenta Rokualla tuotti runsaasti artefakteja, eikä luotettava vertailu keskiarvon tai hajontaluku-

jen välillä ole siksi mahdollinen (ks. 6.3 ”Yksittäisten indeksien selityskyky ja ominaisuudet”).  

Rinteen kaltevuuden osalta saadut tulokset puoltavat sekä keskiarvon että hajontalukujen 

merkitystä: keskimääräinen rinteen kaltevuus kuvastaa enemmän voimakkaan suurtopografian alu-

eita ja hajontaluvut taas selvemmin mikrotopografista vaihtelua. Ero näiden muuttujien tulkinnalli-

sessa merkityksessä kummankin alueen osalta on kuitenkin pieni, sillä ne korreloivat voimakkaasti 

keskenään (liitteet 3-6). Varsinaista erottelua rinteen kaltevuuden keskiarvon tai sen vaihtelevuuden 

vaikutuksesta kasvilajirunsauteen ei siten ole mahdollista tehdä. Mikrotopografista vaihtelua mit-

taavien indeksien osalta (residuaalitopografia ja profiilikaarevuus) hajontaluvut saavat odotetusti 

molemmilla alueilla suurimmat suhteelliset selitysosuudet. Näistä indekseistä residuaalitopografian 

keskiarvolla on vain suuntaa antava tulkinnallinen merkitys: joissain tapauksissa se ilmaisee tietyn 

kokoisten painanteiden ja kohoumamuotojen keskinäistä suhdetta tutkimusruudussa. Profiilikaare-

vuuden keskiarvo taas ilmaisee koko tutkimusruudun alueen topografisten muodostumien keski-

määräistä koveruutta tai kuperuutta rinteen viettosuuntaan mitattuna. Vaikka tässä tutkimuksessa 

yhteyttä ei havaittu, voisi olettaa että profiilikaarevuuden keskiarvolla olisi yhteys kasvilajirunsau-

teen, erityisesti alueilla jossa geomorfologiset rinneprosessit ovat aktiivisia ja muokkaavat maanpin-

taa (Moeslund 2013b, kuva 2). Geomorfologisella diversiteetilla onkin havaittu selkeä yhteys kasvi-

lajirunsauteen myös mesoskaalassa (Hjort ym. 2012), mutta usein muut tekijät ovat dominoivia 

myös voimakkaan topografian ympäristöissä mesoskaalaa käytettäesssä (Lassueur ym. 2006).  

Näiden tulosten perusteella ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä indeksin keskiarvon tai 

vastaavasti vaihtelua kuvaavien tunnuslukujen keskinäisestä suhteesta. Tutkituilla alueilla kasvilaji-

runsautta ohjaavat voimakkaasti aluekohtaiset tekijät, Rokualla maaperän geologia ja Rekijoella 

jokilaakson ja ympäröivien alueiden maankäyttö. Nämä aluekohtaiset tekijät peittävät alleen mah-

dollisen keskimääräiseen resurssin tasoon liittyvän vaihtelun, ja samalla myös resurssin vaihtele-

vuudesta aiheutuvan kasvilajirunsauden vasteen. 
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6.7 Tutkimuksen virhelähteet 

 

Saatujen tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten luotettavuuteen vaikuttavat kaikki tutkimuspro-

sessissa tehdyt valinnat, tutkimuskysymyksen asettelusta käytettyihin menetelmiin, aina johtopää-

töksiin saakka. Potentiaaliset virhelähteet voidaan kuitenkin eritellä neljään pääluokkaan: teoreetti-

seen viitekehykseen, käytettyihin menetelmiin, käytettyihin aineistoihin sekä huolimattomuusvir-

heisiin. 

Tässä työssä käytettyyn teoreettiseen viitekehykseen, topografisen heterogenian ja biodiversi-

teetin positiiviseen yhteisvaihteluun, liittyy useita oletuksia joiden täyttymättä jääminen saattaa joh-

taa virheellisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Lundholmin (2009) mukaan tärkein näistä on tutki-

muksen skaala: tutkimusyksikön (tutkimusruudun) tulisi olla tarpeeksi suuri että kasvien lajirunsau-

teen vaikuttava tekijä vaihtelee sen sisällä, mutta toisaalta tarpeeksi pieni että eri tutkimusruutujen 

välillä on havaittavissa eroa. Samanaikaisesti tutkimusalueen tulisi olla tarpeeksi laaja, että tutkitta-

van ilmiön kokonaisvaihtelu saadaan tallennettua, mutta samanaikaisesti tarpeeksi pieni ettei laa-

jemman skaalan ilmiö pääse vaikuttamaan tuloksiin. Tässä työssä käytetty tutkimusruudun ja –

alueiden koko perustuu täysin valmiina saatuihin kasvilajiaineistoihin.  Likimain samankokoista 

tutkimusruudun kokoa (0,25km
2
 – 1km

2
) on kuitenkin käytetty aiemmin useissa tutkimuksissa (mm. 

