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1. Johdanto 

 

Ekologisten prosessien ja niiden spatiaalisten suhteiden ymmärtäminen vaatii 

maisematason mittakaavan tarkastelun (Turner 1989: 189; Dunning ym. 1992). 

Suojelubiologiassa metsämaisemien rakenteiden negatiivisten vaikutusten 

poistaminen on keskeinen aihe (Mönkkönen 1999). Schmiegelowin ja Mönkkösen 

(2002: 375) mukaan maankäytön suunnittelun määrällinen vähäisyys johtaakin usein 

suojelullisesti kelvottomien alueiden yleistymiseen. Lajien ja ympäristömuuttujien 

välisiä suhteita voidaan selvittää alati kehittyvillä tilastollisilla analyysimenetelmillä 

(esim. regressiomalli), aineistojen käsittelymenetelmillä (esim. GIS, Geographical 

Information Systems) (Guisan & Zimmerman 2000) ja kaukokartoitusmenetelmillä. 

Nämä menetelmät mahdollistavat laajemman maiseman elementtien tarkastelun ja 

sitä kautta niiden vaikutusten mallintamisen eliöihin (Hirzel & Le Lay 2008: 1377). 

Maakotka (Aquila chrysaetos) on vuoden 2010 uhanalaisuusluokitusten mukaan 

Suomessa vaarantunut laji, joten lajiin kohdistuu korkea häviämisriski ja lajin arvioitu 

populaatiokoko on alle 1000 lisääntymiskykyistä yksilöä (Rassi ym. 2010). Euroopan 

unionin lintudirektiivin (79/409/EEC) mukaan maakotkaa, sen munia, pesiä ja 

elinympäristöjä täytyy suojella (Eur-lex 1979). 

Useat suuret petolinnut, kuten maakotka (Aquila chrysaetos), omaavat laajan 

elinympäristön (esim. Helo 1981; McGrady ym. 2002; Gamauf ym. 2013), jonka laatua 

ne arvioivat maisematasolla hienorakeisesti (Janes 1985; Rolstad 1991). Maakotkan on 

todettu olevan herkkä elinympäristön muutoksille (Whitfield ym. 2007), jolloin 

maisemarakenteen ja sen elementtien voidaan olettaa vaikuttavan niiden 

menestymiseen.  Lajin suojelun näkökulmasta onkin tärkeä ymmärtää 

maisemarakenteen muutosten vaikutuksia. Aikaisemmat tutkimukset petolintujen 

pesintämenestykseen keskittyvät saalislajien runsauksien vaikutuksiin (Tjernberg 

1983b; Sulkava ym. 1984; Watson ym. 1992). Pesimiselinympäristöön liittyvät 
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tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä pesäpaikan lähiympäristön tarkasteluun, mistä 

on mitattu etäisyyksiä eri maastotyyppeihin sekä ihmistoiminnan muotoihin (Gordon 

1955; McGahan 1968; Tjernberg 1983a). Uudemmissa tutkimuksissa 

maisemarakenteen vaikutusten arviointi suurten petolintujen elinympäristöihin on 

tullut yleisemmäksi. Maakotkan elinympäristön rakennetta ja sen vaikutuksia on usein 

tutkittu Pohjois-Amerikassa (McIntyre & Schmidt 2012), Skotlannissa (McGrady ym. 

1997; Whitfield ym. 2001, 2007), Espanjassa (Sergio ym. 2006; Tapia ym. 2007; Lado & 

Tapia 2012) ja Suomessa (Ponnikas 2014) suotuisan elinympäristöpiirteiden 

tunnistamisen kautta. Suomessa maisemarakenteen vaikutuksia maakotkan 

pesintämenestykseen on tarkasteltu lähinnä visuaalisesti (Tuomo Ollila, suullinen tieto 

2013), lukuun ottamatta Markku Leppäjärven (1997) pro gradu tutkielmaa.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Suomessa maisemarakenteen vaikutuksia 

maakotkan poikastuottoon. Tavoitteena on selvittää maisemarakenteen elementeistä 

ne tekijät, joilla on vaikutusta tutkittavan lajin poikastuottoon. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Eroavatko hyvin ja huonosti tuottavien maakotkareviireiden maisemarakenne 

toisistaan? 

2) Mitkä ympäristömuuttujat selittävät maakotkan poikastuottoa? 

3) Miten maisemarakenteen spatiaalinen mittakaava vaikuttaa maakotkan 

poikastuottoon? 
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2. Maakotka 

 

Maakotka (Aquila chrysaetos) on kookas petolintu (Nironen 1993), joka pesii 

havumetsävyöhykkeellä ympäri pohjoista pallonpuoliskoa (kuva 1). Lisääntyvä kanta 

sijoittuu 20o ja 70o pituuspiirien välille (Watson 2010: 47).  Suurin osa maakotkista 

asustaa Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lisäksi laji pesii paikoin Pohjois-

Afrikassa (Helo 1981: 23) sekä Keski- ja Itä-Aasiassa (Watson 2010: 53-55). Läntisellä 

paleoarktisella alueella maakotka elää Skotlannissa, Fennoskandiassa ja Länsi-

Venäjältä Mustallemerelle asti sekä paikoin vuoristoseuduilla Etelä-Euroopassa ja 

Välimeren maissa (Helo 1981: 23; Génsbøl & Koskimies 1995: 178). Watson (2010: 179) 

arvioi globaalin kannankoon olevan 125000-250000 maakotkaa. Euroopassa pesivän 

populaation koko on arviolta 8400 paria (Birdlife 2004). Alalajia Aquila chrysaetos 

chrysaetos esiintyy pohjoismaiden lisäksi Venäjän läntisissä osissa, Baltian maissa, 

Valko-Venäjällä ja Skotlannissa (Watson 2010: 53). 

 

Kuva 1. Maakotkan levinneisyysalue maapallolla (Raptor Research foundation 2011 täydennyksin). 

Suomessa maakotkan levinneisyys painottuu Pohjois-Suomeen, sillä noin 80 prosenttia 

tunnetuista maakotkareviireistä on vanhan Lapin läänin alueella. Vuonna 2013 

Suomessa tunnettiin 498 maakotkareviiriä, joilla on 1970-luvun jälkeen todettu 

merkkejä maakotkan asumisesta. Asuttuna näistä reviireistä on ollut vuosina 2009–
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2013 ollut 434 reviiriä ja pesintä on todettu samana ajanjaksona 322 reviirillä. 

Metsähallituksen arvio Suomen pesivän maakotkakannan koosta on 322–434 paria 

(Ollila 2013). 

2.1. Pesintä 

Yleensä maakotka aloittaa pesinnän vasta 4-5 – vuotiaana linnun tultua sukukypsäksi ja 

aikuispuvun kehityttyä. Poikkeuksellisesti nuori lintu voi pesiä kolmantena 

elinvuotenaan, mikäli lintu on pariutunut (Génsbøl & Koskimies 1995: 181). Tavallisesti 

nuoren maakotkan pariutumisen taustalla on reviiriään hallitsevan aikuisen leskeksi 

jääminen (Helo 1981; Génsbøl & Koskimies 1995: 181). Pariuduttuaan kotkapari ei eroa 

toisista ja pari pysyy reviirillään vuoden ympäri (Génsbøl & Koskimies 1995: 182). 

Soitimensa maakotka aloittaa viimeistään helmikuussa (Génsbøl & Koskimies 1995: 

182) ja maaliskuun alussa soidinaktiivisuus lisääntyy selvästi saavuttaen maaliskuun 

puolessa välissä koko Suomen pesimäkannan. Ankarimpina talvina ja huonoina 

ravintovuosina saattaa soidinaktiivisuus siirtyä huhtikuun alkupäiviin (Helo 1981: 57; 

Leinonen & Koskimies 2009: 40). Pesänsä kotkapari kunnostaa soidinkautensa aikana 

(Helo 1981: 63), jossa naaras hautoo 1–3 munaansa maalis-huhtikuun vaihteesta 

alkaen 45–48 päivää. Poikaset ovat lentokykyisiä 60–80 vuorokauden ikäisinä (Génsbøl 

& Koskimies 1995: 182; Olsen & Tofte 2009: 113). Tavallisesti munia on kaksi, mutta 

vain yhdessä pesässä kymmenestä varttuu kaksi poikasta (Leinonen & Koskimies 2009: 

70). 

Pesänsä maakotka rakentaa yleensä karulle mäntykankaalle vaaran rinteeseen tai 

alaville alueille laajojen soiden läheisyyteen tai suosaarekkeeseen (Nironen ym. 1993: 

6; Below & Ollila 2000: 65). Pesät sijaitsevat yleensä männyssä tai kalliopahdalla, tosin 

Helon (1981: 59) mukaan Suomessa kalliopahdoilla pesiminen on harvinaista, koska 

sopivia jyrkänteitä on vähän (Génsbøl & Koskimies 1995: 182; Olsen & Tofte 2009: 

113). Tjernbergin (1983a: 156) mukaan maakotka valitsee pesimäpaikakseen 

mieluummin puun kuin kallion, mikäli molempia pesäpaikkoja on tarjolla. Monin 
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paikoin maakotkat ovat valinneet pesäpaikakseen myös kolmiomittaustorneja, joissa 

pesä sijaitsee yleensä ylimmällä tasanteella (Helo 1981: 59), sekä kanahaukan, sääksen 

(Helo 1981: 63; Tjernberg 1983a: 136–137), hiirihaukan ja merikotkan pesiä (Tjernberg 

1983a: 136–137). 

Vaihtopesiä yhdellä reviirillä on 2–3 (Génsbøl & Koskimies 1995: 182), joita maakotkat 

voivat käyttää pesimiseen satunnaisesti vaihdellen (Richmond 1959: 45). Osa pareista 

suosii pesinnässään yhtä (McGahan 1968:4) tai kahta pesää. Suomessa on tiedossa 

kotkapareja, joilla vaihtopesiä voi yhdellä reviirillä olla seitsemän (Helo 1981: 64). 

Munintavaiheen aikana maakotkat korjailevat säännöllisesti vaihtopesiä (McGahan 

1968:4; Boeker & Ray 1971: 465). Alueilla, joilla kotkia on paljon vainottu, on lintujen 

todettu olevan liikkuvampia pesinnässään (Helo 1981: 64). Vaihtopesien määrä ja 

pesien etäisyys toisistaan ovat riippuvaisia maiseman piirteistä ja läheisten maakotkien 

reviireistä (Boeker ja Ray 1971: 465). 

2.2. Elinympäristön laatuvaatimukset 

Maakotka elää laajoilla ja rauhallisilla erämaa-alueilla, joilla on riittävän vankkoja 

pesäpuita (Tunturi ym. 2003: 10; Olsen & Tofte 2009: 113; Watson 2010: 48). 

Luonnollinen elinympäristö käsittää tavallisesti topografialtaan vaihtelevia ja avoimia 

maisemia (Sergio ym. 2006: 38; Watson 2010: 47) sekä kallioisia ja korkeampia alueita 

(López-López ym. 2007: 213). Tärkeimpiä elinympäristövaatimuksia ovat rauhallinen ja 

turvallinen pesäpaikka sekä saalistukseen sopiva avomaasto, kuten tunturi, suo, 

kosteikko tai avohakkuu (Génsbøl & Koskimies 1995: 181). Pesäpaikan lisäksi maakotka 

vaatii elinympäristöltään kalliojyrkänteitä tai jättiläispuita tähystys- ja 

yöpymispaikoiksi. Elinympäristön on oltava kaukana ihmisasumuksista (Leinonen & 

Koskimies 2009: 16; Ponnikas 2014: 41–43) ja pääteistä (Ollila 2005: 115). Useiden 

tutkimusten mukaan maakotka välttelee ihmistoimintaa (Marzluff ym. 1997; Whitfield 

ym. 2004; López-López ym. 2007; Ponnikas 2014). Tjernbergin (1983a: 153) mukaan 

maakotka voi hyväksyä elinpiirikseen rakenteeltaan ja koostumukseltaan hyvin erilaisia 

metsiä, tosin linnun on todettu välttelevän reviirillään nuoria metsiä (Madders & 
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Walker 2002: 55). Maanpeitteen merkitys McGradyn ym. (2002: 67) mukaan liittyy 

potentiaalisten saalislajien läsnäoloon tietyissä elinympäristöissä. 

Pesimäreviirin koko maakotkaparilla on 100–300 neliökilometriä (Helo 1981: 49), 

Tunturin ym. (2003:10) mukaan jopa 400 neliökilometriä. Keskimäärin reviirin kooksi 

Suomessa Ollila (2005: 115) arvioi 151 neliökilometriä. Elinympäristön koon 

vaatimuksen myötä suurin osa Etelä-Suomea jää ihmisasutuksen takia asumattomaksi 

(Helo 1981: 38). Reviirien rajat eivät ole säännönmukaisia, vaan reviirin muotoon 

vaikuttavat maaston muodot, tuulen suunta ja nopeus (McGrady ym. 2002: 67) sekä 

saaliseläinten levinneisyys ja tiheys. Myös viereisillä maakotkareviireillä on vaikutusta 

reviirin muotoon (McGrady ym. 1997). Skotlannissa tehdyn tutkimuksen mukaan 

reviirin ydinalue koostuu 2–3 kilometrin säteestä reviirin keskustassa. Ajastaan 

maakotka viettää ydinalueellaan noin 50 % (McGrady ym. 2002: 68) ja kuuden 

kilometrin säteellä 98 % (McGrady ym. 1997). 

2.3. Pesäpaikan laatuvaatimukset 

Tärkeänä vaatimuksena maakotka edellyttää pesimäpiiriltään rauhallisuuden, koska 

häirintä voi estää pesinnän aloittamisen sopivalle pesimäpaikalle. Mikäli reviirin 

lähettyvillä ei ole muita maakotkareviirejä, sijaitsee pesä yleensä reviirin keskustassa. 

Vierekkäisten maakotkareviirien lisäksi niukkojen ja rauhallisten pesäpaikkojen 

rajallisuus voivat aiheuttaa pesän sijoittumisen lähelle elinpiirin reunaakin (Helo 1981: 

39). Myös saalistukseen sopivien avomaiden on todettu liittyvän pesän 

sijoittumispaikkaan (Sergio ym. 2006: 32). 

Vuosikymmeniä käytössä ollut pesä kasvaa jopa neljä metriä korkeaksi ja 

halkaisijaltaan 2–3 -metriseksi (Génsbøl & Koskimies 1995: 182). Tavallisesti pesä on 

0,5–1,5 metriä korkea ja halkaisijaltaan metristä puoleentoista metriin (Leinonen & 

Koskimies 2009: 78). Kotka vaatiikin pesänalusoksiltaan suurta kestävyyttä (Helo 1981: 

62; Tjernberg 1983a: 151), koska talvella pesän sitoessa itseensä lunta ja vettä, se voi 

painaa kaksituhatta kiloa. Suomessa pesien sijoittuminen vanhoihin petäjiin ja 
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haapoihin selittyykin pesän kantokyvyn vaativuudella (Helo 1981: 59, 62; Leinonen & 

Koskimies 2009: 78). Tärkein vaatimus pesäpuulta on sen rakenne, joka mahdollistaa 

sen käytön pesäpuuna. Keski-ikä hyväkuntoisella pesäpuulla on 311 vuotta, ja 

kelottuneella puulla 370 vuotta (Tjernberg 1983a: 150–151). 

Vaikka Seoanen ym. (2004: 210) mukaan topografia vaikuttaa epäsuorasti lintulajeihin, 

on sillä suora vaikutus maakotkan pesäpaikan valintaan (Tjernberg 1983a: 154). 

Selityksinä pesän rakentamiseen korkealle paikalle Boeker ja Ray (1971: 465) 

mainitsevat maakotkan mieltymyksen nähdä pesältään laajalle alueelle. Helo (1981: 

41) pitääkin laajaa esteetöntä näkyvyyttä yhtenä maakotkan pesäpaikan 

vaatimuksena. Vaaran rinteeseen rakentamisen syynä maakotkalla on pesältä lentoon 

lähteminen, koska linnun liikkeellelähtö vaakatasossa tai ylöspäin tuottaa vaikeuksia. 

Lentämiseen tarvitsemansa vauhdin maakotka saa pudottautumalla pesältään ensin 

alaspäin. Vastaava kriteeri täyttyy myös pesän ollessa hakkuuaukeiden siemenpuissa ja 

jonkin avoimen alueen, kuten avosuon laidassa tai kalliojyrkänteellä (Helo 1981: 41). 

Ruotsissa valtaosa pesistä avautuu etelän ja lännen suuntaan (Tjernberg 1983a: 154). 

McGahanin (1968: 4) mukaan pesäpaikat suuntautuvat suurimmaksi osaksi auringon 

säteiden suuntaan, koska säteiden lämmittävän vaikutuksen tärkeys korostuu 

alkukeväästä haudonta-aikana. Skotlannissa kalliopesiltä näkymä avautuu tavallisesti 

pohjoiseen, koilliseen tai itään. Tällä maakotka välttää kesällä auringon 

voimakkaamman säteilyn vaikutuksen (Gordon 1955: 39–40). 

2.4. Pesintään vaikuttavat tekijät 

Petolintujen lisääntymistulos mukailee vuosittaista ravintotilannetta (Newton 1979). 

Useiden lähteiden mukaan myös maakotkan ravinto on pesintämenestyksen kanssa 

korreloiva tekijä (Helo 1981, 1983; Tjernberg 1983b; Ollila 2005: 115; Nyström ym. 

2006; Sergio ym. 2006). Maakotkan poikasmäärät vaihtelevat vuosittain saalislajien 

esiintymistiheyden tahdissa (Tjernberg 1983b, Watson ym. 1992; Ollila 2005: 115; 

Leinonen & Koskimies 2009: 103), selkeimmin tunturissa ja metsäisillä seuduilla 
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pesivillä pareilla (Leinonen & Koskimies 2009: 103). Kanalinnut muodostavat suuren 

osan maakotkan ravinnosta (Tjernberg 1981; Sulkava ym. 1984; Ollila 2005), Nyströmin 

ym. (2006) mukaan kanalintujen kannanvaihtelut korreloivatkin voimakkaasti 

maakotkan pesimämenestyksen kanssa. Joskus hyvät sääolosuhteet voivat selittää 

hyvän pesintämenestyksen, vaikka saaliseläinkannat olisivat alhaiset (Tjernberg 

1983b). Huonon ravintotilanteen takia osa kotkapareista jättää vuosittain pesimättä 

(Helo 1981: 57, 1983; Tjernberg 1983b: 22; Leinonen & Koskimies 2009: 103). 

Sääolosuhteilla on vaikutusta maakotkan pesintämenestykseen (López-López ym. 

2007: 215). Naaras tarvitsee riittävästi ravintoa jo tammi-helmikuussa, jotta se ehtii 

kehittyä munintakuntoon. Ruokatilanne on saaliseläinten määrän (Tjernberg 1983b; 

Leinonen & Koskimies 2009: 103) lisäksi riippuvainen saalistusoloista (Steenhof ym. 

1997), kuten lämpötilasta sekä tuiskujen ja lumensyvyyden määrästä (Leinonen & 

Koskimies 2009: 103). Talven ankaruudella on vähentävä vaikutus pesintätulokseen 

(Steenhof ym. 1997). 

Pesimistiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat pesäpaikkojen saatavuus ja 

kasvillisuustyypit (Boeker & Ray 1971) sekä paikoin talvella saatavilla olevien haaskojen 

määrä (Watson ym. 1992: 549; Watson & Whitfield 2002). Whitfieldin ym. (2008: 20) 

mukaan maakotkan runsaus ja levinneisyys voi olla riippuvaista saatavilla olevista 

sopivista pesäpuista tai – kallioista. Vanhojen pesäpuiden puute metsäisillä alueilla voi 

vaikuttaa pesintätulokseen negatiivisesti (Helo 1981; Leinonen & Koskimies 2009: 108). 

Tällöin maakotka joutuu rakentamaan pesänsä epäsuotuisiin puihin, jolloin pesä voi 

pudota maahan (Helo 1981; Tjernberg 1983a). 

Maakotkalle yleinen ongelma on metsähakkuiden haitalliset vaikutukset, koska 

hakkuiden myötä syntyy eristyneitä ja pieniä elinympäristöjä. Tällaisilla yksittäisillä 

metsälaikuilla olevilla pesinnöillä on suurempi todennäköisyys tulla ihmisten taholta 

häirityksi tai tuhotuksi, koska pesinnät on helpompi havaita (Tjernberg 1983a: 153–

154).  
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3. Elinympäristön valinta 

 

Elinympäristö eli habitaatti on eliöpopulaatioiden koti, jossa lajit kasvavat ja lisääntyvät 

(Hanski 2007: 18; Krebs 2009: 69). Lajeja sisältävä alue voi jakaantua erilaisiksi 

elinympäristöiksi. Elinympäristö voi olla suuri tai pieni ja saman lajin elinympäristön 

koot voivat vaihdella. Eri elinympäristöt eivät ole identtisiä keskenään, vaikka 

ympäristötekijät olisivat samat (Fretwell 1972: 80). Lajien ja populaatioiden säilymisen 

kannalta elinympäristö on ehdoton edellytys. Elinympäristö on yksi käytetyimmistä 

ekologisista käsitteistä (Hanski 2007: 18). Dennis ym. (2003: 418) kuitenkin osoittaa eri 

kirjallisuudesta keräämillään määritelmillä elinympäristö -käsitteen kirjavuuden. 

Elinympäristöjä voidaan Richard Southwoodin (1977) mukaan luokitella sekä ajallisesti 

että spatiaalisesti. Ajalliseen luokitteluun perustuen elinympäristöt voidaan jakaa 

pysyviksi, vuodenaikaisiksi, ennustamattomiksi tai lyhytaikaisiksi ja spatiaalisesti 

puolestaan yhtenäisiksi, laikuittaisiksi tai sirpaloituneiksi.  

Elinympäristön valinta on yksi huonoimmin tunnetuista ekologisista prosesseista 

(Orians 1991: S1; Krebs 2009: 69), mutta kuitenkin yksi keskeisimmistä ekologian 

ilmiöistä (Johnson 1980: 65). Elinympäristö määrittää sen ympäristön, jonka kanssa 

yksilöt ovat vuorovaikutuksessa ja jossa yksilöt elävät. Yleisen teoreettisen 

näkemyksen mukaan valinta määräytyy elinympäristön laadun mukaan (Fretwell 

1972), mikä tapahtuu yksilöiden käyttäytymisen ja biologian asettamissa rajoissa 

(Hanski 2007: 109–110).  Luonnollinen elinympäristön valinta suosii yksilöitä, jotka 

käyttävät eniten jälkeläisiä tuottavia elinympäristöjä (Hanski 2007: 109; Krebs 2009: 

70) verrattuna yksilöihin, jotka asuvat vähemmän suotuisissa elinympäristöissä (Orians 

& Wittenberger 1991: S29). Danielsonin (1992: 399) mukaan useille lajeille valtaosa 

maisemasta koostuu epäsuotuisista elinympäristöistä. 

Lajille tärkeiden tekijöiden huomiointi ympäristön käytössä on keskeistä tutkittaessa 

elinympäristön valintaa yksilön näkökulmasta. Fretwell (1972: 81–82) korostaa 

käyttäytymisen taustalla olevien tekijöiden ymmärtämistä: ensin tulisi tarkastella 
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käyttäytymiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä, jotka edelleen johtavat luonnolliseen 

valintaan ja evolutiiviseen käyttäytymiseen. Toiseksi on huomioitava, että yksilöiden 

levinneisyydessä elinympäristöjen välillä on eroja ja, että ympäristö sisältää 

spatiaalisen ja temporaalisen heterogeenisyyden (Orians 1991: S1). Ennen 

olettamusten tekemistä elinympäristön valinnassa tarvitaan huolellista määritelmää 

eläimen aistimaailmasta, jotta ymmärretään mitä elinympäristön elementtejä eläin 

pitää olennaisena (Krebs 2009: 69–70). Sama maisema näyttäytyy eliöille eri tavoin 

(Turner ym. 2001: 244). Elinympäristön erilaisuuden arvellaan näyttäytyvän linnuille ja 

ihmisille samalla tavalla (Krebs 2009: 70). 

Yksinkertainen teoria elinympäristön valinnasta havainnollistaa sitä luonnollisessa 

populaatiossa (Fretwell 1972). Tämän teorian mukaan, jota Fretwell (1972) kutsuu 

ideaaliseksi jakaumamalliksi (ideal free distribution), kaikki yksilöt ovat vapaita 

liikkumaan mihin tahansa elinympäristöön ilman rajoituksia (Krebs 2009: 71). Ideaalin 

olettamuksen mukaan jokainen yksilö menee sinne, missä menestysmahdollisuudet 

ovat parhaat. Homogeenisen olettamuksen mukaan parhaat menestysmahdollisuudet 

ovat suotuisammalla elinympäristöllä. Näiden olettamusten mukaan yksilöt valitsevat 

aina suotuisamman elinympäristön (Fretwell 1972: 84–86). Populaation täytyttyä 

parhaasta elinympäristöstä yksilö etsii vähemmän suotuisia elinympäristöjä (Krebs 

2009: 71). 

Elinympäristön valinnassa reviirikäyttäytymisellä voi olla vaikutusta. 

Reviirikäyttäytyminen on yleensä määritelty paikkasidonnaiseksi puolustavaksi 

käyttäytymiseksi (Fretwell 1971: 91–92). Tästä elinympäristön valinnan kilpailumallista 

Pulliam ja Danielson (1991) käyttävät nimitystä ideal pre-emptive distribution (IDD-

malli). IDD-malli olettaa, että ensimmäisenä elinympäristölaikulle saapuvat yksilöt 

estävät pääsyn myöhemmin saapuvilta yksilöiltä samalle laikulle. Elinympäristöjen 

oletetaan olevan lajille suotuisuudeltaan vaihteleva ja yksilöt valitsevat ensin 

parhaimmat vapaina olevat paikat. Lisäksi oletuksena on liikkumiskyvyn tai 

tiedonpuutteen rajoittamattomuus (Hanski 2007: 109). 



15 
 

Lajinsisäinen ja -välinen kilpailu vaikuttaa elinympäristön valintaan (Alatalo 1981; 

Rosenzweig 1981). Lajinsisäisen kilpailun vaikutuksesta valinta johtaa 

epäsuotuisempien elinympäristöjen asuttamiseen ja asutettujen elinympäristöjen 

moninaisuuteen (Svärdson 1949: 168). Elinympäristö voi olla rakenteen tai resurssien 

suhteen suotuisa, mutta toisen lajin läsnäolo voi huomattavasti vähentää ravinnon 

saatavuutta ja elinympäristön suotuisuutta (Cody 1985: 35). Todennäköisempää 

lajienvälinen kilpailu on toisiaan lähellä olevien lajien välillä kuin eri sukua olevien 

välillä (Lack 1971: 5–6). 

Lintujen elinympäristön valinnassa täytyy pitää erillään evolutiiviset - ja 

käyttäytymiseen liittyvät tekijät (Krebs 2009: 70), mitkä Hildénin (1965: 54) ja Lackin 

(1971: 5) mukaan voidaan jakaa ultimaattisiin ja proksimaalisiin tekijöihin. 

Ultimaattisilla tekijöillä tarkoitetaan evolutiivista elinympäristön valintaa, joka 

määritellään lintujen morfologisen rakenteen ja käyttäytymisen perusteella. Lisäksi se 

on kykyä hankkia ravintoa sekä suojaa elinympäristössä (Hildén 1965: 54; Cody 1985: 

5). Proksimaalisiin tekijöihin kuuluvat ärsykkeet tulevat maiseman rakenteellisista 

ominaispiirteistä, ravinnon etsimisen ja pesinnän mahdollisuuksista tai muiden lajien 

läsnäolosta (Hildén 1965: 54; Cody 1985: 5–6). Ympäristöstä tulevien ärsykkeiden 

perusteella linnut valitsevat elinympäristönsä (Krebs 2009: 70), joka on riippuvaista 

lajien kyvyistä valita elinympäristötyyppi (Pulliam & Danielson 1991). 

Elinympäristön muuttuessa linnut ovat sen valinnassa joustavia. Elinympäristön 

muutos valinnan kannalta saattaa näyttää suuremmalta kuin se todellisuudessa on 

(Hanski 2007: 116). Joidenkin elinympäristöjen rakenteet ovat muuttuneet 

ihmistoiminnan vaikutuksesta, joita lintulajit voivat tarkastella elinympäristöjen 

muutoksina (Cody 1985: 24). Linnut tekevät usein toistuvia ja monimutkaisilta 

vaikuttavia valintoja päättäessään jäävätkö nykyiselle elinympäristölaikulle vai 

muuttavatko muualle ja minne, sillä yksilöillä saattaa olla etukäteen tietoa ympärillä 

olevista elinympäristöistä (Hanski 2007: 112). Elinympäristön valinta voi olla 

riippuvainen myös yksilöiden kapasiteetista oppia mitkä elinympäristöt ovat suotuisia 
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(Krebs 2009: 70). Populaatioiden voidaan olettaa koostuvan hyvin selviytyvistä 

yksilöistä vallitsevissa ympäristöoloissa, kun ympäristöolot ovat stabiilit ja evolutiivinen 

vaste vaikuttaa yksilöihin suurella viiveellä (Hanski 2007: 109). 

Elinympäristöjen mosaiikissa lajien populaatioiden vaihtelut sisältävät kaksi tekijää: 

levittäytyminen elinympäristöjen välillä sekä elinympäristön demografia-asteen 

(Hanski 2007: 109 mukaan tarkoittaa syntyvyys- ja kuolleisuus-astetta). Paljon 

liikkuvilla lajeilla, kuten maakotkalla yksilöiden levinneisyys elinympäristöjen välillä voi 

olla laajasti riippuvainen elinympäristön valinnasta. Elinympäristöjen saatavuuden 

muuttuessa liikkuvat lajit uudelleenlevittäytyvät jäljellä oleviin elinympäristöihin. Tätä 

kautta lajit jossain määrin kontrolloivat omaa tuottavuus- ja kuolleisuusastetta (Pulliam 

& Danielson 1991: S51). Elinympäristön valinnassa pesäpaikan valinta on usein 

keskeisessä asemassa. Pesäpaikka on usein kriittinen resurssi, koska eliö on siihen 

sitoutunut lisääntymiskauden aikana. Yksilöt siirtyvät usein pitkiä matkoja turvalliselta 

pesäpaikalta hankkiakseen ruokaa. Pesäpaikan puuttuessa useat lajit jättävät 

pesimättä, vaikka ravintotilanne olisi erinomainen (Orians & Wittenberger 1991: S32). 

 

4. Maisemarakenne 

 

Maisema on kilometrien laajuinen alue, jossa ekologiset ominaisuudet ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään (Forman & Gordon 1981; 1986: 11; Forman 1995: 13) 

tai ekosysteemit toistavat samankaltaisia muotoja ympäristössä (Forman & Gordon 

1981: 733). Fysikaaliset, biologiset ja antropogeeniset elementit muodostavat 

maisemasta mosaiikkimaisen kokonaisuuden (Turner & Gardner 1991: 17; Turner ym. 

2001: 71). Forman ja Gordon (1981: 733; 1986) näkevät maiseman erillään ja 

mitattavissa olevana yksikkönä, joka on muodostunut geomorfologisten prosessien 

sekä stabiilien osatekijöiden vaikutuksesta. Heidän mukaansa maisema sisältää 

geomorfologian ja häiriöiden synnyttämiä rajoja, jotka ilmenevät erityisesti 

kasvillisuuden rakenteessa. Yksinkertaisimmin ilmaistuna maisemaa voidaan pitää 
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spatiaalisesti heterogeenisenä alueena (Turner & Gardner 1991: 4). Ekologisesti 

ajateltuna maiseman rakenne on mitattu energian, mineraalien ravinteiden sekä lajien 

levittäytymisenä suhteessa lukumääriin, lajeihin ja ekosysteemin rakenteeseen 

(Forman & Gordon 1981: 733). 

Käsitteenä maisema on laaja. Tässä yhteydessä maisemalla tarkoitetaan 

elinympäristöjä eri mittakaavoissa hehtaareista neliökilometreihin. Maiseman voidaan 

ajatella vaihtuvan sen laajuuden mukaan. Maisemalla käsitetään kolme erityispiirrettä: 

rakenne, toiminta (Forman & Gordon 1981) ja muutos (Forman & Gordon 1986: 11). 

Rakenne tarkoittaa spatiaalisia vuorovaikutussuhteita ekosysteemeissä, energian sekä 

materiaalin levittäytymistä ja lajeja suhteessa ekosysteemien kokoon, muotoon, 

määriin ja latuun. Toiminta on spatiaalisten elementtien vuorovaikutusta, jossa 

tapahtuu energian, lajien ja materiaalin virtausta ekosysteemien osissa. Muutoksella 

puolestaan tarkoitetaan ekologisen rakenteen ja toiminnan muutoksia ajassa (Forman 

& Gordon 1986: 11). 

Eri kirjallisuuslähteissä maiseman koostumusta ja rakennetta nimitetään eri tavoin, 

kuten structure eli rakenne, pattern eli kuvio (Turner 1989; Gulinck ym. 1993) tai 

physignomy eli fysionomia (Dunning ym. 1992: 170). Määrittämällä maiseman 

elementtejä voidaan siitä erottaa koostumus ja rakenne (Gustafson 1998: 146). 

Koostumuksella tarkoitetaan maiseman eri elementtien määriä, osuuksia ja 

monimuotoisuutta (Dunning 1992: 170; Gustafson 1998: 146). Yksinkertaistettuna 

koostumus voidaan määritellä seuraavasti: mitä ja kuinka paljon eri elementtejä 

maisemassa on. Maisemarakenteella viitataan erilaisten elementtien fyysiseen 

jakautumiseen (Turner 2005: 329). Luoto ym. (2004: 174) viittaa maisemarakenteen 

tarkoittavan maiseman jakautumista erillisiin elinympäristölaikkuihin sekä niiden 

järjestäytymistä. 

Maisemaekologiassa maisemarakennetta on kuvattu useilla erilaisilla mitoilla, jotka 

kertovat maisemarakenteen olennaiset piirteet sekä piirteiden ajallisen ja paikallisen 

vaihtelun (Hanski 2007: 39). Maiseman heterogeenisyys ja mosaiikkimaisuus ovat 
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riippuvaisia spatiaalisesta ja temporaalisesta mittakaavasta (Turner & Gardner 1991: 6; 

Gustafson 1998: 144).  Esimerkiksi kasvillisuudessa voi havaita vain vähäistä 

heterogeenisyyttä seisoessa keskellä istutettua peltoa. Vastaavasti lentäessä peltojen, 

metsien ja kylien yli maisema näyttäytyy heterogeenisempänä (Gustafson 1998: 144). 

Mittakaavasta erotetaan spatiaalisesti ja temporaalisesti rakeisuus ja laajuus, joista 

ensin mainittu tarkoittaa saatavilla olevan resoluution pienintä yksikköä. Laajuudella 

tarkoitetaan tutkimusalueen kokoa (Turner ym. 1989a; Turner ym. 2001: 28, 43; 

Lillesand ym. 2004: 620). Hanskin (2007: 39) mukaan maisemarakennetta kuvataan 

yleensä ekosysteemin tasolla. 

Maisemaekologia tutkii maisemarakenteen ja ekologisten prosessien vuorovaikutuksia 

(Pickett & Cadenasso 1995: 331) tarjoten kehyksen ymmärtämään ihmisten vaikutuksia 

ympäristöön (Haines-Young ym. 1993: 4) sekä eliöiden spatiaalisesti jakautuneiden 

resurssien käyttöä (Turner 2005: 328). Hanskin (2007: 39) mukaan maisemaekologia 

tutkii isompien alueiden ja niiden elinympäristöjen tilarakennetta. Maiseman 

dynaaminen spatiaalinen rakenne onkin tärkeä näkökulma, koska tämä rakenne voi 

vaikuttaa paikallisen ja alueellisen organismien populaatioiden pysyvyyteen (Luoto ym. 

2001: 595).  Maisemaekologiassa maiseman ajatellaan koostuvan pääasiassa laikuista 

(Forman & Gordon 1981) ja käytävistä matriisissa (Forman & Gordon 1981; 1986; 

Forman 1995) (kuva 2). Maisemarakenteen tunnistaminen ja määrittäminen on 

keskeistä, jotta maiseman kuvion ja ekologisten prosessien vuorovaikutuksen 

vaikutuksia voidaan ymmärtää (Turner 1989: 175). 
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       Kuva 2. Maiseman koostumus maisemaekologiassa. 

4.1. Matriisi 

Maiseman elementeistä matriisi on laajin (Forman & Gordon 1986: 159).  Matriisi 

ympäröi laikkuja (Forman & Gordon 1986; Forman 1995: 277) ja käytäviä, joihin se 

myös vaikuttaa (Forman 1995: 277). Forman ja Gordon (1986: 159–166) kuvaavat 

matriisin kolme pääpiirrettä, joiden kautta matriisi voidaan maisemassa tunnistaa: 

laajuus, kytkeytyneisyys ja kontrolli dynamiikasta (kuva 3). Ensimmäinen ja helpoin 

kriteeri on koko alueen laajuus. Mikäli yksi maiseman elementtityyppi peittää yli puolet 

alueesta tai on laajempi kuin toiseksi laajin elementtityyppi, voidaan sitä pitää 

matriisina. Kahden laajimman elementtityypin ollessa samansuuruisia, pitäisi 

kytkeytyneisyyden perusteella kyetä erottamaan matriisi. Kytkeytyneempää 

elementtiä voidaan pitää silloin matriisina. Kolmantena määrittelevänä kriteerinä, 

mikäli laajuuden ja kytkeytyneisyyden kautta matriisia ei voida erottaa, on kontrolli 

dynamiikasta. Vaikka kontrollia dynamiikasta on vaikea mitata suoraan, on se tärkein 

analysoida. Niinpä laajuutta ja kytkeytyneisyyttä voidaan pitää korvaavana tai 

epäsuorana mittana kolmannelle kriteerille. Kontrolli dynamiikasta perusteella on 

hyödyllistä määrittää matriisi, koska se korostuu tulevaisuuden maisemassa (Forman 

1995: 277–278). 
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Yleensä matriisia halkovat käytävät tai rei´ittävät laikut (Forman & Gordon 1986: 168; 

Franklin & Forman 1987). Maisemassa, joissa ei esiinny käytäviä, matriisi näyttää 

huokoiselta tai laikkujen rei´ittämältä (Forman & Gordon 1986: 168; Forman 1995: 

278). Laikut, käytävät ja reuna vaikuttavat matriisin muotoon (Forman 1995: 278). 

