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1. JOHDANTO
Ihmisen toiminta on muokannut maapallon pintaa. Tästä ilmeinen esimerkki ovat kaupungit. Kun kaupunkia rakennetaan, kasvillisuutta poistetaan ja maapinta peitetään teillä
ja muilla rakennelmilla. Myös ihmiset, asuminen, teollisuus ja liikenne muuttavat ympäristöä. Lämpöenergian varastoitumisen ja ihmistoiminnasta aiheutuvan lämmöntuoton
seurauksena ilman lämpötilat ovat korkeampia kaupunkien keskustoissa kuin niiden
reuna-alueilla ja ympäröivillä maaseuduilla. Myös erilainen evaporaation määrä kaupungeissa ja maalla vaikuttaa lämpötiloihin (Oke 1973, Landsberg 1981). Tätä kutsutaan kaupungin lämpösaarekeilmiöksi (jatkossa lämpösaarekeilmiö). Lämpösaarekeilmiöllä on merkittäviä taloudellisia seurauksia. Korkeammat lämpötilat kaupungeissa
vaativat enemmän ilmastoinnin käyttöä ja lisäävät sähkönkulutusta etenkin kesäisin. Jos
tämän energian tuottamiseen käytetään fossiilisia polttoaineita, tämä johtaa yhä suurempiin hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta ilmansaasteiden lisääntymiseen (Akbari
ym. 2005). Jotta voitaisiin vähentää lämpösaarekeilmiön laajuutta sekä voimakkuutta,
kaupunkialueille on alettu istuttamaan enemmän kasvillisuutta sekä käyttämään heijastavia pintoja, kuten betonia ja kirkkaita kattomateriaaleja, jotka heijastavat auringon
lämpöenergiaa takaisin avaruuteen (Akbari & Kurn ym. 1997: 139–148).
Luke Howardia voidaan pitää ensimmäisenä lämpösaarekeilmiön tutkijana. Hän
havaitsi 1800-luvun alussa tutkiessaan Lontoon ilmastoa, että ilman lämpötilat ovat öisin suurempia kaupungin keskustassa kuin sitä ympäröivällä maaseudulla (Howard
1833). Hän ei kuitenkaan nimennyt ilmiötä, vaan ilmiö sai myöhemmin nimen lämpösaarekeilmiö (urban heat island effect, UHI). Hänen tekemäänsä tutkimusta pidetäänkin pioneeritutkimuksena kaupunki-ilmaston saralla. Lämpösaarekkeella (heat island)
voidaan myös tarkoittaa mitä tahansa aluetta, joka on ympäristöään lämpimämpi. Tässä
pro gradu -työssä keskityn kuitenkin nimenomaan kaupunkien lämpösaarekeilmiöön. Se
on selkeä ja hyvin dokumentoitu esimerkki ihmisen toiminnan aiheuttamasta ilmaston
muokkauksesta, jolla on vaikutuksia niin ilmastollisesti, biologisesti kuin taloudellisestikin. Koska urbaanit alueet kasvavat koko ajan, ilmiön syiden selvittäminen sekä tietouden siirtämiseen urbaaniin suunnitteluun ja rakentamiseen on tärkeää (Yow 2007:
1227).
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Lämpösaarekeilmiön tutkimuksella pyritään yleensä selvittämään sitä, mitkä eri tekijät
vaikuttavat kaupungin pienilmaston syntyyn. Tutkimuksissa käytettävä lämpötilaaineisto on usein kerätty paikallaan olevista mittauspisteistä (esim. Hinkel 2003, Hjort
ym. 2011) tai kuljetettavien lämpömittarien avulla (esim. Yamashita 1996). 2000luvulta alkaen myös kaukokartoituksen avulla on voitu tutkia kaupunkien ilmastoa
(esim. Voogt & Oke 2003). Lämpösaarekeilmiön tutkimiseen käytetään usein erilaisia
tilastollisia mallinnuksia. Niillä voidaan tehokkaasti ja edullisesti tutkia sitä, miten eri
tekijät yhdessä vaikuttavat ilman lämpötilan vaihteluun kaupunkialueilla. Erilaisten
mallinnuksien avulla voidaan päästä hyvään ennustuskykyyn silloinkin, kun otoskoko
on pieni (esim. Hjort ym. 2011). Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkien
suunnittelussa.
Kaupunkien lämpösaarekeilmiön tutkimus on ollut viime aikoina hyvin suosittua
ja sitä on tutkittu myös Suomessa esimerkiksi Turussa (Suomi 2005, Suomi & Käyhkö
2012, Hjort ym. 2011), Oulussa (esim. Kananen 2011, Hara & Autio 2006) ja Helsingissä (Fogelberg ym. 1973, Drebs 2011). Kaupunki-ilmastoon vaikuttavat tekijät ovat
tulleet yhä tärkeämmiksi muun muassa ilmastonmuutoksen takia. Ilmastonmuutoksen
takia kesän lämpöaallot lisääntyvät ja ne voivat myös tulla yhä voimakkaammiksi ja
pidempikestoisiksi (Meehl & Tebaldi 2004). Lämpöaallot johtavat myös suurempaan
kuolevuuteen etenkin matalilla leveysasteilla (esim. Conti ym. 2005, Johnson & Wilson
2009). Toisaalta lämpösaarekeilmiö ja sen vaikutukset kaupungin pienilmastoon tulevat
tulevaisuudessa korostumaan yhä lisääntyvän kaupungistumisen myötä. Jo nyt puolet
maailman ihmisistä asuu kaupungeissa ja noin 30 vuoden sisällä jopa kaksi kolmasosaa
maapallon ihmisistä tulee asumaan niissä (UNPF 2011). Siten kaupunki-ilmaston erityispiirteiden ymmärtäminen ja tietojen soveltaminen kaupunki-suunnitteluun tulee
olemaan tärkeässä asemassa. Lämpösaarekeilmiön ymmärtäminen on tärkeää myös korkeilla leveysasteilla, sillä vaikka se vähentää lämmitystarvetta talvisin, se lisää ilmastoinnin ja jäähdytyksen tarvetta kesäisin etenkin kaupunkien keskustojen alueella (Watkins ym. 2007: 86).
Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on tutkia Oulun lämpösaarekeilmiötä kesän
2014 aikana heinä- ja elokuussa. Maantieteellisesti aihe sijoittuu luonnonmaantieteen
alueelle ja siinä erityisesti klimatologiaan. Lämpötilamittauksista saatavan aineiston ja
ympäristömuuttujien tilastollisen mallintamisen avulla pyrin selvittämään:
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1. Mikä on lämpösaarekeilmiön maksimivoimakkuus Oulussa mittausajankohtina?
2. Minkä kokoinen etäisyysvyöhyke on optimaalinen eri ympäristömuuttujille tilastollisiin mallinnuksiin?
3. Millä ympäristömuuttujalla on suurin itsenäinen vaikutus hierarkkisessa
osituksessa?
4. Mitkä ovat merkittävimmät lämpösaarekeilmiön voimakkuuteen vaikuttavat ympäristötekijät lineaarisessa regressiomallissa?
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2. KAUPUNKI VAIKUTTAA PIENILMASTOONSA
Kaupungin asukkaista ja ympäristön muokkauksesta johtuen kaupungeissa on monella
lailla omalaatuinen ilmasto. Chandler (1965) jakoi kaupunki-ilmastoon vaikuttavat tekijät kolmeen pääelementtiin: alueen yleiseen ilmastoon, paikalliseen morfologiaan ja
ihmisten aiheuttamiin ympäristönmuutoksiin kuten rakennukset ja tiet. Kaupunkiilmastoon vaikuttavat myös sääolosuhteet kuten pilvisyys ja tuulen nopeus sekä näistä
johtuvat maanpintainversiot.