Heikkinen ym. 1997, Luoto ym. 2002, Hofer ym. 2008, Hofer ym. 2011, Hjort ym. 2012), ja sen 

onkin havaittu soveltuvan maisematason tarkasteluun hyvin. Myös saadut tulokset tukevat tämän 

oletuksen täyttymistä. On kuitenkin huomattava, että eri mittakaavoissa kasvilajirunsautta tutkitta-

essa voidaan samankin muuttujan osalta saada hyvin eriäviä tuloksia (mm. Rose & Malanson 2012) 

kuin mitä teorian perusteella voitaisiin olettaa. Siksi tässä tutkimuksessa käytetty tarkastelutaso on-

kin vain yksinkertaistettu versio todellisen biodiversiteetin vaihtelusta. Käyttämällä multiskaalaista 

lähestymistapaa paitsi laskettujen indeksien myös mitatun kasvilajirunsauden osalta, saavutettaisiin 

todennäköisesti todenmukaisempi kuva alueiden biodiversiteetista ja siihen vaikuttavien prosessien 

välisistä syy-seuraussuhteista. 

Toinen tämän tutkimuksen kannalta olennainen, teoreettiseen viitekehykseen liittyvä virhe-

lähde on kasvilajirunsauteen vaikuttavien ekologisten syy-seuraussuhteiden (muiden kuin topogra-

fian) huomioimatta jättäminen (Elith & Leathwick 2009:684-686). Tämä näkökohta on pyritty ot-

tamaan huomioon käyttämällä mallinnuksessa portaittaista lähestymistapaa: aluksi on tarkasteltu 

yksittäisiä indeksejä, seuraavaksi indeksiryhmien sisäisiä ja välisiä eroja, jonka jälkeen on verrattu 

laskettuja indeksejä muihin yleisesti käytettyihin ekologisia ominaisuuksia kuvaaviin aineistoihin 

(maankäyttö-, kaukokartoitus- ja topografiset keskiarvomuuttujat). Yleisen teorian ja saatujen tulos-

ten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että kasvilajirunsauteen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä 
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(kuva 1) lisätietoa tarvittaisiin ainakin tutkimusalueilla esiintyvän geologisen vaihtelevuuden, kehi-

tyshistorian ja bioottisten interaktioiden osalta. 

Kolmas teoreettiseen viitekehykseen liittyvä mahdollinen virhelähde on Elith & Leathwick 

(2009: 678) mainitsema hyvään mallinnuskäytäntöön liittyvä kattava mallin tarkastelu, tai oikeam-

min sen puuttuminen. Tehtyjä malleja on pyritty arvioimaan kriittisesti sekä niiden sovituksen mu-

kaan (muuttujien määrä, selitysaste) että myös ekologisen teorian mukaiseen taustaan verrattuna. 

Kuitenkin luotettavuutta voisi parantaa tarkastelemalla malleja kattavammin esimerkiksi residuaali-

en ja varsinaisten ennustearvojen spatiaalisen sijoittumisen osalta. Toisaalta huomioiden mallien 

suuren määrän, työn fokuksen ja käytetyn lähestymistavan jossa pyritään hakemaan parhaiten selit-

tävää muuttujaa, lisäisi tämä työn laajuutta kohtuuttomasti. 

Kasvilajien biodiversiteettia kuvaamaan on tässä tutkimuksessa käytetty yksinkertaista lajien 

lukumäärää. Vaikka tätä biodiversiteettia kuvaavaa tunnuslukua onkin useasti käytetty (esim. Heik-

kinen ym. 1997, Luoto ym. 2002, Lobo ym. 2001, Dufour ym. 2006, Burnett ym. 1998, ks. myös 

Lundholm 2009), ei se yksinkertaisuudestaan huolimatta ole yksiselitteisesti paras biodiversiteettia 

kuvaava luku. Onkin havaittu että esimerkiksi eri lajiryhmillä (esim. Leutner ym. 2012, Nichols ym. 