Aiemmin mainittiin, että matriisi sisältää useita eri elementtejä, joista yksi on matriisin 

heterogeenisyys (Forman & Gordon 1981: 734). Matriisin homo- ja heterogeenisyys 

vaihtelee mittakaavan mukaan (Forman & Gordon 1986: 185–186; Forman 1995: 281). 

Suhteellisen homogeeninen matriisi on heterogeeninen pienemmällä mittakaavalla, 

kun mikrotason laikut ja käytävät ovat havaittavissa (Wiens 1976: 88). 

Kuva 3. Matriisin pääpiirteet (mukaillen Forman 1995: 277). 

4.2. Laikut 

Laaja ekologinen teoria Gustafsonin (1998) mukaan osoittaa, että laikun määritelmä on 

näkemyksellisesti yhtenäinen, mutta terminologia vaihtelee suuresti (ks. esim. Forman 

& Gordon 1986). Laikut ovat matriisin ympäröimiä yhdyskuntia, lajien keskittymiä 

erilaisissa rakenteen ja koostumuksen muodoissa (Forman & Gordon 1981: 734) tai 

pieni maatilkku (Wiens 1976: 82). Laikut eroavat ympäristöstään homogeenisinä 

kokonaisuuksina (Forman 1995: 43; Gustafson 1998). Ne voivat olla laajoja tai pieniä, 

pyöreitä tai pitkiä ja suoria tai kierteisiä (Forman 1995: 43). Laikku-termiä on myös 

käytetty puhuttaessa elinympäristöistä (Danielson 1992; Turner ym. 2001: 229; Hanski 

2007). 

Todellisessa maailmassa ympäristöt ovat laikuittaisia (Wiens 1976: 81), koska jokaisen 

ekosysteemin komponentit ovat maisemassa tavallisesti toisistaan erillään. 

Maisemassa on useita mahdollisuuksia erilaisiin laikkutyyppeihin, joita nimetään 
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ensisijaisesti fysionomian ja vallitsevien lajien perusteella. Laikut eroavat toisistaan 

olennaisesti alkuperältään ja dynamiikaltaan (Forman & Gordon 1981: 734–735). 

Laikkujen merkitys korostuu useissa eri yhteyksissä (Forman 1995: 43). Erilaisten 

laikkutyyppien määrä on keskeistä luonnehdittaessa maisemaa ja sen 

monimuotoisuutta, tuottavuutta sekä ravinteiden ja veden virtausta (Forman & 

Gordon 1981: 734–735).  Laikkujen erilaisuus vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi 

elinympäristön suotuisuuteen, mikä puolestaan parantaa mahdollisuuksia 

onnistuneeseen lisääntymiseen (Orians & Wittenberger 1991: S31). 

Heterogeenisempien laikkujen on todettu sisältävän enemmän lajeja ja yksilöitä 

(Turner ym. 2001: 229). Suotuisien elinympäristöjen määrän ollessa 20 % maisemasta, 

lajin selviytyminen on lähes varmaa huolimatta elinympäristön pirstoutumisasteesta ja 

mittakaavasta (Fahrig 1997: 608). Tutkimuksissa pyritäänkin erottamaan lajien 

kannalta oleelliset laikut (Nikula 2005: 7). 

Kasvillisuuden mosaiikkimaisuus erityisesti koskemattomassa maisemassa vaikuttaa 

laikkujen kokoon ja levinneisyyteen (Franklin & Forman 1987: 15). 

Mosaiikkimaisuuteen vaikuttaa laikkujen rajaamiskriteerit, jotka ovat esimerkiksi 

puulajisuhteet, pintakasvillisuus ja metsän ikä (Nikula 2005: 7). Laikkujen koko 

maisemassa vaikuttaa tuottavuuteen, ravinteiden ja veden virtauksiin, lajien 

dynamiikkaan (Forman & Gordon 1981: 735) sekä elinympäristöjen järjestäytymiseen. 

Laikkujen koon erilaiset vaikutukset eivät sinänsä ole yllättäviä, koska laajempi laikku 

mahdollistaa enemmän ympäristöllistä vaihtelua tarjoten elinmahdollisuuksia eri 

vaatimustason eliöille (Turner ym. 2001: 229). Lisäksi laajojen laikkujen merkityksen 

Forman (1995: 72–73) näkee ekologisten arvojen edustajina, sillä niistä löytyy valtaosa 

lajivalikoimista. 

Maankäytön suunnittelun näkökulmasta voidaan pohtia, ovatko yksi suuri laikku 

parempi kuin useat pienet laikut (Forman 1995: 43)? Elinympäristölaikkujen 

järjestäytyneisyydellä on suuri merkitys, sillä elinympäristöjen väheneminen kasvattaa 

etäisyyttä laikkujen välillä, joka puolestaan vähentää kytkeytyneisyyttä. Laikkujen 
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pienentyminen ja eristyneisyys alkuperäisten habitaattien määrän vähentymisen lisäksi 

vaikuttaa ympärillä olevien elinympäristöjen suotuisuuteen (Fahrig 1997: 606). 

4.3. Käytävät 

Melkein kaikki maisemat ovat samanaikaisesti jakaantuneita ja toisiinsa sidoksissa. 

Käytävät ovat maisemassa kapeita kaistaleita, jotka jakavat matriisia osiin (Forman & 

Gordon 1986: 123) sekä liittää heterogeenistä maisemaa yhteen (Merriam 1991). Ne 

voivat olla eristyneitä kaistaleita tai ne kiinnittyvät laikkuihin ja muihin samankaltaisiin 

kasvillisuustyyppeihin (Forman & Gordon 1986: 123). Käytävät voivat olla luonnon 

muovaamia ja ihmisen rakentamia, kuten tiet, voimalinjat, ojat ja kävelyreitit. Luonnon 

muovaamille käytäville on tyypillistä mutkaisuus ja jatkuvuus, mitä ihminen suoristaa 

ja rei´ittää. Käytävien rakenteelliset piirteet jaetaan kolmeen luokkaan: leveys, 

ydinaluekokonaisuus ja lajiyhteisöjen vertikaalinen rakenne. Käytävien toimintaa 

tarkastellessa leveys ja lajiyhteisöjen vertikaalinen rakenne tai sisäiset elinympäristöt 

ovat tärkeitä spatiaalisia muuttujia (Forman 1995: 145–147). 

Käytävät sisältävät maisemassa viisi eri päätoimintoa (Forman 1995: 148–149). Ensinnä 

käytävät toimivat erityisesti reuna- ja generalistilajeille elinympäristöinä (Forman 1991: 

75; Loney & Hobbs 1991). Toisena toimintona käytävillä on niiden rooli kanavana, joita 

pitkin eläimet liikkuvat (Forman 1991: 75; Merriam 1991; Norton & Nix 1991: 25). 

Kolmanneksi käytävät ovat filttereitä tai esteitä, jolloin eläimet eivät kykene näiden 

käytävien kautta liikkumaan laikulta toiselle (Forman 1991: 75; Forman 1995: 148). 

Lisäksi käytävät toimivat sekä lähteinä että nieluina. Lähteenä toimiminen perustuu 

muun muassa ravinnon tuottamiseen, josta hyötyvät esimerkiksi kasvinsyöjät ja niitä 

syövät pedot. Nieluna käytävät puolestaan toimivat, koska ne voivat kasata tuulen 

toiminnan myötä sedimenttejä ja lunta sekä ravinteita ja eläimiä matriisista (Forman 

1995: 149). 
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4.4. Maiseman pirstoutuminen 

Todellisessa maailmassa elinympäristöt ovat hajanaisia, jolloin ympäristö näyttäytyy 

hajanaisena tilkkutäkkinä (Turner 2001: 203), mikä voi olla seurausta luonnollisista 

syistä tai ihmisen maankäytön seurauksista (Hanski 2007: 40).  Maiseman 

pirstoutuminen määritellään elinympäristöjen rikkoutumisena erilleen (Fahrig 1998: 

273) tai elinympäristöjen kuviona (pattern) maisemassa (Fahrig 2001: 65). Hanskin 

(2007: 40, 86) mukaan elinympäristön voidaan olettaa olevan pirstoutunut, kun 

keskimääräinen kytkeytyneisyyden eli spatiaalisen jatkuvuuden osuus maisemasta on 

alle puolet alkuperäisestä maisemasta ja, jotka lisäksi esiintyvät pieninä ja eristyneinä 

laikkuina. Elinympäristöjen ollessa kytkeytyneitä pirstoutuneisuuden vaikutus vähenee 

(Fahrig 1997: 607). Pirstoutumisen lisääntyminen kuitenkin pienentää elinympäristöjen 

kokonaispinta-alaa, jolloin jäljellä oleva elinympäristö on yhä pienempi ja eristyneempi 

(Hanski 2007: 40). 

Ympäristöt saattavat olla mittakaavasta riippumatta pirstoutuneita useassa eri 

muodossa (Hanski 2007: 39). Maiseman mosaiikki näyttäytyy kuitenkin eri tavoin 

spatiaalisen mittakaavan vaihtuessa (Forman 1995: 4). Esimerkiksi mikrohabitaatit ovat 

usein erittäin pirstoutuneita, mutta makrohabitaattien pirstoutuneisuus on 

riippuvainen enemmän luontotyypin rajaamiskriteereistä (Hanski 2007: 40). 

Mittakaavariippuvuus ilmenee esimerkiksi lintupopulaatioissa, koska pirstoutumisen 

vaikutusten on todettu olevan todennäköisempiä maisematasolla (Stephens ym. 2003: 

101). Esimerkiksi korkean liikkuvuuden ja laajan reviirin omaavat linnut tavallisesti 

hahmottavat pirstoutuneen maiseman hienorakeisena, toisin sanoen ne omaksuvat 

useat maiseman elementit käytännöllisenä osana reviiriä (Rolstad 1991). 

Maiseman pirstoutumisella on todettu olevan vaikutusta useiden lajien runsauteen, 

liikkumiseen ja pysyvyyteen (Rolstad 1991: 151; Villard ym. 1999: 774). Maiseman 

pirstoutuminen vähentää esimerkiksi metsälintulajien populaatioita (Brotons ym. 

2003: 377) lisääntyvän kriittisen metsänrajaetäisyyden myötä (Rolstad 1991: 151; 

Dunning ym. 1992: 173), koska se lisää saalistuksen vaikutuksia populaatioihin 
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(Dunning ym. 1992: 173; Stephens ym. 2003: 101). Vaikka pirstoutuminen vähentää 

metsissä elävien lajien elinympäristöjä, lisääntyvä maiseman heterogeenisyys 

vahvistaa reuna- ja avoimien lajien populaatioiden menestymismahdollisuuksia (Turner 

ym. 2001: 230), koska elinympäristöjen reuna-alueiden määrä pirstoutumisen myötä 

kasvaa (Rolstad 1991: 151). Pirstoutuminen ei siis tarkoita elinympäristöjen häviämistä 

(Fahrig 1998: 273), vaan seurauksena ovat maisemanrakenteen muutokset, jolloin 

syntyy uusia avoimia elinympäristöjä. Nämä voivat lisätä esimerkiksi avoimien maiden 

kilpailua tai petojen kantokykyä (Rolstad 1991: 155). Kuitenkin, tunnistaakseen 

pirstoutumisen vaikutukset eri lajeille, täytyy maisemaa tarkastella lajin todellisen 

elinympäristön vaatimusten kautta, eikä vain metsittymisen kautta (Fahrig 1997: 607). 

Maiseman toiminnallinen pirstoutuneisuus määräytyy maisemarakenteen lisäksi lajin 

biologian, liikkumiskyvyn ja etäisyyksien mukaan (Hanski 2007: 41). Lajien liikkumiseen 

maiseman pirstoutuminen on vaikuttanut suotuisien laikkujen etäisyyksien kasvaessa, 

jolloin yksilöiltä vaaditaan enemmän resursseja suotuisan elinympäristön etsimiseen. 

Tämä tarkoittaa, että yksilöt etsivät vähemmän sopivia elinympäristöjä, jolloin parhaat 

laikut maisemasta jää todennäköisesti löytymättä (Danielson 1992: 409). 

Paikallispopulaatioiden säilymisen kannalta lajin liikkumiskyky elinympäristöjen välillä 

on välttämätöntä (Hanski 2007: 41). Pirstoutumisen haittavaikutuksia tässä 

tapauksessa voidaan ehkäistä ennallistamalla elinympäristöjä vähemmän 

pirstoutuneemmiksi sekä luomalla liikkumisen mahdollistavia käytäviä (Danielson 

1992: 409).  Fahrigin (1998: 291) mukaan pirstoutumisen vaikutus on suurempi 

eliöiden populaatioihin, mikäli elinympäristö on pysyvä ja eliö on paikkauskollinen. 
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5. Maisemarakenteen vaikutus petolintuihin 

 

Maisemarakenteella on selvästi merkitystä erilaisina resursseina. Rakenteen 

heterogeenisyys luo erilaisia alueita ravinnon hankintaan, pesintään ja vihollisilta 

suojautumiseen (Cody 1985: 33–34). Resurssien spatiaalinen jakautuminen vaikuttaa 

kasvuun, tuottavuuteen ja eliöiden levinneisyyteen (Turner ym. 2001: 201). 

Elinympäristön rakenteella ja sen koostumuksella voi olla vaikutusta lintujen 

runsauteen, levinneisyyteen (Schmiegelow & Mönkkönen 2002: 375) sekä 

esiintymiseen (Jokimäki & Huhta 1996). 

Petolinnuille ympäristössä on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

saalistuskäyttäytymiseen, saaliin havaitsemiseen ja sen kiinni saamiseen, 

pesäpaikkojen sijaintiin sekä petojen tai kilpailijoiden läsnäoloon (Cody 1985: 160). 

Maisemanrakenne voi antaa elinympäristön valinnassa merkkejä, jotka toimivat 

ärsykkeinä päätöksen teossa (Rolstad ym. 2000: 117) ja sen on todettu olevan tärkeä 

tekijä lintujen levinneisyyttä ja läsnäoloa ennustettaessa. Kuitenkin ympäristön vasteet 

ovat linnuilla lajikohtaisia (Villard ym. 1999: 774).  Janesin (1985) mukaan 

maisemarakenne vaikuttaa eri petolintuihin eri tavoin. 

Suuret petolinnut sisällyttävät elinympäristöönsä laajoja alueita (McGrady ym. 1997; 

McGrady ym. 2002) ja ovat valikoivia pesimis- ja saalistusympäristönsä suhteen (Janes 

1985). Useat maiseman piirteet voivat toimia petolinnuille rajoitteina esimerkiksi 

liitelyyn tai metsästykseen (McGrady ym. 1997; Penteriani ym. 2002). Petolintujen 

elinympäristön suotuisuuteen maisemarakenteella ja sen elementeillä on useiden 

tutkimusten mukaan vaikutusta (Sergio ym. 2004; López-López ym. 2007; Whitfield ym. 

2008; Ponnikas 2014). Näitä vaikuttavia tekijöitä on todettu olevan topografia (Sergio 

ym. 2006; López-López ym. 2007), kasvillisuustyypit (Sergio ym. 2004) ja ihmistoiminta 

(Marzluff ym. 1997; Whitfield ym. 2004). 
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Topografian piirteillä on todettu olevan keskeisiä vaikutuksia petolintujen 

elinympäristössä (Balbontin 2005), esimerkkinä kallioilla pesivät petolinnut (Newton 

1979: 81–82). Topografialtaan korkeat paikat mahdollistavat laajojen alueiden 

tähystämisen. Lisäksi korkeat jyrkänteet ja vaihteleva topografia luovat petolinnuille 

hyviä pesimäpaikkoja (Mearns & Newton 1988: 914; Martinez ym. 2003: 25; Watson 

2010), mikä osaltaan johtuu maalla elävien lajien pääsyn vaikeudesta kalliopesille 

(Martinez ym. 2003: 25). Etenkin suuret petolinnut suosivat alueita, joissa on nousevia 

ilmavirtauksia (McGrady ym. 1997; Katzner ym. 2012), joita topografiset piirteet 

synnyttävät (Janes 1985: 162; Katzner ym. 2012). 

Ihminen on maankäytöllään muokannut maapeitettä (Turner ym. 2001: 85) ja sitä 

kautta myös petolintujen elinympäristöjä (Helo 1981; Whitfield ym. 2007; Watson 

2010).  Maankäytöllä tarkoitetaan maan ja sen resurssien hyödyntämistä ja 

maanpeitteellä viitataan elinympäristöihin tai kasvillisuustyyppeihin (Turner ym. 2001: 

85). Petolintujen on todettu välttelevän ihmistoiminnan muotoja (esim. Balbontin 

2005). Maanpinnan kasvillisuus voi suoraan vaikuttaa petolintujen 

saalistuskäyttäytymiseen, -menestykseen, elinympäristön valintaan (Janes 1985: 176, 

178) sekä pesimistiheyteen (Boeker & Ray 1971). Widenin (1994: 219) mukaan 

metsähakkuut lisäävät saaliseläinten määrää, mutta toisaalta hävittävät tähystys- ja 

pesäpuita, mikä voi paikkauskollisille petolinnuille olla elinympäristön laatua 

heikentävä tekijä (Newton 1979: 40; Tjernberg 1983a: 152–153). Niinpä 

maisemarakenteen pysyvyyden on todettu oleva petolinnuille tärkeä tekijä (Newton 

1979: 40). Pedrinin ja Sergion (2010: 197) mukaan metsien määrällä saalistusalueella ei 

kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta pesintämenestykseen. Laajojen maankäytön 

muutoksien yhteydessä ihminen aiheuttaa petolinnuille häirintää, joka on petolinnuille 

yksi keskeisimmistä uhkista (Watson & Whitfield 2002; Whitfield ym. 2004; Watson 

2010: 317–318). Yleensä maankäytön muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti, jolloin 

niiden seurauksia petolintujen populaatioihin on vaikea mitata ja tarkkaa kausaalista 

yhteyttä on vaikea havaita (Watson & Whitfield 2002: 44). 
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Suurten petolintujen elinympäristöjen ollessa laajoja (McGrady ym. 1997), voidaan 

olettaa maisemarakenteen vaikuttavan niihin maisematasolla. Hanskin (2007: 40) 

mukaan lajin lisääntymiseen sopivan elinympäristön lisäksi viereiset ympäristötyypit 

ovat lajille merkityksellisiä, mikäli laji viettää siellä aikaansa. Tätä kautta maiseman 

pirstoutumisen vaikutus ulottuu myös petolintuihin. Helon (1981: 38) mukaan 

petolinnut, kuten maakotka, punnitsevat elinympäristönsä laatua varsin laajasti. 

Elinympäristön häviämisen taustalla voi olla esimerkiksi maanpeitteen muutokset 

(Whitfield ym. 2001, 2007). Maiseman pirstoutumisesta petolinnut voivat hyötyä 

saaliseläinten kautta (Solonen 1993: 139), sillä esimerkiksi metsien hakkuut 

mahdollistavat niillä viihtyvien saaliseläinten saalistuksen (Helo 1981: 38). 