2.1. Lämpösaarekeilmiö kaupunkiympäristöissä
Kaupunkimaisten alueiden lämpösaarekeilmiö on ilmiö, jossa ilman lämpötila kaupungin keskustassa on jopa useita asteita lämpimämpi kuin kaupunkia ympäröivillä esikaupunkialueilla ja maaseudulla. Lämpösaarekkeen intensiteetti voidaan laskea kaavalla
ΔTu-r, jossa T = lämpösaarekkeen intensiteetti, u = kaupunkialueen lämpötila ja r = maaseudun lämpötila (Oke 1987: 298). Lämpösaarekeilmiö voi aiheuttaa jopa 12 °C lämpötilaeron kaupungin ja maaseudun välille (Oke 1987: 291). Kuvassa 1 on esitetty kaupungin lämpösaareke, jossa on jaoteltu kaupunki erilaisiin luokkiin. Lämpötilat ovat
korkeimpia kaupungin keskustassa, joita seuraavat kaupunkimaiset asuinalueet ja esikaupunkialueet. Viileimpiä ovat puistot ja maaseutualueet. Lammen kohdalla on nähtävissä veden tasoittava vaikutus lämpötilaeroihin. Myös puiston kohdalla huomaa avoimien kasvillisuusalueiden viilentävän vaikutuksen. Lämpösaarekeilmiö on parhaiten
havaittavissa yöllä, koska kaupungin materiaalit varastoivat hyvin lämpöä itseensä ja
maaperään päivän aikana ja lämpöä vapautuu yöllä kaupungin rakenteista ilmaan (Oke
1987: 288). Kuvasta voidaan huomata, että päivällä pintojen lämpötilat vaihtelevat suuresti ja ne ovat huomattavasti korkeampia kuin ilman lämpötilat. Tämä selittyy sillä, että
aurinko lämmittää ensin pintoja, jonka jälkeen lämpö siirtyy ilmaan. Yöllä pintojen ja
ilman lämpötilaerot tasoittuvat, kun aurinko ei enää lämmitä. Välillä etenkin päivisin
kaupunki voi olla myös ympäröiviä maaseutuja kylmempi. Tällöin puhutaan kylmäsaarekkeesta (urban cold island) (Oke 1987: 291, Chandler 1965: 151). Esimerkiksi Steinecke (1999:4159) huomasi tutkiessaan Islannin Reykjavikin lämpösaarekeilmiötä, että
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auringon matala säteilykulma ja meri lähellä kaupungin keskustaa saavat päivisin usein
aikaan kaupunkiin kylmäsaarekkeen.