1998) on hyvin erilainen vaste ympäristömuuttujien suhteen. Myös lajien luokittelu niiden ekologis-

ten ominaisuuksien mukaan (Müller ym. 2004) voi antaa hyvin erilaisia tuloksia. Jos ekologisilta 

ominaisuuksiltaan hyvin erilaiset, tai eri lajiryhmiin kuuluvat lajit kuvataan vain yhdellä yksinker-

taisella summa-muuttujalla (lajirunsaus), voi tämä johtaa todellisen biodiversiteetin yli- tai aliarvi-

oimiseen. 

Menetelmien käyttöön liittyy useita teknisiä epävarmuustekijöitä. Tässä tutkimuksessa pyrit-

tiin suosimaan nk. aineistolähtöistä tutkimustapaa, jossa rajoittavia alkuoletuksia tehdään mahdolli-

simman vähän. Tämä voi aiheuttaa virheitä, jotka näkyvät ainakin kolmella eri tavalla: Lineaarisia 

yhteyksiä mallintavien menetelmien käytössä, mallien ylisovittumisessa ja virheellisten havaintojen 

(Outliers) vaikutuksena. Lineaarisuusoletus koskee sekä Spearmanin korrelaatiokertoimia että hie-

rarkista ositusta. Molemmissa menetelmissä oletuksena on lineaarinen vaste kasvilajirunsauden ja 

selittävän muuttujan välillä. Vaikka muuttujien hajontakuvioiden visuaalisella tarkastelulla pyrittiin 

varmistumaan siitä, ettei selviä epälineaarisia yhteyksiä esiintyisi aineistossa, ei tämä kuitenkaan 

ole aineistoon sisältyvästä virhekomponentista (nk. tilastollinen kohina, eng. white noise) johtuen 

täysin varmaa. Mahdollisena seurauksena epälineaaristen vasteiden mallintamisesta lineaarisina on 

usein heikompi tai kokonaan tunnistamaton vaste ja siten myös heikompi mallin selitysaste. 

Heikkinen ym. (2006:762-764) mukaan mallien ylisovittuminen voi johtua liian suuresta 

muuttujien tai mallin vapausasteiden määrästä suhteessa aineiston kokoon. Aineistot olivat kohta-

laisen pieniä alunperinkin (n=101 ja n=105), ja puuttuvien arvojen vuoksi niitä jouduttiin useissa 
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analyyseissa pienentämään lisää (n välillä 87 – 95). Vaikka vapausasteiden määrää pyrittiin rajoit-

tamaan (max. 2 vapausastetta / muuttuja), jäi malleihin jossain tapauksissa optimoinnin jälkeenkin 

monta muuttujaa (>10), mikä kertoo mallin ylisovittumisesta. Seurauksena tästä ylisovittumisesta 

on paitsi malliin jääneiden muuttujien ekologisen merkityksen vaikea tai mahdoton tulkinta, myös 

keinotekoisesti kasvanut mallin selitysaste, mikä taas vaikeuttaa mallien keskinäistä vertailua aluei-

den tai korkeusmallien välillä. 

Kolmantena epävarmuustekijänä on virheellisten havaintojen, eli Outlier:eiden vaikutus tu-

loksiin. Näin pienellä aineistolla yksikin havainto saattaa vaikuttaa tuloksiin ratkaisevasti, mikä 

havaittiin kun aineistoa jouduttiin manipuloimaan mallinnusvaiheessa. Useat muuttujat ovat myös 

ei-normaalijakautuneita, minkä vuoksi erityisesti kaukana keskiarvosta olevat havainnot vaikuttavat 

tuloksiin joissain tapauksissa hyvin voimakkaasti. Outlier:eiden poistamatta jättäminen oli kuiten-

kin tietoinen valinta, joka perustui em. aineistolähtöisyyteen ja toisaalta siihen, ettei aineiston koko 

pienenisi entisestään. 