  

6. Spatiaalinen mallinnus 

 

Digitaalisiin ympäristömuuttujiin pohjautuvien karttojen perusteella on tietokoneilla 

mahdollista tehdä ennustavaa kasvillisuuden (Franklin 1995), eliöiden levinneisyyksien 

(Austin 2007) sekä elinympäristöjen (Hirzel & Le Lay 2008) kartoitusta. Malleilla 

kuvataan prosesseja yksinkertaistetulla ja yleistetyllä tavalla, jolloin tunnistetaan 

prosesseihin vaikuttavat tekijät (Turner & Gardner 1991: 5; Johnson & Omland 2004: 

101). Lajien spatiaalisesta mallinnuksesta käytetään vaihtelevaa terminologiaa, kuten 

resurssien valinnan, lajin levinneisyyden, ekologisen lokeron, habitaatin suotuisuuden 

mallinnus ja gradienttianalyysi. Nämä mallinnukset käsittelevät samaa aihepiiriä, tosin 

erilaisilla työkaluilla (Hirzel & Le Lay 2008: 1373). Kaukokartoitus- ja GIS (Geographic 

Information Systems) -menetelmät ovat laajentaneet mallintamisen mahdollisuuksia 

ekologisista systeemeistä ja lajeista, joista levinneisyystietoa on olemassa (Rushton 

ym. 2004: 193) tai, jos lajin elinympäristövaatimukset tiedetään (Austin ym. 1996: 

1541). Myös erilaiset mallintamismenetelmät ovat yleistyneet ja monipuolistuneet 

(Guisan & Zimmermann 2000).  
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Lajien sijaintitietoja sekä ympäristötekijöitä käytetään spatiaalisessa mallintamisessa 

luomalla funktio, joka ennustaa lajien esiintymistä ympäristömuuttujien pohjalta 

(Guisan & Zimmermann 2000; Brotons ym. 2004: 438). Mallinnukseen perustuvissa 

tutkimuksissa on Rushtonin ym. (2004: 197) mukaan kolme yhteistä osaa: mallin 

sisältämä vaste- ja selittävien muuttujien aineisto, muuttujat yhdistävä matemaattisen 

malli ja mallin arviointimenetelmät. Muuttujien yhdistävistä matemaattisista malleista 

Austinin (2007) mukaan täytyy valita malli, joka perustuu teoriaan. Tällöin laaditaan 

teoreettinen yhteys indeksien ja ekologisten prosessien välillä, jolloin empirialla 

osoitetaan analyysin tulokset järkevästi (Gustafson 1998: 153). Mallinnuksessa on siis 

tärkeä valita analyysimenetelmä, joka vastaa tavoitetta ja tutkittavan ilmiön 

spatiaalista luonnetta. Lajien levinneisyyden mallinnuksessa käytetyimmät menetelmät 

ovat yleistetyt lineaariset mallit (Generalized Linear Models, GLM) sekä yleistetyt 

additiiviset mallit (Generalized Additive  Models) (Austinin 2007: 1). 

Elinympäristön suotuisuutta mallintaessa yksi ratkaisevimmista vaiheista on keskeisten 

selittävien muuttujien valinta (Hirzel & Le Lay 2008: 1374). Se vaatii teoreettista tietoa 

(Guisan & Zimmermann 2000: 147–148; Rushton ym. 2004: 193), jotta tunnistetaan 

lajille tärkeät elinympäristön piirteet (Fahrig 1997: 608; Schmiegelow & Mönkkönen 

2002: 384). Storen ja Jokimäen (2005: 91) mukaan suotuisan elinympäristön 

mallinnuksessa käytetään lajille sopivan elinympäristön tärkeitä ominaisuuksia, jotka 

voivat liittyä myös lähielinympäristön alueellisiin rakenteisiin. Selittävinä muuttujina 

voi olla ihmistoimintaa, kasvillisuutta, maankäyttöä, ilmastoa ja topografiaa kuvaavia 

tietoja (Guisan & Zimmermann 2000). Useimmat mallinnusmenetelmät pyrkivät 

antamaan tuloksia selittävien muuttujien pienimmällä kombinaatioiden määrällä 

(Johnson ym. 2006: 352), johon maisematasolla tarvitaan vain muutama selittävä 

muuttuja (Turner & Gardner 1991: 5). Muuttujien valinnassa pyritään löytämään 

selittävät muuttujat, jotka eivät korreloi keskenään (Hirzel & Le Lay: 1374) ja, jotka 

pohjautuvat tutkittavaan ilmiöön (Gustafson 1998: 153). Sopiva malli ja selittävät 

muuttujat lopulliseen malliin valitaan mallin optimoinnin kautta (Guisan & 

Zimmermann 2000). Lisäksi mallinnuksessa on huomioitava, että lajeihin ja 
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ympäristöön liittyvä tieto on rajoittunut ajallisesti ja tilallisesti, jolloin 

mallinnustulokset ovat sidoksissa tietojen keräämisen aikaiseen tilaan (Guisan & 

Thuiller 2005: 997). 

Tutkittaessa lajin suotuisaa elinympäristöä, saadaan malleihin lisää tarkkuutta 

sisällyttämällä malliin pesäpaikkasijainnit ja lajin pesintämenestykseen liittyviä 

muuttujia (Titeux ym. 2007). Useimmissa elinympäristön suotuisuutta kuvaavissa 

malleissa on oletus lajin läsnä- ja poissaolosta (Tapia ym. 2007) eli laji on läsnä 

suotuisassa ja poissaoleva epäsuotuissa elinympäristössä. Käytännössä tilanne osoittaa 

tämän luokittelun epämääräisyyden, sillä laji voi olla poissaoleva suotuisasta 

elinympäristöstä ja toisinpäin useista eri syistä, kuten elinympäristön koosta, 

bioottisista vuorovaikutussuhteista, rajoittuneesta levittäytymiskyvystä johtuen (Hirzel 

& Le Lay: 1377–1378) tai lajia ei havaita suotuisassa ympäristössä (Hirzel ym. 2002). 

Malleissa selittävinä muuttujina käytetään usein ilmastollisia muuttujia ja 

maanpeitemuuttujia. Näistä ilmastolliset muuttuja mahdollistavat karkean resoluution 

tarkastelun ja vastaavasti maanpeitemuuttujat hienon resoluution tarkastelun 

(Pearson & Dawson 2003: 368; Pearson ym. 2004: 286; Luoto ym. 2007: 34). Pearsonin 

ym. (2004: 286) mukaan lajeille tärkeää elinympäristöä voidaan mallintaa 

tunnistamalla lajille keskeiset hienorakeiset maanpeitetyypit, joissa laji voi 

potentiaalisesti kasvaa ja lisääntyä.  Austin (1985) jakaa ekologiset gradientit suoriin ja 

epäsuoriin sekä resursseihin. Resurssigradienteilla tarkoitetaan ympäristön 

elementtejä, joilla on merkitystä eläimiin tai kasveihin, kuten ravinteet, vesi ja ravinto. 

Suorat gradientit ovat ympäristön parametreja, joilla on fysiologinen painoarvo, 

esimerkkeinä lämpötila ja pH. Epäsuorat gradientit ovat puolestaan muuttujia, joilla ei 

ole suoraa fysiologista merkitystä lajien olemassaoloon. Näistä kolmesta epäsuorat 

gradientit ovat ympäristöstä helpoimmin mitattavissa olevia ja ovat usein 

mallinnuksessa käytettyjä johtuen niiden hyvästä korrelaatiosta lajien esiintymisen 

kanssa (Austin 1985: 50; Guisan & Zimmermann 2000: 151). Ympäristömuuttujista 

voidaan valita sopiva suorien, epäsuorien ja resurssigradienttien kombinaatio (Miller 
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2010), mutta epäsuorat gradientit usein korvaavat resurssigradienttien ja suorien 

gradienttien kombinaatiot (Guisan ym. 1999: 110).  

Hampen (2004: 469) mukaan useat muut kuin ilmastollisen tekijät voivat vaikuttaa 

merkittävästi lajien maantieteelliseen levinneisyyteen ja sen muutoksiin. Näistä 

potentiaalinen tekijä on maanpeitemuuttujat (Luoto ym. 2007: 35), joiden 

merkitsevyys alueellisissa tai kansallisissa lajien levinneisyydessä ja 

monimuotoisuudessa on tilastollisesti todettu merkitseväksi (Heikkinen ym. 2004; 

Fuller ym. 2005; Luoto ym. 2006). Elinympäristön mallintamisessa kasvillisuutta on 

yleisesti suosittu selittävänä muuttujana, koska sillä on todettu olevan suorempi 

yhteys lajien lisääntymiseen kuin topografialla ja ilmastolla (Seoane ym. 2004). 

Guisanin ja Zimmermannin (2000: 151) mukaan topografisten ja bioklimaattisten 

muuttujien käyttäminen mallinnuksessa tulee harkita huolellisesti. 

6.1. Mittakaava 

Mittakaavan käsitettä on käytetty monessa yhteydessä. Yleensä sillä tarkoitetaan eri 

näkökulmaa tai ulottuvuutta kohteesta tai prosessista (Turner 2001: 43) sekä tilassa 

että ajassa (Turner & Gardner 1991: 6). Mittakaavasta erotetaan spatiaalisesti 

rakeisuus ja laajuus, joista ensin mainittu tarkoittaa resoluutiota. Laajuudella 

tarkoitetaan tutkimusalueen kokoa tai tutkimuksen pienintä yksikköä (Turner ym. 

1989a; Turner ym. 2001: 28, 43; Lillesand ym. 2004: 620). Mittakaavan laajuus ja 

resoluutio asettavat rajat havaitulle kohteelle, koska on mahdotonta havaita kuvioita, 

jotka ovat pienempiä kuin resoluutio (Wiens 1989: 387). Hienorakeinen mittakaava 

käsittää pienen alueen tapahtumat, missä erot kartan koolla ja todellisella koolla ovat 

pienet.  Vastaavasti laajan mittakaavan ilmiöt käsittävät laajoja alueita, missä erot 

kartan koolla ja todellisella koolla ovat suuret (Forman 1995: 9). Maiseman 

mosaiikkimaisuus eri muotoineen sekä maiseman rakenne ja toiminta ovat siis 

mittakaavasta riippuvaisia ilmiöitä (Turner & Gardner 1991: 6). 
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Ilmiöiden spatiaalisen mittakaavan riippuvuus on laajasti tunnistettu (Turner ym. 

1989a; Wiens 1989; Wu ym. 2002; Wu 2004; Luoto & Hjort 2006). Tehtäessä 

ennusteita eri mittakaavoilla Turner ym. (1989a: 247) painottaa neljän eri seikan 

huomioimista: prosessien spatiaalisen ja temporaalisen mittakaavan tunnistamista, 

muuttujien vaihtelun ymmärtämistä mittakaavassa, sopivan menetelmän valintaa 

muokatessa muuttujia eri mittakaavasta toiseen sekä menetelmien ja muuttujien 

tilastollista testausta eri mittakaavoissa.  

Mittakaavan suhteuttaminen tutkittavaan ilmiöön on keskeistä (Gustafson 1998: 153; 

Turner ym. 2001: 25–26; Hanski 2007: 39), koska maisemaekologiassa tehdään 

havainnoista yleistyksiä ja johtopäätöksiä (Turner 2001: 43) ja mittakaava auttaa 

ymmärtämään ilmiöitä (Turner ym. 1989a; Wiens 1989: 385; Danielson 1992: 409; 

Gustafson 1998: 153; Turner 2001: 38). Turnerin ym. (1989a) ja Turnerin (2001: 38) 

mukaan yhtä oikeaa mittakaavaa ei ole olemassa, koska biologiset vuorovaikutukset 

ympäristössä tapahtuvat eri mittakaavoissa (Turner ym. 2001: 26). Esimerkiksi 

dynaamisessa maisemassa tietyn mittakaavan mosaiikkimainen rakenne saattaa pysyä 

stabiilina, mutta muutettaessa mittakaavaa voi maisema muuttua dynaamiseksi 

(Turner & Gardner 1991: 6). Oriansin ja Wittenbergerin (1991: S45) mukaan selittävä 

avaintekijä jää löytymättä, mikäli analyyseissä käytetään epäsopivaa mittakaavaa. 

Tilastollisissa tekniikoissa oikean spatiaalisen mittakaavan tunnistamisessa käytetään 

usein tilastollisen merkitsevyyden periaatetta (Turner 2001: 39). Siinä muuttujien 

selitysaste voidaan arvioida kokeilemalla tilastollisesti eri mittakaavoilla ja vaihtamalla 

resoluutiota tai analyysin laajuutta. Lajien levinneisyyttä voidaan myös selittää ja 

arvioida eri mittakaavoilla (Turner ym. 1989a: 248–249). 

Maisema on heterogeeninen kokonaisuus, jolloin kaikki ekologiset prosessit 

tapahtuvat spatiaalisessa kontekstissa. Tämän takia pienen mittakaavan havaintojen 

perusteella ei yleensä voi tehdä suoria johtopäätöksiä laajaan mittakaavaan arviointiin. 

Spatiaalinen heterogeenisyys aiheuttaakin rajoitteita tiedon siirtämiseen 

mittakaavasta toiseen (Turner ym. 1989a: 249). Laajassa mittakaavassa on 
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haasteellista ymmärtää spatiaalista heterogeenisyyttä ja yleistää ennusteita 

spatiaalisessa ja temporaalisessa skaalassa (Turner & Gardner 1991: 11).  Muuttaessa 

mittakaavaa täytyy huomioida, että selittävien tekijöiden suhteiden suunta (Turner 

2001: 38), merkitsevyys (Luoto & Hjort 2006: 292) ja ennustettavuus voi muuttua 

(Turner ym. 1989). Mallin systemaattinen tarkastelu maiseman mittakaavan 

muutoksien yhteydessä lisää ymmärrystä mittakaavan muutoksien vaikutuksista (Wu 

ym. 2002: 761). Mittakaavan muuttaminen voi hävittää tietoa, sillä etenkin harvat ja 

laikuittaiset maiseman elementit häviävät resoluution pienentyessä (Turner ym. 

1989b: 161). Huolimatta tietoisuudesta spatiaalisen heterogeenisyyden mittakaava-

riippuvuudesta mittakaavan suhteita spatiaalisuuteen käytetään edelleen 

puutteellisesti (Wu ym. 2002: 761). 

Mittakaavalla on merkitystä lintujen esiintymistä ja runsautta selittävien 

ympäristötekijöiden osalta (Jokimäki & Huhta 1996). Eri lajien ja lajiryhmien 

esiintymisen on todettu korreloivan eri muuttujiin eri mittakaavatasolla (Jokimäki & 

Huhta 1996; Westphal ym. 2003; Pearson ym. 2004: 295). Tämän takia 

monimittakaavaisen lähestymistavan merkitystä on korostettu lintujen 

elinympäristövalinnan ja elinympäristön käytön tutkimuksessa. Pienipiirteiset 

elinympäristön laatuun liittyvät tekijät voivat olla keskeisiä joillekin lajeille, kun taas 

laaja-alaisemmat metsämaiseman rakennepiirteet oleellisempia toisille lajeille. Tämän 

vuoksi mittakaavan liittämien elinympäristön luonnehdintaan on tärkeää (Jokimäki & 

Huhta 1996: 98). 

 

 

 

 



33 
 

7. Tutkimusalue 

 

Maisemarakenteen vaikutusta maakotkan poikastuottoon tarkastellaan Suomessa 

(kuva 4). 

 

    Kuva 4. Tutkimusalue tummennettuna. 
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Suomi kuuluu Köppenin ilmastoluokituksen mukaan lumi- ja metsäilmaston kostea- ja 

kylmätalviseen tyyppiin. Se tarkoittaa, että lämpimimmän kuukauden keskilämpötila 

on vähintään +10 °C ja kylmimmän enintään -3 °C. Lisäksi kaikkina vuodenaikoina sataa 

vähintään kohtuullisesti. Suomen ilmasto jaetaan viiteen pääluokkaan: hemiarktinen, 

pohjoisboreaalinen, keskiboreaalinen, eteläboreaalinen ja hemiboreaalinen ilmasto 

(Suomen ilmastovyöhykkeet 2014). Kylmin kuukausi Suomessa on tammi- tai helmikuu, 

jolloin keskilämpötila vaihtelee lounaisrannikon -4:stä lapin -14 °C:een. Lämpimin 

kuukausi on heinäkuu, jolloin lämpötila vaihtelee keskimäärin 13–17 °C:n välillä 

(Helminen 1987: 4). Sateiden esiintyminen on Suomessa tasaista ympäri vuoden. 

Ilmankosteuden suuremmasta määrästä ja kuuroluonteisuudesta johtuen kesällä sataa 

enemmän ja sademäärä on vähäisintä helmi-maaliskuussa (Solantie 1987: 18). 

Suomen luonnolle on luonteenomaista pienimuotoinen epätasaisuus. Rannikolla 

epätasaisuus esiintyy lähinnä saarina, nieminä ja lahtina. Alavimmat alueet sijoittuvat 

rannikolle, tosin etelärannikolla alavan maan vyöhyke on kapeampi kuin Lounais-

Suomessa ja pohjanmaalla. Suomen pinta-alasta noin kolmannes on 0-100 metrin 

korkeudella merenpinnasta. Tämä alava vyöhyke sijoittuu 40-80 km:n vyöhykkeelle 

rannikosta. Noin kolme neljännestä Suomen pinta-alasta sijoittuu alle 200 metrin 

korkeuteen merenpinnasta käsittäen lähes koko eteläisen Suomen. Itä-Suomen vaara-

alueet ja Keski-Lappi ulottuvat selvästi 200 metrin yläpuolelle merenpinnasta. 

Suurimmat kohoumat esiintyvät Tunturi-Lapissa (Seppälä 1986: 1). 

Suomi kuuluu boreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, josta on erotettavissa neljä 

alavyöhykettä: hemi-, etelä-, keski- ja pohjoisboreaalinen vyöhyke (Hämet-Ahti 1988b). 

Hemiboreaalinen vyöhyke sijoittuu Lounaisimpaan Suomeen. Runkona Suomen 

kasvillisuusvyöhykkeenä voidaan pitää eteläboreaalista vyöhykettä, jonka metsien 

valtapuuna on jäkälä-, kanerva- ja puolukkatyypin mäntymetsät. Mustikkatyypin 

kuusimetsiä esiintyy vähemmän. Eteläboreaalista vyöhykettä pohjoisempana esiintyy 

keskiboreaalinen vyöhyke, jota jalojen lehtipuiden puuttumisen vuoksi pidetään 

boreaalisimpana vyöhykkeenä. Pohjois-Suomi on suurelta osin harvaa mäntymetsä – ja 
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tunturikoivuvaltaista pohjoisboreaalista vyöhykettä, jonka pohjoispuolella on Suomen 

tuntureille ulottuva enimmäkseen puuton alpiininen vyöhyke (Hämet-Ahti 1988a). 

Soita esiintyy jokaisella boreaalisella vyöhykkeellä, mutta runsainta soiden osuus pinta-

alasta on keski- ja pohjoisboreaalisella havumetsävyöhykkeellä. Metsäojitusten myötä 

soiden osuus maa-alasta pienenee jatkuvasti sen alkuperäisestä osuudesta, joka on 

ollut lähes kolmannes Suomen maa-alasta (Ruuhijärvi 1988: 2). Suomen pinta-alasta 

metsien jälkeen toiseksi suurimman osan kattavat maatalousalueet, johon kuuluvat 

puutarhat, pellot, viljelyslaitumet ja niihin sisältyvät tiet sekä ojat (Salminen 1990: 2).  

 

8. Aineisto ja menetelmät 

 

8.1. Vastemuuttuja 

Vastemuuttujat pohjautuvat Suomen maakotkien pesäpaikkojen sijaintitietoihin. 