Kuva 1. Kaupungin lämpösaarekeilmiö. Suurimmat lämpötilat ovat kaupungin keskuksen alueella
ja lämpötila laskee kaupungista poispäin mentäessä. Lämpösaarekeilmiö on parhaiten havaittavissa yöllä (EPA 2009, tekijän muutoksin).

2.1.1. Urbaani rajakerros ja urbaani latvuskerros
Ilmaston tutkimuksessa troposfääri jaetaan planetaariseen rajakerrokseen (PBL) ja sen
yläpuolella olevaan vapaaseen ilmakehään. Se osa ilmakehästä, jossa havaitaan maanpinnan aikaansaamaa turbulenssia, on rajakerros. Rajakerros voidaan jakaa kahteen
pääosaan, joista ylempänä on sekoituskerros ja alempana useampaan sisäluokkaan jakautuva pintakerros. Pintakerros jakautuu laminaariseen rajakerrokseen (laminar boundary layer) ja rosoisuuskerrokseen (roughness layer) (Oke 1987: s. 4-6). Kaupunkialueiden urbaani rajakerros (UBL, urban boundary layer) eroaa hieman edellä esitetystä
yleisestä rajakerrosluokittelusta. Kaupungeissa rakennetut pinnat muuttavat huomattavasti rajakerroksen säteily-, lämpö- ja kosteusoloja, sekä aerodynaamisia ominaisuuksia.
Rajakerroksen korkeus riippuu maanpinnan ilman sekoittumisesta ja se voi ulottua yhdestä kahteen kilometriin. Urbaaninlatvustokerroksen korkeus (urban canopy layer,

10

UCL) jää hieman kaupungin kattotasojen alapuolelle. Näihin katukuiluihin muodostuu
oma mikro-tason ilmasto ja myös lämpösaarekeilmiö on siten urbaanin latvuskerroksen
piirre (Oke, 1987: s. 274).