Osin aineistolähtöisyys –ideologiaan liittyvä potentiaalinen virhelähde oli myös indeksien 

laskenta. Erityisesti topografisen kosteusindeksin osalta havaittiin indeksin tuottavan keinotekoisia 

ja epätodellisia tuloksia johtuen laskennan teknisestä suorittamisesta. Tähän ei kuitenkaan haluttu 

puuttua, sillä käytetty laskentatapa on yleisesti käytössä oleva ja kenties yksinkertaisin tapa laskea 

topografinen kosteusindeksi, minkä vuoksi sen toimintaa ja luotettavuutta haluttiin tarkastella ”as 

is” –tyylisesti. Vaihtoehtoisesti olisi voitu käyttää edistyneempiä kosteutta kuvaavia algoritmeja tai 

korkeusmallin manuaalista muokkaamista, mikä olisi puolestaan heikentänyt indeksin vertailukel-

poisuutta alueiden välillä ja tulosten yleistettävyyttä. 

Aineistoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat korkeusmallien tapauksessa mahdolliset mitta-

usvirheet (tilastollinen kohina, white noise) ja tuotannossa syntyneet systemaattiset virheet sekä 

artefaktit. Näitä virheellisyyksiä käsiteltiin kuitenkin lähinnä korkeusmalliin liittyvinä ominaisuuk-

sina, sillä yksi tutkimuskysymyksistä koski juuri korkeusmalliaineistojen välisten erojen vaikutusta 

mallinnustuloksiin. Korkeusmalleja on siksi käytetty ”as is” –tyylisesti, jolloin saatuja tuloksia voi-

daan paremmin yleistää muihin saman tuotantotekniikan korkeusmalleihin. Muut käytetyt aineistot 

(kasvilajiaineistot, maankäyttö- ja kaukokartoitus-muuttujat) on saatu valmiina. Niiden osalta mah-

dollinen virheellisyys on tiedostettu, ja luotettavuutta on pyritty arvioimaan visualisoimalla aineis-

toja karttapohjalle, sekä peilaamalla aineistojen keskinäisiä yhteyksiä myös teoreettiseen pohjaan. 

Mainittujen potentiaalisten virhelähteiden lisäksi on aina huomioitava mahdolliset huolimat-

tomuusvirheet. Kaikissa mainituissa osioissa (teoreettinen viitekehys, menetelmät ja aineistot) on 

mahdollista syntyä huolimattomuudesta johtuvia virheitä. Erityisesti indeksien laskennassa ja tilas-

tollisessa mallinnusmenetelmissä on suuri mahdollisuus inhimillisiin näppäilyvirheisiin. Tämän 
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työn osalta huolimattomuusvirheitä on pyritty välttämään sekä varsinaisissa laskennoissa, mutta 

myös jälkikäteen. Osalle tuloksista (tai lasketuista indekseistä) on tehty pistotarkistuksia jälkikäteen 

laskemalla ne uudestaan ja tarkastelemalla saatuja tuloksia myös visuaalisesti kartalla. Tuloslukujen 

luotettavuutta ja systemaattisuutta on myös arvioitu kriittisesti teoriaan vertaamalla, ja pyritty näin 

vähentämään virheellisten tulosten ja johtopäätösten mahdollisuutta. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tutkittiin topografista vaihtelevuutta kuvaavien erilaisten indeksien yhteyttä maastossa 

kartoitettuun kasvilajirunsauteen. Keskeisenä tavoitteena oli koota yhteen kattavasti topografista 

heterogeniaa kuvaavia indeksejä, ja löytää näiden joukosta yksi tai useampia muita paremmin kas-

vilajirunsauden mallintamiseen soveltuva indeksi. Toisena tutkimuskysymyksenä oli laskennan 

lähtöaineiston (korkeusmallin) laadun vaikutus havaittuihin yhteyksiin. Lisäksi haluttiin selvittää 

laskettujen indeksien itsenäinen selityskyky suhteessa ekologiassa perinteisesti käytettyihin muuttu-

jaryhmiin. Laajemmassa kontekstissa perusteet valitulle tarkastelutavalla ja tutkimuskysymyksen 

asettelulle liittyvät käynnissä olevaan ympäristönmuutokseen: Biologisesti rikkaiden alueiden löy-

täminen ja ylläpitäminen kustannustehokkaasti nykyisissä ja tulevissa olosuhteissa on universaali 

kysymys, johon voidaan hakea vastausta esimerkiksi spatiaalis-tilastollisen mallintamisen keinoin. 

Työn ekologisena teoreettisena viitekehyksenä on nk. HDR –suhde, eli näkemys siitä että vaihtele-

vat ympäristöolot luovat ekologisesti erilaisia habitaatteja minkä seurauksena alueella havaitun laji-

runsauden oletetaan kasvavan. Toisena teoreettisena viitekehyksenä on topografian havaittu vaiku-

tus kasvilajien kannalta keskeisiin kasvupaikkatekijöihin. 

