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1. Johdanto
Luonnon monimuotoisuus ja sen säilyttäminen ovat yhteiskunnan kestävän kehityksen
kannalta avaintekijöitä (Terborgh 1974). Ne ovatkin perinteisesti olleet tärkeitä
tutkimusteemoja ympäristötieteissä, ja niiden laajempi yhteiskunnallinen merkitys on
hiljattain nostettu esiin myös muilla tieteenaloilla (Foster 1997, Gray 2004). Luonnon
monimuotoisuutta (engl. natural diversity) tarkastellaan useimmiten elollisen luonnon
monimuotoisuuden eli biodiversiteetin kautta (esim. Terborgh 1974, Faith & Walker
1996, Grime 1997), ja elottoman luonnon monimuotoisuus eli geodiversiteetti jää
huomiotta (Brilha 2002: 273, Milton 2002: 115, Hopkins ym. 2007: 22, Erikstad 2012:
2). Geodiversiteetti on kuitenkin olennainen osa luonnon monimuotoisuutta ja tärkeä
biodiversiteetin määrää ohjaava tekijä (Gray 2011: 272, Gordon ym. 2012: 2), minkä
vuoksi sen huomioiminen esimerkiksi suojelussa on välttämätöntä (mm. Sharples
1995: 37, Johansson 2000: 138-139, Brilha 2002: 273-275, Sharples 2002a: 1, Gordon
ym. 2012). Geoympäristön monimuotoisuus ja siitä juontuvat geosysteemipalvelut
ovat elintärkeitä myös lukuisille nyky-yhteiskunnan toiminnoille (Gray 2008: 287–
288, Gray 2011: 272).
Useiden

1990-luvun

lopulla

ja

2000-luvun

alussa

käynnistyneiden

tutkimushankkeiden myötä huomiota onkin alettu kiinnittää elottoman luonnon
kohteisiin (Reynard & Coratza 2007: 138–139, Gray 2008), ja tuloksena on ollut
geodiversiteetti-termin

vakiintuminen

yleiseen

käyttöön

(Gray 2004:

4-8).

Tutkimushankkeiden myötä on kehitetty esimerkiksi kansainvälinen Geoparkverkosto, jonka tarkoituksena on arvokkaiden elottoman luonnon kohteiden
säilyttäminen ja niiden tunnettavuuden parantaminen (Gray 2008: 295–296).
Geodiversiteetti on aiheena uusi ja esimerkiksi biodiversiteettiin verrattuna
melko vähän tutkittu (Gray 2004: 4-8, Kozlowksi 2004). Hallitsevia tutkimusteemoja
ovat geodiversiteetin määrä (esim. Benito-Calvo ym. 2009, Hjort & Luoto 2010, Hjort
& Luoto 2012, Pereira ym. 2013), geo- ja biodiversiteetin yhteys (mm. Burnett ym.
1998, Jačková & Romportl 2008, Parks & Mulligan 2010, Malinen 2012, Hjort ym.
2012), geodiversiteetin arvot (mm. Gray 2004, Gray 2008) sekä geodiversiteetin
suojelu (mm. Sharples 1995, Sharples 2002a, Johansson 2000, Gordon ym. 2012).
Näiden teemojen tuominen suuren yleisön tietoon sekä soveltaminen muun muassa
alueelliseen päätöksentekoon ja maankäytön suunnitteluun nähdään tärkeänä
tavoitteena geodiversiteettitutkimukselle (Johansson 2000: 138-139, Erikstad 2012: 5-
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6). Tavoitteen saavuttamiseksi lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin paljon (Kozlowksi
2004, Erikstad 2012: 6).
Geodiversiteetin suojelemiseksi on tiedettävä, mitkä sen kohteista ovat erityisen
tärkeitä niin elottoman kuin elollisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta,
ja mitä osia voidaan käyttää hyväksi ilman, että monimuotoisuus oleellisesti vaarantuu
(Sharples 1995: 39, Sharples 2002a: 21, Gray 2005, Erikstad 2012: 5).
Monimuotoisuuden vaarantuessa hyödyntäminen ei ole kestävällä pohjalla, millä on
myös yhteiskunnallisia seurauksia. Tätä varten geodiversiteetin ja sen kohteiden
merkitystä tulee tarkastella niin geodiversiteetin itsensä kannalta, kuin myös bioottisen
luonnon, kulttuurielämän, talouden ja tieteen kannalta (Sharples 1993: 10–11, Reynard
ym. 2007, Pellitero ym. 2011).
Merkityksen kuvaamista varten geodiversiteetin kohteille eli geokohteille tulee
antaa jokin kvantitatiivinen arvo eli ne tulee pisteyttää, jolloin geodiversiteetin
spatiaalinen vertailu on objetkiivisempaa ja helpompaa (Serrano & Gonzáles-Trueba
2005, Pellitero ym. 2011: 170–173). Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta
pisteyttäminen on tärkeintä tehdä sen perusteella, kuinka tärkeitä geokohteet ovat
elollisen luonnon kannalta (ekologinen arvo) ja kuinka arvokkaita ne ovat olemassa
olonsa johdosta (itseisarvo) (Gray 2005, Erikstad 2012: 5, Gordon ym. 2012: 3).
Itseisarvojen objektiivinen kvantifiointi on mahdotonta (Sharples 2002a: 25), joten
pisteyttäminen tulee tehdä elollisen luonnon näkökulmasta.
Tässä tutkielmassa tarkoituksena on selvittää

geokohteiden

merkitys

putkilokasvien lajirunsauden kannalta Rokua Geoparkin alueella Pohjois-Suomessa ja
pisteyttää geokohteet niiden merkityksen perusteella. Tutkielmassa tarkastellaan,
kuinka lajirunsaita geodiversiteetin eri kohdetyypit ovat? Miten putkilokasvien
lajirunsaus vaihtelee geokohdetyyppien välillä ja mitkä tekijät selittävät vaihtelua?
Kuinka tärkeä eli arvokas kukin geokohdetyyppi on putkilokasvien lajirunsauden
kannalta ja miten arvokkuus voidaan pisteyttää?

2. Geodiversiteetti
Geodiversiteetti on geotieteissä käsitteenä melko uusi. Se otettiin käyttöön nykyisessä
merkityksessään 1990-luvun alkupuolella tarkoituksenaan tuoda tietoisuuteen
elottoman luonnon monimuotoisuus ja sen arvot (Houshold & Sharples 2008: 267,
Gray 2011: 271). Termi on vakiintunut geotieteiden käyttöön ja sitä on alettu soveltaa
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myös luonnonsuojeluprosesseissa yhdessä biodiversiteetin kanssa (Gray 2008).
Huolimatta geotieteiden parissa saamastaan suosiosta geodiversiteetti-termin
sisällöllinen merkitys ei ole vielä täysin vakiintunut (Malinen 2012).
2.1. Määrittely
Sharples (1995: 38) määrittelee geodiversiteetin geologisten, geomorfologisten ja
maaperän muodostumien, rakenteiden, systeemien ja prosessien vaihteluksi
(diversiteetiksi). Hän sisällyttää niihin niin tämän hetkiset prosessit ja kehittymässä
olevat muodostumat, kuin myös stabiloituneet. Graylle (2004: 8) geodiversiteetti on
geologisten

(kallioperä,

kivet,

mineraalit,

fossiilit),

geomorfologisten

(pinnanmuodostumat, prosessit) ja maaperän kohteiden ja ilmiöiden luonnollista
vaihtelua. Geodiversiteetti sisältää kohteiden ja ilmiöiden ominaisuudet, ilmentymät,
suhteet ja systeemit sekä niiden muodostamat joukot ja kokonaisuudet (Sharples
2002a: 6, Gray 2004: 8). Gray (2004: 13–22) korostaa geodiversiteetin kehittyneen
läpi maapallon historian, ja historian saatossa stabiloituneiden prosessien ja ilmiöiden
vaikuttavan yhä geodiversiteettiin kaikilla sen skaaloilla. Ruban (2010: 327–328)
näkee geodiversiteetin eri geokohdetyyppien määränä tietyllä alueella. Geokohteet
voivat olla paleontologista, sisäsyntyistä, stratigrafista, sedimentologista tai
geomorfologista tyyppiä.
Gray (2004: 23–35) pitää mineraaleja geodiversiteetin perustasona ja
rakennuspalikoina. Ne antavat lähtökohdat muun muassa kivilajien ja sedimenttien
diversiteetille (kemiallinen koostumus, fysikaaliset ominaisuudet), jotka puolestaan
toimivat perustana laajemmille kokonaisuuksille ja prosesseille. Serrano ja Ruiz-Flaño
(2007b: 143) jaottelevat geodiversiteetin partikkeleihin, elementteihin, paikkoihin ja
maisemaan. Partikkelit ovat yksinkertaisia abioottisia ilmiöitä (mineraalit, prosessien
energia), joilla ei ole spatiaalista ulottuvuutta. Niiden diversiteetti voi olla valtava
(Gray 2004: 23–26), mutta sisällyttäminen kokonaisgeodiversiteettiin (joltakin
alueelta mitattuun kaikki osa-alueet huomioivaan geodiversiteetin määrään) ei ole
kuitenkaan mielekästä (Serrano & Ruiz-Flaño 2007b: 143, Pellitero ym. 2011: 168) ja
sen vuoksi tarkastelua joudutaan rajaamaan (esim. Serrano & Ruiz-Flaño 2007b, Hjort
& Luoto 2010).
Serrano ja Ruiz-Flaño (2007b: 140–143) erottavat geodiversiteetin määrittelyssä
kaksi näkökulmaa. Suppeammassa näkökulmassa määrääväksi nousee geologinen
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ympäristö ja sen suojelu. Tällöin määrittely keskittyy geologisiin ilmiöihin ja
prosesseihin, jolloin geodiversiteetti mielletään helposti kallioperää ja sen rakenteita
kuvaavaksi termiksi. Laajemmassa, holistisessa näkökulmassa määrittelyyn otetaan
kattavammin mukaan myös geomorfologia, maaperän koostumus ja vesistöt, sekä niitä
linkittävät ja niissä tapahtuvat prosessit. Erikstad (2012: 2) huomauttaakin, että termi
”geo” viittaa geodiversiteetissa laajasti koko elottomaan luontoon eikä sitä tule
sekoittaa geologiseen diversiteettiin, joka tarkoittaa vain yhtä elottoman luonnon osaaluetta. Kozlowski (2004) laskee geodiversiteetin määrittelyssä mukaan myös
ihmistoiminnan vaikutukset abioottiseen luontoon, edustaen siten laajinta näkemystä
geodiversiteetista. Myös Erikstad (2012: 5) katsoo, että rakennetun ympäristön
kohteet,

kuten

rakennuskivet

voidaan

laskea

osaksi

elottoman

luonnon

monimuotoisuutta.
Tässä tutkielmassa geodiversiteetti käsitetään laajimmin kannatusta saaneen
Grayn (2004: 8) määritelmän mukaiseksi elottoman luonnon kokonaisvaltaiseksi
monimuotoisuudeksi (kuva 1). Tutkimusmenetelmistä johtuen tarkastelussa on jätetty
huomiotta mikroskaalan, kuten mineraalien monimuotoisuus.

Kuva 1. Geodiversiteetin rakentuminen osa-alueista ja kohteista sekä niiden ilmentymistä,
prosesseista, vuorovaikutussuhteista ja ominaisuuksista mukaillen Grayn (2004: 8)
määritelmää.

2.2. Osa-alueet
Geodiversiteetti on useissa määritelmissä jaoteltu kolmeen pääasialliseen osaalueeseen: geologisiin, geomorfologisiin ja pedologisiin eli maaperän kohteisiin ja
ilmiöihin (esim. Sharples 1995: 38, Johansson ym. 2000, Gray 2004: 8). Useissa
tutkimuksissa myös hydrologiset kohteet on sisällytetty geodiversiteettiin omana osa-
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alueenaan (esim. Serrano & Ruiz-Flaño 2007a, b, Hjort & Luoto 2010). Kukin osaalue pitää sisällään kohteita ja prosesseja, joita seuraavaksi tarkastellaan osa-alueittain
lähemmin.
2.2.1. Geologia
Maapallon geologinen diversiteetti on kehittynyt koko maapallon olemassa olon ajan.
Geologinen diversiteetti muodostuu pääasiassa maapallon sisäsyntyisten voimien
vaikutuksesta ja pitää siten sisällään mineraalit, kivilajit, kallioperän rakenteet ja muodostumat sekä niitä muokkaavat prosessit (Gray 2004: 14–39).
Tärkeimpinä sisäsyntyisinä voimina geologiseen diversiteettiin vaikuttavat
tektoniset prosessit, kuten mannerlaattojen liikkeet ja niiden kontaktipintoihin liittyvät
ilmiöt (Gray 2004: 14–22). Ulkosyntyisenä voimana rapautuminen on kalliota ja kiviä
jatkuvasti muuttava prosessi, jota voi tapahtua mekaanisesti, kemiallisesti ja
biologisesti. Rapautumistyypistä riippuen tuloksena voi olla muun muassa kallion
lohkoutuminen,

mineraalien

hapettuminen,

kiven

mineraalikoostumuksen

muuttuminen ja mineraalien liukeneminen (Gregory 2010: 74–77).
Gregory (2010: 52) määrittelee kiven tiiviiksi mineraalimassaksi, joka vaikuttaa
maisemaan litologiansa ja rakenteensa puolesta. Kivet jaetaan syntytapansa mukaan
magmakiviin, metamorfisiin kiviin ja sedimenttikiviin, jotka edelleen luokitellaan
kivilajeiksi (esim. graniitti) mineraalikoostumuksen perusteella (Derbyshire ym. 1979,
Gray 2004: 32, Ratia 2011: 84). Englannin Geologian tutkimuskeskus BGS (British
Geological Survey) lisää kivilajien luokitteluun neljänneksi luokaksi keinotekoisen eli
ihmisen muokkaaman maan (McMillian & Powell 1999).
Kallioperässä vallitsevat kivilajit ilmenevät maisemassa laajoina piirteinä.
Magmakivet ilmenevät usein laajoina ja voimakkaasti erodoituneina alueina, joilla on
nähtävissä eroosiota paremmin kestävien kivilajien kohoumia (Gregory 2010: 52).
Sedimenttikivistä hiekka- ja savikivet ovat pehmeitä ja kulutukselle alttiita ja siten
usein tasaisen korkokuvan leimaamia (Alhonen 1991: 28). Sen sijaan kemialliset,
erityisesti karbonaattipitoiset sedimenttikivet rapautuvat voimakkaasti sade- ja
pohjaveden happojen liuottaessa niitä, jolloin muodostuu vaihtelevan topografian ja
luolastojen leimaamia karstimaita (Gregory 2010: 53).
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Serrano Cañadas ja Ruiz Flaño (2007: 391) jaottelevat geologisen diversiteetin
litologisiin ja rakenteellisiin elementteihin. Litologisiin elementteihin kuuluvat muun
muassa kide- ja raekoko sekä mineraalien koostumus. Rakennetta kuvataan kiven
sisäisillä erityispiirteillä kuten lohkeavuudella ja poimuttuneisuudella (kuva 2).
Lisäksi voidaan tarkastella kiven hydrologisia ominaisuuksia kuten pohjaveden
virtaukselle tärkeitä huokoisuutta ja veden läpäisevyyttä (Gregory 2010: 52–53), tai
sekä litologiasta että rapautumisasteesta johtuvia ominaisuuksia kuten massaa,
eroosiokestävyyttä ja kovuutta (Gregory 2010: 54).

Kuva 2. Poimuttunutta rakennetta arkeeisessa gneississä Manamansalon Kivimäellä PohjoisSuomessa (kuva: Mikko Kiuttu 2013, tulkinta Tervon ynnä muiden (2012: 60 mukaan)).

Benito-Calvo ym. (2009: 1439–1440) ottavat litologian ja rakenteen lisäksi huomioon
geologisten kohteiden kronologiset ominaisuudet. He jakavat geologisen diversiteetin
kivilajityyppeihin (sedimentti-, metamorfiset, plutoniset ja vulkaaniset kivet)
yhdistettynä niiden syntyaikakauteen (kvartääriset, tertiaariset, mesotsooiset,
paleotsooiset ja prekambriset kivet). He laskevat mukaan omina luokkinaan myös
tektoniset rakenteet ja hydrologiset elementit (joki- ja vesistöalueet). Näin he saavat
geologiselle diversiteetille kaikkiaan 15 luokkaa.
2.2.2. Maaperä
Maaperällä

tarkoitetaan

kallioperän

ja

ilmakehän

väliin

rajoittuvaa

irtoaineskerrostumaa, joka koostuu kiinteästä mineraali- ja/tai orgaanisesta aineksesta,
nesteestä ja kaasusta (Westman 1991: 5). Kiinteän aineksen ominaisuudet vaihtelevat
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kerroksittain ja ovat morfologisesti, fysikaalisesti, kemiallisesti ja biologisesti
muuttuneita lähtöainekseen nähden (Birkeland 1999: 2-3). Suomen kielessä käytetään
lisäksi termiä maannos tarkoittamaan maaperän kemiallisesti muuttunutta pintaosaa
(ks. esim. Westman 1991: 18), kun taas englanninkielessä termi soil tarkoittaa sekä
maaperän ainesta että maannosta (Derbyshire ym. 1979: 23).
Maaperän monimuotoisuus muodostuu maaperän ominaisuuksista (väri,
raekoko, rakenne, tiheys ja huokosten tilavuus) (Gray 2004: 59–60), joiden
kehittymistä ohjaavat useat tekijät (ilmasto, lähtöaines, eliöstö, topografia ja aika)
(Jenny 1941 Grayn 2004: 61–62 mukaan, Gregory 2010: 61). Birkeland (1999: 30)
laskee maaperän ominaisuuksiin mukaan myös kemialliset ominaisuudet ja maaperän
veden ominaisuudet. Maaperän ominaisuuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden
runsauden vuoksi maaperän monimuotoisuus on erittäin runsas (Gray 2004: 61).
Maaperän monimuotoisuuden määrän laskemiseksi maaperän ominaisuudet on
luokiteltava (McBratney & Minasny 2007: 150). Se voidaan tehdä joko
mineraaliaineksen raekoon jakauman mukaan maalajitteittain ja -lajeittain (esim.
Westman 1991) tai kemiallisten prosessien myötä kehittyvien maannosten kautta
(esim. Birkeland 1999).
Saldañan ja Ibáñezin (2004: 135–136) mukaan maaperän monimuotoisuus
kasvaa maaperän iän ja tutkimusalueen pinta-alan sekä yleensä myös maaperän
paksuuden kasvamisen myötä. Ilmastolla on maaperän monimuotoisuuteen sekä sitä
lisäävä että sitä vähentävä vaikutus. Birkelandin (1999: 153) mukaan samoissa
ilmasto-olosuhteissa voi ajan myötä tapahtua lähtötilanteessa erilaiset ominaisuudet
omanneiden maaperäkohteiden konvergenssia, minkä vuoksi tietynlaisissa ilmastooloissa tietyt ominaisuudet esiintyvät maaperässä yleisemmin kuin toiset (Westman
1991: 18).
Yhtenä lähtöaineksena maaperälle toimii alapuolinen kallioperä (Jenny 1941
Grayn 2004: 61 mukaan). Rapautuminen irrottaa kallioperästä kiviainesta ja hienontaa
sitä edelleen eri laatuisiksi maaperän maa-aineksiksi (Gregory 2010: 74).
Lähtöaineksena toiminut kivilaji vaikuttaa myös maaperän happamuuteen (Westman
1991: 29).
Topografia on yksi paikallista maaperän kehitystä ohjaava tekijä vaikuttaen
muuan muassa mikroilmastoon, maaperän kosteusoloihin ja rinteillä tapahtuviin
geomorfologisiin prosesseihin (Birkeland 1999: 230). Topografiasta johtuvilla veden
virtaus- ja kuljetusprosesseilla on todettu olevan tärkeä vaikutus paikalliseen maaperän
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vaihteluun (Lin ym. 2005: 285). Kohoumien alaosissa maaperä on yleensä yläosia
kosteampaa. Rinteiden alaosiin kertyy myös veden pintavaluntana kuljettamat
yhdisteet

johtaen

ravinteikkaampiin

maa-aineksiin.

Rinteillä

tapahtuvat

geomorfologiset prosessit kuten massaliikunnot voivat puolestaan sekoittaa maaperän
kerroksellisuutta ja aiheuttaa poikkeavia rakenteita maaperään (Birkeland 1999: 230).
Eroosiovoimat (tuuli, vesi ja jää) kuluttavat kallioperästä rapautunutta
kiviainesta ja kasaavat sitä kerralliseksi maaperäksi (Gregory 2010: 76, Westman
1991: 7-10). Kerrostunut kiviaines jaetaan raekoon mukaan eri maalajitteiksi (hiekka,
hieta, hiesu ja savi sekä sora ja kivet), jotka muodostavat puolestaan lajittuneita ja
lajittumattomia maalajeja (Westman 1991: 7-9, Gray 2004: 30). Maaperän
lajitekoostumus eli tekstuuri on tärkeä maaperän ominaisuuksia ohjaava tekijä, joka
on voimakkaasti riippuvainen hienoainesten (savi, hieta, hiesu ja hiekka) osuuksista
maa-aineksessa. Pienen raekoon omaava maa-aines pidättää vettä hyvin, on
kemiallisesti aktiivinen ja siten myös rapautuu nopeasti. Myös orgaanisen aineksen
määrä maa-aineksessa, maa-aineksen ravinnepitoisuus ja maaperän ilmavuus ovat osa
maaperän rakennetta ja vaikuttavat sen ominaisuuksiin (Birkeland 1999: 10–11).
Suot lasketaan myös osaksi maaperää. Ne ovat hallitsevia heikon valunnan
alueilla. Suotyypit luokitellaan ravinteiden saatavuuden mukaan oligotrofisiksi,
ombrotrofisiksi, eutrofisiksi ja soligeenisiksi oligotrofisen ollessa karuin ja
soligeenisen ravinteikkain suotyyppi (Gregory 2010: 66). Karkeasti suot voidaan jakaa
ombrotrofisiin soihin, joissa suon pinta on ympäröivän mineraalimaan pohjaveden
pintaa ylempänä suon saadessa vetensä ja siten ravinteensa sadevedestä sekä
minerotrofisiin soihin, joissa suon pinta on vastaavasti pohjaveden pinnan tasossa tai
alapuolella suon saadessa ravinteita myös pohjaveden kautta (Ryden ym. 1990: 91).
Minerotrofisilla soilla maa- ja kallioperän koostumuksella on suuri vaikutus suon
ravinnetalouteen (Tahvanainen ym. 2002: 246–249, Laitinen ym. 2005: 119).
2.2.3. Geomorfologia
Geomorfologialla tarkoitetaan maan pinnanmuotoja ja niiden muutoksiin liittyviä
ilmiöitä tarkastelevaa tieteenalaa (Derbyshire ym. 1979: 15). Geomorfologiset
muodostumat ja prosessit ovat keskeinen osa geodiversiteettiä (Gray 2004: 8). Ne
pitävät sisällään maankamaran materiaalit (esim. kallioperä, kivet ja maaperä) siltä
osin kuin ne ja niiden ominaisuudet vaikuttavat pinnanmuotoihin ja yksittäisiin
muodostumiin. Lisäksi niihin lasketaan mukaan pinnanmuotoja muuttavat prosessit,
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niiden toiminta, niiden toimintaan vaikuttavat tekijät, prosessien vaikutukset
ympäristön muutokseen ja prosessien väliset suhteet (Derbyshire ym. 1979: 18–19,
Sharples 1995: 38). Geomorfologisia prosesseja tapahtuu rinneympäristöissä,
jokiuomissa, jäätiköiden ja routivien maiden alueella, rannikoilla sekä ilman liikkeen
vaikutuspiirissä (Derbyshire ym. 1979: 18, Gray 2004: 38–63). Useat niistä ovat
suoraan tai välillisesti riippuvaisia ilmastosta (Derbyshire ym. 1979: 37–38). Yhteistä
prosessien toiminnalle on aineksen kulutus, kuljetus ja kasaus (Derbyshire 1979: 18).
Virtaava vesi on tärkeä pinnanmuotoja muokkaava eroosiovoima (Derbyshire
ym. 1979: 66–70, Gregory 2010: 91). Virtaavan veden kulutustyön tuloksena syntyviä
muodostumia ovat muun muassa raviinit (esim. Valentin ym. 2005) ja eroosiotörmät
(esim. Frissell 1986, Ward 1998). Eroosion myötä virtaava vesi voi myös vaihtaa
kulkureittiään, jolloin muodostuu eri-ikäisiä uomaston kehitysvaiheita ja niihin
liittyviä muodostumia kuten terasseja ja kuivuneita muinaisuomia (Chorley 1984:
347–355, Lofthause & Robert 2008: 220–222, Gregory 2010: 91).
Uomastoissa esiintyy myös useita kasausmuotoja (Chorley ym. 1984: 295–306).
Uoman laajetessa tasangolle tai yhtyessä seisovaan veteen, voi sen edustalle kerrostua
sandur tai delta (Chorley ym. 1984: 359–366). Uoma voi myös tulvia ympäröiville
alueille kerrostaen tulvatasankoja (Derbyshire ym. 1979: 71–73). Yhdessä virtaavan
veden kulutus- ja kasausprosessit sekä -muodot saavat aikaan hyvin monimutkaisen ja
monimuotoisen fluviaalisen ympäristön (Chorley ym. 1984: 351–354).
Rinneympäristöt ovat herkkiä häiriöille ja niistä aiheutuville maa-aineksen
liikunnoille. Rinneympäristöissä maa-aines pyrkii asettumaan ominaisuuksiensa
mukaiseen lepokulmaan. Häiriön, kuten routatoiminnan vaikutuksesta lepokulma voi
ylittyä ja maa-aines alkaa liikkua painovoiman vaikutuksesta rinnettä alaspäin
massaliikuntona (Gregory 2010: 77–79). Massaliikunnot luokitellaan usein maaaineksen liikkeen tyypin ja nopeuden sekä liikkuvan maa-aineksen vesipitoisuuden
mukaan (Chorley ym. 1984: 234, Gregory 2010: 79). Esimerkiksi Derbyshire ynnä
muut (1979: 63) jakavat massaliikunnot kivivyöryyn, mutavyöryyn, maanvieremään
ja ryömintään.
Vuoristoisilla ja mäkisillä alueilla myös raviinien esiintyminen on yleistä
(Valentin 2005: 138). Ravinisoitumisella tarkoitetaan prosessia, jossa valunta kertyy
kapeaan uomaan ja usein lyhyessä ajassa kuluttaa maaperään syvän uoman, raviinin
(Poesen ym. 2003: 92, kuva 3). Kulutusta aiheuttavat sekä pintavalunta että
pohjaveden virtaus (Valentin ym. 2005: 148). Raviinin määritelmä on lavea ja eri
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määritelmien mukaan sen leveys ja syvyys voivat vaihdella muutamista kymmenistä
senttimetreistä satoihin metreihin (Poesen ym. 2003: 94). Ravinisoituminen on
riippuvainen topografiasta, maa- ja kallioperän ominaisuuksista, maankäytöstä,
hydrologiasta, ilmaston muutoksesta ja kasvillisuudesta (Poesen ym. 2003: 96,
Valentinen ym. 2005: 136–147). Raviinien muodostumista edesauttavat pehmeät ja
lajittuneet maa-ainekset (Derbyshire ym. 1979: 66–67).