2.2. Kaupunki-ilmaston syntyyn vaikuttavat tekijät
Kuvassa 2 on esitetty syitä lämpösaarekeilmiön syntymiseen kaupungeissa. Pääsyinä
voidaan pitää auringon lämpöenergian varastoitumista kaupunkimaisiin materiaaleihin,
ihmisen toiminnasta aiheutuvaa lämpöä sekä evaporaation erilaista määrää kaupungeissa ja maaseudulla, jotka tulevat esille lähes kaikissa lähteissä. Lisäksi usein mainitaan
erilaiset kaupungin rakenteeseen liittyvät piirteet, kuten säteilyn uudelleen heijastuminen ja sky view faktori (SVF) (esim. Oke 1982: 17). Myös kaupungin koolla, paikallisilla piirteillä ja sääolosuhteilla on vaikutus kaupungin ilmastoon.

KAUPUNGIN ERITYISPIIRTEET

MUUTOS ENERGIATASAPAI-

KAUPUNKIMAINEN MAANKÄYTTÖ

NOSSA
LISÄÄNTYNYT AURINGON
SÄTEILYN ABSORBOITUMINEN

MONIMUTKAISET RAKENTEET

LIIKENNE, TEOLLISUUS, RAKENTAMINEN
KAUPUNGIN KOKO

LISÄÄNTYNYT LÄMMÖN
VARASTOITUMINEN

ANTROPOGEENINEN ENERGIANTUOTANTO

LÄMPÖTILAT

VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMÄT
PINNAT
VIEMÄRIVERKOSTO

KORKEAMMAT

KAUPUNGEISSA
VÄHENTYNYT EVAPORAATIO

SÄÄTILA
PIENI SVF

VÄHENTYNYT LÄMMÖNSIIRTYMINEN TURBULENSSIN
KAUTTA

KATUKUILUT
Kuva 2. Lämpösaarekeilmiön syntymiseen vaikuttavat tekijät kaupungeissa (Oke 1982, 1981, 1978:
294; Hjort ym. 2011, Suomi ym. 2012, Suomi & Käyhkö 2012). SVF = sky view - faktori.
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2.2.1. Auringon säteily
Varsinkin kesällä Auringosta tuleva lyhytaaltoinen energiansäteily on suurin lämpösaarekeilmiön synnyttävä tekijä. Auringosta tulevan säteilyn määrä vaihtelee alueen sijainnin mukaan. Päiväntasaajan alueella vuosittainen säteilymäärä on kaikkein suurinta ja se
vähenee siirryttäessä napoja kohti (Strahler & Strahler 2005: 75). Kaupunkien sijainti
maapallolla vaikuttaa siis Auringosta tulevan säteilyn määrän ja sitä kautta myös lämpösaarekeilmiöön. Kaupunkimaisten alueiden ja maaseutualueiden saamassa varsinaisessa säteilyn määrässä ei ole juurikaan eroa, vaan ero syntyy siitä miten säteily heijastuu pinnoista ja säteilee takaisin avaruuteen (Oke 1987: 294). Suuria määriä Auringon
lämpöenergiaa varastoituu jalkakäytäviin, teihin ja rakennuksiin päivän aikana. Tämä
johtuu kaupunkimaisten materiaalien korkeasta lämmön varastointikyvystä ja niiden
hyvästä lämmön johtavuudesta. Kaupunkimaiset pinnat lämpenevät nopeammin myös
kuivuutensa ansiosta verrattuna kasvillisuuden peittämiin pintoihin. Lämpöä ei myöskään haihdu evaporaation eli veden haihtumisen kautta. Kaupunkimaiset pinnat ovat
myös usein tummia ja niissä on monimutkaisia rakenteita ja paljon pinta-alaa, jotka lisäävät lämmön varastoitumista muun muassa säteilyn uudelleen heijastumisen kautta
(esim. Oke 1987: 294–295).
Kuvassa 3 on kuvattu Salt Lake Cityn kaupunki Yhdysvalloissa ilmakuvassa ja
lämpökuvauksen (infrapuna) avulla. Punainen ja keltainen ovat kuumat ja lämpimät
alueet ja vihreä ja sininen viileät ja kylmät alueet. Punaisella ja keltaisella kuvatut alueet
ovat enimmäkseen teitä ja rakennuksia. Ilmakuvassa valkoisella näkyvät talojen katot
erottuvat lämpökuvassa myös punaisella. Sinisellä ja vihreällä erottuu kaupungin sisällä
joki ja kartan keskellä ja lounaiskulmassa puistoalueet. Kaupungin itäpuolella erottuu
myös sinisellä värillä oleva vuoristoalue. Rakennettu ympäristö varastoi selkeästi
enemmän lämpöenergiaa, kun taas luonnollisemmat kasvillisuuden peittämät alueet
pysyvät viileänä.