Indeksien laskennassa käytettiin lähtöaineistona kahta eri resoluutioista (2m ja 25m) ja eri 

tekniikoilla tuotettua korkeusmallia (DEM_2 ja DEM_25) kahdelta eri tutkimusalueelta (Rekijoki ja 

Rokua). Neljästä muodostuvasta korkeusmalli-alue yhdistelmästä laskettiin topografista vaihtele-

vuutta kuvaavia indeksejä yhteensä 17. Osassa indeksejä vaihtelua kuvattiin erilaisilla hajontalu-

vuilla, jonka seurauksena saatiin yhteensä 28 topografista vaihtelua kuvaavaa tunnuslukua. Tunnus-

luvut jaoteltiin niiden pääasiallisen tunnuspiirteen mukaan neljään ryhmään: Tilastollisiin hajonta-

lukuihin, Morfologisiin indekseihin, Ekologisiin indekseihin ja Multiskaalaisiin indekseihin. Vas-

temuuttujana käytettiin maastossa määritettyjä kasvilajirunsaus-aineistoja. Laskettujen indeksien 

itsenäistä selityskykyä tutkittiin käyttämällä vertailukohtana ekologisessa mallinnuksessa perintei-

sesti käytettyjä maankäyttö- ja satelliittikuva-aineistoista laskettuja muuttujia sekä topografisia kes-

kiarvomuuttujia.  

Kasvilajirunsauden ja topografisen vaihtelevuuden yhteyttä selvitettiin kolmella eri tilastolli-

sella menetelmällä. Aluksi tarkasteltiin laskettujen 28 tunnusluvun ja kasvilajirunsauksien välisiä 

Spearmanin korrelaatiokertoimia ja niiden suuntia. Toisessa vaiheessa selvitettiin muuttujien itse-

näistä selityskykyä käyttämällä hierarkkista ositusta, tilastollista menetelmää joka laskee keskimää-

räisen itsenäisen selityskyvyn muuttujittain. Hiearkkinen ositus suoritettiin ensin muuttujaryhmit-

täin ja tämän jälkeen eri ryhmistä valituille kuudelle parhaalle indeksille. Itsenäistä selityskykyä 

arvioitiin myös ekologiassa perinteisesti käytettyjen muuttujien kanssa hiearkkisen osituksen avulla. 
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Kolmantena menetelmänä käytettiin yleistettyä additiivista mallinnusta (Generalized Additive Mo-

del, GAM), joka huomioi myös epälineaariset suhteet selittävien muuttujien ja vastemuuttujan välil-

lä. GAM-malleilla tutkittiin muuttujaryhmien kokonaisselitysasteita ja yksittäisten indeksien tuo-

maa selitysasteen lisäystä malleissa. 

Saatujen tulosten mukaan hieman alle puolet tunnuslukujen korrelaatioista eri korkeusmalli-

alue –yhdistelmillä oli odotusten mukaisesti positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Loput korre-

laatiot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä tai ne olivat suunnaltaan negatiivisia. Muutama negatii-

visista korrelaatioista oli loogisesti selitettävissä muuttujan laskentaan liittyvillä teknisillä seikoilla. 

Korkein havaittu positiivinen korrelaatio oli 0,71, ja tilastollisesti merkitsevien positiivisten korre-

laatioiden keskiarvo oli 0,50.  

Tuloksista havaittiin, että erot indeksien toimivuudessa olivat voimakkaasti alue- ja korkeus-

mallikohtaisia. Yksittäisten indeksien toimivuus on siten tapauskohtaista ja tulosten yleistettävyy-

den kannalta epävarmuutta lisäävä tekijä. Keskiarvoltaan parhaimmaksi indeksiksi osoittautui geo-

morfologisia eroosiokohteita (raviinit) ja toisaalta mikrotopografista vaihtelua kuvaava profiilikaa-

revuuden keskihajonta. DEM_2:sta laskettuna kyseinen indeksi osoittautui myös tärkeäksi kasvilaji-

runsautta selittäväksi tekijäksi yhdessä kaikkien kolmen perinteisesti käytetyn muuttujaryhmän 

kanssa. Niin ikään mikrotopografiaa kuvaava rinteen kaltevuuden vaihteluväli omasi korkeita korre-

laatioita ja suuren itsenäisen selitysosuuden topografisten heterogenian indeksien kesken verrattuna. 