Kuva 3. Ravinisoitumista Rokuanvaaran harjualueella Pohjois-Suomessa. Lajittuneeseen
maa-ainekseen muodostunut raviini on kerrostanut kuluttamansa aineksen alapuoliseen
rinteeseen alluviaalikeilaksi (kuva: Mikko Kiuttu 2014, tulkinta Aartolahden (1973: 31) ja
Poesen ynnä muiden (2003: 92) mukaan).

Aaltojen kulutustyön tuloksena syntyviä muotoja ovat rantatörmät ja kulutusrannat.
Näiden rantamuodostumien aines on karkearakeista ja lajittunutta, sillä aallot
huuhtovat hienoaineksen pois (Derbyshire ym. 1979: 145–155). Aallot kuljettavat
kuluttamaansa maa-ainesta sekä rantaa kohti että rannalta poispäin. Poikkeuksellisen
kovalla tuulella tai veden pinnan ollessa korkealla aallot voivat kasata ainesta
normaalin huuhteluvyöhykkeen yläpuolelle rantavalliksi. Rannan edustalle veden
pinnan tasoon tai sen alapuolelle kasaantuu puolestaan särkkiä. Särkkien muoto
vaihtelee riippuen aaltojen vallitsevasta tulosuunnasta, lähtöaineksesta ja rannan
jyrkkyydestä. Yhteistä niille on rytmisyys (Derbyshire ym. 1979: 148–152).
Eoliset prosessit eli tuulen kulutus-, kuljetus- ja kasaustyö (Derbyshire ym.
1979: 162, Chorley ym. 1984: 410) johtavat laajaan joukkoon pinnanmuotoja
(Gregory 2010: 102). Tuulieroosion yksi kulutusmuoto ovat deflaatioaltaat. Ne ovat
laakeita painanteita, joista tuuli on kuljettanut hienoaineksen pois ja painanteen

15
pohjalle on jäänyt karkearakeinen maa-aines (Derbyshire ym. 1979: 171). Kun tuulen
nopeus heikkenee tai lähellä maanpintaa oleva epätasaisuus aiheuttaa ilman
virtaukseen pyörteisyyttä, tuulen kuljettama maa-aines alkaa kasaantua dyyneiksi
(Chorley ym. 1984: 411–415). Niiden aines on erittäin hyvin lajittunutta ja rakeisuus
vaihtelee yleensä välillä 0,2–0,45 mm (Derbyshire ym. 1979: 167). Derbyshire ynnä
muut (1979: 176–181) luokittelevat dyynit barkaaneihin, pitkittäisdyyneihin,
mutkitteleviin dyyneihin, tähtidyyneihin ja rantadyyneihin. Chorley ynnä muut (1984:
416–417) laajentavat luokittelua erottamalla mutkittelevista dyyneistä edelleen omiksi
luokikseen barkanoidit, reversidyynit ja poikittaisdyynit. Rantadyynit kehittyvät usein
U-kirjaimen muotoisiksi paraabelidyyneiksi, joille on ominaista kaaren venyminen
tuulen menosuuntaan. Paraabelidyynien tuulen puoleinen sivu on barkaanien tapaan
loiva ja suojasivu jyrkkä (Derbyshire ym. 1979: 176–181, Chorley ym. 1984: 415–
426).
Jäätikkötoiminnan vaikutuksen alaisena olleet alueet ovat geomorfologialtaan ja
maaperän koostumukseltaan monimuotoisia alueita (Gregory 2010: 177–178).
Tyypillisiä jäätikön eroosioprosesseja ovat abraasio ja louhiminen (Boulton 1982: 41)
ja vastaavasti kulutusmuotoja silokalliot ja kallioiden uurteet (Boulton 1982: 57–60).
Eroosioprosessien kuluttama kiviaines voi kulkeutua jäätikön pohjalla, sisällä tai
pinnalla sekä jäätikön sulavesien mukana (Chorley ym. 1984: 448–462).
Jäätikön mukana kulkeutuva lajittumaton moreeni voi kasaantua jäätikön alla
tiiviiksi pohjamoreeniksi tai jäätikön sulaessa löyhäksi pintamoreeniksi (Chorley ym.
1984: 448–455, Tervo ym. 2012: 38–39). Pohjamoreenista koostuvia muodostumia
ovat muun muassa tasaiset pohjamoreenikentät (Chorley ym. 1984: 448–455) ja
virtaavan jäätikön alueella syntyvät jäätikön liikesuunnan mukaiset muodostumat
kuten pisaramaiset drumliinit (Boulton 1982: 57, Muller 1982: 187–188, Tervo ym.
2012: 38–39). Jäätikön reunalle voi muodostua päätemoreeneita, joita ovat muun
muassa De Geer -moreenit ja päätemoreenivallit (Gregory 2010: 171). Tyypillisiä
pintamoreenista koostuvia muodostumia ovat kumpumoreenikentät (Tervo ym. 2012:
38–39).
Jäätikön

sulavesien

kuljettamaa

ja

kasaamaa

kiviainesta

kutsutaan

glasifluviaaliseksi ainekseksi. Sitä luonnehtii hyvä lajittuneisuus (Chorley ym. 1984:
457–462). Tyypillisiä glasifluviaalisesta aineksesta koostuvia muodostumia ovat
harjut (Chorleys ym. 1984: 462), deltat ja sandurit (Gregory 2010: 171). Niihin voi
liittyä omaa pientopografiaansa, kuten harjuissa ja deltoissa yleisesti esiintyvät
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suppakuopat ja kamekummut (Gregory 2010: 171). Harjujen pientopografinen
vaihtelu voi aiheuttaa suurta mikroilmastollista vaihtelua (esim. Aartolahti 1973: 43–
44, Rikkinen 1989: 128–148).
2.2.4. Hydrologia
Hydrologialla tarkoitetaan veden kiertokulkua tutkivaa tieteenalaa. Hydrologiset
prosessit ovat veden kiertokulkuun liittyviä ilmiöitä ja niistä tärkeimmät ovat sadanta,
haihdunta, pintavalunta, suotautuminen ja pohjaveden käyttäytyminen (Chorley ym.
1984: 47–48). Sadanta ja haihdunta ovat voimakkaasti riippuvaisia ilmastosta.
Suotautumisen ja pintavalunnan määrää ohjaavat puolestaan maa- ja kallioperän
ominaisuudet, ennen kaikkea huokoisuus (Chorley ym. 1984: 47–48) sekä
maankäyttömuodot (Derbyshire ym. 1979: 49–50, 60).
Vettä hyvin johtavia maa- ja kallioperän kerroksia kutsutaan akvifereiksi ja
huonosti johtavia akvikludeiksi. Akviferejä muodostavat muun muassa hiekkakivet,
kalkkikivet, hiekka ja sora, kun taas akvikludeja muodostavat esimerkiksi
savikerrokset (Derbyshire ym. 1979: 54).
Akviferit ovat pohjaveden muodostumiselle otollisia ympäristöjä. Maa- ja
kallioperässä sanotaan olevan pohjavettä silloin, kun tietyssä kerroksessa kaikki
huokoset ovat täyttyneet vedellä. Tällaista vyöhykettä kutsutaan myös freaattiseksi
kerrokseksi. Kerrosta, jossa vain osa huokosista on veden täyttämiä, kutsutaan
vadoosiksi. Mikäli vadoosissa esiintyy akvikludeja, voi silloin muodostua freaattisia
vyöhykkeitä myös varsinaisen pohjavesipinnan yläpuolelle. Pääasiassa vesi virtaa
vadoosissa alaspäin ja freaattisessa vyöhykkeessä lateraalisesti. Kohdassa, jossa
freaattinen vyöhyke leikkaa maanpintaa, esiintyy lähde tai tihkupinta (Derbyshire ym.
1979: 55–56).
2.3. Geodiversiteetin arvot
Jotta geodiversiteettiä voidaan tehokkaammin suojella, on kyettävä arvioimaan
määrän lisäksi myös geodiversiteetin ja sen kohteiden arvo (Sharples 1995, Gray 2005:
9-11, Ruban 2010: 331). Arvojen määrittäminen on vaikea prosessi, joka on hyvin
vahvasti lähtökohdista riippuvaa. Eri tieteenaloilla ja yksilöillä on omat
näkökulmansa, joihin vaikuttavat teoreettinen konteksti, aatteet, ultimaattinen
päämäärä ja analyysin taso (Reser & Bentrupperbäumer 2005: 127–135). Myös
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uskonnolla on vaikutusta siihen, millaisia arvoja luonnossa nähdään (Fennell 1999: 70,
Gray 2004: 66–67). Lisäksi Sharples (1993: 24–25) nostaa esille mittakaavan
merkityksen arvottamisessa: Geokohteiden merkitykset voivat vaihdella sen mukaan,
tarkastellaanko niitä systeemitasolla (esim. merkitykset ekosysteemiprosesseihin),
pinnanmuodostuma-tasolla (maisematasolla), pinnanmuodostumien sisäisellä tasolla
vai antropogeenisella tasolla (ihmisnäkökulma).
Geodiversiteetin arvoja on luokiteltu usealla eri tavalla (esim. Sharples 1995,
Panizza 2001, Gray 2004). Sharples (1995: 38) jakaa arvot kolmeen eri kategoriaan:
itseisarvot (intristiset arvot), ekologiset arvot ja geoperinnölliset arvot. Gray (2004:
65–132) laajentaa jaottelua erottamalla kulttuuriset ja esteettiset arvot omiksi
luokikseen. Lisäksi hän nimeää toiminnallisten (funktionaalisten) arvojen ryhmän,
johon kuuluvat geodiversiteetin käytännölliset merkitykset (erityisesti yhteiskunnan
kannalta), geosysteemitoiminnot ja ekosysteemitoiminnot. Panizza (2001: 4-5)
puolestaan jakaa arvot esteettisiin, sosio-ekonomisiin, kulttuurisiin ja tieteellisiin
arvoihin. Panizzan jaottelussa taloudelliset ja yhteiskunnalliset merkitykset sisältyvät
sosio-ekonomisiin arvoihin ja ekologiset arvot tieteellisiin arvoihin.
Itseisarvo tarkoittaa arvoa, joka kohteella (muodostuma, prosessi) on sen
olemassa olonsa johdosta (Sharples 1995: 38–39, Gray 2004: 65–69). Sen
määrittäminen on vaikeaa johtuen filosofisista ja eettisistä ulottuvuuksista, jotka
ulottuvat aina yhteiskunnan ja luonnon väliseen suhteeseen (Gray 2004: 65–69).
Sharples (2002a: 25) toteaakin, että itseisarvon tarkka, objektiivinen mittaaminen ja
kvantifioiminen on mahdotonta. Sen sijaan suhteellista itseisarvoa voidaan tarkastella.
Sitä nostavat geokohteen harvinaisuus ja edustavuus (Sharples 2002a: 9-10, Sharples
2002b: 71). Geokohteen itseisarvo on olennainen suure geokohteen suojeluarvoa
määritettäessä (Sharples 2002a: 9-10), mutta yksittäisten geokohteiden lisäksi myös
geodiversiteetille kokonaisuudessaan tietyllä alueella on tärkeä määritellä itseisarvo
(Gray 2004: 65–69).
Geoperinnölliset arvot muodostuvat merkityksistä, joita geodiversiteetillä on
ihmiselle. Kriteerinä on, että geoperinnölliset arvot eivät saa laskea geodiversiteetin
itseis- tai ekologista arvoa (Sharples 1995: 38–40, Sharples 2002a: 11). Kulttuuriarvot
ovat sen sijaan yhteiskunnan antamia arvoja fyysiselle ympäristölle (Gray 2004: 70–
80) ja ne koostuvat merkityksistä, joita geokohteella on esimerkiksi taiteelle tai alueen
historialle (Panizza 2001: 4-5). Osa kulttuuriarvoista on yksilön arvomaailmasta ja
mielikuvista rippuvia (Adams 1996: 72). Usein oma (paikallinen) lähiympäristö ja -
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maisema koetaan tärkeänä, jolloin myös sen kohteet nähdään arvokkaina (Gray 2004:
79–80).
Esteettiset arvot tarkoittavat fyysisen ympäristön visuaalista (ja muin aistein
koettua) viehättävyyttä (Panizza 2001: 4-5, Gray 2004: 81–84). Esimerkiksi suot ovat
tärkeä osa Suomen luonnonmaisemaa ja sen kauneutta, eivätkä ainoastaan
geomorfologisia ilmiöitä (Daly 1994 Grayn 2004: 82 mukaan). Ihmisaistit arvostavat
vaihtelevuutta,

pieniä

yksityiskohtia,

säännönmukaisuuksia

ja

alueellista

omalaatuisuutta (Jarman 1994 Grayn 2004: 82 mukaan). Topografialtaan,
pinnanmuodostumiltaan (maanpinnan rakenteet) ja maaperän materiaaleiltaan
vaihteleva ympäristö yhdessä luonnon koskemattomuuden kanssa koetaankin usein
rentouttavaksi ja virkistäväksi (Fennell 1999), minkä johdosta tällaisella ympäristöllä
on yleistä (useimpien ihmisten kokemaa) esteettistä arvoa (Gray 2004: 82–83).
Geodiversiteetti

toimii

myös

eräänlaisena

luonnon

laboratoriona.

Häiriintymättömät prosessit ja muodostumat mahdollistavat luonnon ilmiöiden
tarkkailun ja mallintamisen, jonka avulla voidaan ennustaa esimerkiksi muutoksia
tulevaisuudessa tai saada tietoa maapallon historiasta. Näistä geodiversiteetin
ominaisuuksista muodostuu tieteellinen arvo (Gray 2004: 126–129). Tieteellistä arvoa
nostavat etenkin geokohteen hyvä säilymisaste ja harvinaisuus (Panizza 2001: 4-5,
Sharples 1993: 15–16). Geokohteen hyvä säilyvyysaste ja edustavuus antavat sille
myös koulutuksellista arvoa (Panizza 2001: 4-5, Gray 2004: 131).
Nyky-yhteiskunnassa abioottista luontoa käytetään hyvin laajalti hyväksi:
esimerkiksi kallioperän mineraaleja käytetään polttoaineena, teollisuuden tarpeisiin ja
rakennustarpeina, samoin maaperää (maalajit, pohjavesi, muodostumat) ja maiseman
ominaisuuksia hyödynnetään monilla tavoin (Gray 2004: 85–114). Luonnon raakaaineiden kysynnän ja raaka-aineen saatavuuden mukaan raaka-aineille muodostuu
markkina-arvo eli rahallinen arvo (Foster 1997: 1-19). Rahallinen arvo yhdessä
yksilön oman arvomaailman sekä taustalla vaikuttavan kulttuurin kanssa antaa raakaainelähteille (ympäristön kohteille) ekonomisen eli taloudellisen arvon (Foster 1997:
1-19, Gray 2004: 85–114).
2.3.1. Ekologiset arvot
Ekologiset arvot juontuvat geodiversiteetin kohteiden kyvystä ylläpitää sekä
elottoman luonnon prosesseja (Sharples 2002a: 10–11) että elollisen luonnon
ekosysteemejä

(Sharples

1995:

39).

Geodiversiteetin

katsotaankin

luovan
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viitekehykset elämälle maapallon pinnalla (Stanley 2001: 6, kuva 4). Eloton luonto
kontrolloi elollista erityisesti neljän pääkomponentin – ilmaston, topografian,
geologian ja hydrologian – kautta, jotka kaikki ovat osa geodiversiteettia.
Komponenttien vaihtelevuuden lisääntyessä biodiversiteetin on huomattu runsastuvan
(Parks & Mulligan 2010: 2758–2763).
Geodiversiteetin kohteiden merkityksen biodiversiteetin säilymisen kannalta
ovat havainneet ja tunnustaneet useat tutkijat (esim. Sharples 1993: 7–8, Hopkins
1994, Burnett ym. 1998: 366–369, Nichols ym. 1998: 371–379, Gordon ym. 2001:
324–330). Etenkin geomorfologiset muodostumat ovat herkkiä kulumiselle, mutta
tärkeitä ekologisille systeemeille, mikä nostaa niiden ekologista arvoa (Sharples 1993:
7-8). Geodiversiteetin kohteiden merkityksessä biodiversiteetille on kuitenkin
vaihtelua (Sharples 1993: 25, Hopkins 1994, Gray 2004) johtuen eliölajien erilaisista
elinpaikkavaatimuksia, joihin eri geokohteet vastaavat eri tavalla (Johansson ym.
1999: 2).

Kuva 5. Geo- ja biodiversiteetti ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin
keskeisessä osassa ovat geokohteet, niiden tarjoamat elinympäristöt ja kunkin lajin
elinpaikkavaatimukset. Tämän vuorovaikutuksen kautta muodostuvat geodiversiteetin
ekologiset merkitykset (mm. Sharples 1993: 7–8, Hopkins 1994, Burnett ym. 1998: 366–369,
Nichols ym. 1998: 371–379) (kuva tekijän laatima mukaillen mm. Sharples 1995: 39, Stanley
2001: 6).
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2.4. Geokohteet geodiversiteetin arvottamisessa
Tutkimuksia, joissa on arvotettu geodiversiteettiä kokonaisvaltaisesti, on tehty vähän.
Sen sijaan geodiversiteettiä on arvotettu geologisten ja geomorfologisten
geokohteiden kautta (mm. Kontturi & Lyytikäinen 1985, Hamari ym. 1992, Panizza
2001, Mäkinen ym. 2007, Reynard ym. 2007, Pereira ym. 2007, Mäkinen ym. 2011).
Arvottamisessa huomioitujen geokohteiden mittakaava voi vaihdella yksittäisestä
muodostumasta (paikasta) yksittäisten tai useiden muodostumien muodostamiin
ryhmiin (aluetaso) sekä laajoihin pinnanmuotoihin (maisemataso) (Pereira ym. 2007:
159).
Geokohteilla voi olla ekologisia, esteettisiä, tieteellisiä, ekonomisia ja
kulttuuriarvoja. Lisäksi niitä arvotetaan suojelullisin perustein, jolloin kriteereinä ovat
uhkataso (esim. kuinka suuret paineet taloudelliseen hyödyntämiseen), uhkien määrä,
säilyneisyys (vrt. itseisarvo) ja suojelupotentiaali (maa-alueen omistusmuoto ja
käyttötarkoitus) (Pereira ym. 2007, Pellitero ym. 2011). Geokohteiden arvottamiselle
on useita menetelmiä, ja kunkin menetelmän käytettävyys riippuu tutkimuksen
tarkoituksesta (Reynard ym. 2007: 148–152).
Bruschi ja Cendrero (2005: 294) esittävät viisivaiheisen etenemiskaavan
geokohteiden arvottamiseen. Vaiheet ovat kohteiden tunnistaminen, inventointi ja
luokittelu, evaluointi, suojelu ja käyttö. Tärkeimmiksi vaiheiksi he nostavat suojelun
ja käytön, ensimmäiset kolme vaihetta ovat sen sijaan keinoja saavuttaa nämä vaiheet.
He nostavat tärkeäksi sen, että kohteiden arvot ovat paikallisen yhteisön
hyväksyttävissä. Erityisen tärkeää on, että yhteisö tuntee kohteet tärkeiksi ja
hyödyllisiksi, jolloin myös intressi suojella niitä nousee. Arvottamisessa tulisi tämän
vuoksi ottaa huomioon arvot laajasti tarkasteltuna eli mukana tulisi olla tieteellisten
arvojen lisäksi sosiaaliset ja taloudelliset arvot. Martini (2000 Bruschin ja Cendreron
2005: 294 mukaan) nostaa tärkeiksi edellisten lisäksi myös opetukselliset ja
virkistäytymisarvot.
Inventoinnissa ja evaluoinnissa Bruschi ja Cendrero (2005: 294) käyttävät niin
ikään viisivaiheista etenemistapaa, jonka tavoitteena on toimia selkeänä ja
mahdollisimman

objektiivisena

arviointimallina.

Ensimmäisenä

tunnistetaan

geokohteen erityiset laadut eli kriteerit. Tämän jälkeen määritetään indikaattorit
mittaamaan kutakin kriteeriä ja saaduille indikaattoreille asetetaan arvoasteikot.
Seuraavaksi muodostetaan kaava, jolla yksittäiset arvot integroidaan. Lopuksi malli
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validoidaan. Tärkeiksi kohdiksi tässä mallissa Bruschi ja Cendrero nostavat sopivien
indikaattorien valinnan ja validoinnin. Indikaattorien tulisi perustua jatkuvan asteikon
muuttujiin, jolloin arvioinnissa päästäisiin ideaalitilanteeseen. Tämä ei tosin aina ole
mahdollista. Geokohteiden arvottamismenetelmän validoinnissa on Bruschin ja
Cendreron mukaan tärkeää testata mallin kykyä kuvastaa eri arviointiryhmien
mielipiteitä. Hyvä malli antaa samansuuntaisia arvoja arvioijasta riippumatta.
Validointi eroaa siis oleellisesti yleisistä geomorfologisista validointimenetelmistä,
joissa testataan mallin ennustuskykyä vertaamalla mallin antamia ja todellisia
muuttujan arvoja.
Evaluointivaiheessa Bruschi ja Cendrero (2005: 295) jaottelevat arvot kolmeen
pääkategoriaan, intristisiin eli itseisarvoihin, käyttöarvoihin ja suojeluarvoon.
Itseisarvoon vaikuttavat muun muassa kohteen harvinaisuus ja edustavuus, kohteen
sisäinen geodiversiteetti, historialliset ja arkeologiset perintöarvot sekä luontoarvot.
Luontoarvoihin vaikuttavat maisema-arvot ja arvokkaiden kasvi- ja eläinlajien
esiintyminen. Kullekin kohdalle pisteytysasteikko on 0–4.
Arvottamismenetelmät voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin eli parametrisiin
menetelmiin (Bruschi ym. 2011: 136–145). Suorassa menetelmässä asiantunteva
toimija määrittää geokohteen arvon visuaalisin perustein. Suoran menetelmän
soveltuvuus on erinomainen ja toteutukseltaan se on yksinkertainen. Heikkoutena
menetelmässä on subjektiivisuus ja niin sanottu musta laatikko -ilmiö, eli
menetelmällä saatu tulos tiedetään, mutta ei sitä, miten se on saavutettu. Ongelmana
on

erityisesti

kriteerien

vaihtelevuus

asiantuntijoiden

välillä.