Jokaiselta reviiriltä vastemuuttujaksi on valittu käytetyin pesä tiedossa olevan 

pesimishistorian ajalta. Vuosittain pesä on laskettu käytetyksi ensisijaisesti 

onnistuneen tai epäonnistuneen pesinnän perusteella ja muutoin pesän rakentamisen 

tai koristelun perusteella. Tutkimukseen on otettu mukaan reviirit, joissa 

pesimishistoria käsittää vähintään kolme vuotta. Pesimishistoria-aineisto sisältää 

tietoja vuosien 1980–2012 väliltä. Vastemuuttuja-aineisto on saatu Metsähallitukselta. 

Jokaiselta reviiriltä on laskettu poikastuotto siten, että reviirin tuottamien poikasten 

lukumäärä on jaettu tiedossa olevan pesimishistorian vuosien määrällä. Poikastuoton 

perusteella vastemuuttuja-aineisto on jaettu hyviin ja huonoihin reviireihin käyttämällä 

raja-arvona 0,5. Raja-arvon ja sen yli poikastuoton omaavat reviirit on luokiteltu hyviin 

reviireihin (1) ja raja-arvon alittavat reviirit huonoihin (0).  

Hyviä reviirejä aineistossa on 148 kpl ja huonoja reviirejä 321 kpl, joten reviirien 

kokonaismäärä on 469 kpl. Hyvien reviirien prosentuaalinen osuus kaikista reviireistä 
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on 31,6 % ja huonojen vastaava osuus on 68,4 %. Hyvät reviirit tuottavat 61,3 % 

poikasista kaikkien reviirien poikastuottoon nähden. 

8.2. ympäristömuuttujat 

Tämän tutkimuksen yhteydessä selittävistä muuttujista käytetään nimitystä 

ympäristömuuttujat. Ympäristömuuttujien valinnassa on pyritty löytämään 

tutkittavalle lajin ekologian kannalta merkitykselliset muuttujat. Mallinnuksessa on 

Guisanin ja Zimmermannin (2000: 151) mukaan tärkeä hyödyntää lajiin liittyvää 

ekologista tietoa. Ympäristömuuttujat koostuvat maanpeite- ja topografiamuuttujista 

sekä ihmistoimintaa kuvaavista muuttujista (taulukko 1). Merkitsevien 

maisemarakenteiden löytämisen helpottamiseksi sekä mittakaavan vaikutuksen 

arvioimiseksi jokainen ympäristömuuttuja on laskettu erikseen etäisyysvyöhykkeittäin. 

Taulukko 1. Ympäristömuuttujat. 

Ympäristömuuttuja Lyhenne           Yksikkö 
 

Lähde 

Maanpeite 
   

 

     Lehtimetsät LEH % 
 

CORINE 2006 

     Havumetsät HAV % 
 

CORINE 2006 

     Sekametsät SEK % 
 

CORINE 2006 

     Avoimet alueet AVOALU % 
 

CORINE 2006 

     Avosuot AVOS % 
 

CORINE 2006 

Ihmistoiminta 
         Rakennetut alueet RAK % 

 
CORINE 2006 

     Maatalousalueet MAAT % 
 

CORINE 2006 

Topografia 
         Keskikorkeus KORK m 

 
DEM 

     Rinteen kaltevuuden keskihajonta RINNESTD o   DEM 

Selitteet: CORINE = maanpeiteluokitus, DEM = digitaalinen korkeusmalli 

  

Maanpeitemuuttujat koostuvat digitaalisesta rasteriaineistosta, jossa yhden ruudun 

koko on 25 x 25 metriä. Maanpeitemuuttujissa on hyödynnetty Suomen 

ympäristökeskuksen (SYKE) CORINE2006-aineistoa, joka kuvaa Suomessa vuoden 2006 

maanpeitettä ja maankäyttöä. Maanpeiteaineisto on tuotettu SYKE:n aikaisempien 

paikkatietoaineistojen ja satelliittikuvatulkintojen pohjalta (SYKE 2008). 
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Ympäristömuuttujien koostamisessa CORINE2006-aineiston maanpeitemuuttujia on 

udelleenluokiteltu. Maanpeitemuuttujista mallinnuksessa mukana ovat rakennetut 

alueet, maatalousalueet, lehti-, havu- ja sekametsät, avoimet alueet ja avosuot. 

Rakennetut alueet käsittävät taajama-alueet, julkisen ja yksityisen infrastruktuurin 

alueet, kaivos- ja maanlouhinta-alueet sekä vapaa-ajan harrastuksen alueet ja 

kesämökit. Maatalousalueisiin kuuluvat käytössä olevien ja käytöstä poistettujen 

peltojen lisäksi hedelmäpuu- ja marjapensasviljelmät, laidunmaat ja 

turvetuotantoalueet. Avoimiin alueisiin sisältyy harvapuustoiset alueet, luonnonniityt, 

varvikot ja nummet, rantahietikot ja dyynialueet, kalliomaat, sisämaan kosteikot 

maalla ja vedessä sekä merenrantakosteikot maalla ja vedessä. 

Topografiset muuttujat eli keskikorkeus ja rinteen kaltevuuden keskihajonta 

pohjautuvat 25 metrin resoluution digitaalisen korkeusmallin (Digital Elevation Model, 

DEM). DEM:sta tuotetut ympäristömuuttujat on keskeisessä roolissa suurten 

petolintujen elinympäristön mallinnuksessa (Bustamante & Seoane 2004).  Rinteen 

kaltevuuden keskihajonta laskettiin DEM: in pohjalta ArcMap -ohjelmistolla.  

8.3. Menetelmät 

Maisemarakennetta tarkastellaan eri ympäristömuuttujien määrien kautta (ks. Forman 

& Gordon 1981: 733) sekä tilastollisella mallinnuksella. Tilastollisella mallinnuksella 

tutkitaan mitkä maisemarakenteen elementit selittävät maakotkan poikastuottoa. 

Maanpeiteluokkien osuudet on laskettu ArcMap-ohjelmistolla jokaisen reviirin 

käytetyimmän pesän ympäriltä 200, 2500 ja 6000 metrin etäisyysvyöhykkeillä. Näistä 

200 metrin vyöhyke kuvaa pesän välitöntä elinympäristöä ja 2500 metrin vyöhyke 

reviirin ydinaluetta. 6000 metrin vyöhyke käsittää reviirin kokonaispinta-alan, jonka 

sisällä maakotkan on todettu viettävän valtaosan ajastaan (McGrady ym. 1997; 

McGrady ym. 2002). 

Ennen mallinnusta aineistoa tarkastellaan visuaalisesti ja tilastollisesti. Maakotkan 

hyvien ja huonosti tuottavien reviirien levinneisyyttä tarkastellaan pesäkartalla. 
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Säteenä reviirien tarkastelussa käytetään kuuden kilometrin vyöhykettä, joka on 

muodostettu reviirin käytetyimmän pesän ympärille. Pesäkarttojen visualisoinnin 

myötä saadaan yleiskuva reviirien sijoittumisesta Suomessa sekä hyvien ja huonojen 

reviirien sijoittumisesta toisiinsa nähden. 

Maanpeitemuuttujien ja ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien prosentuaalisia 

osuuksia tarkastellaan kolmella eri etäisyysvyöhykkeellä hyvien ja huonojen 

maakotkareviirien suhteen. Tällä selvitetään Suomessa elävien maakotkareviirien 

maisemarakenteesta matriisi, tämän tutkimuksen kannalta keskeisten 

maisemaelementtien koostumus sekä niiden määrät suhteessa toisiinsa. Eri 

mittakaavojen osuuksia vertailemalla saadaan selville eroaako maisemarakenne 

suhteessa poikastuottoon mittakaavan muuttuessa. Osuuksien tarkastelussa ja 

pylväsdiagrammien tekemisessä käytetään Microsoft Excel -ohjelmistoa. Menetelmien 

yhteenveto on esitetty menetelmät osion lopussa. 

8.3.1. Korrelaatiotarkastelu ja tunnusluvut 

Ympäristömuuttujien normaalijakautuneisuutta testataan eri vyöhykkeillä 

Kolmogorov-Smirnovin testillä. Ympäristömuuttuja on normaalijakautunut, mikäli sen 

saama p-arvo on yli 0,2. Aineiston ollessa ei-normaalisti jakautunut, riippuvuuksia 

tarkastellaan parametrittomilla testeillä (Ranta ym. 2012: 133). 

Mallinnuksessa ollessa useita muuttujia ongelmaksi voi muodostua niiden väliset 

keskinäiset riippuvuussuhteet eli korrelaatiot, jolla mitataan muuttujien välistä 

lineaarista voimakkuutta ja suuntaa (Ranta ym. 2012: 431–432). Lehmannin (2002: 

194) mukaan korrelaatiotarkastelua käytetään, koska muuttujien voimakkaat 

keskinäiset korrelaatiot vaikeuttavat mallien tulkintaa. Voimakkaasta 

ympäristömuuttujien välisestä korrelaatiosta käytetään nimitystä multikollineaarisuus. 

Tämän seurauksena itsenäisen korkean selitysasteen omaava muuttuja tulee vahvan 

toisen muuttujan välisen korrelaation seurauksena merkityksettömäksi muuttujaksi 

(Guisan ym. 2002: 94; Franklin 2010: 122). Siksi ympäristömuuttujien keskinäisten 
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korrelaatioiden ollessa voimakkaita toinen muuttujista poistetaan mallinnuksesta, 

jolloin muuttujien itsenäinen selitysaste suhteessa vastemuuttujaan on helpompi 

erottaa. Tässä tutkimuksessa ympäristömuuttujien poistamisen kriteerinä käytetään 

korrelaatiokertoimen raja-arvoa 0,8 (Lehmann 2002: 194). Korrelaatiotarkastelu 

sisältää myös muuttujien välisen riippuvuuksien tilastollisen merkitsevyyden. 

Tilastollisesti korrelaatio on erittäin merkitsevä, kun p<0,001, merkitsevä, kun p<0,01 

ja melkein merkitsevä, kun p<0,05 (Ranta ym. 2012: 116). Korrelaatiotarkastelu 

suoritetaan erikseen jokaisen eri etäisyysvyöhykkeen ympäristömuuttujille. 

Aineistoa kuvataan tunnusluvuilla, joista kuvailevina lukuina käytetään keskiarvoa, 

keskihajontaa, minimiä ja maksimia. Mann-Whitneyn U-testillä tarkastellaan hyvien (1) 

ja huonojen (0) reviireiden välistä tilastollista eroa. Tilastollisen erot tutkimisessa 

käytetään IBM SPSS 19 -ohjelmistoa. 

8.3.2. Yleistetyt additiiviset mallit 

Mallinnusmenetelmänä käytetään yleistettyjä additiivisia malleja (General Additive 

Models, GAM). GAM kehitettiin yleistettyjen lineaaristen regressiomallien (GLM) 

pohjalta (Guisan ym. 2002: 93). GAM on regressiomalli, joka eroaa muista 

regressiomalleista sen lineaarisen tasoitusfunktion myötä (Hastie & Tibshirani 1986). 

Vahvuutena GAM:lla on kyky käsitellä selkeästi ei-lineaarisia suhteita selittävien ja 

vastemuuttujien välillä. GAM:in joustavuuden myötä se soveltuu hyvin 

luonnonilmiöiden mallintamiseen (Guisan ym. 2002: 90) ja lajien levinneisyyden 

mallintamiseen (Lehmann ym. 2002: 192). Austinin (2002) mukaan GAM:in avulla 

tilastollinen mallinnus saadaan paremmin mukautettua ekologiseen teoriaan. 

Heikkoutena GAM:lla on sen mahdollisuus ylisovittua aineistoon (Hjort & Marmion 

2008: 346) ja laskennallinen raskaus erityisesti suurten aineistojen analysoinnissa 

(Leatwick 2006: 189).  
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GAM:in rakenne voidaan määritellä seuraavasti (Hastie & Tibishirani 1990): 

g(μ) = β0 + s1(x1) + s 2(x2) + … + sk(xk) missä,  

g(μ) = linkkifunktio  

β0 = vakiotermi  

sk = määrittelemätön tasoitusfunktio  

xk = selittävä muuttuja 

Mallinnuksessa tulee valita sopiva selittävien muuttujien tasoitus vapausasteilla. 

Niiden määrää kontrolloimalla estetään mallin ylisovittuminen aineistoon. Mallin 

ollessa ylisovittunut sen yleistettävyys on heikko huolimatta hyvästä ennustuksesta 

alkuperäisellä aineistolla (Hastie & Tibshirani 1990: 161–165). Mallin hyvyyden 

arviointi tärkeä osa mallinnusta, jotta mallia voidaan pitää tilastollisesti luotettavana. 

Mallintaminen tässä työssä suoritetaan R 2.12.0 -ohjelmistolla. GAM mallit tuotetaan 

jokaiselle etäisyysvyöhykkeelle erikseen. 

8.3.3. Mallin kalibrointi 

Mallin kalibroinnissa käytetään takaapäin poistaen menetelmää, jossa kriteerinä 

käytetään AIC (Akaike Information Criterion) -kriteeriä (Crawley 2007: 325, 328). AIC 

mittaa mallin selitysastetta (goodness of fit) eli sitä kuinka suuren osan muuttujien 

vaihtelusta malli pystyy selittämään. AIC-kriteerin luku kuvaa selittämättä jääneiden 

arvojen residuaalidevianssia. Mitä pienempi AIC-kriteeri, sitä parempi malli on 

(Franklin 2010: 123–124). Aluksi mallissa on kaikki ympäristömuuttujat, joita 

poistetaan huonoimman tilastollisen merkitsevyyden perusteella kunnes AIC-kriteeri ei 

enää pienene. Lopulliseen optimoinnin tuloksena syntyneeseen malliin jää binaarista 

vastemuuttujaa selittävät ympäristömuuttujat. Ympäristömuuttujille sallitaan enintään 

kolme vapausastetta, koska se mahdollistaa vaihtelun selittämisen ilman mallin 

ylisovittamista ja vaihtelun havaitsemisen siten, että mallin yleistettävyys säilyy (Hastie 

& Tibshirani 1990; Hjort & Luoto 2011: 367). 
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Muuttujien poistamisella tuotettu malli voi poistaa vasteen kannalta keskeisiä 

muuttujia pois. Optimoitua mallia kannattaa tarkastella kriittisesti, sillä jäljelle jääneet 

ympäristömuuttujat eivät välttämättä ole teorian valossa parhaita selittäjiä vasteelle 

(Metsämuuronen 2003: 580). 

8.3.4. Mallin hyvyyden arviointi 

Mallia arvioidaan ensin sen selitysasteella eli mallin kyvyllä selittää aineiston vaihtelua 

tarkastelemalla erikseen kolmen etäisyysvyöhykkeen malleja. Mallin kykyä erotella 

hyvät reviirit huonoista reviireistä mitataan oikeinluokittuneisuudella, jota kuvataan 

AUC (Area Under Curve) -arvolla (Hjort & Marmion 2008: 347). Oikeinluokittuneisuus 

määritetään ROC (Receiving operators curve) -käyrän sekä referenssilinjan väliin jäävän 

alueen mukaan. Malli luokittelee aineistoa sitä paremmin, mitä suurempi AUC-arvo on 

eli mitä suurempi ala ROC-käyrän ja referenssilinjan väliin jää (Swets 1988: 1286-1287). 

Arvon vaihteluväli on arvojen 0 ja 1 välillä. Arvon ollessa yli 0,9 mallin tarkkuus on 

erinomainen. Arvoilla 0,8–0,9 mallin tarkkuus on hyvä, arvoilla 0,7–0,8 kohtalainen ja 

alle 0,7 arvoilla huono (Swets 1988). AUC arvojen laskeminen suoritetaan IBM SPSS 19 

-ohjelmistolla. 

Optimoidun mallin hyvyyttä arvioidaan sen siirrettävyyskyvyllä kalibrointialueelta 

evaluointialueelle. Kalibrointialue sisältää koko aineistosta 70 % (n = 328) ja 

evaluointialue 30 % (n = 141) vastemuuttujista eli maakotkan reviireiden 

käytetyimmistä pesistä. Jako kalibrointi- ja evaluointialueen välillä suoritetaan itä (x) -

koordinaattien perusteella siten, että lännestä alkaen havaintoja sisällytetään 70 % 

kalibrointialueeseen. Kalibrointialue käsittää Suomen lännenpuoleisen osan ja 

evaluointialue vastaavasti itäpuoleisen osan. GAM-malli optimoidaan ensin 

kalibrointialueella, jonka jälkeen sen hyvyyttä arvioidaan siirtämällä malli evaluointi 

alueelle. Optimoidun mallin AUC-arvoja verrataan kalibrointi ja evaluointi alueen 

välillä. Tämä arviointitapa vaatii laajan määrän havaintoja sekä kalibrointi että 

evaluointi alueella (Guisan & Zimmermann 2000: 172–173). 
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Regressiomallinnuksissa esiintyy usein spatiaalista autokorrelaatiota, mikä tarkoittaa 

lähellä olevien havaintojen vaikutuksesta havaintoruutuun. Ilmiötä tapahtuu, kun 

havaintoyksiköt sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että niiden itsenäisen selitysosan oletus 

häviää (Guisan & Zimmermann 2000: 156, 177–178). Residuaalien spatiaalinen 

jakautuminen kertoo siitä kuinka hyvin malli on spatiaalisesti yhteydessä aineistoon 

(Franklin 2010: 120). Spatiaalista autokorrelaatiota voidaan tarkastella residuaalien 

jakautuneisuuden avulla Moranin I-indeksillä (Legendre & Fortin 1989: 131–132). 

Indeksin arvot sijoittuvat -1 ja 1 välille. Aineistolla on täydellinen positiivinen 

spatiaalinen autokorrelaatio arvon ollessa 1 ja vastaavasti täydellinen negatiivinen 

korrelaatio arvolla -1. Indeksiarvolla 0 aineiston spatiaalinen rakenne on satunnaista. 

Etäisyysvyöhykkeiden ulottuvuudeksi valittiin 10 km, koska tämä etäisyys ulottuu 

viereisiin reviireihin. Luokkia muodostettiin 14, jolloin analyysiin saatiin mukaan kaikki 

reviirit Suomessa, sillä suurin lähimmän reviirin välinen etäisyys on hieman alle 140 

kilometriä. 

8.3.5. Hierarkkinen ositus 

Multikollineaarisuus (eli selittävien tekijöiden keskinäinen korrelaatio) on 

monimuuttujamallinnuksessa yleinen ongelma. Ympäristömuuttujien itsenäisiä 

selitysosuuksia voidaan tarkastella hierarkkisella osituksella (HP) (Hjort & Luoto 2009: 

325). Siinä varianssit ovat ositettu niin, että jokaisen ympäristömuuttujan itsenäinen 

selitysosa voidaan arvioida. Hierarkkinen ositus huomioi ympäristömuuttujien 

keskinäiset korrelaatiot (Mac Nally 2000: 664). Pohjana multikollineaarisuuden 

poistossa on, että hierarkkinen ositus huomioi kaikki mahdolliset mallit ja niiden 

vuorovaikutussuhteet tunnistaakseen uskottavimmat ympäristömuuttujat. Näin 

saadaan selville ne muuttujat, joilla on vasteeseen merkittävin selittävä voima (Mac 

Nally 2002: 1398). 

Hierarkkisella osituksella tarkastellaan maakotkan poikastuottoon vaikuttavia tekijöitä. 