Myös tämä indeksi osoittautui tärkeäksi selittäväksi tekijäksi DEM_2:sta laskettuna perinteisten 

muuttujien rinnalla, mutta vain topografisten keskiarvomuuttujien kanssa yhdessä mallinnettaessa. 

Suurtopografiaa kuvaava korkeuskäyrien pituus tutkimusruudussa oli kolmannella sijalla topogra-

fisten heterogeniaindeksien keskinäisessä vertailussa. Perinteisesti käytettyjen muuttujien kanssa 

mallinnettaessa se valikoitui kuitenkin vain maankäyttö- ja kaukokartoitus muuttujien kanssa yhtei-

seen malliin, tällöinkin vain DEM_25 osalta. Muuttujaryhmien osalta yhtä selvästi tärkeintä ryhmää 

ei noussut esille. 

Saatujen tulosten perusteella topografisten heterogenian indeksien käyttäminen mallinnukses-

sa lisäsi kasvilajirunsautta kuvaavien GAM -mallien selitysastetta tilastollisesti merkitsevästi seit-

semässä tapauksessa kahdeksasta. Myös optimoitujen mallien hierarkkisessa osituksessa topografi-

sen heterogenian muuttujat saivat kohtalaisen suuria itsenäisiä selitysosuuksia. Tämän perusteella 

voidaan todeta, että topografiset heterogenian muuttujat parantavat selvästi kasvilajirunsautta ku-

vaavia malleja. 

Korkeusmallien laadun ja spatiaalisen tarkkuuden havaittiin vaikuttavan saatuihin tuloksiin, 

joskaan vaikutus ei ollut systemaattinen molemmilla tutkimusalueilla. Pääpiirteittäin DEM_2:sta 

lasketut indeksit korreloivat kuitenkin joko lähes yhtä voimakkaasti tai toisaalta selvästi vahvemmin 
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kasvilajirunsauden kanssa kuin DEM_25:stä laskettuna. Tämän perusteella laserkeilattua DEM_2:ta 

voidaan siten pitää luotettavampana aineistolähteenä topografisia indeksejä laskettaessa kuin stereo-

ilmakuvatulkintaan perustuvaa DEM_25:tä. 

Tutkimuksen perusteella osoittautui että topografisen heterogenian indeksit kuvaavat myös 

sellaista osaa kasvilajirunsauden vaihtelusta, jota ei perinteisesti käytetyillä muuttujaryhmillä ole 

mahdollista kuvata. Topografisen heterogenian indeksien käyttäminen ennustavissa malleissa pa-

ransi mallien luotettavuutta, minkä vuoksi niitä tulisikin käyttää aktiivisemmin ekologissa tutki-

muksissa. Lisäksi topografista tietoa on yhä kattavammin saatavissa, ja sen käyttö verrattuna erityi-

sesti maastotyöskentelyyn on kustannustehokasta. Tutkimuksessa havaittiin että topografia, ja sen 

vaihtelu, kuvautuvat erittäin yksityiskohtaisesti laserkeilaustekniikalla tuotetuissa korkeusmalleissa. 

Laserkeilaustekniikan edelleen yleistyessä tarkkoja korkeusmalleja on saatavilla yhä kattavammin. 

Esitettyjen indeksien ja laserkeilaukseen pohjautuvien korkeusmallien avulla onkin mahdollista 

tutkia esimerkiksi HDR -oletuksen toteutumista entistä yksityiskohtaisemmalla tasolla.  

Esitetyt indeksit liittyvät kiinteästi myös geomorfologiaan, ja siten alueen geodiversiteettiin. 

Niiden avulla on mahdollista saada tietoa paitsi sekä biologisesta että geologisesta monimuotoisuu-

desta, myös näiden välisistä vaikutussuhteista. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan kasvillisuu-

teen vaikuttavat ympäristöolot huomioida entistä kattavammin laadittaessa biodiversiteetin alueel-

lista vaihtelua kuvaavia malleja. Tämä mahdollistaa paitsi ekologisten teorioiden uudelleenarvioin-

nin topografisen heterogenian vaikutuksen osalta, myös entistä luotettavamman mallinnuksen lop-

putuloksen.  
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Liite 1. Fraktaalidimension laskemisessa käytetty R-koodi. 