Epäsuorassa

menetelmässä geokohteiden ominaisuuksia verrataan tiettyihin etukäteen asetettuihin,
yleensä kertoimin painotettuihin numeerisiin parametreihin, joiden perusteella
kohteiden pisteet määräytyvät. Epäsuoran menetelmän etuna on vähäinen
subjektiivisuus ja menetelmän toistettavuus sekä parametrien testattavuus korrelaatioja faktorianalyysien avulla, jolloin voidaan etsiä merkitsevimmät parametrit ja poistaa
parametrien välisiä päällekkäisyyksiä. Analyysit mahdollistavat geokohteiden välisten
arvohierarkioiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden hahmottamisen.
Arvottamisen on oltava mahdollisimman luotettavaa ja objektiivista (Brsuschi
ym. 2011: 147). Mielipiteiden ja tieteellisten tulkintojen tulee olla läpinäkyville
kriteereille perustuvia ja menetelmien tulee olla toistettavissa Mohr (1988 Bruschin &
Cendreron 2005: 294 mukaan), minkä johdosta tulosten on syytä perustua
kvantitatiivisiin

menetelmiin

ja

parametreihin

(Pressey

ym.

2000:

76).
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Arvottamisprosessien tavoitteena onkin useimmiten kvantitatiivisten arvojen
määrittäminen eli arvojen pisteyttäminen (Pereira ym. 2007: 159), jolloin arvot
voidaan esittää kvantitatiivisessa muodossa (esim. Hamari ym. 1992, Mäkinen ym.
2007, Reynard ym. 2007, taulukko 1) ja eri alueiden vertailu on helpompaa ja
objektiivisempaa (Serrano & Gonzáles-Trueba 2005).
Taulukko 1. Geokohteen arvot pisteytettynä asteikolla 0–1. Kulttuurinen ja tieteellinen arvo
sisältävät alaluokkia, joiden yhteenlasketut pisteet esitetään taulukossa (taulukko: Reynard
ym. 2007: 153–154 tekijän muokkaamana).
Geokohde
Nr N Koodi

Ekologinen
arvo

Esteettinen
arvo

Kulttuuriarvo

Ekonominen
arvo

Tieteellinen
arvo

0,75

1,00

0,50

0,75

0,94

1 1 BLEkar003

Kriteerit pisteyttämiseen vaihtelevat. Esimerkiksi ekologisten arvojen kriteereinä
voidaan pitää mielenkiintoisten eliölajien esiintyvyyttä geokohteella (Pereira ym.
2007:

162)

tai

alueen

maailmanperintökohteisiin,

kuuluvuutta

eri

kansallispuistoihin

tai

suojeluohjelmiin,
paikallisiin

kuten

suojelualueisiin

(Zouros 2007: 172). Hamari ynnä muut (1992: 11–13) jakavat kallioalueiden arvoja
pisteyttäessään arvot kolmeen osatekijään, joille kullekin on omat kriteerinsä.
Geologis-geomorfologiseen arvoon vaikuttavat muun muassa kallioalueen geologisten
ja geomorfologisten piirteiden yleisyys ja monipuolisuus, ekologis-biologiseen arvoon
kasvillisuuden harvinaisuus, monipuolisuus ja edustavuus ja maisemalliseen arvoon
kallioalueen merkitys yleiseen maisemakuvaan. Osatekijöiden arvot pisteytetään
kriteerien perusteella asteikolla 1–4, jonka jälkeen kallioalueen kokonaisarvo
muodostuu

osatekijöiden

pisteiden

summasta

ja

vastaavasti

kallioalueen

kokonaispisteet (asteikolla 1–7) määräytyvät kokonaisarvon mukaan. Vastaavaa
geokohteiden arvojen pisteyttämismenetelmää ovat soveltaneet esimerkiksi Mäkinen
ynnä muut (2007) Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden moreenimuodostumien
arvottamiseen ja Mäkinen ynnä muut (2011) Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden
tuuli- ja rantakerrostumien arvottamiseen. Mäkisen ynnä muiden (2007) ja Mäkisen
ynnä muiden (2011) menetelmissä verrattuna Hamarin ynnä muiden (1992)
menetelmään

suurimman

eron

muodostaa

kasvillisuuden

monipuolisuuden

huomioimisen puuttuminen.
Geokohteiden

arvoja

voidaan

soveltaa

annettaessa

geodiversiteetille

kvantitatiivisia arvoja (esim. Pereira 2007, Reynard ym. 2007). Geodiversiteetti ja
geokohteiden arvo voidaan yhdistää kahdella eri tavalla: joko niin, että
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geodiversiteetin määrä vaikuttaa yhtenä osatekijänä geokohteen arvoihin (Pereira ym.
2007, Zouros 2007) tai geokohteiden arvot integroidaan geodiversiteetin määrään
(Pellitero ym. 2011). Arvottamisessa geodiversiteetin osa-alueet ja niiden
monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon laajassa mielessä (Gray 2004, Pellitero ym.
2011: 164). Arvottamiseen liittyvien haasteiden ja vaatimusten (ks. Sharples 2002a:
25, Gray 2004: 65–69, Brsuschi ym. 2011: 147, Gordon ym. 2012: 3) vuoksi
objektiivisin ja kestävän kehityksen periaatteita parhaiten noudattava lähestymistapa
on geokohteiden pisteyttäminen ekologisten arvojen perusteella. Myös suojelullisesta
näkökulmasta

on

tärkeää

tietää

geokohteiden

merkitys

elollisen

luonnon

monimuotoisuuden kannalta (Sharples 1995: 39, Sharples 2002a: 21, Gray 2005,
Erikstad 2012: 5).

3. Biodiversiteetti
Biodiversiteetti on käsitteenä hyvin laaja ja sille on useita määritelmiä. Gastonin ja
Spicerin (2004: 3) mukaan keskeinen määritelmä esitetään Yhdistyneiden
kansakuntien sopimuksessa biodiversiteetistä (United Nations 1992: 3), jossa
biodiversiteetti määritellään ”vaihtelevuudeksi elävien organismien keskuudessa
kattaen muun muassa terrestriaaliset, mariiniset ja muut akvaattiset ekosysteemit sekä
ekologiset kompleksit, joihin organismit kuuluvat. Ne pitävät sisällään lajien sisäisen,
lajien välisen ja ekosysteemien monimuotoisuuden”. Useat tutkijat (ks. Gaston 1997:
1) ovat siteraaneet myös Yhdysvaltain kongressin teknologian viraston (Gibbons
1987: 3) määritelmää. Se huomioi myös biodiversiteetin määrän arvioinnin ja sen
mukaan ”…Diversiteetti voidaan ilmaista asioiden lukumääränä ja niiden
suhteellisena jakautumisena… …nämä asiat ovat järjestäytyneet useilla tasoilla
vaihdellen kokonaisista ekosysteemeistä molekyylien kemiallisiin rakenteisiin. Termi
käsittääkin eri ekosysteemit, lajit, geenit ja niiden suhteelliset runsaudet.” Yhteistä
kaikille määrittelyille on, että ne viittaavat elämän vaihteluun kaikilla sen tasoilla
(Gaston & Spicer 2004: 3).
Gaston ja Spicer (2004: 5) jakavat biodiversiteetin sen tarkoituksen mukaan
kolmeen osaan: geneettiseen diversiteettiin (geeniperimän ja ominaisuuksien
vaihtelua),

organismien

diversiteettiin

(eliöiden

ominaisuuksien

vaihtelua

taksonomisella tasolla) ja ekologiseen diversiteettiin (eliöiden ekolokeroiden,
habitaattien ja elinympäristöjen ominaisuuksien vaihtelua aina populaatiotasolta
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biomitasolle saakka). Mallet (1997: 13–20) jakaa eliöiden ominaisuuksien vaihtelun
edelleen lajin sisäiseen ja lajien väliseen vaihteluun. Todellisen biodiversiteetin
kannalta jakaminen osa-alueisiin on kuitenkin ongelmallista (Gaston & Spicer 2004:
6).
Biodiversiteettia voidaan tarkastella spatiaalisen skaalan mukaan kolmella eri
tasolla. Alfadiversiteetti kuvastaa yhden yhteisön tai tietyn alueen lajirunsautta.
Betadiversiteetti kuvastaa yhteisöjen välistä eroavaisuutta tarkasteltuna ympäristön
gradientteja vastaan tai eri ympäristöjen suhteen. Gammadiversiteetti puolestaan
kuvaa useiden osa-alueiden tai usean yhteisön muodostamaa kokonaisdiversiteettiä
(Whittaker 1960: 320).
3.1. Indikaattorit
Biodiversiteettiä ja sen ulottuvuuksia voidaan mitata kvantitatiivisesti (Gaston 1997:
4). Biodiversiteettiä mitattaessa kaikkien osa-alueiden huomiointi on mahdotonta eikä
tietyn osa-alueen kaikkien lajien, yksilöiden ja niiden ominaisuuksien laskeminen ole
mielekästä (Williams & Humphries 1997: 54–67, Gaston & Spicer 2004: 9). Williams
ja Humphries (1997: 54) kuitenkin huomauttavat, että mitattavia kohteita valitessa
tehdään samalla valinta, mikä osa-alue biodiversiteetistä on niin arvokas että juuri se
tulee mitata.
Laji nähdään usein biodiversiteetin perusyksikkönä (Gaston & Spicer 2004: 6)
ja lajimäärä sen keskeisenä merkityksenä (Gaston 1997: 77). Lajimäärä on vain yksi
osa biodiversiteettiä antaen suuntaa antavan ja vahvasti yleistetyn kuvan alueellisesta
biodiversiteetistä (Gaston 1997: 77, Hamilton 2005: 90), mutta lajimäärää ja
lajirunsautta on kuitenkin käytetty paljon kuvastamaan alueellista biologista
monimuotoisuutta (Hamilton 2005: 90).
Lajimäärän käyttämiseen biodiversiteetin indikaattorina on useita etuja, joiden
vuoksi se on yleisimmin käytetty ilmaisutapa (Gaston & Spicer 2004: 12–13, Hamilton
2005: 90). Gaston (1997: 103) tiivistää edut helppoon ymmärrettävyyteen ja aineiston
hyvään saatavuuteen. Gaston ja Spicer (2004: 13) lisäävät etuihin lajimäärän
käytännöllisyyden ja käytettävyyden. Heidän mukaan lajimäärä on selkeästi
määriteltävissä johtuen kansainvälisesti yhtenevistä lajimäärityksistä, jolloin eri
tutkijoiden suorittamat ja eri alueilta sekä eri ajankohtina saadut mittaustulokset ovat
vertailukelpoisia. Lajimäärää voidaan käyttää välillisesti muiden biodiversiteetin osien
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arviointiin ja sen helpon ymmärrettävyyden ansiosta se on laajasti käytössä
lainsäädännössä ja politiikassa biodiversiteetin yksikkönä.
Lajimäärän käyttämiseen biodiversiteetin ilmaisijana liittyy kuitenkin erinäisiä
vaikeuksia (Gaston 1997: 103, Gaston & Spicer 2004: 14–15). Lajimäärä on käsitteenä
ongelmallinen silloin, kun otetaan huomioon lajien sukulaisuussuhteet ja siten
esimerkiksi alalajit (Gaston & Spicer 2004: 14–15). Virheellinen lajimääritys voi
vaikuttaa laskettuun lajimäärään joko yliarvioivasti tai vähättelevästi. Lisäksi
tulokseen vaikuttavat inventoijasta johtuvat muut virheet (Gaston 1997: 79–81).
Lajimäärän mittaamisessa haasteena ovat puolestaan mittauksen alueellinen ja
ajallinen skaala sekä ajankohta. Etenkin tutkimusalueen pinta-alan kasvattaminen ja
havainnointijakson pidentäminen nostavat havaittujen lajien määrää. Myös
mittausajankohta vaikuttaa läsnä olevien lajien määrään, sillä etenkin kasvilajeille on
tyypillistä vuodenaikoja noudatteleva vaihtelu (Gaston 1997: 82–84).
Lajimäärän antamaa kuvaa voidaan laajentaa käyttämällä lajirunsautta, jonka
ilmaisuun käytetään joko lajien yksilömäärien suhteellisia lukumääriä eli ositettua
lajirunsautta tai diversiteetti-indeksejä, jotka huomioivat sekä lajimäärän että lajien
yksilömäärien suhteet. Eri indeksit asettavat eri painoarvoja näille osa-alueille
(Hamilton 2005: 89–90). Huomioitavaa on, että alfa- ja gammadiversiteettien
tarkasteluun

voidaan

käyttää

samoja

indikaattoreita

ja

indeksejä,

mutta

betadiversiteetin määrittäminen vaatii oman indeksinsä (Whittaker 1960: 320).
Yleisimmin käytetty diversiteetin indikaattori on Shannonin diversiteetti-indeksi
(Peet 1974: 292). Se mittaa valinnan epävarmuutta ja vaihtoehtojen määrää, eli kuinka
epätodennäköistä on valita usean osatekijän joukosta kaksi saman osatekijän jäsentä.
Diversiteetin mittaamisen kannalta Hill (1973: 428–429) pitää parempana Shannonin
diversiteetti-indeksin eksponentiaalia.
Simpsonin indeksi on todennäköisyys sille, että kaksi satunnaisesti valittua
yksilöä kuuluvat samaan lajiin (Peet 1974: 291–302). Simpsonin indeksi on
ongelmallinen, sillä sen arvo pienenee tutkittavan joukon heterogeenisuuden
kasvaessa, ja sen vuoksi on suositeltavaa käyttää Simpsonin diversiteetti-indeksiä
(Peet 1974: 291–302, ks. Nagendra 2002: 177) tai Simpsonin käänteistä eli
resiprookkista diversiteetti-indeksiä (Hill 1973: 429).
Diversiteetti-indeksien lisäksi monimuotoisuuden arviointiin on mahdollista
käyttää tasaisuussuhteita kuten Hillin tasaisuussuhdetta. Etuna on, että sen arvo ei riipu
näytekoosta ja on siten sovellettavissa ja vertailtavissa eri alueiden välillä (Peet 1974:
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291–302). Hill (1973: 431) kuitenkin esittää, että tietyn alueen lajistollista
monimuotoisuutta

tarkastellessa

suositeltavinta

on

tukeutua

perinteisiin

indikaattoreihin, joista käyttökelpoisimmiksi hän näkee lajimäärän ja Simpsonin
resiprookkisen

diversiteetti-indeksin.

tasaisuussuhteiden

käyttämistä

Myös

lajirunsauden

Hamilton

(2005:

arviointiin

90)

niihin

kritisoi
liittyvien

tulkintavaikeuksien vuoksi.
Betadiversiteetin laskemiseen yleisimmin käytetty (Oksanen 2013: 7) indeksi
muodostuu

tarkasteltavan

alueen

kokonaislajirunsauden

ja

osa-alueiden

lajirunsauksien keskiarvon suhteesta (Tuomisto 2010: 14–16). Betadiversiteettiindeksin heikkoutena kuitenkin on, että tutkimusalueen koon laajentaminen ja osaalueiden määrän lisääminen vaikuttavat betadiversiteetin arvoon (Oksanen 2013: 7).
3.1.1. Putkilokasvit biodiversiteetin ilmaisijoina
Suojelubiologiassa ympäristön tilan arviointiin käytetään indikaattorilajeja tai
lajiryhmiä (Noss 1999: 144, Nilsson & Ericson 1997: 133). Joidenkin lajiryhmien
diversiteetin on havaittu korreloivan muiden lajiryhmien diversiteettien kanssa. Ryti
(1992: 406–408) havaitsee erityisesti putkilokasvien diversiteetin olevan tärkeä
muiden taksonien diversiteettien kannalta. Myös Pharon ynnä muiden (2000: 376–
377) tuloksissa putkilokasvien diversiteetillä todetaan olevan vaikutusta muiden
taksonien diversiteetteihin. Vastaavia tuloksia ovat saaneet useat muut tutkijat (ks.
Nilsson & Ericson 1997: 130–131, Santi ym. 2009: 3).
Nilssonin ja Ericsonin (1997: 130) sekä Santin ynnä muiden (2009: 3) mukaan
putkilokasvien tärkeyteen muiden taksonien diversiteettien kannalta vaikuttaa se, että
putkilokasvit ylläpitävät suurinta osaa ekosysteemin primäärituotannosta ja ovat
tärkeä

ravintolähde

monille

lajiryhmille.

Putkilokasvien

käyttämiseen

indikaattorilajiryhmänä on myös etuna, että putkilokasvien taksonomia on hyvin
kuvattu ja luokiteltu, mikä helpottaa inventointityötä. Nämä tulokset ja edut puoltavat
putkilokasvien diversiteetin hyödyntämistä yleisen biodiversiteetin arviointiin (Santi
ym. 2009: 9).
3.2. Putkilokasvien diversiteetti boreaalisisissa ympäristöissä
Kasvien lajimäärä korreloi positiivisesti ekosysteemin tuottavuuden kanssa (Waide
ym. 1999: 274). Tuottavuutta rajoittavat etenkin auringon tulosäteilyn määrä sekä
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ilman (Tuhkanen 1989: 106) ja maaperän (Waide ym. 1999: 274) lämpötilat. Niiden
muutokset leveys- ja pituuspiirien suhteen saavat aikaan kasvillisuusvyöhykkeitä
(Tuhkanen 1989: 106). Boreaalinen kasvillisuusvyöhyke sijaitsee pohjoisella
pallonpuoliskolla

Pohjois-Amerikan

ja

Euraasian

mantereilla

ulottuen

Fennoskandiassa n. 60–70°N (Tuhkanen 1989: 108). Boreaalisen vyöhykkeen
eteläosat ovat lehtipuuvaltaisia, mutta keski- ja pohjoisboreaalisille alueille
havumetsät ovat tyypillisin biotooppi (Esseen ym. 1997: 18).
Putkilokasvien lajimäärän yleinen trendi on pohjoista kohti laskeva ja
boreaaliset havumetsät ovatkin luontaisesti lajiköyhiä (Puumalainen ym. 2003: 10–
13). Alueelliset ilman lämpötilan ja kosteuden vaihtelut aiheuttavat kuitenkin
poikkeuksia yleiseen trendiin. Suomi kuuluu suurimmaksi osin keski- ja
pohjoisboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen (Tuhkanen 1986: 108–109), mutta
Suomessa putkilokasvien lajimäärä (1550 lajia) on suuri verrattuna useisiin muihin
samalle leveyspiirille sijoittuviin boreaalisen vyöhykkeen alueisiin (ks. Nilsson &
Ericson 1997: 119, Waide ym. 1999: 275).
Putkilokasvien lajimäärään ja -runsauteen vaikuttavat hyvin tekijät, jotka voivat
olla ihmisestä johtuvia tai luonnollisia. Luonnollisissa tekijöissä on erotettavissa
elottomasta luonnosta ja elollisesta luonnosta aiheutuvat tekijät. Vaikuttavien
tekijöiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet voivat olla monimutkaisia ja vaikutukset
putkilokasvilajeihin siten moniulotteisia (ks. esim. Rees & Judays 2002: 297–301, Lite
ym. 2005, Hart & Chen 2007, Moeslund ym. 2013).
Keskeinen tekijä lajirunsaudelle on häiriövaikutus, jonka vaikutukset vaihtelevat
häiriön voimakkuuden ja ajallisen keston mukaan (Rees & Judays 2002: 297–301, Lite
ym. 2005: 809, Hart & Chen 2007: 389–390). Esimerkiksi voimakkaan metsäpalon
jälkeen on boreaalisessa metsässä putkilokasvien lajirunsaus suurimmillaan vasta 40
vuotta metsäpalon jälkeen (Hart & Chen 2007: 393), kun taas joen säännöllinen
tulviminen ylläpitää jatkuvaa suurta lajimäärää ja -runsautta (Lite ym. 2005: 809).
Suuren häiriön jälkeen lajimäärä voi kuitenkin käydä jopa häiriötä edeltänyttä tilaa
suurempana ennen ympäristön palautumista häiriötä edeltäneeseen tilaan. Tämä johtuu
häiriön luomista mikrohabitaateista, jotka mahdollistavat uusien lajien kolonisaation
(Hart & Chen 2007: 389–390).
Ilmasto vaikuttaa lajirunsauteen lämpötilan (Tuhkanen 1989: 106), kosteuden
(Ujházy ym. 2011: 321) ja tuulisuuden (Moeslund ym. 2013: 134–135) kautta.
Lämpötilan nousu lisää tuottavuutta (Tuhkanen 1989: 106) ja siten lajirunsautta
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(Waide ym. 1999: 274). Ilman kosteuden lisääntyessä putkilokasvien lajimäärän
todetaan niin ikään nousevan (Ujházy ym. 2011: 321). Tuulen vaikutus on puolestaan
monimutkaisempi. Yleisesti ottaen tuulelta suojaiset paikat ovat otollisempia
kasvuympäristöjä putkilokasveille (Moeslund ym. 2013: 134–135), mutta tuulen
vaikutukset voivat tietyissä tilanteissa olla myös positiivisia lajirunsauden kannalta
(Hart & Chen 2007: 389–390, Moeslund ym. 2013: 134–135).
3.3. Geokohteiden yhteys putkilokasvien diversiteettiin
Geodiversiteetti mahdollistaa erilaisten ympäristöjen ja ympäristötekijöiden vaihtelun
(Sharples 2002a: 10–11), mikä lisää biodiversiteettia (Malanson 1995: 8, Parks &
Mulligan 2010: 2758–2763). Geologiset, geomorfologiset ja maaperän prosessit ja
muodostumat ovat alusta, jolle ekosysteemit ovat pääasiassa rakentuneet. Niiden
jatkuvuus ja vaihtelevuus ovat avainasemassa habitaattien diversiteetin ja sitä kautta
biodiversiteetin ylläpidossa (Sharples 1993: 7–8, Hopkins 1994, Burnett ym. 1998:
366–369, Nichols ym. 1998: 376–378, Gordon ym. 2001: 324–330). Biodiversiteetin
runsaus vaihtelee kuitenkin geokohdetyyppien välillä (Hopkins 1994, Gray 2004) ja
sisällä (Sharples 1993: 25).
Geokohteilla on vaikutusta muun muassa maaperän laatuun, maanpinnan
valoisuuteen, ilmasto-olosuhteisiin (Hart & Chen 2007: 393), pohjaveden läheisyyteen
(Lite ym. 2005: 804–805, Jansson ym. 2007: 135–136) ja maanpinnan topografiseen
vaihteluun niin mikro- (Lite ym. 2005: 808, Øklund ym. 2008: 61–71, Moeslund ym.
2013: 134–138) kuin maisematasolla (Birkeland 1999: 232, Chipman & Johnson 2002:
598). Nämä kaikki ovat putkilokasvien lajirunsauteen vaikuttavia tekijöitä.
Maaperä on tärkeä orgaaninen linkki maanpinnan ja elämän välissä ollen
tiiviissä vuorovaikutuksessa eliöiden kanssa ravinne- ja vedenkierron kautta (Gregory
2010: 63). Maaperän laatu, kuten maalaji (Chipman & Johnson 2002: 596, Van
Landuyt ym. 2011: 102), pH-arvo, kosteus ja ravinteikkuus vaikuttavat putkilokasvien
lajirunsauteen voimakkaasti (Hokkanen 2006: 83, Tilk ym. 2011: 226). Maaperän pHarvon noustessa putkilokasvien lajirunsaus kasvaa (Zinko ym. 2006: 522–523).
Maaperän