Ositus tehdään jokaiselle etäisyysvyöhykkeelle, jolloin saadaan selville myös 

mittakaavan vaikutusta maisemarakenteessa. Näitä tuloksia verrataan GAM-
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mallinnuksesta saatuihin tuloksiin ja tarkastellaan tulosten syitä. Hierarkkisessa 

osituksessa käytetään R-ohjelmiston hier.part-laajennusosaa. 

 

Kuva 5. Yhteenveto menetelmistä. Vyöhykkeet on muodostettu reviirin käytetyimmän pesän 
ympärille. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = 
avosuot, RAK = rakennetut alueet, MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = 
rinteen kaltevuuden keskihajonta. 
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9. Tulokset 

 

9.1. Aineiston kuvailu 

Aineistoa tarkastellaan aluksi visuaalisesti pesäkartalla (kuva 6). Kartan pohjalta selviää 

hyvien ja huonojen reviirien levinneisyys sekä sijoittuminen toisiinsa nähden. 

 
Kuva 6. Maakotkareviireiden levinneisyys tutkimusalueella. Ympyrät on muodostettu reviirin 
käytetyimmän pesän ympärille kuuden kilometrin säteellä. 



45 
 

Maakotkan levinneisyys painottuu Pohjois-Suomeen. Etelämpänä maan läntiset alueet 

ovat itäistä Suomea runsaammin asutetut. Hyvien ja huonojen reviirien sijoittumisessa 

toisiinsa nähden on havaittavissa alueellisia rakenteita. Reviirit ovat paikoin 

kasaantuneet poikastuoton mukaan siten, että hyvät ja huonot pesät sijaitsevat 

toisiaan lähellä, joten reviirit eivät ole jakautuneet satunnaisesti. 

Mittakaavan vaikutusta maanpeitemuuttujien ja ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien 

prosentuaalisiin osuuksiin tarkastellaan kahdella eri pylväsdiagrammilla. Kuvassa 7 

näkyy eri tarkasteltavien ympäristömuuttujien osuudet etäisyysvyöhykkeittäin hyvillä 

reviireillä ja kuvassa 8 vastaavat osuudet huonoilla reviireillä. 

 

Kuva 7. Hyvien maakotkareviireiden maanpeitemuuttujat ja ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien 
prosentuaaliset osuudet etäisyysvyöhykkeittäin. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, SEK = 
sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet ja MAAT = 
maatalousalueet. 

Hyvillä reviireillä lehtimetsien ja havumetsien osuudet kasvavat vyöhykkeen 

pienetessä. Päinvastainen trendi on havaittavissa avoimien alueiden, avosoiden, 

rakennettujen alueiden ja maatalousalueiden kohdalla. Sekametsien osuus on suurin 

2500 metrin vyöhykkeellä ja pienin 200 metrin vyöhykkeellä. 

           

LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT

6000 m 5,18 42,8 10,31 21,26 16,7 0,4 0,76

2500 m 5,96 44,62 10,36 20,5 16,54 0,18 0,21

200 m 6,66 58,04 9,72 16,32 8,39 0 0
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Kuva 8. Huonojen maakotkareviireiden maanpeitemuuttujat ja ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien 
prosentuaaliset osuudet etäisyysvyöhykkeittäin. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, SEK = 
sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet ja MAAT = 
maatalousalueet. 

Huonojen reviirien osuudet kuvatuiden ympäristömuuttujien osuuksien suhteen ovat 

eri etäisyysvyöhykkeillä samankaltaiset kuin hyvillä reviireillä. Poikkeuksena hyvien 

reviirien trendeihin on sekametsien osuuden väheneminen vyöhykekoon pienetessä. 

9.2. Korrelaatiotarkastelu 

Ennen korrelaatiotarkastelua selvitetään ympäristömuuttujien 

normaalijakaumaoletukset. Kolmogorov-Smirnov testin perusteella eri 

etäisyysvyöhykkeiden ympäristömuuttujat eivät ole normaalijakautuneita, joten 

muuttujien välisiä korrelaatioita tarkastellaan Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen kautta (taulukko 2). 

 

 

LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT

6000 m 5,39 42,45 9,99 20,34 17,63 0,44 0,79

2500 m 5,88 44,62 9,63 19,82 17,59 0,21 0,38

200 m 7,33 55,4 8,52 18,61 9,27 0,05 0,06
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Taulukko 2. Ympäristömuuttujien normaalijakaumaoletukset Kolmogorov-Smirnov testillä. Muuttuja 
on normaalijakautunut p-arvon ollessa yli 0,2. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, SEK = 
sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, MAAT = 
maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

Vyöhyke (m) LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT KORK RINNESTD 

6000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

2500 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,007 <0.001 

200 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,017 <0.001 

 

Ympäristömuuttujien väliset korrelaatiot 6000 metrin vyöhykkeellä vaihtelevat -0,608 

ja 0,779 välillä (taulukko 3), joten kaikki muuttujat otetaan mallinnukseen mukaan, 

koska korrelaatiot eivät ylitä valittua raja-arvoa (|0,8|). Selkein positiivinen korrelaatio 

(0,779) esiintyy maatalousalueiden ja rakennettujen alueiden välillä. Molemmat 

muuttujat ovat ihmistoimintaa kuvaavia. Voimakas korrelaatio näiden muuttujien 

välillä on loogista, sillä tunnusluku indikoi niiden esiintymistä yhdessä. Ihmistoimintaa 

kuvaavien muuttujien välinen korrelaatio on tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p<0,001). Maatalousalueiden ja keskikorkeuden välillä on selvä tilastollisesti erittäin 

merkitsevä negatiivinen korrelaatio (-0,608), mikä kuvastaa näiden muuttujien 

esiintymistä toisistaan etäällä. 

Rinteen kaltevuuden keskihajonta ja keskikorkeuden esiintymistä yhdessä kuvastaa 

niiden välinen selvä tilastollisesti erittäin merkitsevä positiivinen korrelaatio (0,554). 

Toisin sanoin topografista vaihtelua esiintyy korkeilla alueilla. Rinteen kaltevuuden 

keskihajonnan ja avosoiden välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä selvä 

negatiivinen korrelaatio (-0,559). Tämä indikoi avosoiden esiintymistä etäällä 

topografisesti vaihtelevista alueista. 
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Taulukko 3. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet ja tilastolliset merkitsevyydet 6000 metrin 
vyöhykkeellä. Korrelaatiokertoimet sijaitsevat alhaalla vasemmalla ja tilastollinen merkitsevyys 
ylhäällä oikealla. Kohtalainen korrelaatio (>|0,5|) on tummennettu. LEH = lehtimetsät, HAV = 
havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, 
MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

Korrelaatiomatriisi, 6000 metrin vyöhyke 

Muuttuja LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT KORK RINNESTD 

LEH   <0,001 0,379 0,056 0,414 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

HAV -0,451   0,384 <0,001 <0,001 0,006 0,006 0,062 0,001 

SEK 0,041 0,040   <0,001 0,406 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

AVOALU 0,088 -0,400 -0,308   0,001 0,026 <0,001 0,003 <0,001 

AVOS -0,038 -0,463 -0,038 -0,152   0,004 0,528 0,840 <0,001 

RAK -0,168 0,128 0,173 -0,103 -0,134   <0,001 <0,001 <0,001 

MAAT -0,278 0,128 0,249 -0,161 -0,029 0,779   <0,001 <0,001 

KORK 0,279 -0,086 -0,231 0,138 0,009 -0,481 -0,608   <0,001 

RINNESTD 0,261 0,156 -0,228 0,219 -0,559 -0,181 -0,390 0,554   

 

Vaihteluväli 2500 metrin vyöhykkeen korrelaatioissa ympäristömuuttujilla on -0,656 ja 

0,483 välillä (taulukko 4). Selvä negatiivinen ja tilastollisesti erittäin merkitsevä 

korrelaatio on rinteen kaltevuuden keskihajonnan ja avosoiden välillä. Kaikki 

ympäristömuuttujat 2500 metrin vyöhykkeellä otetaan mallinnukseen mukaan 

kaikkien korrelaatioiden jäädessä raja-arvon alle. 

Taulukko 4. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet ja tilastolliset merkitsevyydet 2500 metrin 
vyöhykkeellä. Korrelaatiokertoimet sijaitsevat alhaalla vasemmalla ja tilastollinen merkitsevyys 
ylhäällä oikealla. Kohtalainen korrelaatio (>|0,5|) on tummennettu. LEH = lehtimetsät, HAV = 
havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, 
MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

Korrelaatiomatriisi, 2500 metrin vyöhyke 

Muuttuja LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT KORK RINNESTD 

LEH   <0,001 0,014 0,170 0,009 0,002 0,004 <0,001 <0,001 

HAV -0,379   0,038 <0,001 <0,001 0,080 0,456 0,035 <0,001 

SEK 0,113 0,096   <0,001 0,049 0,022 0,056 0,779 0,051 

AVOALU 0,063 -0,462 -0,213   0,028 0,332 0,593 0,478 0,109 

AVOS -0,121 -0,469 -0,091 -0,102   0,134 0,733 0,002 <0,001 

RAK -0,144 0,081 0,106 0,045 -0,069   <0,001 <0,001 0,425 

MAAT -0,132 0,035 0,088 -0,025 -0,016 0,483   <0,001 0,002 

KORK 0,195 0,097 -0,013 -0,033 -0,140 -0,289 -0,292   <0,001 

RINNESTD 0,310 0,207 -0,090 0,074 -0,656 -0,037 -0,143 0,466   
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Pesän välitöntä ympäristöä kuvaavalla vyöhykkeellä (200 m) ympäristömuuttujien 

väliset korrelaatiot vaihtelevat -0,571 ja 0,409 välillä (taulukko 5). Havumetsien ja 

avoimien alueiden välillä vallitsee selvä negatiivinen korrelaatio (-0,571), joka on 

tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myös 200 metrin vyöhykkeellä kaikki muuttujat 

otetaan mallinnukseen mukaan. 

Taulukko 5. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet ja tilastolliset merkitsevyydet 200 metrin 
vyöhykkeellä. Korrelaatiokertoimet sijaitsevat alhaalla vasemmalla ja tilastollinen merkitsevyys 
ylhäällä oikealla. Kohtalainen korrelaatio (>|0,5|) on tummennettu. LEH = lehtimetsät, HAV = 
havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, 
MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

Korrelaatiomatriisi, 200 metrin vyöhyke 

Muuttuja LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT KORK RINNE STD 

LEH   <0,001 0,004 0,353 0,273 0,673 0,271 0,004 0,005 

HAV -0,450   0,033 <0,001 <0,001 0,860 0,137 0,004 0,026 

SEK 0,132 -0,099   0,004 0,092 0,222 0,991 0,983 0,772 

AVOALU 0,043 -0,571 -0,133   0,003 0,416 0,934 <0,001 0,484 

AVOS 0,051 -0,417 -0,078 0,137   0,978 0,043 <0,001 <0,001 

RAK -0,020 0,008 0,057 0,038 0,001   0,883 0,280 0,265 

MAAT -0,051 -0,069 0,001 -0,004 0,093 -0,007   0,059 0,065 

KORK 0,132 0,131 -0,001 -0,176 -0,275 0,050 -0,087   <0,001 

RINNE STD 0,129 0,103 -0,013 -0,032 -0,450 0,052 -0,085 0,409   

 

9.3. Kuvailevat tunnusluvut ja Mann-Whitneyn U-testi 

Tunnusluvut ja tilastollinen merkitsevyys lasketaan etäisyysvyöhykkeittäin jokaiselta 

reviiriltä. Tunnusluvut esitetään vyöhykkeittäin hyville ja huonoille reviireille erikseen. 

Mann-Whitneyn U-testillä vertaillaan hyvien ja huonojen reviirien erojen tilastollista 

merkitsevyyttä ympäristömuuttujien suhteen. 

Tunnuslukujen tarkastelun kautta 6000 metrin vyöhykkeellä keskiarvoissa eroavuutta 

on havaittavissa selkeimmin avosoiden, avoimien alueiden sekä keskikorkeuden osalta 

(taulukko 6, kuva 9 ja 10). Hyvillä reviireillä on tällä vyöhykkeellä enemmän avoimia 

alueita (erotus 0,92 %). Huonot reviirit sijaitsevat keskimäärin korkeammalla (erotus 

11,12 m) sekä avosoiden osuus on suurempi (erotus 0,93 %) verrattuna hyviin 
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reviireihin. Muiden muuttujien osalta keskiarvojen erot ovat pienempiä. Mann-

Whitney U-testi osoittaa, että hyvien ja huonojen reviirien erot ympäristömuuttujien 

suhteen eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p>0,05). 

Taulukko 6. Maakotkareviirin ympäristömuuttujien kuvailevat tunnusluvut 6000 metrin vyöhykkeellä 
sekä ruutujen välisten erojen tilastollinen testaus Mann-Whitneyn U-testillä. LEH = lehtimetsät, HAV = 
havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, 
MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

  Hyvä reviiri Huono reviiri   

Ympäristömuuttuja (6000 m) keskiarvo +/- keskihajonta (min-max) keskiarvo +/- keskihajonta (min-max) p-arvo 

LEH 5,18 +/- 8,73 (0,19-42,28) 5,39 +/- 10,05 (0,00-57,79) 0,391 

HAV 42,80 +/- 18,19 (0,08-71,33) 42,45 +/- 17,61 (0,00-75,59) 0,767 

SEK 10,31 +/- 7,11 (0,01-27,37) 9,99 +/- 6,88 (0,00-42,22) 0,722 

AVOALU 21,26 +/- 14,05 (5,00-83,66) 20,34 +/- 14,03 (4,27-94,10) 0,26 

AVOS 16,70 +/- 10,36 (1,99-49,86) 17,63 +/- 10,56 (0,16-64,49) 0,241 

RAK 0,40 +/- 0,48 (0,00-2,93) 0,44 +/- 0,60 (0,00-5,31) 0,65 

MAAT 0,76 +/- 1,46 (0,00-8,81) 0,79 +/- 1,83 (0,00-12,39) 0,297 

KORK 228,39 +/- 73,67 (57,1-397,7) 239,5 +/- 91,28 (48,9-929,0) 0,257 

RINNESTD 2,62 +/- 1,29 (0,53-6,42) 2,51 +/- 1,30 (0,53-8,07) 0,286 

 

 

Kuva 9. Maanpeitemuuttujien ja ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien keskiarvot suurimmalla 
vyöhykkeellä hyvien ja huonojen maakotkareviireiden suhteen. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, 
SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet ja MAAT = 
maatalousalueet. 

LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT

Hyvä reviiri 5,18 42,8 10,31 21,26 16,7 0,4 0,76

Huono reviiri 5,39 42,45 9,99 20,34 17,63 0,44 0,79
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Kuva 10. Keskikorkeus (KORK) ja rinteen kaltveuuden keskihajonta (RINNESTD) suurimalla 
vyöhykkeellä hyvien ja huonojen maakotkareviireiden suhteen. 

Selkeimmät erot 2500 metrin vyöhykkeellä hyvien ja huonojen reviirien välillä ovat 

keskiarvoiltaan avosoiden (kuva 11 ja taulukko 7) ja keskikorkeuden välillä (kuva 12 ja 

taulukko 7). Avosoiden osuus 2500 metrin vyöhykkeellä on suurempi kuin hyvillä 

reviireillä (erotus 1,05 %). Samoin kuin suurimmalla vyöhykkeellä, myös 2500 metrin 

vyöhykkeellä huonot reviirit sijaitsevat hyviä reviirejä keskimäärin korkeammalla 

(erotus 8,61 m). Minkään ympäristömuuttujan ero hyvin ja huonojen reviirien välillä ei 

ole tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 7. Maakotkareviirin ympäristömuuttujien kuvailevat tunnusluvut 2500 metrin vyöhykkeellä 
sekä ruutujen välisten erojen tilastollinen testaus Mann-Whitneyn U-testillä. LEH = lehtimetsät, HAV = 
havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, 
MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

  Hyvä reviiri Huono reviiri   

Ympäristömuuttuja (2500 m) keskiarvo +/- keskihajonta (min-max) keskiarvo +/- keskihajonta (min-max) p-arvo 

LEH 5,96 +/- 11,79 (0,00-62,85) 5,88 +/- 12,30 (0,00-70,31) 0,33 

HAV 44,62 +/- 20,73 (0,11-84,58) 44,62 +/- 20,45 (0,00-92,40) 0,935 

SEK 10,36 +/- 8,36 (0,00-32,94) 9,63 +/- 7,86 (0,00-49,10) 0,476 

AVOALU 20,50 +/- 15,41 (1,42-88,23) 19,82 +/- 14,20 (1,54-97,22) 0,826 

AVOS 16,54 +/- 13,42 (0,18-66,96) 17,59 +/- 13,31 (0,00-66,89) 0,239 

RAK 0,18 +/- 0,41 (0,00-3,57) 0,21 +/- 0,89 (0,00-14,96) 0,611 

MAAT 0,21 +/- 0,87 (0,00-6,92) 0,38 +/- 1,81 (0,00-23,26) 0,611 

KORK 237,8 +/- 75,34 (41,0-402,0) 246,41 +/- 83,48 (55,0-730,0) 0,386 

RINNESTD 2,82 +/- 1,56 (0,34-7,52) 2,69 +/- 1,52 (0,40-8,93) 0,346 
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Kuva 11. Maanpeitemuuttujien ja ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien keskiarvot 2500 metrin 
vyöhykkeellä hyvien ja huonojen maakotkareviireiden suhteen. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, 
SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet ja MAAT = 
maatalousalueet. 

        

Kuva 12. Keskikorkeus (KORK) ja rinteen kaltveuuden keskihajonta (RINNESTD) 2500 metrin 
vyöhykkeellä hyvien ja huonojen maakotkareviireiden suhteen. 

Eroavuutta keskiarvoissa 200 metrin vyöhykkeellä on havaittavissa etenkin 

havumetsien, sekametsien, avoimien alueiden, avosoiden ja keskikorkeuden osalta 

(taulukko 8, kuva 13 ja kuva 14). Hyvillä reviireillä on tällä vyöhykkeellä runsaammin 

havu- (erotus 2,64 %) ja sekametsiä (erotus 1,2 %) verrattuna huonoihin reviireihin. 

Huonot reviirit sijoittuvat keskimäärin korkeammille alueille (erotus 8,1 m). Huonoilla 

LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT

Hyvä reviiri 5,96 44,62 10,36 20,5 16,54 0,18 0,21

Huono reviiri 5,88 44,62 9,63 19,82 17,59 0,21 0,38
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reviireillä käytetyimpien pesien välittömässä läheisyydessä on lisäksi keskimäärin 

enemmän avoimia alueita (erotus 2,29 %) ja avosoita (erotus 0,88). Myöskään 

pienimmällä vyöhykkeellä eroavuudet hyvien ja huonojen pesien välillä 

ympäristömuuttujien suhteen eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukko 8. Maakotkareviirin ympäristömuuttujien kuvailevat tunnusluvut 200 metrin vyöhykkeellä 
sekä ruutujen välisten erojen tilastollinen testaus Mann-Whitneyn U-testillä. LEH = lehtimetsät, HAV = 
havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, 
MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

  Hyvä reviiri Huono reviiri   

Ympäristömuuttuja (200 m) keskiarvo +/- keskihajonta (min-max) keskiarvo +/- keskihajonta (min-max) p-arvo 

LEH 6,66 +/- 17,33 (0,00-91,50) 7,33 +/- 18,44 (0,00-100,00) 0,644 

HAV 58,04 +/- 29,77 (0,00-100,00) 55,40 +/- 31,74 (0,00-100,00) 0,459 

SEK 9,72 +/- 13,30 (0,00-74,24) 8,52 +/- 13,09 (0,00-83,00) 0,189 

AVOALU 16,32 +/- 20,86 (0,00-91,04) 18,61 +/- 21,93 (0,00-100,00) 0,191 

AVOS 8,39 +/- 17,59 (0,00-83,50) 9,27 +/- 17,37 (0,00-93,03) 0,155 

RAK 0,00 +/- 0,04 (0,00-0,50) 0,05 +/- 0,50 (0,00-7,43) 0,571 

MAAT 0,00 +/- 0,00 (0,00-0,00) 0,06 +/- 0,83 (0,00-13,73) 0,336 

KORK 236,3 +/- 74,2 (43,3-396,0) 244,4 +/- 82,8 (54,8-730,0) 0,4 

RINNESTD 3,37 +/- 2,49 (0,00-10,23) 2,99 +/- 2,19 (0,00-15,24) 0,175 

 

 

Kuva 13. Maanpeitemuuttujien ja ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien keskiarvot hyvillä ja huonoilla 
maakotkareviireillä pesän välitöntä läheisyyttä kuvaavalla vyöhykkeellä. LEH = lehtimetsät, HAV = 
havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet 
ja MAAT = maatalousalueet. 