 

library(geoR) 

setwd("D:/GRADU_THBI/Data/Tilapaiset/Testaus3") 

LISTA <- list.files() 

LISTA 

DF5 <- data.frame(FrD=rep(NA, 200), LengthB=rep(NA, 200), Pvalue=rep(NA, 200), txt=rep("", 

200), stringsAsFactors=FALSE) 

 

 

for (file in LISTA) { 

FRP <- read.table(file, header=TRUE, sep="", na.strings="NA", dec=",", strip.white=TRUE) 

apply(apply(FRP, 2, gsub, patt=",", replace="."), 2, as.numeric) 

 

FRP_s <- FRP[sample(1:nrow(FRP), 5000, replace=FALSE),] 

FRP_g<-as.geodata(FRP_s, coords.col = 1:2, data.col = 3) 

 

 

vect <- seq(1, 301, l = 151) 

 

FRP_vr <- variog(FRP_g, option="bin", max.dist=301, breaks = vect) 

 

a <- (FRP_vr$v) 

b <- (FRP_vr$u) 

c <- lm(log10(a) ~ log10(b)) 

d <- summary(c)$r.squared 

 

if(d > 0.99){d} else {while(d < 0.99){ 

a <- (a[1:(length(a) -1)]) 

b <- (b[1:(length(b) -1)]) 

c <- lm(log10(a) ~ log10(b)) 

d <- summary(c)$r.squared}} 

 

e <- summary(c)$coef[2,1] 

p <- summary(c)$coef[2,4] 

 

 

FractalD <- 3-(e/2) 

gf <- sub("_2_ex", "", file) 

i <- as.numeric(gf) 

DF5[i, ] <- list(FractalD, length(b), p, file)} 

DF5 

  



 

 

Liite 2. Residuaalitopografian klusteroinnissa käytetty R-koodi. 

 

library(fpc) 

library(vegan) 

setwd("D:/Ujanen/GRADU_THBI/Data/Pohjat/Re_txt/Rst_25") 

LISTA <- list.files() 

DF1 <-data.frame(Kcnt=rep(NA, 120), KarRng=rep(NA,120), KarStd=rep(NA,120), 

KarSha=rep(NA,120), KvolRng=rep(NA, 120), KvolStd=rep(NA, 120), KvolSha=rep(NA, 120), 

txt=rep("", 120), stringsAsFactors=FALSE) 

LISTA 

 

for (file in LISTA) { 

Filee <- read.table(file, header=TRUE, sep="", na.strings="NA", dec=",", strip.white=TRUE) 

apply(apply(Filee, 2, gsub, patt=",", replace="."), 2, as.numeric) 

NEG <- Filee[which(Filee$GRID_CODE < -0.3),] 

 

if(nrow(NEG) > 10) {KlusN <- dbscan(NEG, eps=35.5, MinPts=5) 

D2 <- as.data.frame(print.dbscan(KlusN))} else {D2 <- data.frame(0)} 

D2t <- t(D2) 

if(ncol(D2t)>1){VectorN <- D2t[,3]}else{VectorN <- c(0)} 

 

if(length(VectorN) > 1){A <- (length(VectorN))} else {A <- 0} 

Kcnt <- A 

KarRng <- max(VectorN[2:A])-min(VectorN[2:A]) 

KarStd <- sd(VectorN[2:A]) 

KarSha <- diversity(VectorN[2:A], index = "shannon", base = exp(1)) 

 

KVs <- data.frame(KVol=rep(NA,200)) 

B <-(length(VectorN)-1) 

C <- c(1:B) 

if(ncol(D2t) > 1){for (i in C) { 

 

KL <- NEG[KlusN$cluster==i,] 

Klusteri <- as.matrix(KL[,1:2]) 

AB <- ellipsoidhull(Klusteri, tol=0.0001, maxit=5000, ret.wt = FALSE, ret.sqdist = FALSE, ret.pr 

= FALSE) 

KV <- volume(AB) 

KVs[,i] <- list(KV)}} else{ 

KVs[1,1] <- c(0)} 

 

KVsV <- KVs[1,] 

KVsV1 <- as.vector(t(KVsV)) 

KvolRng <- max(KVsV1)-min(KVsV1) 

KvolStd <- sd(KVsV1) 

KvolSha <- diversity(KVsV1, index = "shannon", base = exp(1)) 

 

gf <- sub("_25_rst", "", file) 

i <- as.numeric(gf) 

DF1[i, ] <- list(Kcnt, KarRng, KarStd, KarSha, KvolRng, KvolStd, KvolSha, file)} 

DF1 



 

 

Liite 3. Korrelaatiomatriisi Rekijoen DEM_2 muuttujien osalta. Tilastollisesti merkitsevät (p<0.05) 

korrelaatiot mustalla, lihavoidulla korrelaatiot joissa rs>0,5. Muuttujien lyhenteet ks. Taulukko 1. 