kosteuden

ja

ravinteiden

määrän

vaikutus

tulee

ilmi

etenkin

rinneympäristöissä (Hokkanen 2003: 167, Tilk ym. 2011: 225–226). Putkilokasvien
lajimäärä ja -runsaus kasvavat rinteiden alaosia kohti maaperän kosteuden ja
ravinteikkuuden nousun myötä (Birkeland 1999: 230, Chipman & Johnson 2002: 598).
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Maaperän kosteuden lähentyessä ääriarvoja, todella kuivaa ja toisaalta vetistä,
lajirunsaus kuitenkin heikkenee (Moeslund ym. 2013: 138).
Maalajilla on suuri yksittäinen vaikutus putkilokasvien lajimäärään ja runsauteen (Chipman & Johnson 2002: 596). Vaikutus johtuu osaltaan maaperän
pintakerroksen pH-arvosta (Pitkänen 2000: 293, Zinko ym. 2006: 522–523), johon
puolestaan vaikuttavat maalajin ominaisuudet (Westman 1991: 29, Birkeland 1999:
10–11, Gregory 2010: 61). Eri maalajit vaikuttavat putkilokasvien lajirunsauteen eri
tavoin (esim. Bruun ym. 2003: 2032–2038). Moreenin on havaittu korreloivan
lajirunsauden kanssa positiivisesti (Heikkinen & Neuvonen 1997: 1190–1191). Myös
Chipman ja Johnson (2002: 598) havaitsevat putkilokasvien lajimäärän ja -runsauden
olevan

suurempia

moreenipeitteisillä

kuin

glasiofluvaalisesta

aineksesta

muodostuvilla rinteillä johtuen moreenin paremmasta vedenpidätyskyvystä ja siten
suuremmasta kosteudesta. Glasiofluviaalisilla maa-aineksilla on kuitenkin todettu
olevan tärkeä vaikutus lajirunsauteen etenkin jokien ja purojen varsilla, joissa niihin
muodostuu erityisiä lajirunsautta edistäviä habitaatteja. Hiekan esiintymisen havaitaan
lisäävän maaperän heterogeenisuutta (Bruun ym. 2003: 2032–2038), joka puolestaan
on lajirunsautta lisäävä tekijä (Heikkinen & Neuvonen 1997: 1196). Savisten
maalajien alueilla lajirunsaus on hiekkaista maaperää ja moreenialueita suurempi
(Bruun ym. 2003: 2038).
Maanpinnan topografisella vaihtelulla havaitaan olevan suurta vaikutusta
putkilokasvien lajirunsauteen (Rikkinen 1989: 128–148, Birkeland 1999: 232,
Hokkanen 2003: 166, Øklund ym. 2008: 61–71, Moeslund ym. 2013: 134–138).
Yleisesti ottaen runsas topografinen vaihtelu johtaa runsaaseen putkilokasvien
lajimäärään (Lite ym. 2005: 808). Moeslund ynnä muut (2013: 131) asettavat
topografisen vaihtelun määrittelyssä rajan viiden metrin suuruisiin korkeuseroihin sitä
pienempien kuuluessa mikrotopografiseen vaihteluun ja sitä suurempien topografiseen
vaihteluun. Mikrotopografinen vaihtelu vaikuttaa useisiin paikallisiin prosesseihin ja
ilmiöihin,

kuten

auringon

tulosäteilyn

jakautumiseen

maanpinnalla,

mikroilmastolliseen vaihteluun ja maaperän kosteusoloihin, jotka kaikki vaikuttavat
edelleen putkilokasvien lajirunsauteen (Moeslund ym. 2013: 134–138). Topografinen
vaihtelu vaikuttaa samoihin asioihin laajemmassa mittakaavassa (Moeslund ym. 2013:
129–130). Heikkinen ja Neuvonen (1997: 1195) havaitsevat pohjoisessa ympäristössä
putkilokasvien lajirunsauden olevan suurempi painanteissa ja laaksoissa kuin
ympäröivillä ylängöillä. Tähän vaikuttaa heidän mukaan topografian ja ilmaston
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yhteys

siten,

että maaston

painanteet

ovat

suojaisempia ja otollisempia

kasvuympäristöjä putkilokasveille kasvukauden aikana. Korkeuden myötä kuitenkin
lajistokoostumus vaihtuu, jolloin riittävät korkeuserot lisäävät alueellista lajirunsautta
(Heikkinen & Neuvonen 1997: 1193–1195).
Maaperän massaliikunnot lisäävät paikallista geodiversiteettiä ja sitä kautta
myös

biodiversiteettiä

(Alexandrowicz

&

Margielewski

2010:

301–302).

Massaliikuntojen myötä muodostuu uusia elinympäristöjä kuten jyrkänteitä,
kolluviaalitasanteita, lohkarekenttiä, kosteikkoja ja irtoaineskasaantumia tarjoten
kasvumahdollisuuksia useille lajeille (Birkeland 1999: 230, Alexandrowicz &
Margielewski 2010: 292).
Dyynimaastot ovat heterogeenisia ympäristöjä luoden mikrohabitaatteja, joiden
ravinne- ja kosteuspitoisuudet sekä pH-arvo vaihtelevat (Tilk ym. 2011: 224).
Dyyneillä putkilokasvien lajirunsaus vaihtelee dyynien kehityksen ja kasvillisuuden
sukkession eri vaiheissa (Ujházy ym. 2011: 319–321). Kasvillisuuden paikalleen
sitomilla dyyneillä putkilokasvien lajirunsaus vaihtelee sekä dyynityyppien välillä että
saman dyynityypin sisällä (Tilk ym. 2011: 225–226). Erityisesti sisämaassa
sijaitsevien dyynien pintakerrokselle on tyypillistä alhainen pH-arvo, vähäinen
ravinteiden määrä ja pieni kosteuspitoisuus, joiden vuoksi niiden lajimäärä ja -runsaus
ovat alhaiset (Ujházy ym. 2011: 321). Lajimäärä vaihtelee dyynin pinnalla kuitenkin
korkeuden suhteen. Korkeiden dyynien yläosat ovat todella kuivia ja vähäravinteisia
kasvuympäristöjä johtaen vähäiseen lajimäärään. Kosteuden ja ravinteiden määrä
kasvaa dyynin alaosaa kohden, ja korkeiden dyynien tyvellä lajimäärän on todettu
olevan jopa nelinkertainen lakiosiin verrattuna. Erilaisista kasvuolosuhteista johtuen
lajistokoostumus dyynin laella ja tyvellä eroavat toisistaan lisäten korkean dyynin
kokonaislajirunsautta. Korkealla dyynillä lajirunsaus onkin matalaa dyyniä suurempi
(Tilk

ym.

2011:

225–226).

Korkeuden

lisäksi

eroa

lajirunsaudessa

ja

lajistokoostumuksessa on myös dyynin rinteiden välillä. Pohjoiseen suuntautuvat
rinteet ovat kosteampia ja siten yleensä lajirunsaampia verrattuna etelään
suuntautuviin

rinteisiin

(Ujházy

ym.

2011:

321).

Dyynien

välisillä

deflaatiopainanteilla putkilokasvien lajirunsaus vaihtelee maaperän kosteuden mukaan
(Tilk ym. 2011: 225–226, Ujházy ym. 2011: 319–321).
Veden läsnäololla ja etenkin maaston valuntajärjestelmän heterogeenisuudella
on havaittu olevan tärkeä vaikutus putkilokasvien lajirunsaudelle (Nichols ym. 1998:
376). Jokilaaksot ovat ainutlaatuisia habitaatteja, sillä niissä kohtaavat terrestriaalinen
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ja akvaattinen elinympäristö vahvan vuorovaikutussuhteen kautta (Malanson 1995:
38).

Jokiympäristöjen

runsas

geodiversiteetti

johtaa

habitaattien

suureen

vaihtelevuuteen luoden edellytykset runsaalle biodiversiteetille (Ward 1998: 270).
Jokiympäristöissä putkilokasvien lajimäärä ja -runsaus ovatkin runsaita (Heikkinen &
Neuvonen 1997: 1195, Lite ym. 2005: 809). Erityisen runsasta lajidiversiteetti on
meanderoivien jokien vaikutusalueella (Ward 1998: 270). Myös deltat ja jokisuistot
ovat tärkeitä ympäristöjä lajidiversiteetille (Gregory 2010: 92–93). Jokien ja purojen
rantavyöhykkeellä (säännöllisten tulvien vaikutusvyöhyke) (Jansson ym. 2007) ja
pohjaveden purkautumisympäristöissä biodiversiteetti on yleensä erittäin runsas
(Ward 1998: 274). Myös pohjaveden ollessa lähellä maanpintaa putkilokasvien
lajirunsaus on suurempi kuin syvän pohjaveden alueilla (Lite ym. 2005: 804–805,
Jansson ym. 2007: 135–136). Pohjaveden vaikutus tulee esille myös soilla.
Pohjavesipinnan ja suon pinnan korkeustasojen suhteilla on suuri vaikutus suon
ravinnetalouteen, joka puolestaan vaikuttaa kasvilajien määrään (Ryden ym. 1990: 91–
94). Tahvanaisen ynnä muiden (2002: 246–247) mukaan pohjoisen Fennoskandian
enimmäkseen happamista kivilajeista koostuva kallioperä ja siten maaperä kuitenkin
yleensä johtavat kohtalaisen karuihin soihin, vaikka pohjaveden läsnä olon puolesta
saavutettaisiinkin minerotrofisen suon edellytykset.
Kallioperä vaikuttaa putkilokasvien lajirikkauteen sekä suorasti (Bruun ym.
2003: 2033) että välillisesti maaperän ominaisuuksien kautta (Bruun ym. 2003: 2033,
Gregory 2010: 61). Esimerkiksi saniaisten lajirunsauden on havaittu olevan suuri
emäksisen kallion haljenneilla pinnoilla, jolloin kallioperällä on suora positiivinen
vaikutus lajirikkauteen (Bruun ym. 2003: 2033). Emäksisillä kivilajeilla on
yleisestikin putkilokasvien lajirunsautta lisäävä vaikutus (Bruun ym. 2003: 2033,
Hokkanen 2003: 166). Heikkinen ja Neuvonen (1997: 1196) havaitsevat gabbron ja
dioriitin korreloivan positiivisesti putkilokasvien lajirunsauden kanssa pohjoisessa
ympäristössä. Myös diabaasilla (Hokkanen 2003: 166), serpentiniitillä ja kalkkikivellä
todetaan olevan boreaalisella vyöhykkeellä lajirunsautta lisäävä vaikutus (Bruun ym.
2003: 2038). Sen sijaan happamien kivilajien kuten graniitin ja gneissin (Heikkinen &
Neuvonen 1997: 1196) havaitaan ylläpitävän vain vähäistä putkilokasvien lajimäärää
ja korreloivan negatiivisesti putkilokasvien lajirunsauden kanssa (Bruun ym. 2003:
2035). Kallioperän kivilajikoostumuksen lisäksi vaikutusta lajirunsauteen on myös
kallioperän heterogeenisuudella. Heterogeenisuuden lisääntyessä lajirunsauden
havaitaan kasvavan (Bruun ym. 2003: 2032).
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4. Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Pohjois-Suomessa Rokua Geopark alueen keskivaiheilla
kattaen 237,75 km2 kokoisen alueen (kuva 6). Tutkimusalue ulottuu pohjoisosassaan
hieman Oulujoen pohjoispuolelle. Idässä alue rajoittuu Oulujärven Niskanselän
länsirantaan, eteläosassaan Rokuanvaaran eteläpuoliseen laajaan suoalueeseen ja
länsiosassaan Ahmasjärveen. Tutkimusalueen keskiosa muodostuu Rokuanvaaran
harjukompleksista, joka on Suomen suurin (Florek ym. 1987: 124) ja merkittävin
(Mäkinen ym. 2011: 32) tuuli- ja rantakerrostuma-alue. Se on myös kansainvälisesti
arvokas muodostumakokonaisuus, jota on käytetty paljon luonnontieteiden tutkimusja opetustyössä sekä luontomatkailualueena (Krökki 2009: 16–23).

Kuva 6. Tutkimusalue ja sen sijainti Suomessa sekä Rokua Geopark alueen suhteen. Värin
vaaletessa kartalla maaston korkeustaso merenpinnasta mitattuna kasvaa. Vinovalovarjostus
korostaa maanpinnan topografista vaihtelua.

Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen kohde maailmanlaajuisessa geoparkverkostossa, joka on Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö-, kulttuuri- ja tiedejärjestö
UNESCO:n suojeluksessa oleva ainutlaatuisten geologisten kohteiden verkosto (Tervo
ym. 2012: 4). Tutkimusalueen sisälle jää useita Rokua Geoparkin tieteellisesti tärkeitä
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luontokohteita, kuten Rokuanvaaran harjumuodostuma ja siellä sijaitsevat Suomen
tärkeimmät

karukkokankaiden

suojelualueet,

Suomen

syvimpiin

lukeutuva

suppakuoppa (Syvyydenkaivo), Suomen korkein dyyni (Mäkinen ym. 2011: 146) ja
yksi Suomen tärkeimmistä pohjaveden muodostumisalueista (Rossi ym. 2012).
4.1. Ilmasto
Tutkimusalueen lounaisosassa Vaalan Pelsolla sijaitsee Ilmatieteen laitoksen
mittausasema. Pelsolla vertailukauden 1981–2010 vuotuiseksi keskilämpötilaksi on
laskettu 1,9 °C keskilämpötilan ääriarvojen ollessa -2,8 °C ja 6,2 °C. Kylmin kuukausi
Pelsolla on tammikuu, jonka keskilämpötila on vertailukaudella -10,7 °C. Lämpimin
kuukausi on vastaavasti heinäkuu keskilämpötilan ollessa 15,6 °C. Huomionarvoista
on, että maaperästä on mitattu alle nollan Celsiusasteen lämpötiloja kaikkina
kuukausina (Pirinen ym. 2012: 44).
Ilmatieteen laitoksen (2014) karttaesityksen mukaan tutkimusalueen sadanta
vertailukaudella 1981–2010 on n. 600 mm vuodessa. Tämä on lähellä Pelsolta
vertailukaudelle 1981–2010 laskettua 620 mm:n vuotuista keskisadantaa. Sade
jakautuu

Pelson

mittausasemalla

kohtalaisen

tasaisesti

kuukausien

välillä.

Keskimäärin kuivin kuukausi on huhtikuu sadannan ollessa 28 mm ja sateisin kuukausi
heinäkuu 83 mm:n sadannalla. Lumettomia kuukaudet ovat keskimäärin toukokuusta
syyskuuhun (Pirinen ym. 2012: 45).
Rokuanvaaran alueella mikroilmastollinen vaihtelu on suurta johtuen
topografisesta vaihtelusta (Aartolahti 1973: 43). Esimerkiksi dyynien etelä- ja
pohjoisrinteiden välinen hetkellinen lämpötilaero voi olla suurimmillaan 15–20 °C
(Jalas 1950: 209 Aartolahden 1973: 43 mukaan). Myös suppakuopat aiheuttavat suurta
mikroilmastollista vaihtelua. Suppakuopan pohjalla lämpötila on keskimäärin
alhaisempi

kuin

ympäröivillä

harjukummuilla,

mistä

johtuen

syvimpien

suppakuoppien pohjalla kasvukauden arvioidaan olevan kuukauden lyhempi kuin
Rokuan alueella yleensä (Aartolahti 1973: 43–44).
4.2. Kallioperä
Tutkimusalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan liuskealueen ja Savon liuskealueen rajalla
(Laajoki 1998: 186–189, Kähkönen 1998: 202). Liuskealueita erottaa Oulujoen
hiertovyöhyke (Laajoki 1998: 186), joka on osa laajaa Laatokalta Perämerelle
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ulottuvaa tektonista vyöhykettä (Talvitie 1971: 3–5, Laajoki 1998: 170–171,
Kähkönen 1998: 204–206). Tutkimusalueen itäosassa liuskealueet rajoittuvat
arkeeiseen gneissiseen kallioperäalueeseen (Tervo ym. 2012: 60, GTK 2013).
Laatokan ja Perämeren väliselle tektoniselle vyöhykkeelle ovat tyypillisiä luodekaakko-suuntaiset siirroslinjat (Talvitie 1971: 3-5), joita pitkin Oulujoki kulkee
tutkimusalueen pohjoisosassa (Florek ym. 1987: 120–121).
Pohjois-Pohjanmaan liuskealue muodostuu konglomeraateista, kvartsiiteista ja
metagrauvakasta. Ahmasjärvi ja kapea alue sen eteläpuolella kuuluvat PohjoisPohjanmaan liuskejaksossa Utajärven kvartsiitti- ja konglomeraattimuodostumaan,
joka jatkuu Ahmasjärveltä kohti luodetta aina Haukiputaalle saakka vaihettuen
luodesuunnassa metagrauvakkavaltaiseksi (Laajoki 1998: 188–189, GTK 2013).
Ahmasjärven länsipuolella kallioperä vaihtuu luode-kaakko-suuntaiseen graniittisen
kallioperän vyöhykkeeseen (GTK 2013).
Savon liuskealueen tyypillisimpiä kivilajeja ovat kiilleliuskeet, migmatiitit ja
gneissit

(Kähkönen

1998:

204).

Tutkimusalueen

pohjoisosassa

Oulujoen

Ahmaskoskella kallioperä on paljastuneena ja koostuu Tervon ynnä muiden (2012:
58–60) mukaan kiillegneisseistä. Kiilleliuskealue ulottuu Ahmaskoskelta etelään
kapeana vyöhykkeenä Rokuanvaaran keskiosien ja Rokuanjärven kautta (GTK 2013).
Liuskealue rajoittuu idässä tonaliittiseen gneissikallioon (GTK 2013), joka kuuluu
arkeeiseen kallioperäalueeseen (Kähkönen 1998: 204).
4.3. Geomorfologia
Suurin osa tutkimusalueesta on rantavallien halkomaa tasankoa, jonka pinta vaihtelee
välillä 100–120 mmpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Tutkimusalueen matalimmat
paikat sijaitsevat Oulujokilaaksossa, jossa Oulujoen pinta on tasolla 87 mmpy.
Poikkeuksen korkokuvaan luovat Rokuanvaara ja sitä ympäröivät syvät raviinit.
Rokuanvaaran ja samalla tutkimusalueen korkein kohta on Pookivaara, joka kohoaa
193,7 mmpy (Aartolahti 1973: 5–12).
Tutkimusalueen geomorfologiaan vaikuttaa voimakkaasti harjujakso, joka
kulkee

tutkimusalueen

lävitse

karkeasti

kaakko-luode-suunnassa.

Neittävän

luoteispuolella tutkimusalueen kaakkoiskulmassa harju kohoaa Rokuanvaaraksi, noin
50–70 metriä ympäristöään korkeammaksi muodostumakompleksiksi. Harju jatkuu
usean kilometrin levyisenä ja noin 15 kilometriä pitkänä Rokuanvaarana lähes

35
tutkimusalueen länsiosaan saakka madaltuen siellä rantavoimien tasoittelemaksi
hiekkaselänteeksi (Aartolahti 1973: 5–8, kuva 6). Rokuanvaaran jälkeen harju
jakaantuu kolmeksi pienemmäksi harjuksi. Ne jatkuvat rantavoimien tasoittelemina
hiekkakankaina Perämeren rannikolle, jossa ne painuvat Perämeren pinnan alle
(Ylinen 1971: 15).
Tutkimusalueen maaperä on hiekkavaltainen. Rokuanvaaralla glasifluviaalisen
aineksen paksuus on parhaimmillaan lähes 100 metriä. Suureen glasifluviaalisen
aineksen määrään vaikuttaa Perämereltä Muhokselle ulottuva jotuninen Muhosmuodostuman savi- ja hiekkakivialue, jonka pehmeä kiviaines on toiminut
materiaalilähteenä harjuainekselle (Aartolahti 1973: 12, Floreck ym. 1987: 124).
Glasifluviaaliset kerrostumat ovat harjussa ja sitä ympäröivillä alueilla pääosin
keskirakeista ja hienoa hiekkaa (Jalas 1953: 9) ja harjua ympäröivillä tasaisilla alueilla
yleisesti hienoa hiekkaa. Silttiä on kerroksina Rokuanvaaran lakialueilla ja yhdessä
hienon hiekan kanssa runsaasti Rokuanvaaran luoteisosissa (Aartolahti 1973: 10–11).
Rinteiden alaosissa ja rantavalleissa on karkearakeista hiekkaa. Rokuanvaaran laella
dyynien välissä ja harjun jyrkällä pohjoisrinteellä karkea hiekan joukossa esiintyy
myös pieniä kiviä. Soraa alueella esiintyy vain vähän. Moreenia esiintyy paikoissa,
joissa vesieroosio on edennyt pohjamaahan saakka (Aartolahti 1973: 29–31), sekä
Nimisjärven ja Vaalan välisellä alueella (Tervo ym. 2012: 55).
Rokuanvaaran länsi- ja keskiosille on tyypillistä suppakuoppien runsaus. Osa
suppakuopista on yhdistyneenä toisiinsa muodostaen pitkiä suppakuoppien ketjuja,
joita voi olla useita vierekkäin. Suppakuoppia on Rokuanvaaralla sekä avoimia että
suljettuja, riippuen sijainnista. Halkaisijaltaan ne ovat enimmillään 1,5 km ja
syvyydeltään 50–55 m. Syvimpien suppakuoppien rinteet ovat poikkeuksellisen
jyrkkiä saavuttaen koillis- ja lounaisrinteillä jopa 30–35 asteen kaltevuuksia. Suurin
osa supista on kuivapohjaisia tai pohjaltaan soistuneita. Osassa on pohjalla järvi tai
lampi (Aartolahti 1973: 8–10).
Kamemaastoa esiintyy tutkimusalueella Rokuanvaaran korkeimmassa osassa ja
vaaran luoteisosissa. Kamekumpujen halkaisija vaihtelee sadan ja viiden sadan metrin
välillä, korkeuden ollessa tyypillisesti muutamista metreistä kolmeenkymmeneen
metriin (Aartolahti 1973: 10).
Rokuanvaaran lakialueilla ja harjun rinteillä on runsaasti eolista korkokuvaa
(Aartolahti 1973: 12–20). Yksittäisiä dyyniharjanteita on Rokuanvaaralla Florekin
ynnä muiden (1987: 124) mukaan yli 300. Paraabelidyynit muodostavat pääosan
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Rokuanvaaran

lakialueiden

topografisesta

vaihtelusta.

Niiden

pituus

on

parhaimmillaan yli kaksi kilometriä ja korkeus 24 metriä. Rokuanvaaran
paraabelidyyneille ovat tyypillisiä loivat länsi- ja luoderinteet, poikkeuksellisen jyrkkä
kaakkoisrinne ja useiden dyynien yhdistyessä muodostuneet pitkät dyyniselänteet
(kuva 7). Dyynien hiekka on hyvin lajittunutta ja raekooltaan hienoa (Aartolahti 1973:
12–20).

Kuva 7. Viistoilmakuva kahdesta peräkkäisestä paraabelidyyniselänteestä Pikku-Rokuan
alueella Rokuanvaaran itäosassa. Kuvaussuunta on kohti itää. Kuvassa erottuu Rokuanvaaran
paraabelidyyneille tyypillinen pitkittynyt muoto (kuva: Mikko Kiuttu 2012).