12

Kuva 3. Salt Lake Cityn ilmakuva ja lämpökuva (infrapuna) (NASA 2008).

Varastoitu lämpö vapautuu etenkin illalla ja yöllä, kun aurinko ei enää lämmitä. Tämän
takia lämpösaarekeilmiö on voimakkaimmin havaittavissa yöllä. Tämä on myös tärkein
syy siihen, miksi lämpösaarekeilmiö esiintyy voimakkaimmin matalilla leveysasteilla
ympäri vuoden ja keski- ja korkeilla leveysasteilla kesällä. Matalat leveysasteet saavat
runsaasti lyhytaaltoista säteilyä koko vuoden ajan kun taas korkeilla leveysasteilla Auringon lämpöenergiaa tulee eniten kesäisin (esim. Oke 1987, Suomi & Käyhkö 2012).
Maa ja ilmakehä heijastavat osan Auringon säteilystä takaisin avaruuteen. Eri
luonnollisten pintojen heijastuksissa on paljon eroja. Heijastuvuus eli albedo ilmoitetaan
prosentteina tulosäteilystä, joka heijastuu takaisin avaruuteen (Oliver & Hidore 2002:
26–27). Taulukossa 1 on ilmoitettu erilaisten pintamateriaalien albedoja. Pilvet heijastavat huomattavan osan säteilystä takaisin, tosin tämä vaihtelee eri pilvityyppien välillä.
Vesi peittää suuren osan Maan pinta-alaa. Veden heijastuskyky riippuu kuitenkin auringon säteilyn tulokulmasta ja veden pinnan karkeudesta. Kun pinta on sileä ja aurinko on
lähellä horisonttia, heijastuskyky on suuri. Kun Auringon tulokulma on 90°, vesi heijastaa vain 2 % säteilystä takaisin. Maan pinnan heijastuskyky vaihtelee myös pinnan tyypin mukaan. Tuore lumi heijastaa takaisin jopa 95 % auringon säteilystä. Kaupunkimaisilla pinnoilla kuten asfaltilla on taas hyvin pieni heijastuskyky (5-17 %). Tämän takia
kaupungin monet pinnat varastoivat hyvin lämpöä.
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Taulukko 1. Eri pintojen albedoja. Arvot vaihtelevat 0-100 % välillä. Mitä suurempi prosentti, sitä
enemmän pinta heijastaa Auringon säteilyä takaisin avaruuteen (Oliver & Hidore 2002: 27, tekijän
muokkaamana).