  



 

 

Liite 4. Korrelaatiomatriisi Rekijoen DEM_25 muuttujille. Tilastollisesti merkitsevät (p<0.05) kor-

relaatiot mustalla, lihavoidulla korrelaatiot joissa rs>0,5. Muuttujien lyhenteet ks. Taulukko 1. 

  



 

 

Liite 5. Korrelaatiomatriisi Rokuan DEM_2 muuttujien osalta. Tilastollisesti merkitsevät (p<0.05) 

korrelaatiot mustalla, lihavoidulla korrelaatiot joissa rs>0,5. Muuttujien lyhenteet ks. Taulukko 1. 

  



 

 

Liite 6. Korrelaatiomatriisi Rokuan DEM_25 muuttujien osalta. Tilastollisesti merkitsevät (p<0.05) 

korrelaatiot mustalla, lihavoidulla korrelaatiot joissa rs>0,5. Muuttujien lyhenteet ks. Taulukko 1. 

  



 

 

Liite 7. Maankäyttö- ja kaukokartoitus –malleihin (RSLU) jääneet muuttujat AIC-optimoinnin jäl-

keen. Lyhenteet ks. Taulukko 1 

 

 Rekijoki_DEM_2 Rekijoki_ DEM_25 Rokua_ DEM_2 Rokua_ DEM_25 

NDVIm   X X 

NDVIsd     

BRIm   X X 

BRIsd X X X X 

Rak X X X X 

Pellot   X X 

Niityt X X   

LS-metsät X X X X 

H-Metsät   X X 

M-Suot   X X 

HP-Suot     

Avosuot    X 

H-Kasv. X X X X 

Kallio   X X 

Muuttujien lkm 5 5 10 11 

  



 

 

Liite 8. Maankäyttö- ja kaukokartoitusmuuttujien kanssa optimoituun kuuden topografisen hetero-

genian indeksin malliin jääneet muuttujat (RSLU + HP6 Op.). Lyhenteet ks. Taulukko 1 

 

 Rekijoki_DEM_2 Rekijoki_ DEM_25 Rokua_ DEM_2 Rokua_ DEM_25 

NDVIm   X X 

NDVIsd     

BRIm   X X 

BRIsd X X X X 

Rak X X X X 

Pellot   X X 

Niityt X    

LS-metsät   X X 

H-Metsät   X X 

M-Suot   X X 

HP-Suot     

Avosuot    X 

H-Kasv. X X X X 

Kallio   X X 

PCsd X  X X 

Sra   X X 

COL  X  X 

SRADra    X 

LSra     

KPra  ----- X ----- 

Muuttujien lkm 5 4 13 15 

 

  



 

 

Liite 9. Topografiset keskiarvomuuttujat –malleihin (ToKe) jääneet muuttujat AIC -optimoinnin 

jälkeen. Lyhenteet ks. Taulukko 1 

 

 Rekijoki_DEM_2 Rekijoki_ DEM_25 Rokua_ DEM_2 Rokua_ DEM_25 

Hm   X X 

Am X X X X 

Sm X X X X 

PCm X   X 

RSTm X   X 

TWIm   X X 

SRADm   X X 

Muuttujia 4 2 5 7 

  



 

 

Liite 10. Topografisten keskiarvomuuttujien kanssa optimoituun kuuden topografisen heterogenian 

indeksin malliin jääneet muuttujat (ToKe + HP6 Op.). Lyhenteet ks. Taulukko 1 

 

 Rekijoki_DEM_2 Rekijoki_ DEM_25 Rokua_ DEM_2 Rokua_ DEM_25 

Hm   X X 

Am   X X 

Sm X X X  

PCm X   X 

RSTm X   X 

TWIm   X X 

SRADm   X X 

PCsd X  X X 

Sra X  X X 

COL    X 

SRADra  X  X 

LSra X  X X 

KPra     

Muuttujia 6 2 8 11 

 