Eoliset kulutusmuodot koostuvat pääosin dyynien ja rantavallien välisistä
deflaatioaltaista ja dyyneissä olevistaa muutaman metrin levyisistä tuulipurroista.
Deflaatioaltaissa maan pintakerros on karkearakeista hiekkaa ja seassa voi olla myös
pieniä kiviä. Rokuanvaaran lisäksi tutkimusalueella on havaittavissa tuulen
aiheuttamaa kulumista myös Oulujoen hiekkaisilla rantatörmillä (Aartolahti 1973: 15–
23).
Rantavallit

ovat

yleisiä

Rokuanvaaraa

ympäröivillä

tasangoilla

ja

Rokuanvaaralta länteen jatkuvalla harjuselänteellä (Florek ym. 1987: 123-124).
Rantavallit ovat kapeita ja matalia hiekkakohoumia, mutta niiden pituus voi olla 3–4
kilometriä yhden rantavallin osalta ja jopa 10 kilometriä silloin, kun useat rantavallit
ovat yhdistyneet (Aartolahti 1973: 27). Rantavallien hiekka-aines Rokuanvaaraa
ympäröivillä alueilla on keskirakeista tai karkeaa, mutta seassa voi olla myös hienoa
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hiekkaa. Yleisesti ottaen mineraaliaines on rantavallien materiaaliksi poikkeuksellisen
hienoa. Rantavallien välit ovat yleisesti soistuneet (Aartolahti 1973: 27–28).
Tutkimusalueella sijaitsee useita purosysteemejä. Niiden pituus vaihtelee
sadoista metreistä kahdeksaan kilometriin. Useat puroista ovat kuluttaneet hiekkaiseen
maaperään 5–15 metriä syvän jyrkkäreunaisen laakson, raviinin. Syvimmillään
purojen kuluttamat raviinit ovat yli 20 metriä syviä lähellä Oulujokea, jossa raviinin
pohjalla on kivistä pohjamaata indikoiden pohjamoreenin tasoa. Raviineita esiintyy
myös Rokuanvaaralla etenkin keski- ja luoteisosissa. Siellä raviinit ovat muodostuneet
suppakuoppien ja kamekumpujen etelään ja lounaaseen avautuville keskijyrkille
rinteille, joissa muodostumista edesauttavat voimakas pintavalunta, rinteillä sijaitsevat
orsivesien purkautumispaikat ja hienorakeinen mineraaliaines. Kooltaan ne ovat
tyypillisesti 15–100 metriä pitkiä ja 1–4 metriä syviä (Aartolahti 1973: 32–33).
4.4. Kasvillisuus
Tutkimusalue

sijaitsee

kasvimaantieteellisesti

keskiboreaalisella

kasvillisuusvyöhykkeellä. Pohjoisboreaalinen kasvillisuusvyöhyke ulottuu kuitenkin
Oulujärven itäosissa tutkimusalueen leveyspiirille saakka, ja puolestaan Oulujärven
eteläpuolella eteläboreaalinen vyöhyke työntyy pohjoista kohti lähes Oulujärvelle
saakka (Suomen kartasto 1988: 3). Rokuanvaaralta ja sen lähialueilta on Jalaksen
(1953: 60) mukaan inventoitu yli 250 putkilokasvilajia, joista useat sijaitsevat selvästi
joko varsinaisen levinneisyysalueensa pohjois- tai eteläpuolella ilmentäen alueen
sijaitsevan eteläisten ja pohjoisten kasvillisuustyyppien vaihettumisvyöhykkeellä
(Jalas 1953: 3, 60). Alueella tavataan myös muutamia itäisiä putkilokasvilajeja (Jalas
1953: 61). Kasvillisuusvyöhykkeiden rajojen sijaintia määrittävät ilmasto-olot kuten
vuotuinen keskilämpötila, sadanta ja vuotuinen lämpösumma sekä auringon
tulosäteilyn määrä (Kuusela 1990: 80). Rokuanvaaralla ja sen lähialueella
topografinen vaihtelu luo mikroilmastollisesti, valaistukseltaan ja vesitaloudeltaan
hyvin vaihtelevia kasvupaikkoja, mikä vaikuttaa kasvillisuuden erityispiirteisiin (Jalas
1953: 13, 61–62, Aartolahti 1973: 51).
Keski- ja pohjoisboreaalisissa metsissä mänty (Pinus sylvestris) ja kuusi (Picea
abies)

ovat

dominoivia

puulajeja

varpukasvien

hallitessa

kenttäkerroksen

putkilokasvilajistoa (Esseen ym. 1997: 18). Ruohokasvien lajimäärä kasvaa
metsätyypin kosteus- ja ravinnepitoisuuden myötä. Keski- ja pohjoisboreaalisille
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metsille on tyypillistä eräiden kosteaan sopeutuneiden putkilokasvien, kuten juolukan
(Vaccinium uliginosum) ja suopursun (Ledum palustre) esiintyminen metsäkasveina
(Suomen kartasto 1988 b: 2).
Tutkimusalueella yleisin metsätyyppi on Cladina-tyypin (ClT) metsä, jonka
putkilokasvilajit ovat pääasiassa varpuja. Putkilokasvien lajimäärä on normaalia ClTtyypin metsää runsaampi harjun lakialueiden kamekumpujen etelä- ja lounasrinteillä,
joilla ruohokasvien lajirunsaus on poikkeuksellisen suuri ja lajistokoostumus
tyypillinen eteläboreaaliselle vyöhykkeelle (Aartolahti 1973: 37–38). Sen sijaan
suppakuoppien ja dyynien etelään ja lounaaseen aukeavilla rinteillä sekä erityisesti
dyynien lakialueilla (ks. kuva 7) putkilokasvien lajimäärä on erittäin niukka ja useissa
kohdin esiintyy paljasta jäkäläkasvustoa. Dyynialueella lajirunsaimpia paikkoja ovat
dyynien väliset alueet, deflaatioaltaat ja dyynien ja suppakuoppien pohjoiseen ja
koilliseen suuntautuneet rinteet (Jalas 1953: 32–42, Aartolahti 1973: 38–41).
Kosteita

Vaccinium-tyypin

(VT)

metsiä

sijaitsee

suppakuoppien

ja

kamekumpujen rinteillä, soiden ja lampien reunoilla sekä satunnaisesti dyynien
väleissä (Jalas 1953: 23–25). VT-tyypin metsille on tyypillistä varpujen runsaus.
Ruohokasvien lajimäärä on yleisesti ottaen vähäinen, mutta etelään suuntautuneilla
rinteillä esiintyy muun muassa kieloa (Convallaria majalis), kultapiiskua (Solidago
virgaurea) ja kissankäpälää (Antennaria dioica) (Jalas 1953: 23–25, Aartolahti 1973:
38–39).
Runsainta kasvilajien määrä on Aartolahden (1973: 39) mukaan kosteissa
Vaccinium-Myrtillus-tyypin (VMT) metsissä, joita esiintyy lähinnä harjujakson
pohjoispuolella sijaitsevissa raviineissa. Niissä putkilokasvien, etenkin ruohokasvien
lajimäärä on hyvin runsas (kuva 8). Yleisiä lajeja ovat mm. pallosara (Carex
globularia), kevätpiippo (Luzula pilosa), kangasmaitikka (Melampyrus pratense),
metsätähti (Trientalis europaea), vanamo (Linnea borealis) ja oravanmarja
(Maianthemum bifolium).
Harjujaksoa ympäröivät alueet ovat laajasti aapasoita ja kasvillisuus vastaavasti
tyypillistä avoimien aapasoiden kasvillisuutta. Lähellä harjua suot ovat rämetyyppisiä.
Poikkeuksen tuovat suon pinnan yläpuolelle nousevat rantavallit, joilla esiintyy
yleisesti kuivaa kangasmetsää. Harjun alarinteillä rantavallien väliset painaumat ovat
kosteaa kangasta, mutta niillä voi kasvaa esimerkiksi tupasvillaa (Eriophorum
vaginatum) ja pyöreälehtikihokkia (Drosera rotundifolia). Vastaavia kosteita
kangasmetsiä esiintyy myös deflaatioaltaissa ja matalissa suppakuopissa, joihin
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keväisin kertyy lumien sulamisvesiä ja syksyisin pintavaluntana sadevesiä. Usein
myös pohjaveden pinta on näillä alueilla lähellä painanteen pohjaa (Jalas 1953: 27–30,
Aartolahti 1973: 41–42).

Kuva 8. Rehevää kasvillisuutta Rokuanvaaran pohjoispuolella sijaitsevan raviinin pohjalla
(kuva: Mikko Kiuttu 2013).

5. Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksen pohja-aineistona on kasviruutuaineisto, joka kartoitettiin Oulun
yliopiston maantieteen laitoksen toimesta kesän 2012 aikana. Tutkimusalueelle
muodostettiin 951 kpl 500x500 metrin (25 ha) ruutuja. Ne jaettiin edelleen 125x125
metrin (1,5625 ha) ruutuihin, joiden keskipisteet osoittivat kasviruutujen sijainnin.
Inventointiin tutkimusalueelta valittiin satunnaisotannalla 135 25 ha ruutua, joiden
sisältämistä 2160 tutkimuspisteestä kartoitettiin 1614 (kuva 9). Mikäli piste osoittautui
inventoinnin kannalta kelvottomaksi (esim. sijoittuminen vesistöalueelle), sille luotiin
korvaava piste joko ennakkoon tai kenttätöiden yhteydessä. Mikäli ruudun havaittiin
sijaitsevan

kokonaan

vesistö-

tai

turvetuotantoalueella,

satunnaisotannassa järjestyksessään seuraavalla ruudulla.

korvattiin

se

40

Kuva 9. Kasviruutuaineiston sijoittuminen tutkimusalueella. Eri värisin pistein on esitetty
satunnaisotannan kasviruudut, inventoidut kasviruudut ja geokohdetyypeille luokittuneet
kasviruudut.

Tutkimuspisteeltä määritettiin luontotyyppi, latvuspeittävyys, putkilokasvilajit ja
lajien peittävyydet. Luontotyyppi kuvaa metsätyyppiä (luokat: karukkokangas, kuiva
kangas, kuivahko kangas, tuore kangas, lehtomainen kangas ja lehto), suotyyppiä
(luokat: avoin, harvapuustoinen ja metsäinen suo) ja muita luontotyyppejä (luhta,
metsittynyt pelto). Latvuspeittävyys mitattiin silmämääräisesti tutkimuspisteen
kohdalta noin kahden metrin halkaisijalta kymmenen prosentin tarkkuudella asteikolla
0-100 %. Putkilokasvilajien inventointiin käytettiin yhden neliömetrin kokoisia
kasviruutuja, joilta tunnistettiin putkilokasvilajit ja arvioitiin lisäksi lajikohtainen
peittävyysprosentti eli peittävyys.
Kasviruutukohtainen
laskentaohjelmalla,

jolla

tieto

taulukoitiin

suoritettiin

aineiston

Microsoft

Excel-taulukko-

esitarkastelu.

Esitarkastelussa

aineistosta rajattiin kasviruudut, joilla kasvilajien inventointi oli jätetty tekemättä
niiden sijaitessa pellolla, pihapiirissä, ihmisen selvästi muokkaamassa metsässä tai
muuten vaikeasti saavutettavassa paikassa. Aineistosta rajattiin myös kasviruudut,
joiden koordinaattitiedot puuttuivat. Esitarkastelun jälkeen aineistoon jäi 1535
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kasviruutua, joiden sijainti- ja attribuuttitiedot vietiin ESRI ArcGIS paikkatietoohjelmiston ArcMap 10.2 sovellukseen.
ArcMapissa aineistosta rajattiin ne kasviruudut, jotka sijaitsivat ihmistoiminnan
muokkaaman alueen (hakkuuaukea, pelto, pihapiiri) välittömässä läheisyydessä tai
ihmistoiminnan muokkaamalla alueella (harvennettu metsä, hakkuuaukea, ojitettu
metsä, ojitettu suo, tien piennar, pelto, pihapiiri, patoamalla kuivatettu uoma) (vrt.
Mäkinen ym. 2011: 93, biologisiin arvoihin vaikuttavat tekijät). Tämän jälkeen
kasviruudut luokiteltiin sen mukaan, millä geokohdetyypillä ne sijaitsevat.
Tutkimusalueen geokohteet tunnistettiin kartografisella ja ilmakuvatarkastelulla
hyödyntäen Maanmittauslaitoksen digitaalisten aineistojen latauspalvelusta (MML
2014) ArcMapiin tuotuja peruskarttoja, korkeusmalliaineistoja ja ortoilmakuvia sekä
PaiTuli paikkatietopalvelun tarjoamia Maanmittauslaitoksen vääräväriortoilmakuvia
(MML 2010) ja Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperäkarttoja (GTK 2007,
2008). Tunnistamisen apuna käytettiin myös geologisiin, geomorfologisiin ja
hydrologisiin muodostumiin ja kohteisiin liittyvää kirjallisuutta (esim. Derbyshire
1989, Johansson 2000, Mäkinen ym. 2007, Gregory 2010, Mäkinen ym. 2011) sekä
tutkimusalueelta aiemmin tehtyjä maa- ja kallioperää tarkastelevia tutkimuksia (Jalas
1953, Aartolahti 1973, Florek ym. 1987, Mäkinen ym. 2011, Tervo ym. 2012). Tässä
tutkielmassa

geokohdetyyppeihin

laskettiin

litoraaliset,

eoliset,

fluviaaliset,

glasifluviaaliset, glasigeeniset, biogeeniset, hydrologiset ja geologiset maisematason
maa- ja kallioperän muodostumat. Mikäli kasviruutu ei sijoittunut selvästi tulkittavissa
olevalle geokohteelle, rajattiin se tutkimuksesta pois, jotta tutkittavasta pistejoukosta
muodostuu geokohteita mahdollisimman hyvin edustava (vrt. Mäkinen ym. 2011: 92,
geologisiin arvoihin vaikuttavat tekijät).
Luokittelun jälkeen pisteet siirrettiin Excel-taulukko-ohjelmaan, jossa laskettiin
koko luokittuneen aineiston lajimäärä, kokonaislajimäärä geokohdetyypeittäin,
kasviruutukohtaisesti putkilokasvien lajimäärä (esiintyvyys kyllä/ei) sekä lajimäärän
ja suhteellisen peittävyyden (lajin peittävyys jaettuna lajien yhteispeittävyydellä)
avulla kasviruutukohtaisesti ja geokohdetyyppikohtaisesti diversiteetti-indeksit Peetin
(1974), Tuomiston (2010), Bandeiran ynnä muiden (2013) ja Oksasen (2013) ohjeiden
mukaisesti.

Diversiteetti-indekseiksi

valittiin

Shannonin

diversiteetti-indeksin

eksponentiaali ja Simpsonin resiprookkinen diversiteetti-indeksi mukaillen Hilliä
(1973: 429–431), joiden avulla yhdessä lajimäärien kanssa laskettiin kunkin
geokohdetyypin alfadiversiteetti (kasviruutukohtainen tarkastelu), betadiversiteetti
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(geokohteen kokonaislajimäärän ja keskimääräisen kasviruutukohtaisen lajimäärän
suhde) ja gammadiversiteetti (geokohdetyypin kokonaisvaltainen tarkastelu)
Whittakerin (1960: 320) määrittelyn mukaisesti.
Shannonin diversiteetti-indeksin eksponentiaali (Shannon H´) laskettiin
korottamalla neperin luku Shannonin diversiteetti-indeksin (Shannon H) osoittamaan
potenssiin. Tällöin kaavaksi muodostuu (Hill 1973: 429):
𝑖

𝐻´ = 𝑒𝑥𝑝(𝐻) = 𝑒𝑥𝑝 (− ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 )

(1)

𝑖=1

jossa pi on osatapahtuman i todennäköisyys tulla valituksi koko joukosta. Shannon H:n
ja siten myös sen eksponentiaalin Shannon H´:n arvo kasvaa, kun osatekijöiden
todennäköisyydet lähenevät toisiaan tai osatekijöiden määrä kasvaa. Tietyllä
osatekijöiden määrällä Shannon H saavuttaa suurimman arvonsa silloin, kun
osatapahtumien todennäköisyydet ovat yhtä suuret. Shannon H saa puolestaan arvon
0 silloin, kun kaikkien muiden paitsi yhden osatekijän arvo on nolla (Shannon 1948:
19–20), jolloin vastaavasti Shannon H´:n pienimmäksi arvoksi muodostuu yksi.
Simpsonin resiprookkinen diversiteetti-indeksi D2 laskettiin kaavalla (Hill 1973:
429)
𝐷2 =

1

(2)

∑𝑖𝑖=1 𝑝𝑖 2

jossa pi on lajin i yksilöiden osuus kaikista yksilöistä. Jakajana toimiva Simpsonin
indeksi voi saada arvoja välillä 0-1 heterogeenisuuden saavuttaessa huippunsa
indeksin arvon ollessa 0 (Peet 1974: 291–302), jolloin resiprookkisen diversiteettiindeksin pienimmäksi arvoksi muodostuu yksi silloin, kun diversiteetti on pienin.
Betadiversiteetti laskettiin kaavalla (Oksanen 2013: 7)
(3)

β = S/α – 1

jossa S on tarkasteltavan geokohdetyypin kokonaislajirunsaus (vrt. Tuomisto 2010:
14–16, alueellinen tarkastelutaso) ja α geokohdetyypin kasviruutukohtaisten (vrt.
Tuomisto

2010:

14–16,

osa-aluetarkastelu)

lajirunsauksien

keskiarvo.

Betadiversiteetti on nolla, kun osa-alueiden välillä ei ole lajistollista heterogeenisuutta.
Aineiston tilastollinen tarkastelu tehtiin IBM SPSS 22.0 Statistics ohjelmalla.
Koko aineistoa kuvaaville lajimäärä- ja lajidiversiteetti-indikaattoreille laskettiin
keskiarvo, vaihteluväli ja keskihajonta. Indikaattoreiden jakaumien muotoa
tarkasteltiin Kolmogorov-Smirnovin testillä (Razalin & Wahin 2011: 23–32) sekä
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histogrammeilla. Kolmogorov-Smirnovin testi soveltuu parhaiten aineistolle, jonka
jakauman parametrit ovat tiedossa (Razali & Wah 2011: 23) ja jonka otosmäärä on
pieni

(Lilliefors

1967:

399).

Kolmogorov-Smirnovin

testissä

standardi

merkitsevyystasona käytetään p = 0,200, jota suuremmilla p-arvoilla nollahypoteesi
jakauman poikkeavuudesta normaalijakaumasta hylätään (Lilliefors 1967: 400).
Indikaattoreiden välisiä korrelaatioita arvioitiin parametrittomalla Spearmanin
järjestyskorrelaatio-kertoimella

(Bandeira

ym

2013:

523).

Spearmanin

järjestyskorrelaatiokerroin voi saada arvoja väliltä [-1,1]. Arvon ollessa -1 korrelaatio
on täydellinen, mutta negatiivinen eli toisen muuttujan arvojen kasvaessa toisen
muuttujan arvot laskevat. Korrelaation ollessa 0 muuttujilla ei ole yhteisvaihtelua.
Korrelaation ollessa yksi, toisen muuttujan arvon kasvaessa myös toisen muuttujan
arvo kasvaa (lineaarisesti) eli niillä on täydellinen positiivinen yhteisvaihtelu
aineistossa (Zou ym. 2003: 618).
Putkilokasvien

kasviruutukohtaisen

lajimäärän

ja

diversiteetti-indeksien

keskiarvot, vaihteluvälit ja hajonnat laskettiin seuraavaksi geokohdetyypeittäin.
Lajimäärän ja diversiteetti-indeksien eroavaisuuksia ja erojen merkitsevyyttä
geokohdetyyppien välillä tarkasteltiin mediaaneihin perustuvalla Kruskal-Wallisin
testillä, joka ei oleta muuttujilta normaalijakautuneisuutta (Sheskin 2003: 115, Zhang
& Zhang 2009: 1565).
Arvojen määrittämisessä noudatettiin epäsuoralle arvottamismallille asetettuja
vaatimuksia (Bruschi ym. 2011: 136–145) ja sen vuoksi pisteyttämisessä käytettiin
Bruschin ja Cendreron (2005: 294–295) määrittämää vaiheistettua etenemistä (kuva
10). Indikaattoreiksi asetettiin sekä lajimäärää että lajidiversiteettiä kuvaavat
muuttujat, jotta geokohdetyyppien lajistollisesta monimuotoisuudesta saadaan
pisteytykessä kattava kuva (vrt. Hamilton 2005: 89–90). Indikaattoreiden valinnassa
tulee huomioida myös mittakaavan vaikutus arvottamiseen (Sharples 1993: 24–25),
joten lajimäärä ja diversiteetti-indeksit huomioitiin kolmella eri mittakaavalla (alfa-,
beta- ja gammadiversiteetti).
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Kuva 10. Pisteytysmenetelmä geokohteen arvottamiseksi putkilokasvien lajirunsauden
perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa geokohde tulee tunnistaa ja sillä sijaitsevat
putkilokasvilajit inventoida. Seuraavaksi lasketaan geokohdetyypin eri mittakaavaiset
lajirunsausindikaattorit. Niille suoritetaan alueellinen vertailu, jonka tuloksena saadaan
osapisteet, niiden kautta geokohdetyypin kokonaispisteet ja lopulta arvoluokka.

Pisteytysmenetelmiä laadittiin kaksi. Pisteytysmenetelmässä yksi huomioitiin alfa- ja
gammadiversiteetit lajimäärällä ja Simpson D2:lla tarkasteltuna sekä betadiversiteetti.
Pisteytysmenetelmässä kaksi Simpson D2:n tilalla käyttiin Shannon H´:a. Indikaattorit
suhteutettiin alueellisesti asteikolle 0-1 ja indikaattoreiden saamat arvot laskettiin
yhteen (ks. kuva 10). Näin saadulla pisteytysmallilla geokohdetyyppi voi saada pisteitä
välillä 0-5. Geokohdetyypit jaettiin

kuuteen arvoluokkaan (0-5) käyttäen

pyöristämisen perusteena kahta desimaalia (vrt. esim. Mäkinen ym. 2011). Näin ollen
arvoluokkien ylärajoiksi muodostuivat 0,49; 1,49; 2,49; 3,49; 4,49 ja 5,0. Koska
Simpsonin resiprookkinen diversiteetti-indeksin teoreettinen pienin arvo on 1,0,
vähennettiin pisteytysmallissa yksi sekä alfa- että gammadiversiteettien kohdalla
Simpsonin resiprookkisen diversiteetti-indeksin arvosta määrä 1,0 pienimmän
mahdollisen arvon saamiseksi nollaan ja siten eri indikaattoreiden antamien pisteiden
vertailtavuuden selkeyttämiseksi. Pisteytysmenetelmien välisiä eroavaisuuksia ja
erojen merkitsevyyksiä arvioitiin Kruskal-Wallisin testin parivertailulla, joka ei oleta
arvioitavilta muuttujilta normaalijakautuneisuutta.
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6. Tulokset
Luokittuneen aineiston kooksi muodostui 635 kasviruutua, joka vastaa 39,3 %
alkuperäisestä aineistosta. Kasviruudut (635 kpl) sijoittuivat 12 eri geokohdetyypille
(kuva 11). Yleisin geokohdetyyppi luokittuneiden kasviruutujen sijainnille on
paraabelidyyni (110 kpl) ja vähiten kasviruutuja sijaitsee drumliineilla (3 kpl).

%

Kasviruutujen suhteellinen sijoittuminen
geokohdetyyppien suhteen
110

18,0
16,0

96

92

14,0
12,0

81
71

10,0

46

8,0
6,0

37

38

35

4,0
2,0

10

15
3

0,0

Kuva 11. Kasviruutujen suhteellinen sijoittuminen geokohdetyyppien suhteen
pylväsdiagrammilla esitettynä. Geokohdetyyppikohtaiset absoluuttiset kasviruutujen määrät
esitetään pylväiden yläpuolella. Muinainen… tarkoittaa muinaista joenuomaa.

6.1. Kasviruutukohtainen lajimäärä ja -diversiteetti koko aineistossa
Koko aineistossa putkilokasvien lajimäärän keskiarvo, keskihajonta ja moodi (2
lajia/m2) ovat alhaisia suurimpaan arvoon nähden. Myös Shannon H´:n ja Simpson
D2:n keskiarvot ovat alhaiset verrattuna niiden suurimpiin arvoihin. Simpson D2
saavuttaa aineistossa teoreettisen pienimmän arvonsa 1,00, kun Shannon H´:lla pienin
arvo jää teoreettisen pienimmän arvon yläpuolelle (taulukko 2).
Taulukko 2. Kasvilajimäärän ja diversiteetti-indeksien tilastolliset tunnusluvut koko
luokittuneessa aineistossa. Tarkastelusta puuttuvat ruudut (4 kpl), joissa putkilokasveja ei
tavattu lainkaan.
Ruutuja Minimi
Maksimi Keskiarvo Keskihajonta
Varianssi
Lajimäärä
631
1
16
4,32
2,80
7,82
Shannon H´
631
1,00
10,22
2,88
1,71
2,94
Simpson D2
631
1,00
8,58
2,44
1,36
1,86
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Kolmogorov-Smirnovin testin perusteella yksikään lajirunsausindikaattoreista ei
noudata normaalijakaumaa, vaan poikkeavat siitä erittäin merkitsevästi (kaikilla
muuttujilla p < 0,001). Lajimäärä, Shannon H´ ja Simpson D2 ovat jakaumaltaan
oikealle vinoja ja huipukkaita, mikä on nähtävissä selvästi myös histogrammeissa
(kuva 12).

Kuva 12. Lajimäärän, Shannonin diversiteetti-indeksin eksponentiaalin (Shannon H´) ja
Simpsonin resiprookkisen diversiteetti-indeksin (Simpson D2) arvojen jakautuminen
luokittuneiden kasviruutujen suhteen esitettynä histogrammeilla.