Pinnan tyyppi
Uusi lumi
Pilvet
Cumuliform
Stratus
Cirrostratus

Albedo (%)
75-95

Vanha lumi ja merijää
Kuiva hiekka
Aavikko
Betoni
Savanni
Kuiva
Märkä

30-40
35-45
25-30
17-27

Ruohon peittämä niitty
Tundra
Kuiva kynnetty pelto
Asfalttipäällysteinen tie tai parkkipaikka
Vihreiden viljelykasvien pelto
Lehtimetsä
Havumetsä
Vesi
Auringon kallistuskulma:
0°
10°
30°
50°
90°

10-20
15-20
5-25
5-17
3-15
10-20
5-15

70-90
60-84
44-50

25-30
15-20

99+
35
6
2.5
2

2.2.2. Antropogeeninen energiantuotanto
Eräs tärkeä tekijä lämpösaarekeilmiön muodostumisessa on ihmisen toiminnasta aiheutuva lämpö eli antropogeeninen energiantuotanto. Lämpöä vapautuu muun muassa
energian tuottamisesta, ihmisten ja eläinten aineenvaihdunnasta sekä polttoaineiden
polttamisesta (Oke 1982: 17). Ihmisen toiminnan aiheuttaman lämmön suurimmat aiheuttajat ovat kuitenkin liikenne, teollisuus ja rakennusten lämmittäminen. Talojen jäähdyttäminen myös lisää lämpösaarekeilmiön vaikutusta siirtämällä lämmintä ilmaa taloista takaisin ulos. Antropogeenisella lämmöllä on suuri merkitys lämpösaarekeilmiön
syntymiseen korkeilla leveysasteilla talvella, sillä silloin sen energiamäärä ylittää auringosta tulevan lämmön määrän (Klysik 1996: 3398–3402).
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Oke (1982:17) nimeää yhdeksi lämpösaarekeilmiötä aiheuttavaksi tekijäksi myös voimistuneen kasvihuoneilmiön, joka johtuu saastuneemmasta urbaanista ilmakehästä.
Voimistunut kasvihuoneilmiö aiheuttaa sen, että auringonsäteet eivät pääse vapaasti
heijastumaan takasin avaruuteen vaan pysähtyvät ilmakehän hiukkasiin ja siten enemmän säteilyä jää lähelle maata.

2.2.3. Haihdunta
Veden haihtuminen pinnoilta eli evaporaatio on vähäisempää kaupunkimaisilla alueilla,
sillä niiden pintamateriaalit ovat kuivia ja ne imevät huonosti vettä. Viemäriverkosto
kuljettaa myös tehokkaasti vettä pois kaupungista. Maaseutumaisilla alueilla on enemmän kasvillisuutta ja kosteutta. Kasvit ottavat kosteutta syvemmältä maasta, mikä lisää
evaporaatiota (Oke 1987, Cotton & Pielke 1995). Tyypillisimpiä kaupunkimaisia piirteitä ovat asuin- ja liikerakennukset sekä tiet ja parkkipaikat. Teollistumisen ja kaupungistumisen edetessä kaupungeissa on yhä vähemmän paljasta maata sekä kasvillisuutta.
Kaupunkimaisille alueille on tyypillistä, että niissä on vähän kasvillisuuden peittämiä
pintoja ja siten niissä tapahtuu myös vähemmän evaporaatiota (Sailor 1994: 1694).
Kasvillisuuden puute vaikuttaa ennen kaikkea evapotranspiraatioon eli kokonaishaihdutukseen, joka tarkoittaa veden haihduttamista elottomilta pinnoilta (evaporaatio)
ja kasveista (transpiraatio). Tämä on merkittävässä osassa lämpösaarekeilmiön muodostumisessa, sillä evaporaatio viilentää pintoja haihduttamalla niistä vettä. Kaupungin
pinnat ovat kuivia, joten siellä tapahtuu vähän evaporaatiota. Pieni evaporaatio kaupunkimaisilla alueilla johtuu myös pintojen materiaalien pienemmästä kyvystä imeä sadevettä ja tehokkaasta vedenpoistosta viemäristön avulla (Oke 1987). Evaporaation erojen
takia kaupungeissa on myös enemmän tuntuvaa lämpöä verrattuna piilevään eli latenttiin lämpöön (Cleugh & Oke 1986).