LEH HAV SEK AVOALU AVOS RAK MAAT

Hyvä reviiri 6,66 58,04 9,72 16,32 8,39 0 0

Huono reviiri 7,33 55,4 8,52 18,61 9,27 0,05 0,06
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Kuva 14. Keskikorkeus (KORK) ja rinteen kaltveuuden keskihajonta (RINNESTD) 200 metrin 
vyöhykkeellä hyvien ja huonojen maakotkareviireiden suhteen. 

 

9.4. Tilastollinen mallinnus etäisyysvyöhykkeittäin 

Monimittakaavaista lähestymistapaa toteutetaan kolmen etäisyysvyöhykkeen GAM 

mallilla. Eri mittakaavan GAM-mallien selitysasteet, kalibrointi- ja evaluointialueen 

AUC-arvot sekä niiden tilastolliset merkitsevyydet on koottu taulukkoon 9. 

Taulukko 9. Eri etäisyysvyöhykkeiden mallit, selitysasteet (R
2
), oikeinluokittuneisuusarvot (AUC) 

kalibrointi sekä evaluointi alueilla ja niiden tilastolliset merkitsevyydet (P). Malleihin valikoituneet 
muuttujat on esitetty kunkin mallin alapuolella. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, AVOALU = 
avoimet alueet, AVOS = avosuot ja KORK = keskikorkeus. 

Malli R
2 

(%) AUC_CAL  Pcal AUC_EVAL Peval 

6000 m vyöhykkeen malli 2,99 0,609 0,002 0,566 0,189 

     HAV, AVOALU, KORK           

2500 m vyöhykkeen malli 0,41 0,541 0,247 0,516 0,754 

     KORK           

200 m vyöhykkeen malli 3,34 0,614 0,001 0,516 0,75 

     LEH, HAV, AVOS           
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9.4.1. GAM 6000 m 

Suurimmalla vyöhykkeellä tuotetun GAM-mallin selitysasteeksi muodostui 2,99 %. 

Optimoinnin jälkeen tähän vyöhykkeeseen vastetta jäivät selittämään kolme 

ympäristömuuttujaa: havumetsät, avoimet alueet ja keskikorkeus. Kalibrointialueen 

mallin AUC-arvoksi muodostui 0,609 eli mallin tarkkuus on huono. Malli on kuitenkin 

tilastollisesti merkitsevä p-arvon ollessa 0,002. Kalibrointialueella optimoitu malli 

antaa evaluointialueella AUC-arvon 0,566. Optimoidun mallin ympäristömuuttujien 

suhdetta vasteeseen kuvataan vastekäyrillä (kuva 15). Havumetsien yhteys vasteeseen 

kasvaa 20 prosenttiin asti, joka vähenemisen jälkeen edelleen kasvaa. Avoimien 

alueiden vaikutus kasvaa noin 50 prosenttiin asti heikosti ja tasaantuu siitä eteenpäin. 

Keskikorkeuden yhteys vasteeseen on negatiivisesti lineaarinen. 

 
Kuva 15. 6000 metrin vyöhykkeen GAM mallista tuotetut vastekäyrät A) havumetsien, B) avoimien 
alueiden ja C) keskikorkeuden esiintymisen suhteen. X-akselilla on havaitut arvot ja Y-akselilla 
optimoidun GAM mallin ennusteet ympäristömuuttujalle. Katkoviivat kuvaavat ennustettujen arvojen 
95 % luottamusväliä. 

9.4.2. GAM 2500 m 

Selitysaste tämän vyöhykkeen GAM-mallinnuksella jäi kolmesta mallista pienimmäksi 

(0,41 %). Lopulliseen malliin ympäristömuuttujista jäljelle jäi keskikorkeus. Malli ei 

pysty erottamaan hyvät ja huonot reviirit toisistaan oikeinluokittuneisuuden AUC-

arvon perusteella. Kalibrointialueella tilastollisesti ei-merkitseväksi AUC-arvoksi tuli 

0,541 ja evaluointialueella myös tilastollisesti ei-merkitseväksi arvoksi 0,516. Kuvasta 

16. nähdään, että keskikorkeuden suhde vasteeseen on negatiivisesti lineaarinen. 
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Kuva 16. 2500 metrin vyöhykkeen GAM mallista tuotetut vastekäyrä keskikorkeuden esiintymisen 
suhteen. X-akselilla on havaitut arvot ja Y-akselilla optimoidun GAM mallin ennusteet 
ympäristömuuttujalle. Katkoviivat kuvaavat ennustettujen arvojen 95 % luottamusväliä. 

9.4.3. GAM 200 m 

200 metrin GAM-mallista poistettiin kaksi ympäristömuuttujaa, rakennetut ja 

maatalous alueet, koska ne sisältävät liikaa 0-arvoja. Pienimmän vyöhykkeen malli 

selittää vaihtelusta 3,34 %, joka on kolmen eri vyöhykkeen mallista eniten. 

Optimoinnin jälkeen lopulliseen malliin vastetta jäivät selittämään lehtimetsät, 

havumetsät ja avosuot. Kalibrointialueella optimoidun mallin AUC-arvoksi tuli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä 0,614. Tilastollinen merkitsevyys poistui siirrettäessä 

malli evaluointialueelle, jossa AUC-arvo oli 0,516. Vastekäyriä tarkastelemalla (kuva 17) 

havaitaan, että optimoitu 200 metrin GAM-malli ennustaa lehtimetsien osuuksien 

lineaarista kasvua vasteeseen nähden. Havumetsien suhde vasteeseen kasvaa hieman 

alle 40 prosenttiin asti, jonka jälkeen suhde tasaantuu ja paikoin pienenee. Malli 

ennustaa avosoiden osuuden ensin pienenevän 30 prosenttiin asti, jonka jälkeen suhde 

vasteeseen kasvaa. 

 
Kuva 17. 200 metrin vyöhykkeen GAM mallista tuotetut vastekäyrät A) lehtimetsien, B) havumetsien 
ja C) avosoiden esiintymisen suhteen. X-akselilla on havaitut arvot ja Y-akselilla optimoidun GAM 
mallin ennusteet ympäristömuuttujalle. Katkoviivat kuvaavat ennustettujen arvojen 95 % 
luottamusväliä. 
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9.5. Spatiaalinen autokorrelaatio 

Spatiaalista autokorrelaatiota kuvaava Moranin I-indeksi on esitetty kuvassa 18 eri 

etäisyysvyöhykkeillä. Arvot vaihtelevat -0,051 ja 0,086 välillä.  Jokaisella 

etäisyysvyöhykkeellä on havaittavissa samankaltainen trendi. Suurin spatiaalinen 

autokorrelaatio reviireiden välillä on 10-20 kilometrin etäisyydellä jokaisella eri 

etäisyysvyöhykkeen mallilla. Arvon ollessa kuitenkin pieni (<0,1), spatiaalinen 

autokorrelaatio jää vähäiseksi. Indeksin arvot pienenevät ja tasaantuvat reviirien 

etäisyyksien kasvaessa toisiinsa nähden. Tilastollisesti merkitsevä 5 % riskirajalla oli 

vain 6000 metrin GAM mallissa 0-10 kilometrin vyöhyke.  

 
Kuva 18. Eri etäisyysvyöhykkeiden mallinnusten spatiaaliset autokorrelaatiot Moranin I-indeksillä 
ilmaistuna.  

9.6. Hierarkkinen ositus 

Hierarkkisella osituksella tarkastellaan ympäristömuuttujien suhteellisia itsenäisiä 

selitysosia. On huomioitava, että hierarkkisen osituksen selitysasteet kuvastavat vain 

sitä osaa selitetystä vaihtelusta, mitä kyseinen malli kykenee selittämään. Hierarkkista 

ositusta tarkastellaan jokaisella etäisyysvyöhykkeellä erikseen. Vyöhykekohtaisesti 
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tarkastellaan sekä kaikkien ympäristömuuttujien itsenäistä ositusta että lopullisen 

mallin muuttujien itsenäistä selitysvoimaa. 

Optimoidussa 6000 metrin mallissa selkeästi suurin suhteellinen selitysvoima on 

keskikorkeudella (~75 %) (kuva 19).  Avoimet alueet selittävät noin 22 % ja havumetsät 

noin 2 % mallin selitysasteesta. Myös kaikkien ympäristömuuttujien selitysasteita 

verratessa keskikorkeuden osuus on huomattavin (~68 %) ja toiseksi huomattavin on 

avoimet alueet (~12 %). Muiden ympäristömuuttujien suhteelliset selitysosuudet jäävät 

selkeästi pienemmiksi. Rakennettujen ja maatalousalueiden selitysosuudet ovat muita 

selvästi pienempiä (~1-2 %). 

             

Kuva 19. Optimoidun 6000 metrin GAM mallin ympäristömuuttujien itsenäiset selitysosuudet 
(vasemmalla) ja mallinnuksessa käytettyjen ympäristömuuttujien itsenäisen selitysosuudet (oikealla). 
LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, 
RAK = rakennetut alueet, MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen 
kaltevuuden keskihajonta. 

Kaikkien ympäristömuuttujien selitysosuuksia tarkastellessa keskikorkeuden osuus on 

selkeästi suurin (~49 %) (kuva 20). Seuraavaksi suurimmat selitysasteet ovat 

rakennetuilla alueilla (~22 %) ja maatalousalueilla (~13 %). Lehtimetsät selittävät noin 7 

%, muiden muuttujien selitysosuuden jäävät noin 1-3 % välille. 
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Kuva 20. 2500 metrin GAM mallinnuksessa käytettyjen ympäristömuuttujien itsenäisen 
selitysosuudet. LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, 
AVOS = avosuot, RAK = rakennetut alueet, MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja 
RINNESTD = rinteen kaltevuuden keskihajonta. 

Pienimmällä vyöhykkeellä optimoidusa mallissa havumetsien osuus on suurin (~53 %) 

(kuva 21). Avosoiden osuus on noin (~24 %) ja lehtimetsien osuus noin (~22 %). 200 

metrin vyöhykkeellä vaihtelun selitysosuudet jakaantuvat tasaisemmin muihin 

vyöhykkeisiin verrattuna. Avoimien alueiden (~28 %) ja keskikorkeuden (~24 %) 

selitysosuus on muita muuttujia suurempi. Muiden ympäristömuuttujien osuudet 

vaihtelevat noin 4-10 % välillä. 

                   

Kuva 21. Optimoidun 200 metrin GAM mallin ympäristömuuttujien itsenäiset selitysosuudet 
(vasemmalla) ja mallinnuksessa käytettyjen ympäristömuuttujien itsenäisen selitysosuudet (oikealla). 
LEH = lehtimetsät, HAV = havumetsät, SEK = sekametsät, AVOALU = avoimet alueet, AVOS = avosuot, 
RAK = rakennetut alueet, MAAT = maatalousalueet, KORK = keskikorkeus ja RINNESTD = rinteen 
kaltevuuden keskihajonta. 
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10.  Tulosten tarkastelu ja pohdinta 

 

Tutkielmalla pyrittiin selittämään maisemarakenteen vaikutuksia maakotkan 

poikastuottoon. Tulokset tukevat Pohjois-Amerikan luoteisosassa tehtyä tutkimusta, 

jossa ympäristöä kuvaavilla muuttujilla ei ollut pesintämenestykseen vaikutusta 

(McIntyre & Schmidt 2012). Leppäjärven (1997) tutkimuksessa pesän lähiympäristön 

tiestö korreloi poikastuoton kanssa positiivisesti. Menetelmät Leppäjärven 

tutkimuksessa ovat erilaiset eikä tuloksia voida pitää vertailukelpoisina tämän 

tutkimuksen tulosten kanssa.  

Maakotkareviireiden painopiste on Pohjois-Suomessa. Helon (1981: 38) mukaan 

maakotka ei voi pesiä Etelä-Suomessa sen laajan reviirivaatimuksen takia. Suomessa 

hyvien ja huonojen maakotkareviireiden levinneisyydessä on havaittavissa 

rakenteellista kasautumista. Kuvasta 5 voidaan erottaa hyvien reviirien sijoittuvan 

usein lähelle toisia hyviä reviirejä ja vastaavasti huonot reviirit keskittyvät lähelle 

toisiaan. Syytä tähän reviirien levinneisyyden spatiaaliseen rakenteeseen ei tässä 

tutkielmassa kyetä selvittämään, vaan rakenteellisuutta voi selittää jokin muu tekijä 

kuin maisemarakenne. Yksi mahdollisuus on hyvistä reviireistä kasvavien maakotkien 

paluu synnyinseuduilleen (Helo 1993: 178; Whitfield ym. 2008: 1). Tämä hypoteesi 

sisältää olettamuksen, että hyvistä reviireistä peräisin olevat poikaset omaavat myös 

hyvän poikastuoton. Helon (1981: 93-94) mukaan lisääntymisikään tulleiden 

maakotkien paluusta synnyinseuduilleen pesimään ei voida tehdä johtopäätöksiä, 

vaikka muutamia näyttöjä tästä onkin havaittu. 

10.1. Maakotkareviirien maisemarakenne 

Maisemarakennetta tarkastellaan ensin ympäristömuuttujien määrien kautta. 

Diagrammitarkastelu (kuvat 8, 10 ja 12) ja tunnusluvut (taulukot 6, 7 ja 8) osoittavat 

havumetsien olevan laajin maiseman elementti eli matriisi hyvillä ja huonoilla 

reviireillä. Codyn (1985: 6) mukaan tietty elinympäristön piirre korostuu tietyillä 
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linnuilla. Laikkuja, käytäviä ja maiseman pirstoutumista maisemarakennetta kuvaavina 

elementteinä ei ympäristömuuttujien määrän kautta voida erottaa.  

Ympäristömuuttujien eroavuuksista hyvin ja huonosti tuottavien reviirien välillä ei ole 

mikään tilastollisesti merkitsevä, mikä johtunee eroavuuksien pienuuksista. Pieniä 

eroavuuksia maisemarakenteessa kuitenkin löytyy. Prosentuaalisista osuuksista 

suurimmat erot hyvien ja huonojen reviirien välillä ovat pesän välittömässä 

läheisyydessä. Satunnaisen vaihtelun mahdollisuus 200 metrin vyöhykkeellä on 

pienemmän pinta-alan johdosta suurempaa, mikä voi selittää osuuksien suurempia 

eroja. 

Topografista vaihtelua kuvaava rinteen kaltevuuden keskihajonta oli jokaisella 

etäisyysvyöhykkeellä hyvillä reviireillä suurempaa. Tutkimusten mukaan maakotkan 

luonnollinen elinympäristö käsittää topografialtaan vaihtelevia maisemia (Sergio ym. 

2006: 38; Watson 2010: 47). Yhdenmukainen trendi löytyi myös keskikorkeuden osalta. 

Jokaisella etäisyysvyöhykkeellä huonot reviirit sijaitsivat hyviä reviireitä korkeammalla. 

10.2. Maisemarakenne poikastuottoa selittävänä tekijänä 

Poikastuottoa selittävät ympäristömuuttujat selvitetään tilastollisilla menetelmillä, 

joista tässä tutkielmassa käytettään yleistettyjä additiivisia malleja (GAM) sekä 

hierarkkista ositusta. Kolmeen eri etäisyysvyöhykkeen malliin poikastuottoa jäävät 

selittämään eri ympäristömuuttujat. 

Suurimmalla vyöhykkeellä poikastuottoa selittävät havumetsät, avoimet alueet ja 

keskikorkeus. Tutkittavan lajin elinympäristön laatuvaatimuksiin kuuluvat laajat 

erämaa-alueet (Tunturi ym. 2003: 10; Watson 2010: 48), joka Pohjois-Suomessa 

käsittää suurelta osin havumetsää (Hämet-Ahti 1988a). Avoimet alueet kuuluvat 

maakotkan saalistusympäristöön (Génsbøl & Koskimies 1995: 181) ja luonnolliseen 

elinympäristöön kuuluu yleensä korkeampia alueita (López-López ym. 2007: 213), jotka 

mahdollistavat laajojen alueiden tähystämisen (Mearns & Newton 1988: 914; Martinez 
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ym. 2003: 25). Maakotkan elinympäristön laatuvaatimuksiin ja ekologiaan verraten 

ympäristömuuttujat 6000 metrin GAM-mallissa ovat realistiset. Hierarkkisella 

osituksella selviää, että keskikorkeuden suhteellinen selitysvoima on GAM-mallin 

selitysasteeseen selkeästi suurin niin optimoituun malliin valikoituneiden 

ympäristömuuttujien osalta kuin kaikkien ympäristömuuttujien mukana ollessa. 

Avoimien alueiden suhteellinen selitysvoima on toiseksi suurin, mikä tukee GAM-

malliin valikoituneiden ympäristömuuttujien realistisuutta. 

Maakotkareviirin ydinaluetta kuvaavalla 2500 metrin vyöhykkeellä GAM-malliin 

poikastuottoa jää selittämään keskikorkeus. Muuttujien itsenäisiä selitysosia 

tarkastelemalla keskikorkeus selittää selvästi eniten siitä vaihtelusta mitä GAM malli 

selittää. 

Pesän välitöntä läheisyyttä kuvaavassa GAM-mallissa poikastuottoa selittää 

lehtimetsät, havumetsät ja avosuot. Maakotka rakentaa pesänsä yleensä 

mäntymetsään vaaran rinteelle tai soiden läheisyyteen (Nironen ym. 1993: 6; Below & 

Ollila 2000: 65), mikä tukee havumetsien ja avosoiden valikoitumista GAM-malliin. 