Lajimäärän ja diversiteetti-indeksien väliset korrelaatiot ovat vahvoja ja erittäin
merkitseviä (taulukko 3). Korrelaatio on vahvin ja erittäin merkitsevä Shannon H´:n
ja Simpson D2:n välillä. Shannon H´:n korrelaatio lajimäärän kanssa on heikompi,
vaikkakin myös vahva ja erittäin merkitsevä. Simpsonin resiprookkisen diversiteettiindeksin ja lajimäärän välinen korrelaatio on myös vahva ja erittäin merkitsevä, mutta
tarkasteltavista korrelaatioista se on heikoin.
Taulukko 3. Lajirunsauden ja diversiteetti-indeksien Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet ja niitä vastaavat merkitsevyystasot (* merkitsevä; p < 0,05, ** erittäin merkitsevä;
p < 0,01).
Lajimäärä
Shannon H´
Simpson D2
Lajimäärä
Shannon H´
Simpson D2

,880**
,880**
,791**

,791**
,978**

,978**

6.2. Geokohdetyyppien alfadiversiteetti eri indikaattoreilla mitattuna
Alfadiversiteetin indikaattoreina toimivissa geokohdetyyppien kasviruutukohtaisissa
lajimäärissä ja diversiteetti-indeksien saamissa arvoissa esiintyy suuria eroja.
Alfadiversiteetin indikaattoreiden keskiarvojen vaihtelu on geokohdetyyppien välillä
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kohtalaisen pientä, mutta sen sijaan indikaattoreiden maksimiarvoissa on suurta eroa
geokohdetyyppien välillä. Lajimäärän ja diversiteetti-indeksien arvot sekä niiden
vaihteluvälit geokohdetyypeittäin esitetään kuvassa 13.

Kasviruutukohtaisen lajimäärän ja diversiteetti-indeksien
keskiarvot ja vaihteluvälit geokohdetyypeittäin

Kuva 13. Kasviruutukohtaisen lajimäärän, Shannon H´:n ja Simpson D2:n keskiarvo (piste) ja
vaihteluväli (jana) geokohdetyypeittäin. Muinainen… tarkoittaa muinaista joenuomaa.

6.2.1. Lajimäärä
Lajimäärä saavuttaa suurimman kasviruutukohtaisen arvonsa raviineissa, joissa myös
lajimäärä vaihteluväli on suurin (kuva 13). Myös lajimäärän kasviruutukohtainen
keskiarvo on suurin raviineissa. Toiseksi suurimman arvonsa lajimäärä saavuttaa
suppakuopissa, mutta keskiarvoltaan suppakuoppien lajimäärä jää kahdeksanneksi
suurimmaksi verrattuna muihin geokohdetyyppeihin.
Kasviruutukohtaiselta

keskiarvoltaan

lajimäärältään

toiseksi

suurin

geokohdetyyppi on aapasuo. Se on yksi kolmesta geokohdetyypistä, jolla lajimäärän
kasviruutukohtainen minimiarvo (3 lajia/m2) on yli yksi. Keskimääräiseltä
lajimäärältään

lähes

aapasuon

tasoisia

ovat

rantatörmät.

Rantatörmillä

neliömetrikohtaisen lajimäärän maksimiarvo nousee kuitenkin suuremmaksi kuin
aapasoilla.
Rantatörmän lajimäärän keskiarvo on hieman korkeampi kuin drumliinilla ja
muinaisissa joenuomissa, jotka ovat lajimäärien keskiarvoiltaan hyvin lähellä toisiaan.
Rantavyöhykkeellä lajimäärän keskiarvo on puolestaan hieman drumliinin ja
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muinaisten joenuomien keskimääräistä lajimäärää alhaisempi, mutta sen sijaan
lajimäärän suurin arvo on rantavyöhykkeellä selvästi drumliinien ja muinaisten
joenuomien, mutta myös rantatörmien lajimäärien maksimiarvoja korkeampi (kuva
13).
Keskimääräiseltä lajimäärältään myös deflaatioaltaat ja rantavallit ovat lähellä
toisiaan (kuva 13). Molemmilla geokohdetyypeillä kasviruutukohtainen lajimäärä on
pienimmillään yksi laji neliömetrillä, kun taas runsaimmillaan se on rantavalleilla
yhdeksän ja deflaatioaltaissa kaksitoista lajia neliömetrillä.
Kamekumpu,

rantadyyni

ja

paraabelidyyni

edustavat

keskimääräiseltä

lajimäärältään köyhimpiä geokohdetyyppejä (kuva 13). Kamekummuilla suurin
kasviruutukohtainen lajimäärä on kahdeksan lajia neliömetrillä, mutta se on poikkeava
havainto. Rantadyyneillä ja paraabelidyyneillä sekä lajimäärän vaihteluväli että
keskiarvo ovat lähellä toisiaan, joskin rantadyyneillä vaihteluväli ja sen myötä suurin
lajimäärä ovat hieman paraabelidyynin vastaavia arvoja korkeammat.
6.2.2. Shannon H´
Shannon H´ saavuttaa suurimman kasviruutukohtaisen arvonsa rantavyöhykkeellä. Se
on kuitenkin poikkeava havainto. Raviinit ovat sen sijaan Shannon H´:n keskiarvolla
mitattuna monimuotoisin geokohdetyyppi. Suurimmalta arvoltaan hyvin lähellä
raviineja ovat deflaatioaltaat, mutta niissä keskiarvo jää alhaiseksi raviineihin
verrattuna. Deflaatioaltaiden keskiarvo on sen sijaan hyvin lähellä suppakuoppien
saamaa

Shannon

H´:n

keskiarvoa.

Sekä

rantavyöhykkeillä,

raviineissa,

deflaatioaltaissa että suppakuopissa Shannon H´ saavuttaa teoreettisen pienimmän
arvonsa (1,0) (kuva 13).
Shannonin H´:lla mitattuna monimuotoisuudeltaan lähellä toisiaan ovat
rantatörmä ja aapasuo. Niillä Shannon H´:n keskiarvot ovat hieman korkeammat kuin
deflaatioaltailla ja suppakuopilla, mutta suurimmalta Shannon H´:n arvoltaan ne
sijoittuvat deflaatioaltaiden ja suppakuoppien saamien maksimiarvojen väliin (kuva
13).
Rantadyynien ja paraabelidyynien saama Shannon H´:n keskiarvo on sama
(kuva 13). Rantadyyneillä suurin arvo on kuitenkin hieman suurempi kuin
paraabelidyyneillä. Myös rantavalleilla ja kamekummuilla Shannon H´:n keskiarvo on
lähellä rantadyynien ja paraabelidyynien vastaavaa arvoa. Rantavalleilla maksimiarvo
on kuitenkin rantadyynin ja paraabelidyynin suurinta arvoa korkeampi, kun puolestaan
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kamekummuilla suurin arvo kaikista geokohdetyypeistä alhaisimmaksi. Drumliineilla
pienin Shannon H´:n arvo asettuukin samaan kuin kamekumpujen keskiarvo.
Muinaiset joenuomat ovat sekä Shannon H´:n keskiarvon että suurimman arvon osalta
hieman köyhempiä kuin drumliinit.

6.2.3. Simpson D2
Simpsonin

resiprookkinen

diversiteetti-indeksi

saavuttaa

kasviruutukohtaisen

suurimman arvonsa deflaatioaltaissa (kuva 13). Toiseksi suurimman arvonsa se saa
rantavyöhykkeillä ja kolmanneksi suurimman raviineissa. Kasviruutukohtainen
keskiarvo on sen sijaan suurin raviineissa ja rantavyöhykkeillä.
Deflaatioaltaiden kanssa samaan keskiarvoon yltävät rantatörmät ja muinaiset
joenuomat (kuva 13). Rantatörmällä suurin arvo on korkeampi kuin muinaisissa
joenuomissa, mutta rantatörmillä ja deflaatioaltaissa saavutetaan kuitenkin Simpson
D2:n teoreettinen pienin arvo (1,0), kun muinaisten joenuomien minimiarvo jää sitä
korkeammaksi.
Rantavallilla, rantadyynillä, paraabelidyynillä, kamekummulla ja suppakuopalla
Simpson D2:n keskiarvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Rantavallilla ja suppakuopalla
suurimmat arvot ovat kuitenkin selvästi rantadyynin, paraabelidyynin ja kamekummun
saamaa suurinta arvoa korkeammat ja nousevat lähelle muinaisen joenuoman ja
drumliinin saamaa suurinta arvoa. Alhaisimmaksi Simpson D2:n suurin arvo jää
kamekummulla (kuva 13).

6.2.4. Alfadiversiteetin erojen tilastollinen tarkastelu
Kruskal-Wallisin testin perusteella kaikkien putkilokasvien alfadiversiteettiä
kuvaavien indikaattoreiden varianssien jakaumat eroavat erittäin merkitsevästi (p <
0,001) geokohdetyyppien välillä. Kruskal-Wallisin testin parivertailutarkastelun
perusteella kaikkien geokohdetyyppiparien välillä ei ole kuitenkaan tilastollisesti
merkitsevää eroa. Taulukossa 4 esitetään ne geokohdetyyppiparit, joiden varianssien
jakaumissa on merkitsevää eroa vähintään yhden indikaattorin osalta.
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Taulukko 4. Kruskal-Wallisin testin parivertailutarkastelun perusteella lajimäärän, Shannonin
diversiteetti-indeksin eksponentiaalin (Shannon H´) ja Simpsonin resiprookkisen diversiteettiindeksin (Simpson D2) suhteen merkitsevästi toisistaan eroavat geokohdetyyppiparit ja erojen
merkitsevyystasot (* merkitsevä, p < 0,05; ** erittäin merkitsevä, p < 0,01).
Geokohdetyyppiparien välistä merkitsevää eroa merkitään x-kirjaimella. Keskimäärin
suuremman arvon saava geokohdetyyppi on esitetty kursiivilla kunkin parin kohdalla.
Geokohdetyyppipari

Lajimäärä

Shannon H´

Simpson D2

Rantavalli – paraabelidyyni

x*

Rantavalli – raviini

x**

x**

x**

Rantavalli – aapasuo

x**

x**

x**

Rantadyyni – suppakuoppa

x**

Rantadyyni – raviini

x**

x**

x**

Rantadyyni – rantatörmä

x**

x*

Rantadyyni – rantavyöhyke

x**

x**

x**

Rantadyyni – aapasuo

x**

x**

x**

x*

x*

x**

x**

Paraabelidyyni – deflaatioallas
Paraabelidyyni – suppakuoppa

x**

Paraabelidyyni – raviini

x**

Paraabelidyyni – muinainen joenuoma

x*

Paraabelidyyni – rantatörmä

x**

x*

Paraabelidyyni – rantavyöhyke

x**

x**

x**

Paraabelidyyni – aapasuo

x**

x**

x**

Deflaatioallas – raviini

x**

x**

x*

Deflaatioallas – aapasuo

x**

x*

Kamekumpu – suppakuoppa

x*

Kamekumpu – raviini

x**

Kamekumpu – rantatörmä

x**

Kamekumpu – rantavyöhyke

x**

x*

Kamekumpu – aapasuo

x**

x**

x**

x**

x**

x*

x*

Suppakuoppa – raviini
Suppakuoppa – aapasuo

x*

Raviini – rantavyöhyke
Yhteensä

x**

x**

x*
22

19

14

Sekä lajimäärän että diversiteetti-indeksien suhteen merkitsevästi toisistaan eroavia
geokohdetyyppipareja on 12. Eniten merkitseviä eroja geokohdetyyppien välillä on
lajimäärän suhteen ja vähiten Simpson D2:n suhteen. Kahden geokohdetyyppiparin
kohdalla ero on merkitsevä toisen tai molempien diversiteetti-indeksien, mutta ei
lajimäärän suhteen, muissa tapauksissa ero on merkitsevä vähintään lajimäärän
suhteen (taulukko 4).
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Vähintään lajimäärän tai yhden diversiteetti-indeksin suhteen tarkasteltuna eniten
merkitseviä eroja saavat paraabelidyyni ja raviini. Sen sijaan drumliini ei eroa
varianssin

jakaumaltaan

muista

geokohdetyypistä

merkitsevästi

yhdenkään

indikaattorin osalta eikä sitä sen vuoksi ole kirjattu taulukkoon 4.
6.3. Betadiversiteetti eri geokohdetyypeillä
Geokohdetyyppikohtaiset betadiversiteetti-indeksin arvot vaihtelevat teoreettisesta
pienimmästä arvosta 11,4:ään (kuva 14). Betadiversiteetti-indeksi saavuttaa
suurimman arvonsa rantavyöhykkeillä ja toiseksi suurimman arvonsa raviineissa.
Paraabelidyyneillä betadiversiteetti

on kolmanneksi

suurin

ja ero toiseen

dyynityyppiin, rantadyyniin on suuri. Rantadyynillä betadiversiteetti jääkin yhdeksi
alhaisimmista.

Mielenkiintoista

on

rantavallien

betadiversiteetti,

joka

on

deflaatioallasta ja suppakuoppaakin suurempi, vaikka niillä alfadiversiteetin
vaihteluväli on etenkin lajimäärän osalta paljon rantavallin vaihteluväliä suurempi
(kuva 13). Myös kamenkummun suuri betadiversiteetti on huomion arvoinen (kuva
14) verrattuna sen alfadiversiteetin pieniin vaihteluväleihin (kuva 13). Kamekummun
betadiversiteetti onkin muun muassa deflaatioaltaan ja aapasuon betadiversiteettejä
suurempi (kuva 14). Rantatörmillä betadiversiteetti on hieman korkeampi kuin
muinaisissa joenuomissa ja rantadyyneillä.

Betadiversiteetti eri geokohdetyypeillä
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Kuva 14. Geokohdetyyppien saamat betadiversiteetti-indeksin β arvot esitettynä
pylväsdiagrammilla. Muinainen… tarkoittaa muinaista joenuomaa.
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6.4. Geokohdetyyppien gammadiversiteetti eri indikaattoreilla mitattuna
Putkilokasvien lajimäärä koko tutkimusalueella on inventoitujen kasviruutujen (1535
kpl) perusteella 187. Luokiteltujen kasviruutujen (635 kpl) kokonaislajimäärä on 122.
Neljässä kasviruudussa putkilokasveja ei tavattu lainkaan. Geokohdetyyppien
kokonaislajimäärä vaihtelee kymmenestä lajista (rantadyyni) 90:aan (raviini) (kuva
15).
Kasvilajimäärä on suurin raviineissa ja toiseksi suurin rantavyöhykkeillä, joilla
lajimäärät ovat moninkertaiset verrattuna kokonaislajimäärältään pienimpiin
geokohdetyyppeihin, drumliiniin ja rantadyyniin. Aapasoilla, suppakuopissa ja
rantatörmillä lajimäärät ovat keskenään lähes yhtä suuret, mutta selvästi raviinin ja
rantavyöhykkeen

lajimääriä

pienemmät.

Mielenkiintoista

on

kamekummun

kokonaislajimäärä, joka jää selvästi esimerkiksi aapasuon ja rantatörmän
kokonaislajimääriä pienemmäksi (kuva 15), vaikka betadiversiteetin suhteen tilanne
on päinvastainen (kuva 14).

Kokonaislajimäärä eri geokohdetyypeillä
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kuva 15. Putkilokasvien kokonaislajimäärä laskettuna geokohdetyypeittäin. Muinainen…
tarkoittaa muinaista joenuomaa.
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Shannon H´:lla mitattuna monimuotoisin geokohdetyyppi on raviini. Ero muihin
geokohdetyyppeihin on suuri. Toiseksi suurin gammadiversiteetti on Shannon H´:lla
mitattuna rantavyöhykkeillä. Suppakuopat ovat lähes yhtä monimuotoisia kuin
rantavyöhykkeet. Rantatörmillä ja aapasoilla Shannon H´:n arvo on sen sijaan hieman
suppakuoppaa pienempi. Pienimmät arvonsa Shannon H´ saavuttaa tuuli- ja
rantamuodostumissa sekä kamekummuilla (kuva 16).

Shannon H´ eri geokohdetyypeillä
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Kuva 16. Geokohdetyyppien gammadiversiteetti Shannonin diversiteetti-indeksin
eksponentiaalilla (Shannon H´) mitattuna. Muinainen… tarkoittaa muinaista joenuomaa.

Myös Simpson D2 saavuttaa suurimman arvonsa raviineissa (kuva 17). Suppakuopissa
gammadiversiteetti on Simpson D2:lla mitattuna geokohdetyypeistä toiseksi suurin,
mutta aapasuon ja rantavyöhykkeen saamat arvot ovat vain hieman pienemmät.
Muinaisissa joenuomissa gammadiversiteetti on Simpson D2:lla mitattuna jo selvästi
pienempi ja deflaatioaltaissa edelleen hieman alhaisempi. Deflaatioaltaiden saama
pieni Simpson D2:n arvo gammadiversiteetin osalta (kuva 17) on yllättävä verrattuna
sen Simpson D2:n arvoon alfadiversiteetin osalta (vrt. kuva 13). Simpson D2:lla
mitattuna gammadiversiteetti on pienin rantadyyneillä (kuva 17).
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Simpson D2 eri geokohdetyypeillä
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Kuva 17. Geokohdetyyppien gammadiversiteetti Simpsonin resiprookkisella diversiteettiindeksillä (Simpson D2) mitattuna. Muinainen… tarkoittaa muinaista joenuomaa.

6.5. Geokohdetyyppien ekologisen arvon pisteyttäminen
Pisteytysmallissa yksi (taulukko 5) eniten pisteitä saa geokohdetyypeistä raviini, jolla
pistemäärä on lähes suurin mahdollinen johtaen raviinien luokittumseen arvoluokkaan
viisi.

Raviini

saa

kaikista

muista

indikaattoreista

täydet

pisteet

paitsi

betadiversiteetistä. Toiseksi eniten pisteitä saa rantavyöhyke. Rantavyöhyke saa
betadiversiteetistä täyden yhden pisteen, mutta gammadiversiteettiä mittaava Simpson
D2 saa vain hieman yli puolet suurimmasta mahdollisesta pistemäärästä. Muut
geokohdetyypit eivät saa millään indikaattorilla arvioituna täysiä pisteitä. Vähiten
pisteitä saavat kamekumpu ja rantadyyni.
Pisteytysmallilla kaksi (taulukko 6) eniten pisteitä saa geokohdetyypeistä myös
raviini, joka luokittuu ainoana arvoluokkaan 5. Raviini saa kaikista muista
indikaattoreista täydet pisteet paitsi betadiversiteetistä. Toiseksi eniten pisteitä saa
rantavyöhyke luokittuen arvoluokkaan 4. Rantavyöhyke saa betadiversiteetistä täyden
yhden pisteen, mutta gammadiversiteettiä mittaava Shannon H´ saa vain hieman yli
puolet (0,57) suurimmasta mahdollisesta pistemäärästä. Myös alfadiversiteettiä
mittaavan Shannon H´:n osalta pistemäärä jää rantavyöhykkeellä alhaiseksi. Muut
geokohdetyypit eivät saa minkään indikaattorin osalta täysiä pisteitä. Vähiten pisteitä
saavat kamekumpu ja rantadyyni, jotka luokittuvat arvoluokkaan yksi.
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Taulukko 5. Pisteytysmenetelmä yhden mukaiset geokohdetyyppien pisteet.
Alfadiversiteettiä kuvaavat indikaattorit on merkitty α-jälkiliitteellä ja gammadiversiteettiä
kuvaavat vastaavasti γ-jälkiliitteellä. Arvoluokkiin neljä ja viisi sijoittuvat geokohdetyypit on
ympyröity ja niitä vastaavat geokohdetyypit alleviivattu.
Geokohdetyyppi
Rantavalli
Rantadyyni
Paraabelidyyni
Deflaatioallas
Kamekumpu
Suppakuoppa
Raviini
Muinainen uoma
Rantatörmä
Rantavyöhyke
Drumliini
Aapasuo

Lajimäärä α
0,45
0,33
0,33
0,51
0,36
0,64
1,00
0,72
0,87
0,70
0,73
0,87

Sipmson D2 α
0,39
0,26
0,26
0,56
0,27
0,45
1,00
0,57
0,58
0,61
0,64
0,72

β Lajimäärä γ Simpson D2 γ
0,63
0,30
0,25
0,28
0,11
0,18
0,84
0,28
0,20
0,41
0,23
0,30
0,51
0,20
0,18
0,55
0,38
0,66
0,99
1,00
1,00
0,31
0,27
0,32
0,37
0,37
0,49
1,00
0,70
0,58
0,09
0,12
0,19
0,42
0,41
0,65

Pisteet Arvoluokka
2,03
2
1,16
1
1,89
2
2,02
2
1,53
2
3
2,68
4,99
5
2,20
2
2,67
3
4
3,58
1,78
2
3,07
3

Taulukko 6. Pisteytysmenetelmä kahden mukaiset geokohdetyyppien pisteet.
Alfadiversiteettiä kuvaavat indikaattorit on merkitty α-jälkiliitteellä ja gammadiversiteettiä
kuvaavat vastaavasti γ-jälkiliitteellä. Arvoluokkiin neljä ja viisi sijoittuvat geokohdetyypit on
ympyröity ja niitä vastaavat geokohdetyypit alleviivattu..
Geokohdetyyppi Lajimäärä α
Rantavalli
0,45
Rantadyyni
0,33
Paraabelidyyni
0,33
Deflaatioallas
0,51
Kamekumpu
0,36
Suppakuoppa
0,64
Raviini
1,00
Muinainen uoma
0,72
Rantatörmä
0,87
Rantavyöhyke
0,70
Drumliini
0,73
Aapasuo
0,87

Shannon H´ α
0,37
0,23
0,23
0,51
0,25
0,46
1,00
0,56
0,67
0,60
0,63
0,72

β
0,63
0,28
0,84
0,41
0,51
0,55
0,99
0,31
0,37
1,00
0,09
0,42

Lajimäärä γ
0,30
0,11
0,28
0,23
0,20
0,38
1,00
0,27
0,37
0,70
0,12
0,41

Shannon H´ γ
0,18
0,12
0,15
0,21
0,13
0,47
1,00
0,22
0,37
0,57
0,14
0,42

Pisteet Arvoluokka
1,93
2
1,07
1
2
1,83
2
1,86
1,45
1
2,49
2
5
4,99
2
2,08
2,65
3
3,57
4
2
1,72
3
2,85

Kruskal-Wallisin testin perusteella pisteytysmallien antamat pistejakaumat eivät eroa
merkitsevästi (p > 0,05) toisistaan. Kruskal-Wallisin testin parivertailun perusteella
minkään geokohdetyypin kohdalla pisteytysmallien antamien pistejakaumien
eroavaisuus ei niin ikään ole merkitsevä (kaikkien geokohdetyyppien kohdalla p >
0,05).
6.6. Tulosten tarkastelu
Luokittuneet kasviruudut jakautuvat geokohdetyypeittäin hyvin epätasaisesti (kuva
11), johon voi satunnaisotannan lisäksi vaikuttaa geokohdetyyppien runsaussuhteet
tutkimusalueella ja erot tutkittavien geokohdetyyppien laajuudessa (ks. Aartolahti
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1973, Florek ym. 1987) sekä geokohteiden tunnistettavuus käytetyillä menetelmillä ja
siten

luokitteluprosessissa

aiheutuneet

virhemahdollisuudet.

Epätasainen

kasviruutujen ja siten tutkimuspinta-alan jakautuminen geokohdetyyppien välillä
vaikuttaa havaittuun lajimäärään ja siten myös diversiteetti-indeksien arvoihin
vääristävästi (Gaston 1997: 82–84).
Koko luokittuneessa aineistossa esiintyvä lajimäärän ja diversiteetti-indeksien
jakaumien voimakas oikealle vinoutuneisuus tarkoittaa, että niin lajimäärältään kuin
monimuotoisuudeltaankin tutkimusalue on keskimäärin köyhää, mutta pieni osa
kasviruuduista on keskimääräistä paljon lajirunsaampia ja monimuotoisempia
(Sheskin 2003: 15–19). Tätä voivat selittää tutkimusalueen keski- ja eteläosissa
vallitsevat karukkokankaat, jotka ovat lajirunsaudeltaan yleisesti ottaen alhaisia
(Aartolahti 1973: 37–38). Tutkimusalueella on kuitenkin havaittu myös erittäin
lajirunsaita ympäristöjä (Jalas 1953: 23–30, Aartolahti 1973: 37–42), jotka voivat
aiheuttaa kasviruutujen lajimäärän ja diversiteetti-indeksien jakaumien vinoutta.
Lajimäärän ja diversiteetti-indeksien keskinäiset vahvat korrelaatiot kertovat siitä, että
indikaattorit selittävät osittain toistensa vaihtelua (Zou ym. 2003: 619), mutta niiden
varianssien vaihtelussa aineistossa on kuitenkin eroa (Mellin 2006: 240–263).
6.6.1. Geokohdetyyppien ylläpitämä putkilokasvien lajimäärä ja -diversiteetti
Tutkimusalueella raviinit ovat yleisesti syviä ja jyrkkäreunaisia pintavesien
valuntareittejä sekä lisäksi pohjaveden purkautumisympäristöjä, joiden maalaji
vaihtelee reunojen hienojakoisesta mineraaliaineksesta pohjalla olevien purojen
ympärillä tavattavaan pohjamoreeniin (Aartolahti 1973: 32–33). Sekä puron läheisyys
(Nichols ym. 1998: 376) että pohjavesivaikutus ovat kasvilajirunsautta lisääviä
tekijöitä (Ward 1998: 274, Lite ym. 2005: 804–805, Jansson ym. 2007: 135–136).
Myös topografinen vaihtelu (Moeslund ym. 2013: 129–130) ja ympäristöään alempien
kohtien muodostamat suojaiset kasvuympäristöt (Heikkinen & Neuvonen 1997: 1195)
nostavat lajimäärää ja lajistollista muonimuotoisuutta ja raviinien lajimäärä vastaakin
laaksoisia lehtoja (vrt. Pitkänen 2000). Moreenin on todettu ylläpitävän suurempaa
kasvilajirunsautta kuin glasifluviaalisen mineraaliaineksen (Chipman ja Johnson 2002:
598). Purojen varsilla myös lajittuneet maalajit ovat tärkeä putkilokasvien lajirunsautta
lisäävä tekijä (Bruun ym. 2003: 2032–2038). Nämä yhdessä johtavat hyvin
vaihtelevaan maaperään, joka puolestaan lisää lajirunsautta (Heikkinen & Neuvonen
1997: 1196). Näin ollen raviinien erittäin suuri lajimäärä on selitettävissä.
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Rantavyöhykkeillä veden läsnäolo (Nichols ym. 1998: 376), terrestriaalisen ja
akvaattisen elinympäristön kohtaaminen (Malanson 1995: 38) sekä pohjavesivaikutus
(Jansson ym. 2007: 135–136) ovat lajirunsautta lisääviä tekijöitä. Rantavyöhykkeellä
esiintyy kuitenkin myös häiriövaikutusta (Jansson ym. 2007: 135–136), jolla on
lajirunsautta heikentävä vaikutus. Tämä voi johtaa keskimäärin alhaisempaan
alfadiversiteettiin verrattuna useaan muuhun geokohdetyyppiin. Toisaalta taas
jokiympäristön häiriövaikutus johtaa suureen mikrohabitaattien heterogeenisuuteen
luoden yhdessä muiden monimuotoisuutta lisäävien tekijöiden kanssa edellytykset
suurelle lajirunsaudelle (Lite ym. 2005: 809, Hart & Chen 2007: 389–390). Tämä voi
puolestaan selittää suuren betadiversiteetin sekä suuren gammadiversiteetin
lajirunsaudella ja Shannon H´:lla mitattuna. Shannon H´:n suhteellisen suuri arvo
verrattuna Simpson D2:n arvoon viittaa siihen, että rantavyöhykkeelle luokittuneista
kasviruuduista osa on poikkeuksellisen lajiköyhiä, sillä Simpson D2 on herkkä tämän
laatuisille poikkeamille (Peet 1974: 291–302). Myös tätä voi selittää hyvin
rantavyöhykkeillä vallitseva häiriövaikutus. Rantavyöhykkeiden gammadiversiteetin
vähäisempää kokonaislajirunsautta verrattuna raviiniin voi selittää häiriövaikutuksen
lisäksi rantavyöhykkeelle sattunut pienempi kasviruutujen määrä (ks. kuva 10) ja sitä
kautta pienempi tutkimuspinta-ala (Gaston 1997: 82–84).
Luokittuneeseen

aineistoon

sisältyvällä

kolmannella

fluviaalisella

geokohdetyypillä, muinaisella joenuomalla korkeaa alfadiversiteetillä voivat selittää
tutkimusalueella sijaitsevien muinaisten joenuomien maaperän hienorakeiset maalajit
ks. Tervo ym. 2012: 55), jotka vaikuttavat lajirunsautta lisäävästi (Bruun ym. 2003:
2032–2038).

Lisäksi

fluviaaliset

ympäristöt

ovat

hyvin

monimuotoisia

geomorfologialtaan (Chorley ym. 1984: 351–354), joten tämä huomioiden voidaan
olettaa, että myös entiset joenuomat ovat monimuotoisia ympäristöjä. Alhaista
betadiversiteettiä

selittää

osaltaan

kuivuneisiin

joenuomiin

sijoittuneiden

kasviruutujen pieni määrä (kuva 11, Gaston 1997: 82–84), mutta beta- ja
gammadiversiteettien alhaiset arvot viittaavat myös muinaisten joenuomien
alueelliseen samankaltaisuuteen. Yhtenä tekijänä tähän voi vaikuttaa muinaisten
joenuomien tasaisuus, jolloin esimerkiksi topografisesta vaihtelusta johtuvat
mikroilmastolliset erot (Moeslund ym. 2013: 129–130) ovat pieniä eivätkä siten lisää
lajirunsautta.
Rantatörmä

ja

suppakuoppa

ovat

rinneympäristöjä,

joiden

maaperä

tutkimusalueella koostuu suurimmaksi osin glasifluviaalisista maalajitteista (Jalas
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1953: 9, Aartolahti 1973: 8–10). Rinneympäristöt ovat alttiita erilaisille maanpintaa ja
maaperän koostumusta muokkaaville prosesseille (Gregory 2010: 77–79), kuten
massaliikunnoille, mikä lisää rinneympäristöjen sisäistä geodiversiteettiä ja siten
lajirunsautta (Alexandrowicz & Margielewski 2010: 301–302). Hienojakoiset
lajittuneet maa-ainekset (Bruun ym. 2003: 2032–2038) sekä suppakuoppien
(painaumien) rinteiden ja jokilaakson mikroilmastolliset tekijät (Heikkinen &
Neuvonen 1997: 1195) voivat selittää alfadiversiteetin suuria maksimiarvoja.
Suppakuoppien kohdalla erityisen runsaaksi alfadiversiteettiä voivat nostaa
pohjavesivaikutuksen alaiset ja varjoisat ja siten kasvuolosuhteiltaan suotuisat
pohjoiseen aukeavat rinteet (Aartolahti 1973: 37–39). Rokuanvaaralla suppakuopille
tyypilliset karut etelään ja lounaaseen aukeavat rinteet (Aartolahti 1973: 43) ja
suppakuoppien pohjien putkilokasveille epäsuotuisat mikroilmastolliset tekijät
(Aartolahti 1973: 43, Rikkinen 1989: 135–136) voivat kuitenkin aiheuttaa
suppakuoppien keskimääräisesti pienen alfadiversiteetin. Suppakuoppien sisäinen
kasvuolosuhteiden jyrkkä vaihtelu voi selittää niiden korkeaa betadiversiteettiä ja
johtaa myös suhteellisen runsaaseen gammadiversiteettiin.
Kamekumpu jää glasifluviaalisena rinneympäristönä kaikilla indikaattoreilla
mitattuna suppakuoppia köyhemmäksi geokohdetyypeiksi (kuvat 12–17). Tämä on
mielenkiintoista senkin suhteen, että kamekummuille luokittuneiden kasviruutujen
määrä on suppakuopille luokittuneiden kasviruutujen määrää suurempi, mikä Gastonin
(1997: 82–84) mukaan vaikuttaa havaittuun lajirunsauteen lisäävästi. Myös muihin
geokohdetyyppeihin nähden kamekumpujen lajirunsaus jää pieneksi. Kamekumpujen
kasvillisuus on aiempien tutkimusten mukaan tutkimusalueella yleisesti rehevää muun
muassa mikroilmastollisista tekijöistä ja pohjavesivaikutuksesta johtuen (Jalas 1953:
32–42, Aartolahti 1973: 37–38). Tässä tutkimuksessa kamekummuille luokittuneet
kasviruudut sijaitsevat suurimmaksi osin Rokuanvaaran luoteisosassa, jossa vallitsevat
maalajitteet ovat hieno hiekka ja siltti (Aartolahti 1973: 10–11). Myös näiden tulisi
lisätä lajirunsautta (Bruun ym. 2003: 2032–2038). Kamekumpujen pieneen
lajirunsauteen voi tosin pienen kasviruutujen määrän lisäksi vaikuttaa kasviruutujen
sijainti kamekumpujen suhteen. Kartografisessa tarkastelussa yksikään kasviruutu ei
sijoittunut paahderinneympäristöön, jolloin tuloksissa kamekumpujen todellinen
lajimäärä ja lajistollinen monimuotoisuus ei tule esille.
Aapasuot sijaitsevat tutkimusalueella harjujaksoa ympäröivillä alueilla ja
litoraalisten prosessien kerrostaman glasifluviaalisen aineksen päällä (Aartolahti 1973:
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10–11). Suot saavat vetensä suurimmaksi osin harjusta suodattuvasta pohjavedestä
(Rossi ym. 2012: 56), joka Rokuan harjujakson tapauksessa on usein myös
fosforipitoista ja siten ravinteikasta (Ala-aho ym. 2013: 152). Soita pohjustava
glasifluviaalinen aines ja pohjavesivaikutus yhdessä selittävät aapasoiden korkeaa
alfadiversiteettiä

(Laitinen

ym.

2005:

119).

Aapasuot

ovat

kuitenkin

kasvuympäristönä hyvin kosteita (Ryden ym. 1990: 91–94), mikä rajoittaa siellä
esiintyvien kasvilajien määrää (Moeslund ym. 2013: 138) ja voi johtaa yllättävän
pieneen havaittuun gammadiversiteettiin.
Tutkielman

ainoalla

litoraalisella

muodostumalla,

rantavallilla

gammadiversiteetti on lajimäärältään yllättävän suuri ja lähes yhtä runsas kuin
aapasuolla. Rantavallien maaperässä on tutkimusalueella poikkeuksellisen paljon
hienojakoista hiekkaa verrattuna rantamuodostumiin yleensä, mutta myös karkeaa
hiekkaa on läsnä (Aartolahti 1973: 10–11). Sekä hienorakeiset maalajit (Bruun ym.
2003: 2032–2038) että maaperän heterogeenisuus (Heikkinen & Neuvonen 1997:
1196) lisäävät putkilokasvien lajirunsautta. Tämä voi nostaa rantavallien lajirunsautta.
Rantavallit ovat tutkimusalueella pääosin matalia ja niiden välit soistuneet (Aartolahti
1973: 27), joten pohjavesivaikutus on oletettavaa ja siten myös pohjaveden
läheisyyden positiivinen vaikutus lajirunsauteen (Ward 1998: 274, Lite ym. 2005:
804–805). Rantavallit ovat kuitenkin karkeasta hiekasta johtuen paikoin myös hyvin
vettä suodattavia ja siten kasvualustana karuja (Aartolahti 1973: 10–11), mikä voi
johtaa keskimäärin alhaiseen alfadiversiteettiin.
Tutkielmaan

sisältyvistä

eolisista

geokohdetyypeistä

paraabelidyynien

gammadiversiteetti on kaikilla indikaattoreilla mitattuna suurempi kuin rantadyynillä.
Paraabelidyyneillä sijaitsevien kasviruutujen määrä on suuri verrattuna rantadyynillä
sijaitseviin kasviruutuihin, jolla voi olla paraabelidyynin osalta havaittua lajirunsautta
nostava vaikutus ja siten vaikutusta myös diversiteetti-indeksien arvoihin (Gaston
1997: 82–84). Toisaalta paraabelidyynit ovat tutkimusalueen dyyneistä parhaiten
kehittyneitä ja korkeimpia (Aartolahti 1973: 12–20) ja dyynin korkeuden kasvaessa
sen sisäinen maaperän kosteuden vaihtelevuus, valoisuuden vaihtelevuus ja
lämpötilaerot kasvavat johtaen suurempaan lajirunsauteen (Tilk ym. 2011: 225–226).
Kasvuolosuhteiden suuri vaihtelu paraabelidyynien lakialueiden ja tyviosien (Tilk ym.
2011: 225–226) sekä eri eksposition omaavien rinteiden välillä (Ujházy ym. 2011:
321) voivat selittää myös paraabelidyynien erittäin suurta betadiversiteettiä (Tuomisto
2010:

14–16).

Vastaavasti

pienet

korkeuserot

voivat

laskea

rantadyynin
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betadiversiteettiä. Paraabelidyyneillä betadiversiteettiä nostaa kuitenkin myös niille
luokittuneiden kasviruutujen suuri määrä (Oksanen 2013: 7). Sisämaassa sijaitsevien
dyynien lajirunsaus on yleisesti ottaen alhainen (Ujházy ym. 2011: 321), mikä näkyy
alhaisena keskimääräisenä alfadiversiteettinä tutkimuksen molemmilla dyynityypeillä
(kuva 12). Rantadyynit ovat tutkimusalueella matalia verrattuna paraabelidyyneihin,
mutta niiden maa-aines koostuu sekä eolisesti että litoraalisesti kerrostuneesta että
aaltojen huuhtomasta hiekasta, jonka rakeisuusaste vaihtelee karkeasta hienoon
(Aartolahti 1973: 25–27). Tästä johtuva maaperän heterogeenisuus voi nostaa
rantadyynien alfadiversiteetin paraabelidyynien tasolle (vrt. Heikkinen & Neuvonen
1997: 1196).
Tutkimusalueen deflaatioaltaat vaihtelevat hyvin kuivista aina soistuneisiin
painanteisiin, joissa on sekä sadeveden viipymän että pohjaveden kosteuttavaa
vaikutusta (Aartolahti 1973: 15–23). Deflaatioaltaissa maaperän kosteusvaihtelu
ilmenee suoraan putkilokasvien lajirunsauden vaihteluna (Tilk ym. 2011: 225–226,
Ujházy ym. 2011: 319–321). Heterogeeniset hydrologiset olosuhteet kuitenkin
kokonaisuudessaan lisäävät lajirunsautta (Nichols ym. 1998: 376), mikä voi selittää
deflaatioaltaiden korkeaa alfadiversiteetin maksimiarvoa. Beta- ja gammadiversiteetin
yllättävän pieniä arvoja voi selittää deflaatioaltaiden vähäinen sisäinen topografinen
vaihtelu (vrt. Moeslund ym. 2013: 129–130), mutta myös suhteellisen pieni
kasviruutujen määrä (kuva 11) (Gaston 1997: 82–84).
Tutkimusalueen

kaikki

moreenimuodostumille

luokittuneet

kasviruudut

sijaitsevat tutkimusalueen itäosassa olevilla kahdella matalalla drumliinilla.
Drumliinien gammadiversiteetti on muihin geokohdetyyppeihin verrattuna yllättävän
pieni etenkin lajirmäärällä mitattuna (kuva 15), kun ottaa huomioon Heikkisen ja
Neuvosen (1997: 1190–1191) sekä Chipmanin ja Johnsonin (2002: 598) havainnot
moreenin positiivisesta vaikutuksesta kasvilajirunsauteen. Tämä voi johtua moreenin
koostumuksesta (ks. Westman 1991: 29), sillä moreenin todennäköisenä lähtöaineena
toiminut tutkimusalueen keski- ja itäosien kallioperä koostuu suurimmaksi osin
kvartsiiteista, kiillegneisseistä ja gneisseistä (Kähkönen 1998: 204, GTK 2013), jotka
ovat happamia kivilajeja ja joiden on todettu korreloivan negatiivisesti putkilokasvien
lajirunsauden kanssa (Heikkinen & Neuvonen 1997: 1196, Bruun ym. 2003: 2035).
Pieneen betadiversiteettiin (kuva 14) vaikutusta on puolestaan drumliineille
sijoittuneiden kasviruutujen pienellä määrällä ja siten pienellä tutkimuspinta-alalla
(Gaston 1997: 82–84, Oksanen 2013: 7) sekä tutkimusalueen drumliinien
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mataluudella, jolloin Ujházyn ynnä muiden (2011: 321) mainitsema muodostuman
korkeuden vaikutus lajirunsauden suuruuteen jää pieneksi. Moreenin lajirunsautta
lisäävät vaikutukset (Heikkinen & Neuvonen 1997: 1190–1191, Chipman & Johnson
2002: 598) voivat kuitenkin johtaa drumliinin alfadiversiteetin suuriin keskiarvoihin.
6.6.2. Geokohdetyyppien ekologiset arvot
Molemmat geokohteiden ekologiselle arvolle laaditut pisteytysmenetelmät arvottavat
raviinin tärkeimmäksi ja rantavyöhykkeen toiseksi tärkeimmäksi geokohdetyypiksi
putkilokasvien lajirunsauden ja -diversiteetin kannalta (taulukot 5 ja 6). Alhaisempien
pisteiden osalta pisteytysmenetelmien välillä on eroja, mutta ne eivät ole tilastollisesti
merkitseviä. Fluviaalisissa geokohdetyypeissä esiintyy hyvin useita putkilokasvien
lajirunsautta lisääviä tekijöitä (mm. Nichols ym. 1998: 376, Malanson 1995: 38, Ward
1998: 270, Lite ym. 2005: 804–805, Jansson ym. 2007), joiden kautta raviinin ja
rantavyöhykkeen korkeat pisteet ovat perusteltuja. Myös aapasuot nousevat
arvokkaiksi. Eolisissa geokohdetyypeissä kosteuspitoisuudeltaan vaihtelevat ja osin
pohjavesivaikutteiset deflaatioaltaat sekä korkeat paraabelidyynit saavat isoja
pistemääriä, mikä vastaa aiemmissa tutkimuksessa havaittuja korkeiden dyynien ja
deflaatioaltaiden kykyä ylläpitää lajirunsautta (ks. Tilk ym. 2011: 225–226, Ujházy
ym. 2011: 321).
Arvoluokkien kautta tarkasteltuna geokohdetyyppien väliset arvosuhteet
tasoittuvat

ja

selkeytyvät

verrattuna

absoluuttisten

pisteiden

tarkasteluun.

Arvoluokkien kautta tarkasteltuna pisteytysmenetelmien välillä eroa on vain
suppakuopan ja kamekummun osalta, joilla molemmilla arvoluokka putoaa yhdellä
siirryttäessä pisteytysmenetelmästä yksi pisteytysmenetelmään kaksi. Tämä on
kuitenkin mielenkiintoinen piirre, sillä sekä suppakuopan että kamekummun merkitys
putkilokasvilajistolle on todettu aiemmissa tutkimuksissa tärkeiksi (Jalas 1953,
Aartolahti 1973, Rikkinen 1989).
Pisteytysmenetelmien erot johtuvat pisteytykseen käytetyistä diversiteettiindekseistä. Ensimmäisessä pisteytysmallissa on käytössä Simpsonin resiprookkinen
diversiteetti-indeksi ja toisessa Shannonin diversiteetti-indeksin eksponentiaali, jotka
tarkastelevat monimuotoisuutta eri tavoin (Peet 1974: 291–302). Tästä johtuu myös
niiden keskinäinen vahva, mutta ei kuitenkaan täydellinen korrelaatio. Hill (1973:
429–431) pitää Simpsonin resiprookkista diversiteetti-indeksiä lajidiversiteetin
kuvaamisen kannalta informatiivisempana kuin Shannonin diversiteetti-indeksin
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eksponentiaalia. Tätä tukee havainto suppakuopan ja kamekummun eroista
pisteytysmenetelmien välillä, sillä pisteytysmenetelmä yksi arvottaa niiden
merkityksen lajirunsaudelle paremmin aiempia tutkimustuloksia vastaavasti kuin
pisteytysmenetelmä kaksi. Koska pisteytysmenetelmien väliset erot eivät ole
kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä, on Hillin (1973: 429–431) esittämät argumentit
huomioiden

tehty

valinta

pisteytysmenetelmä

yhden

säilyttämiseen

ja

pisteytysmenetelmä kahden hylkäämiseen perusteltu.

7. Pohdinta
Tutkielman perusteella putkilokasvien lajirunsaus on kokonaisuudessaan suurin
raviineissa ja niiden saamat pisteet ovatkin geokohdetyypeistä suurimmat. Raviini
luokittui ainoana geokohdetyyppinä arvoluokkaan viisi, joka on paras mahdollinen.
Näin ollen raviini on tutkimusalueen geokohdetyypeistä arvokkain ja sen perusteella
myös putkilokasvien lajirunsauden kannalta tärkein. Koska putkilokasvit ovat tärkeitä
useiden muiden taksonien lajidiversiteetin kannalta (ks. Ryti 1992, Nilsson & Ericson
1997, Pharo ym. 2000), raviinien ylläpitämä suuri putkilokasvien lajirunsaus voi
välillisesti johtaa yleisestikin suureen elollisen luonnon monimuotoisuuteen.
Raviinien eläimistön, erityisesti linnuston onkin useissa tutkimuksissa todettu olevan
todella runsas. Raviinien sisäisen geodiversiteetin on havaittu toimivan myös suoraan
muiden taksonien diversiteettien ylläpitäjänä (ks. Lindenmayer ym. 2009: 169), mutta
tässä tutkimuksessa muiden lajiryhmien kuin putkilokasvien lajirunsautta ei
tarkasteltu.

Raviinin

sijoittuminen

suurimpaan

arvoluokkaan

putkilokasvien

lajirunsauden perusteella ei näin ollen tarkoita ainoastaan suurta putkilokasvien
lajirunsautta raviineissa, vaan raviineilla voi olla tärkeä merkitys myös eläimistölle ja
muiden kasviryhmien monimuotoisuudelle.
Rantavyöhykkeissä

lajistokoostumuksen

sisäinen

vaihtelu

osoittautui

suuremmaksi kuin raviineissa, mutta kuitenkin sekä pienen että suuren mittakaavan
lajirunsaudet jäävät raviinin vastaavia pienemmiksi. Rantavyöhykkeiden kyky
ylläpitää

suurta

lajistollista

vaihtelua

geokohteen

sisällä

ja

suurta

kokonaislajirunsautta johtavat kuitenkin siihen, että niiden alueellinen merkitys
putkilokasvien

lajirunsauden

kannalta

nousee

suureksi

verrattuna

muihin

geokohdetyyppeihin raviinia lukuunottamatta ja siten luokittuminen toiseksi
korkeimpaan arvoluokkaan (arvoluokka neljä) on perusteltua.
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Huolimatta korkeasta alfadiversiteetistä aapasuot ovat tämän tutkielman perusteella
alueellisesti tarkasteltuna yksipuolisia kasvuympäristöjä putkilokasveille verrattuna
esimerkiksi suppakuoppiin, joilla sekä geokohteen sisäinen lajistollinen vaihtelu että
geokohdetyypin ylläpitämä kokonaislajirunsaus ovat paljon suuremmat. Aiemmat
tutkimukset osoittavat kuitenkin suppakuoppien olevan kasvuympäristöinä hyvin
monipuolisia (Aartolahti 1973: 37–43, Rikkinen 1989: 135–136), joten tältä osin
geokohteiden saamat pisteet antavat hyvän kuvan niiden merkityksestä alueelliselle
putkilokasvien lajirunsaudelle. Eri mittakaavoilla suoritettu pisteytys johtaa siihen,
että geokohteen pitäessä suurta lajirunsautta yllä vain yhdellä mittakaavalla
tarkasteltuna ei johda vielä suureen kokonaispistemäärään ja siten korkeaan
arvoluokkaan. Tämän vuoksi suppakuoppa, rantatörmä ja aapasuo sijoittuvat samaan
arvoluokkaan (arvoluokka kolme) tarkoittaen sitä, että ne ovat tutkimusalueen
putkilokasvien lajirunsauden kannalta yhtä arvokkaita, vaikkakin niiden kyvyssä
ylläpitää lajirunsautta on vaihtelua eri mittakaavojen välillä.
Arvoluokkaan kaksi sijoittui eniten geokohdetyyppejä. Niistä muinaiset
joenuomat

ja

drumliinit

ovat

pistejakauman

perusteella

putkilokasvien

kasvuympäristöinä suotuisia, mutta kuitenkin alueellisesti yksipuolisia geokohteita.
Tilanne

on

päinvastainen

rantavalleilla

ja

paraabelidyyneillä.