Lehtimetsien valikoitumista GAM-malliin ei löydy teoreettista perustaa. Optimoituun 

GAM malliin valikoituneista ympäristömuuttujista selkeästi suurin suhteellinen 

selitysosuus on havumetsillä. Kaikkien ympäristömuuttujien suhteellista selitysosaa 

tarkastelemalla huomataan, että avoimet alueet, keskikorkeus ja rinteen kaltevuuden 

keskihajonta selittävät GAM-mallin selitysosasta eniten. Tjernbergin (1983a: 154) 

mukaan topografialla on suora vaikutus maakotkan pesäpaikan valintaan. Keskikorkeus 

ja rinteen kaltevuuden keskihajonta kuvastavat yhteyttä maakotkan mieltymykseen 

nähdä pesältä laaja alue (Boeker & Ray 1971: 465; Helo 1981: 41). Avoimien alueiden 

suuri määrä pesän välittömässä läheisyydessä lisää näkyvyyttä pesältä. Maakotkan 

ihmistoiminnan välttely ja reviirin sijoittuminen rauhallisille seuduille kuvastuu 

rakennettujen alueiden ja maatalousalueiden jäämisenä mallinnuksesta 200 metrin 

vyöhykkeellä pois, koska näiden ympäristömuuttujien osuudet olivat tällä vyöhykkeellä 

vähäiset. Avoimien alueiden ja keskikorkeuden poisjäämiseen optimoidusta GAM-
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mallista ei korrelaatiomatriisi anna selitystä, koska näiden ympäristömuuttujien välillä 

ei ole multikollineaarisuutta. 

Selitysasteet jokaisen vyöhykkeen GAM-mallissa olivat hyvin alhaiset vaihdellen 0,41 ja 

3,34 prosentin välillä. Tämä tarkoittaa, että malli kykenee selittämään aineiston 

vaihtelua huonosti. Mallien alhaista selitysastetta ennakoivat muuttujien välisten 

tilastollisten merkitsevyyksien tarkastelu Mann-Whitneyn U-testillä, jonka mukaan 

minkään ympäristömuuttujan ero hyvien ja huonojen reviireiden suhteen ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Tilastolliseen merkitsevyyteen vaikuttaa ympäristömuuttujien 

keskiarvojen pienet erot hyvien ja huonojen reviireiden suhteen. 

Jokaisen vyöhykkeen GAM-mallien alhaiset AUC-arvot kalibrointialueella kuvastavat 

huonoa kykyä erotella hyvät ja huonot reviirit toisistaan. Syitä mallin huonoon 

oikeinluokituskykyyn voidaan etsiä ympäristömuuttujien pienistä eroista hyvillä ja 

huonoilla reviireillä. Mallien siirrettävyyskykyä kuvaavat AUC-arvot olivat myös huonot. 

Malleista ei voida tämän mukaan tehdä yleistyksiä maakotkan poikastuottoon 

vaikuttavista tekijöistä maisemarakenteessa. 

Seoanen ym. (2004) mukaan elinympäristöjen mallinnuksessa kasvillisuudella on 

topografiaa suorempi yhteys vasteeseen. Tässä tutkimuksessa topografisista 

muuttujista keskikorkeus kuitenkin korostui vastetta selittävänä tekijän etenkin 6000 ja 

2500 metrin vyöhykkeellä sen itsenäisen suhteellisen selitysosan ollessa näillä 

vyöhykkeillä selkeästi suurin. 

Maakotka vaatii suuren kokonsa takia saalistukseen avoimia alueita (Helo 1981: 95). 

Saalistusalueiden määrän voi tämän perustella olettaa hyvillä reviireillä olevan 

suurempi. Tunnuslukuja ja diagrammeja tarkastelemalla nähdään kuitenkin, että 

huonoilla reviireillä avosoita on jokaisella etäisyysvyöhykkeellä enemmän. Toisaalta 

6000 ja 2500 metrin vyöhykkeellä avoimien alueiden osuudet hyvällä reviireillä ovat 

suurempia.  
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10.3. Mittakaavan vaikutus 

Biologiset vuorovaikutussuhteet tapahtuvat eri mittakaavoissa, jolloin yhtä oikeaa 

mittakaavaa ei ole olemassa (Turner ym. 2001: 26, 38). Monimittakaavaista 

lähestymistapaa on korostettu etenkin lintujen elinympäristöön liittyvissä 

tutkimuksissa (Jokimäki & Huhta 1996: 98), sillä mittakaava lisää ilmiön ymmärrystä 

(Turner ym. 1989a; Wiens 1989: 385; Danielson 1992: 409; Gustafson 1998: 153; 

Turner 2001: 38). 

Mittakaavaa vaihtaessa GAM-malleissa poikastuottoa jäävät selittämään erilaiset 

ympäristömuuttujat. Tämä on todettu myös muissa tutkimuksissa (Jokimäki & Huhta 

1996; Westphal ym. 2003; Pearson ym. 2004). GAM-mallien selitysasteet ja kyky 

erotella hyvät ja huonot reviirit vaihtelevat eri mittakaavatasoilla. Hierarkkisen 

osituksen kautta selviää myös suhteellisten selitysosien vaihtuminen eri 

ympäristömuuttujilla mittakaavaa muutettaessa. 

Tunnusluvut (taulukot 6, 7 ja 8) ja pylväsdiagrammit (kuvat 7 ja 8) osoittavat, että 

maisemarakenne muuttuu mittakaavan muuttuessa. Selkein ero on havumetsien 

kohdalla, 200 metrin vyöhykkeellä havumetsien osuus kasvaa selkeästi 2500 ja 6000 

metrin vyöhykkeisiin nähden. Trendit ovat samankaltaiset hyvillä ja huonoilla 

reviireillä, jolloin samalla etäisyysvyöhykkeillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. On 

muistettava, että tunnusluvuilla ja diagrammeilla kuvataan ilmiö, eikä sillä voida 

selittää poikastuottoa.  

10.4. Virhelähteet 

Optimoituun malliin voi jäädä selittäviä muuttujia, joilla ei ole vasteeseen vaikutusta. 

Syynä voi olla muiden muuttujien välinen keskinäinen vahva korrelaatio, jolloin ne ovat 

optimoinnissa jääneet mallinnuksesta pois (Mac Nally 2002: 1398). 

Korrelaatiotarkastelu kuitenkin osoittaa, että kohtalaista (>|0,5|) korrelaatiota eri 
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etäisyysvyöhykkeillä ympäristömuuttujien väillä oli vähän, eikä raja-arvon (|0,8|) 

ylittävää korrelaatiota ollut ollenkaan. 

Lajin kannalta tärkeiden vastetta selittävien muuttujien valitseminen on 

mallinnuksessa keskeistä (Guisan & Zimmermann 2000). Tässä työssä selittävinä 

muuttujina käytettiin absoluuttisia määriä prosentteina, metreinä ja asteina. 

Aiemmissa mallinnustutkimuksissa maisemarakennetta on kuvattu kytkeytyneisyyden 

kautta (Heikkinen ym. 2005; Virkkala ym. 2005; Ponnikas 2014). Keskeisten 

maanpeitettä kuvaavien ympäristömuuttujien kytkeytyneisyysarvojen mukana olo 

vastetta selittävinä tekijöinä olisi voinut tuoda tässä tutkimuksessa toisenlaisia 

tuloksia. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan lehtimetsien, havumetsien ja 

kallioiden kytkeytyneisyys ei ole keskeisimpiä maakotkan elinympäristöä selittäviä 

tekijöitä (Ponnikas 2014). Maanpeitteen kytkeytyneisyyden pois jättämistä 

mallinnuksesta ympäristömuuttujana tukee Jokimäen ja Huhdan (1996) tutkimus, 

jonka mukaan lintujen elinympäristössä kasvillisuuden koostumus on metsän 

rakenteellisia piirteitä tärkeämpää.  

Maakotkan poikastuoton raja-arvon päättämisessä ei ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa. 

Korkeampi raja-arvo erottaa hyvät reviirit poikastuotoltaan selkeämmin huonoista 

reviireistä. Mann-Whitneyn U-testillä selviää, että suurimmalla vyöhykkeellä raja-arvon 

ollessa 0,7 hyvien ja huonojen reviirien erot ympäristömuuttujien suhteen eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä. Raja-arvon muuttamisella ei ollut myöskään selvää mallin 

selityskykyä lisäävää vaikutusta. 

Poikastuottoon vaikuttaa useita eri tekijöitä, joita tässä tutkielmassa ei ole huomioitu. 

Vastemuuttujaksi valittiin maakotkareviirin käytetyin pesä, johon reviirin poikastuotto 

sidottiin. Tämä aiheuttaa virhettä, koska käytännössä poikastuotto useilla reviireillä 

jakaantui vaihtopesien kesken. Poikastuottoa selittävät ympäristömuuttujat selittävät 

siis stabiilia kohtaa reviirillä. Todellisuudessa reviirin maisemarakenne vaihtuu aina 

pesäpaikan vaihtuessa etenkin 200 metrin vyöhykkeellä. Vastemuuttujien ympärille 

muodostetut säännönmukaiset vyöhykkeet poikkeavat todellisesta maakotkan 
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reviirirajoista, sillä reviirien muotoon vaikuttavat topografia, vallitsevat sääolosuhteet, 

saaliseläinten tiheys ja levinneisyys sekä vierekkäiset maakotkareviirit (McGrady ym. 

2002; McGrady ym. 1997). Tässä tutkimuksessa reviirien vyöhykkeet menivät usealla 

alueella limittäin, mikä ei vastaa todellisuutta, koska reviiriään puolustava maakotka ei 

hyväksy muita maakotkia reviirillään (Helo 1981: 53–54).  

Häirintä vaikuttaa negatiivisesti maakotkan poikastuottoon (Helo 1981; Watson & 

Whitfield 2002: 42). Maisemarakennetta tarkasteltaessa tämä tekijä aiheuttaa 

virhettä. Arvailujen varaan jää moniko huono reviiri olisi tässä tutkimuksessa ollut hyvä 

reviiri ilman häirinnän vaikutusta. Todellista poikastuottoa vääristää lisäksi reviirillä 

olevat pesät, joita ei Metsähallituksella ole tiedossa. Vastemuuttuja-aineistosta selviää 

useiden reviirien kohdalla, että reviirillä pesii maakotkapari, mutta pesäpaikkaa ei 

tiedetä. Tämän perusteella voidaan olettaa useiden reviirien kohdalla todellisen 

poikastuoton olevan suurempi kuin tässä tutkimuksessa laskettu poikastuotto. 

Myöskään bioottisia vuorovaikutussuhteita, kuten kilpailun merkitystä ei ole 

huomioitu. Nämä vaikuttavat lajin elinkykyyn ja käyttäytymiseen (Pearson & Dawson 

2003: 363–364). 

Spatiaalisen ja temporaalisen prosessien luonteen ymmärtäminen on tärkeä osa 

tutkimusta (Turner 1989a: 250). Mallinnuksessa on huomioitava, että lajeihin ja 

ympäristöön liittyvä tieto on rajoittunut spatiaalisesti ja temporaalisesti, jolloin 

mallinnustulokset ovat sidoksissa tietojen keräämisen aikaiseen tilaan (Guisan & 

Thuiller 2005: 997). Tässä tutkielmassa ympäristömuuttuja-aineisto käsittää vuotta 

2006 kuvaavan maanpeitteen tilan Suomessa sekä topografista vaihtelua kuvaavat 

ympäristömuuttujat. Temporaalinen ajanjakso käsittää reviirikohtaiset 

havaintovuodet, jotka ajoittuvat vuosien 1980–2012 välille. Maisemarakenne muuttuu 

temporaalisessa mittakaavassa (Forman & Gordon 1986: 11) aiheuttaen tämän 

tutkielman valossa virhettä. Ympäristömuuttujista maanpeitettä ja ihmistoimintaa 

kuvaavat muuttujat ilmentävät maisemarakenteen tilaa vuonna 2006, mutta 

poikastuotto muodostuu laajemmalta temporaaliselta mittakaavalta. 
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Maisemarakenteen muuttumisen johdosta maakotkaparin reviirin valinnan perusteista 

ei voida tehdä johtopäätöksiä, koska maakotka paikkauskollisena lintuja pysyy reviirillä 

vaikka maisemarakenne muuttuukin. Watson ja Whitfield (2002: 44) toteaakin 

maankäytön muutosten tapahtuvat yleensä hitaasti, jolloin niiden seurauksia 

maakotkan populaatioihin on vaikea mitata ja tarkkaa kausaalista yhteyttä on vaikea 

havaita.  

Hakkuuaukeilla maakotkan elinympäristössä on merkitystä pesäpaikkoina ja 

saalistusalueina. Maakotkan on todettu käyttävän siemenpuita pesäpuinaan ja 

hakkuuaukeat ovat avointa saalistusmaastoa (Helo 1981). CORINE2006-aineistossa 

hakkuuaukeita ei ole digitoitu, joten mallinnuksessa käytetyt ympäristömuuttujat eivät 

vastaa luonnollisessa ympäristössä vallitsevaa maisemarakennetta ja maakotkan 

elinympäristöä. 

Tilastollisessa mallinnuksessa selittävien tekijöiden välillä esiintyy usein 

multikollineaarisuutta. Joidenkin muuttujien voimakkaista keskinäisistä korrelaatioista 

johtuen, niiden selitysvoima voi kasvaa ja suunta voi muuttua vasteeseen nähden. 

Multikollineaarisuuden ongelmaa tarkasteltiin hierarkkisella osituksella, josta 

huomattiin varsinkin 200 metrin vyöhykkeen optimoidun GAM-mallin poikkeavan 

ympäristömuuttujien itsenäisistä suhteellisista selitysosista. Tämän perusteella ainakin 

200 metrin vyöhykkeen mallin ympäristömuuttujissa on multikollineaarisuutta. 

Vaikka Krebsin (2009: 70) mukaan elinympäristön erilaisuuden arvellaan näyttäytyvän 

linnuille samalla tavalla kuin ihmisille, emme voi varmuudella sanoa mitä kriteereitä 

petolinnut käyttävät valitessaan elinympäristöään ja mitä maiseman elementtejä 

maakotka pitää itselleen tärkeänä. Jokainen kokeellinen tutkimus pohjautuu aina 

rajalliseen määrään lajiin vaikuttavia tutkittavia muuttujia (Hanski 2007: 201). 

Tilastollisten testausten ja visuaalisen sekä empiirisen tarkastelun kautta voimme 

tehdä luokitteluja, todennäköisyyksiä ja selvittää esimerkiksi metsätyyppien määriä tai 

olettamuksia maisemarakenteen vaikutuksista, mutta varmuudella emme pysty edellä 

mainittuja seikkoja toteamaan tai todentamaan.  
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Tutkimuksen tekijänä on aina ihminen, jolloin inhimillisten virheiden ja 

subjektiivisuuden myötä virheiden mahdollisuus tutkimuksen eri vaiheissa tulee 

huomioida. Etenkin suurten aineistojen käsittelyssä kirjaamisvirheiden mahdollisuus 

kasvaa. Virhettä on voinut syntyä aineiston luokittelussa, kuten poikastuoton 

laskemisen yhteydessä. 

 

11.  Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää maisemarakenteen vaikutus maakotkan 

poikastuottoon, jota tutkittiin kolmen tutkimuskysymyksen kautta: 1) Eroavatko hyvin 

ja huonosti tuottavien maakotkan reviireiden maisemarakenne toisistaan? 2) Mitkä 

ympäristömuuttujat selittävät maakotkan poikastuottoa? 3) Miten maisemarakenteen 

spatiaalinen mittakaava vaikuttaa poikastuottoon? 

Ennen tutkimuskysymyksiin vastaamista tarkasteltiin maakotkan levinneisyyttä 

Suomessa hyvien ja huonojen reviireiden suhteen. Tämän mukaan reviireiden 

sijoittumisessa toisiinsa nähden havaittiin spatiaalista rakenteellisuutta. Hyvät reviirit 

sijoittuivat paikoin toistensa läheisyyteen. 

Ympäristömuuttujien erot maisemarakenteessa olivat pienet hyvin ja huonosti 

tuottavien reviireiden välillä. Tätä kuvastaa myös se, että riippumatta 

etäisyysvyöhykkeestä minkään ympäristömuuttujan ero hyvien ja huonosti tuottavien 

reviireiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Suurimmat erot olivat 200 metrin 

vyöhykkeellä, johtuen luultavasti pienen pinta-alan myötä satunnaisvaihtelun 

mahdollisuuden kasvusta. 

GAM-mallinnuksella selvitettiin mitkä ympäristömuuttujat selittivät poikastuottoa eri 

etäisyysvyöhykkeillä. Maakotkareviirin kokonaispinta-alaa kuvaavalla 6000 metrin 

vyöhykkeellä poikastuottoa selittivät havumetsät, avoimet alueet ja keskikorkeus. 
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Reviirin ydinalueella eli 2500 metrin vyöhykkeellä poikastuottoa selitti keskikorkeus. 

Pesän välittömässä läheisyydessä eli 200 metrin vyöhykkeellä poikastuottoa jäi 

selittämään lehtimetsät, havumetsät ja avosuot. 

Hierarkkisella osituksella tarkasteltiin ympäristömuuttujien itsenäisiä suhteellisia 

selitysosia vasteeseen. Optimoidussa 6000 metrin GAM-mallissa poikastuottoa 

suhteellisesti selvästi eniten selitti keskikorkeus. Kaikkien ympäristömuuttujien 

suhteellisista selitysosista keskikorkeuden osuus oli selvästi suurin. Keskikorkeuden 

suhteellinen selitysvoima oli suurin myös 2500 metrin vyöhykkeellä. Seuraavaksi 

suurimmat olivat ihmistoimintaa kuvaavien muuttujien suhteelliset selitysvoimat. 

Optimoidussa 200 metrin GAM-mallissa poikastuottoa selvästi suhteellisesti eniten 

selittivät havumetsät. Kaikkien ympäristömuuttujien suhteellisia selitysosia 

vertaamalla avoimet alueet (~28 %) ja keskikorkeus selittivät (~24 %) poikastuottoa 

eniten. Mittakaavan vaikutus poikastuottoon korostui poikastuottoa selittävien 

ympäristömuuttujien vaihtumisella mittakaavaa muuttaessa. 

Tämä tutkielma osoittaa selkeästi, että Suomessa maisemarakenteella maakotkan 

poikastuottoon ei ole merkitystä. Perusteluina tälle voidaan erotella kolme seikkaa, 

jotka tässä tutkielmassa havaittiin. Ensiksi ympäristömuuttujien erot hyvin ja huonosti 

tuottavien reviireiden välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Toiseksi GAM-

mallien selitysasteet olivat alhaiset ja kolmanneksi, jokaisen vyöhykkeen GAM mallilla 

oli huono kyky erotella reviirit poikastuoton perusteella toisistaan. 
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Kiitokset 

 

Tutkielman tekeminen toi mukanaan onnistumisen elämyksiä ja sopivaa aivojumppaa. 

Ilman tukea ja ohjausta tutkielma olisi tuonut päälakeeni myös ennenaikaisia harmaita 

hiuksia. Siispä haluan kiittää muutamia tahoja.  

Työni ohjaajina toimivat professori Jan Hjort Oulun yliopiston maantieteen laitokselta 

ja ylitarkastaja Tuomo Ollila Metsähallitukselta. Jan ideoi tutkielman toteutusta, antoi 

asiantuntevia kommentteja ja ohjasi tutkielmaa ratkaisevasti eteenpäin. Suuret 

kiitokset Jan. Tutkielman aiheen sain Tuomolta, jolta myös sain tukea etenkin työn 

alkuvaiheessa. Kiitos kuuluu myös Tuomolle. 

Kiitokset haluan osoittaa myös kanssaeläjille. Opiskelukaverini toivat erinomaista 

vastapainoa opintojen ja tämän tutkielman tekemisen aikana. Keventävät keskustelut 

avarsivat silmiäni näkemään myös opintojen ja tutkielman ulkopuolelle. Suurin tuki on 

tullut rinnaltani. Kiitokset sinulle Ninni. 

Suomen luonnonsuojeluliitto tuki rahallisesti tutkielman toteutuksessa. Kiitokset 
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