Ne

ovat

kasvuympäristöinä puolestaan alueellisesti vaihtelevia, mutta keskimäärin karuja.
Arvoluokan kaksi sisällä geokohdetyyppien kyvyssä ylläpitää putkilokasvien
lajirunsautta on siis hyvin paljon vaihtelua. Tyypillinen piirre arvoluokan kaksi
geokohdetyypeille on, että ne ylläpitävät jollain mittakaavalla tarkasteltuna hyvinkin
suurta lajirunsautta tai suurta geokohdetyypin sisäistä lajistollista vaihtelua, mutta
huomioitaessa

kaikki

mittakaavat

niiden

kokonaismerkitys

alueelliselle

putkilokasvien lajirunsaudelle jää kohtalaisen pieneksi.
Rantadyynien merkitys tutkimusalueen putkilokasvien lajirunsauden kannalta
on tarkastelluista geokohdetyypeistä vähäisin ja ne luokittuivatkin ainoana
geokohdetyyppinä arvoluokkaan yksi. Arvoluokka yksi kuitenkin myös tarkoittaa,
etteivät rantadyynit ole täysin arvottomia. Tämä vastaa hyvin tutkimusalueelta ja
laajemminkin boreaalisella vyöhykkeellä aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja.
Pisteytysmenetelmä yksi painottaa alfa- ja gammadiversiteettejä pisteyttämällä
ne kahdella indikaattorilla, jolloin geokohdetyyppien saamissa pisteissä korostuu
poikkeuksellisen runsas pienen mittakaavan lajirunsaus ja vastaavasti geokohdetyypin
ylläpitämä kokonaislajirunsaus. Fluviaaliset ympäristöt, etenkin raviinit ja purojen ja
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jokien rantavyöhykkeet on useissa tutkimuksissa todettu poikkeuksellisen lajirunsaiksi
habitaateiksi (esim. Ward 1998, Jansson ym. 2007, Lindenmayer ym. 2009: 619), joten
raviinin ja rantavyöhykkeen nouseminen arvokkaimmiksi geokohdetyypeiksi puoltaa
pisteytysmenetelmän kykyä arvottaa geokohteita ekologisista lähtökohdista käsin.
Pisteytysmenetelmä huomioi myös betadiversiteetin, joka antoi useiden
geokohdetyyppien kohdalla tärkeää lisätietoa geokohdetyypin kyvystä ylläpitää
putkilokasvien lajirunsautta verrattuna alfa- tai gammadiversiteettiin. Tämä tuli ilmi
etenkin silloin, kun geokohdetyyppi osoittautui kasvualustana keskimäärin karuksi,
mutta kasvuolosuhteet sen sisällä vaihtelivat paljon.
Suurta absoluuttista lajimäärää tai suurta alueellista lajirunsautta suuri
betadiversiteetti ei tutkielman perusteella vielä tarkoita. Lajimäärä ja alueellinen
lajirunsaus ovat kuitenkin geokohteen arvokkuuden kannalta keskeisiä suureita, sillä
putkilokasvilajien runsauden noustessa myös usean muun taksonin diversiteetti nousee
(Santi ym. 2009: 3). Tämän vuoksi päädytään näkemykseen, että geokohteen
arvottamismenetelmän tulee huomioida elollisen luonnon monimuotoisuus laajaalaisesti (Sharples 1995: 39, Sharples 2002a: 21, Gray 2005, Erikstad 2012: 5) ja siten
alfa- ja gammadiversiteettien painottamiselle pisteytysmenetelmässä on tarvetta.
Kasviruutujen

luokituksen

yhteydessä

tehtävässä

geokohteiden

tunnistusvaiheessa arvioitiin geokohteiden säilyneisyysaste ja edustavuus, jotka ovat
osa geokohteen itseisarvoa (Sharples 2002a: 9-10, Sharples 2002b: 71). Myös tältä
osin

pisteytysmenetelmä

vastaa

vaatimukseen

geokohteiden

pisteyttämisen

lähtökohdista hyvin (Gray 2005, Erikstad 2012: 5, Gordon ym. 2012: 3). Itseisarvoa
ei kuitenkaan huomioitu geokohdetyypin pisteytysmenetelmässä itseisarvoon
liittyvien tulkintavaikeuksien (ks. Sharples 2002a: 25) vuoksi, vaan lopulliset pisteet
määräytyivät

ennalta

asetettujen

ja

kvantitatiivisesti

laskettavissa

olevien

indikaattoreiden perusteella. Tutkielmassa tunnistusvaiheessa tehty geokohdetyyppien
tutkijalähtöinen

tulkinta

ja

valinta

jättävät

kuitenkin

mahdollisuuden

subjektiivisuudelle kyseenalaistaen siten tulosten luotettavuutta ja spatiaalista
vertailukelpoisuutta.

Tämän korjaamiseksi geokohteiden valintaan tulisi käyttää

mahdollisimman yksiselitteisiä ja tutkijasta riippumattomia kriteereitä. Se ei ole
kuitenkaan ongelmatonta geokohteiden rajaamisen vakiintumattomien käytänteiden
vuoksi.
Aiemmissa geodiversiteettiä tai sen yksittäisiä kohteita kvantitatiivisesti
pisteyttävissä menetelmissä pisteytetään erikseen joko geodiversiteetin osa-alueiden
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arvot (Bruschi ja Cendrero 2005: 295) tai yksittäisen geokohteen osa-arvot (Hamari
ym. 1992, Mäkinen ym. 2007, Reynard ym. 2007, Mäkinen ym. 2011), jolloin
kokonaispisteet ja mahdollinen arvoluokka määräytyvät osa-alueiden pisteiden
summasta. Samaa lähestymistapaa sovellettiin myös tässä tutkielmassa. Ongelmana
osa-alueiden arvottamisessa ovat Bruschin ynnä muiden (2011: 136–145) mukaan
usein subjektiiviset valinnat. Tässä tutkielmassa käytetty pisteytysmenetelmä huomioi
geokohteiden lajirunsauden ja lajistollisen monimuotoisuuden objektiivisesti ja eri
mittakaavoilla. Eri mittakaavojen objektiivinen huomiointi antaa mahdollisuuden
tarkastella geokohdetyyppien alueellisia suojeluperusteita. Jos betadiversiteetin pisteet
ovat alhaiset, tarkoittaa se, että geokohdetyypin sisäinen vaihtelu putkilokasvien
lajirunsauden kannalta on pieni. Tällöin geokohdetyypin osia voidaan hyödyntää
esimerkiksi maanottoalueina tai metsänhoidollisiin tarkoituksiin vaarantamatta
geokohdetyypin kokonaisarvoa oleellisesti. Sen sijaan korkeat pisteet alfa- tai
betadiversiteetin osalta tarkoittavat, että geokohdetyypin ylläpitämä putkilokasvien
lajirunsaus on keskimäärin suuri sekä pienellä pinta-alalla tarkasteltuna että
geokohteen eri kohtien välillä. Tällöin geokohteen hyödyntäminen tai siihen
kytkeytyviin

prosesseihin

kuten

pohjaveden

virtauksiin

vaikuttaminen

jo

pienialaisestikin voi olla vahingollista putkilokasvien lajirunsaudelle.
Puutteena

pisteytysmenetelmän

yksi

inventointivaiheessa

on

lajien

uhanalaisuuksien huomioimattomuus ja toisaalta muiden tärkeiden elollisen luonnon
indikaattorilajiryhmien kuten sammalten ja jäkälien huomioimattomuus (Santi ym.
2009). Pienen arvon omaava geokohde voi tarjota kasvupaikan harvinaiselle ja
paikkaspesifille kasvilajille, jolloin suojelullisesta näkökulmasta geokohteella on
erityistä arvoa ja suojelutarvetta. Ongelmaan voi tarjota ratkaisun uhanalaisuuden
asteen integroiminen pisteytysmenetelmään. Uhanalaisuus on kuitenkin ihmisen
määrittelemä käsite, joten sen huomioimisessa on riski viedä pisteytysmenetelmää
subjektiiviseen suuntaan. Virhemahdollisuuden pisteytysmenetelmään voi tuoda myös
putkilokasvilajien esiintymisen vaihtelu vuodenaikojen mukaan, jolloin eri
ajankohtina suoritetut inventoinnit voivat vääristää tuloksia. Geokohdetyyppien
välisessä tarkastelussa virhettä pienentää kuitenkin satunnaisotannalla valittujen
kasviruutujen systemaattinen inventointi, jolloin eri ajankohtina inventoitujen
kasviruutujen määrä tasoittuu geokohdetyyppien välillä. Satunnaisotannan eduista
huolimatta

se

voi

johtaa

myös

kasviruutujen

määrän

epätasaisuuteen
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geokohdetyyppien välillä, jolloin tulokset vääristyvät geokohdetyyppien välisten
tutkimuspinta-alojen suuruuserojen vuoksi.
Geodiversiteetin arvottaminen on vaikea prosessi, sillä se sisältää monimutkaisia
filosofisia ja eettisiä ulottuvuuksia ja on aina subjektiivinen prosessi, mitä käsitystä
tämänkin tutkielman tulokset osaltaan vahvistavat. Lisäksi luonnontieteissä arvon
käsite on usein hatara eikä sille löydy yksiselitteistä määritelmää (Reser &
Bentrupperbäumer 2005: 130–131). Yhteiskunnan näkökulmasta geokohteiden arvot
määräytyvät pitkälti niiden taloudellisen merkityksellisyyden kautta eli ekonomisin
perustein, jolloin muut arvot jäävät vähemmälle huomiolle. Ristiriitaa taloudellislähtöiseen arvottamiseen tuovat tieteelliset, kulttuuriset ja esteettiset arvot, joiden
arvottaminen tapahtuu pääasiassa inhimillisin perustein ja joihin usein vaikuttaa myös
ekologisten arvojen kannalta myönteisiä perusteita. Etenkin tieteelliset ja esteettiset
arvot vaativat kohteiden luonnontilaisuutta ja harmoniaa, joita taloudellinen
hyödyntäminen
henkilökohtaisiin

heikentää.

Esteettiset

arvot

tunteisiin

sidottuja,

jolloin

ovat
niiden

kuitenkin

voimakkaasti

kvantitatiivinen,

saati

objektiivinen arvottaminen on käytännössä mahdotonta. Sama tarkasteluongelma on
myös kulttuuriarvoissa, joskin niiden kohdalla objektiivista arvottamista helpottaa
laajempi ja yhtenäisempi kulttuurinen konteksti. Kulttuuriarvot kytkeytyvät kuitenkin
useimmiten muokattuun ympäristöön, mikä voi jälleen aiheuttaa ristiriitaa kohteiden
itseisarvon tai ekologisen arvon kanssa (vrt. Sharples 1995: 38–40).
Luonnon

näkökulmasta

geodiversiteettiä

voidaan

tarkastella

elämää

ylläpitävänä kokonaisuutena (Stanley 2001: 6), jolloin sen kaikilla kohteilla on tietty
ekologinen merkitys. Tällöin ekologisia arvoja voidaan antaa sen mukaan, kuinka
monimuotoista elämää kukin geokohde tai geokohdetyyppi kykenee ylläpitämään
paikallisella tai alueellisella tasolla. Geodiversiteetin (kokonaisuutena) tai tietyn
geokohdetyypin ekologista arvoa voidaan arvioida myös biodiversiteetin alueellisen
vaihtelevuuden kautta. Tutkielmassa käytetty pisteytysmenetelmä yksi vastaa näihin
tarpeisiin hyvin huomioimalla geokohdetyyppien ylläpitämän putkilokasvien
lajirunsauden eri mittakaavoilla. Tällöin arvokkaimmiksi geokohdetyypeiksi nousevat
fluviaaliset muodostumat. Niiden ylläpitämän runsaan putkilokasvien lajirunsauden
johdosta niillä voidaan olettaa olevan myös laajempaa merkitystä elollisen luonnon
monimuotoisuudelle. Tällöin ekologisista lähtökohdista tapahtuva pisteyttäminen
antaa välillisesti kuvan myös geokohdetyyppien tärkeydestä laaja-alaiselle elollisen
luonnon monimuotoisuudelle.
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Geokohteiden ekologisten arvojen pisteyttäminen biodiversiteetin avulla on saanut
vähän huomiota, mutta tämän tutkielman perusteella putkilokasvien lajirunsauden
käyttäminen geokohteiden pisteyttämisen lähtökohtana antaa hyvän työkalun
ekologisen arvon määrittämiseen. Uhanalaisten kasvilajien integroiminen sekä muiden
elollisen luonnon indikaattorilajiryhmien, kuten sammalten ja jäkälien diversiteettien
pisteyttäminen ja yhdistäminen nyt käytettyyn pisteytysmenetelmään voi tuoda siihen
tärkeän lisän, jonka jälkeen pisteytysmenetelmä antaa entistä laaja-alaisemman ja
objektiivisemman kuvan geodiversiteetin kohteiden kokonaisvaltaisesta merkityksestä
elolliselle luonnolle kulloinkin tarkasteltavalla alueella. Pisteytysmenetelmän
antamien

arvojen

käyttökelpoisuutta

ja

muiden

lisäinformaatiota pisteytysmenetelmässä tulisikin

indikaattoreiden

tutkia. Myös

tuomaa

arvotettavien

geokohteiden yksiselitteisempi rajausmenetelmä lisäisi kokonaisuutena nyt käytetyn
pisteytysmenetelmän objektiivisuutta, mutta tämän toteuttamiseksi lisätutkimusta eri
mittakaavaisten geokohteiden ominaisuuksien eroista ja määrittelyperusteista
tarvitaan. Kvantitatiivinen ja epäsuora pisteytysmenetelmä mahdollistaa kuitenkin
geokohteiden ekologisten arvojen objektiivisen tarkastelun, jonka avulla yhteiskunnan
toiminnoissa kuten maankäytön suunnittelussa voidaan ottaa kattavammin, mutta
myös tarkemmin huomioon luonnon monimuotoisuus, abioottisen ja bioottisen
luonnon vuorovaikutussuhteet ja sitä kautta kestävä kehitys.

8. Yhteenveto
Tässä tutkielmassa tarkasteltiin putkilokasvien lajirunsautta eri geokohdetyypeillä,
lajirunsauden vaihtelua geokohdetyyppien välillä ja geokohdetyyppien arvottamista
lajirunsauden kautta Rokua Geopark alueella Pohjois-Suomessa. Geokohteiden
tarkastelu rajattiin maisematason geokohteisiin (vrt. Hjort & Luoto 2010).
Tutkimusalueelta kerätystä kasviruutuaineistosta laskettiin kasviruutukohtaiset
lajimäärät,

Shannonin

diversiteetti-indeksin

eksponentiaali

ja

Simpsonin

resiprookkinen diversiteetti-indeksi. Kasviruudut luokiteltiin sen mukaan, millä
geokohdetyypillä ne sijaitsevat. Luokittuneiden kasviruutujen kautta laskettiin
geokohdetyyppien alfa-, beta- ja gammadiversiteetit. Lajimäärän ja diversiteettiindeksien keskinäisiä korrelaatioita ja eroavaisuuksia geokohdetyyppien välillä
tarkasteltiin, minkä perusteella tehtiin valinnat pisteytysmenetelmiin valikoitavista
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indikaattoreista. Indikaattorit standardoitiin alueellisesti ja niiden saamien pisteiden
avulla laskettiin geokohdetyypin kokonaispisteet ja sitä kautta arvoluokka.
Lajirunsaus vaihtelee geokohdetyyppien välillä paljon. Tutkielman perusteella
lajirunsaimpia geokohteita ovat raviinit ja rantavyöhykkeet, joilla sekä lajimäärä että
diversiteetti-indeksein mitattu lajirunsaus ovat korkeita. Myös muut fluviaaliset
ympäristöt osoittautuivat lajirunsaiksi. Soilla lajirunsaus on korkea, mutta pienestä
lajiston vaihtelusta johtuen niiden ylläpitämä kokonaislajirunsaus jää tutkimuksessa
keskitasoon. Glasifluviaalisista geokohteista suppakuoppien kokonaislajimäärä ja
lajirunsauden sisäinen vaihtelu ovat suuria, mutta pienen mittakaavan lajirunsaus jää
pieneksi. Kamekummuilla lajirunsauden sisäinen vaihtelu on pienempää ja siten sen
kokonaislajirunsaus jää pienemmäksi, vaikkakin pienen mittakaavan lajirunsaus on
suppakuoppaa suurempi. Glasigeenisistä geokohteista drumliinin lajirunsauden
käyttäytyminen on kamekummun lajirunsauden vaihtelua vastaava. Litoraalisilla ja
eolisilla geokohteilla lajirunsaus vaihtelee paljon, mutta on keskimäärin pientä.
Lajirunsaudessaan

näistä

geokohdetyypeistä

erottuvat

paraabelidyynit

ja

deflaatioaltaat, joilla etenkin lajiston sisäinen vaihtelu on suurta. Kaikista
geokohdetyypeistä rantadyynien lajirunsaus jäi pienimmäksi.
Lajirunsauden vaihteluun geokohdetyyppien välillä on aiemmissa tutkimuksissa
havaittu lukuisia syitä. Tässä tutkielmassa eroja aiheuttivat ainakin geokohteiden
maaperän rakenne ja koostumus sekä niiden vaihtelu geokohdetyypin sisällä,
geokohteen kosteusolot, pohjavesivaikutus, topografinen vaihtelu ja mikroilmasto.
Raviinien lajirunsaus on korkea ja ne ovatkin sisäiseltä geodiversiteetiltään hyvin
runsaita.

Raviineissa

pohjavesivaikutus,

valoisuus,

mikroilmasto,

maaperän

ominaisuudet ja rakenteet sekä virtaavan veden läsnäolo vaihtelevat hyvin paljon
tarkastelupisteestä riippuen. Aapasoilla pohjavesivaikutusta on myös, mutta niiden
sisäinen ominaisuuksien vaihtelu on vähäistä ja siten lajisto on samantyyppinen eri
kohdisa suota johtaen alhaiseen kokonaislajirunsauteen. Matalilla dyyneillä
topografinen vaihtelu on vähäistä ja johtuen eolisesti lajittuneesta aineksesta myös
niiden maaperän ominaisuuksien vaihtelu on vähäistä. Pohjavesivaikutusta dyyneillä
ei niin ikään ole, jolloin kokonaisvaikutuksena lajirunsaus jää hyvni pieneksi.
Geokohteiden

pisteyttämisessä

lajimäärä,

Simpsonin

resiprookkinen

diversiteetti-indeksi ja betadiversiteetti-indeksi osoittautuivat pisteytysindikaattoreina
käyttökelpoisiksi. Geokohteiden lajirunsauksia vertailtiin alueellisesti ja suhteutettiin
ne suurimpien arvojen mukaan, jonka jälkeen eri lajirunsausindikaattoreiden pisteet
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laskettiin yhteen ja yhteispisteiden perusteella geokohteet jaettiin arvoluokkiin, joita
muodostui kuusi (0-5). Tällä tavoin pisteytettynä raviini nousi arvokkaimmaksi
geokohdetyypiksi (arvoluokka viisi). Rantavyöhykkeen arvo oli yhtä arvoluokkaa
pienempi. Muut geokohdetyypit luokittuvat arvoluokkiin 1-3, joista eniten
arvoluokkaan kaksi. Alhaisimman putkilokasvien lajirunsauden omaava rantadyyni
luokittui arvoluokkaan yksi.
Pisteytysmenetelmä huomioi geokohteiden kyvyn ylläpitää putkilokasvien
lajirunsautta eri mittakaavoilla, jolloin kokonaispisteet ja siten geokohdetyypin saama
arvoluokitus

kertovat

laaja-alaisesti

geokohteen

alueellisesti

merkityksestä

putkilokasvien lajirunsaudelle. Pisteytyksen taustalla on alueellinen vertailu, joten
geokohteen saama arvo kertoo ensisijaisesti sen alueellisesta merkityksestä suhteessa
muihin saman alueen geodiversiteetin kohteisiin. Arvoluokat kuitenkin kertovat
geokohdetyyppien merkitysten keskinäisen järjestyksen, joka vastaa aiemmissa
tutkimuksissa havaittuja geokohteiden merkityksiä hyvin.
Geokohteita on pisteytetty aiemmin (esim. Panizza ym. 2007), mutta
ekologisista lähtökohdista tapahtuvaa objektiivista arvottamista ei ole tehty. Täysin
objektiivinen arvottaminen ei ole mahdollista, mutta noudattamalla epäsuoran
pisteytyksen menetelmää ja ennalta määrättyjä, toistettavissa olevia menetelmiä
objektiivisuutta on mahdollista parantaa (Bruschi & Cendrero 2005: 294-295, Bruschi
ym. 2011).

9. Johtopäätökset
Tämän tutkielman perusteella geokohdetyyppien alueellinen merkitys putkilokasvien
lajirunsaudelle on mahdollista pisteyttää eri mittakaavaisten (alfa-, beta- ja
gammadiversiteetti) lajimäärien ja diversiteetti-indeksien (Simpson D2) kautta.
Tutkielmassa arvokkaimmiksi luokittuneiden geokohdetyyppien on todettu olevan
tärkeitä myös muiden lajiryhmien kuin putkilokasvien lajirunsauden kannalta.
Toisaalta myös putkilokasvit on todettu tärkeiksi muiden lajien esiintymisen kannalta.
Lajirunsauksien kautta saatu arvo kertoo siis myös geokohteiden laajemmasta
merkityksestä elollisen luonnon monimuotoisuudelle.
Kestävän

kehityksen

kannalta

tärkeimmät

geodiversiteetin

kohteille

määritettävät arvot ovat ekologiset ja itseisarvot (Gordon ym. 2011: 3). Ekologiset
arvot

muodostuvat

geokohdetyypin

kyvystä

ylläpitää

elollisen

luonnon
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monimuotoisuutta ja ekosyteemejä, jotka ovat taas yhteiskunnan kannalta elintärkeitä
(Gray 2004: 367–271). Tämän tukimuksen perusteella geokohteiden kyvyssä ylläpitää
elollisen luonnon monimuotoisuutta ja siten geokohdetyyppien merkityksessä
elollisen luonnon kannalta on merkitseviä eroja. Nämä erot tulisi huomioida
yhteiskunnan toimintoja, kuten maankäyttöä tai suojelua suunnitellessa. Geokohteiden
intristisiä arvoja ei kuitenkaan pidä unohtaa, vaan ne tulee sisällyttää arvioinnin
evaluointivaiheeseen niihin liittyvistä tulkintaongelmista huolimatta.
Geodiversiteetti on sen ilmentymiensä ja merkitystensä vuoksi hyvin
monimutkainen hahmottaa. Kuva 18 kokoaa yhteen geodiversiteetin olemuksen ja
arvottamisen monet kasvot ja osoittaa tämän tutkimuksen tuloksia mukaillen, mihin
ulottuvuuksiin huomio tulisi erityisesti kiinnittää. Geodiversiteetti rakentuu eri osaalueista, joiden ominaisuudet vaihtelevat ajallisesti kuin spatiaalisesti tarkasteltuna.
Osa-alueet ovat kaikkialla läsnä ja siten jatkuvassa vuorovaikutuksessa elollisen
luonnon ja yhteiskunnan kanssa. Ihmisen taholta geodiversiteettiin liittyvät intressit
voidaan jakaa hyödyntämis- ja suojelupyrkimyksiin. Näihin pyrkimyksiin liittyvän
toiminnan taustalla vaikuttavat henkilökohtaiset ja kulttuurisidonnaiset arvot. Kuvan
vasenta alalaitaa kohden korostuvat enenevissä määrin taloudelliset merkitykset ja
fyysisten tarpeitten tyydyttäminen, jolloin toiminnassa etusijalla ovat ekonomiset
arvot. Puolestaan kuljettaessa oikealle, hyödyntäminen muuttuu henkisiä tarpeita
tyydyttäväksi, jolloin maiseman esteettiset ja kulttuuriset piirteet sekä merkitykset
esimerkiksi tieteen ja koulutuksen kannalta herättävät inhimillistä arvostusta
geodiversiteettia kohtaan. Kuvan keskellä on geodiversiteetin ja elollisen luonnon
rajapinta, joka vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti myös yhteiskunnan toimiin.
Tällöin etusijalle nousevat geokohteiden ekologiset ja intristiset arvot, joiden tulisi olla
riippumattomia kulttuurisidonnaisuudesta tai yksilöllisistä arvostuksista ja rakentua
objektiivisen tarkastelun varaan. Kun geodiversiteetin arvottamisen pohjana toimivat
objektiiviset ekologiset arvot ja geodiversiteetin kohteiden suojelu ja hyödyntäminen
pohjautuvat niihin, luo se edellytykset luonnon monimuotoisuuden säilymiselle ja
siten pohjan kestävän kehityksen toteutumiselle. Yhdessä intrististen arvojen
huomioinnin kanssa tämä turvaa myös geodiversiteetin säilymisen ja muodostuu kehä,
jossa eri ulottuvuudet ovat tasapainoisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään.
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Kuva 18. Geodiversiteetin olemuksen ja arvottamisen monet kasvot. Geodiversiteetti on
yhteiskunnan ja elollisen luonnon kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen
kautta muodostuvista merkityksistä syntyvät geodiversiteetin monet arvot. Geodiversiteetin
merkitystä elolliselle luonnolle kuvaavat ekologiset arvot, joilla on välillisesti merkitystä myös
yhteiskunnalle. Kestävän kehityksen kannalta geodiversiteetin arvojen huomiointi pitäisi
suunnatta ensisijassa niihin. Jokaisella geodiversiteetin kohteella on myös oma itseisarvonsa
sen olemassa olon johdosta, mikä eettisistä syistä on tärkeä, mutta vaikea huomioida.
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