2.2.4. Kaupungin rakenne
Lämpösaarekeilmiö on erilainen eri kaupungeissa, mikä johtuu kaupungin ilmastosta,
sijainnista ja rakenteesta. Saarekkeen koko ja muoto vaihtelevat myös koko kaupungin
kattavasta ilmiöstä pieneen ja hyvin paikalliseen tai monisoluiseen rakenteeseen (Oke
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1987: 288) Myös kaupunkien rakennuksien keskinäisellä sijoittumisella on merkitystä
lämpösaarekeilmiöön. Kaupunkigeometriaan liittyy Oken (1981, 1982) kehittämä Sky
view – faktori (SVF), jota hän käytti kaupungin lämpösaarekeilmiön voimakkuuden
määrittämisessä. Yksinkertaistettuna SVF tarkoittaa sitä, kuinka paljon taivasta on näkyvissä katukuilun pohjalta katsottuna. Mitä vähemmän taivasta nähdään, sitä enemmän
lyhytaaltoista energiasäteilyä jää katukuiluihin ja sitä kautta rakennusten seiniin ja katujen pintoihin. Katukuilussa talojen seinät estävät säteilyn karkaamista takaisin avaruuteen ja niin enemmän lämpöenergiaa jää lämmittämään kaupunkia.
SVF voidaan määrittää ainakin kahdella tavalla: kalansilmäobjektiivilla kuvaamalla tai talojen korkeuden (H) ja katukuilun leveyden (W) suhteena. SVF-arvo vaihtelee nollasta yhteen. Yksi tarkoittaa että taivas on kokonaan näkyvissä ja nolla sitä että
esteet peittävät taivaan kokonaan. Yöllä katukuilujen vaikutus lämpösaarekeilmiön intensiteettiin on kaikkein merkittävin. Joidenkin tutkimuksien mukaan yöllä lämpösaarekeilmiön maksimi-intensiteetti muodostaa lineaarisen suhteen SVF-arvon kanssa eli
pieneen SWF-arvoon liittyvät korkeammat lämpötilat erityisesti öisin (Hamdi & Shayes
2008: 980 ja 982).

2.2.5. Kaupungin koko
Kaupungin koko ja asutustiheys vaikuttavat muun muassa rakennetun alueen määrään ja
rakennustiheyteen sekä muuhun maankäyttöön kaupungeissa (Oke 1987: 277). Kaupungistuminen vaikuttaa kaupungin säteily-, lämpö-, kosteus- ja aerodynaamisiin ominaisuuksiin, jotka aiheuttavat ilman lämpötilan kohoamista kaupungin keskustassa (Hamdi
& Schayes 2008: 972).
Lämpösaarekeilmiön suuruuteen vaikuttaa välillisesti kaupungin asukasmäärä.
Lämpösaarekeilmiön maksimivaikutus korreloi (suoraan) positiivisesti asukasmäärän
logaritmin kanssa. Kaupungeissa, joissa väestön määrä on yli miljoona asukasta, keskimääräinen lämpösaarekeilmiön maksimi-intensiteetti voi olla jopa 12 °C ja pieniä lämpösaarekeilmiöitä voidaan havaita jopa ostoskeskusten ympärillä (Oke 1987: 291).
Lämpösaarekeilmiön voimakkuus ei kuitenkaan kasva äärettömästi kaupungin koon
mukaan. Asutustiheys sekä kaupunki- ja katugeometria myös vaikuttavat lämpösaarekeilmiön voimakkuuteen. Lämpösaarekeilmiön maksimi-intensiteetti syntyy kaupun-
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geissa, joissa on paljon rakennuksia, joilla on suuri H/W-suhde (Oke 1981). Jokaisen
kaupungin oma mikroilmasto, kuten topografia ja siihen vaikuttavat monet tekijät voivat
kuitenkin naamioida kaupungistumisen vaikutusta kaupungin ilmastoon (Karl 1988:
1100).

2.2.6. Säätilat ja paikalliset tekijät
Myös säätilat vaikuttavat lämpösaarekeilmiöön. Maksimi-lämpötilaerot saavutetaan
tyynellä ja pilvettömällä säällä, jolloin ilma sekoittuu huonosti ja auringon säteily on
voimakasta. Ideaaleissa olosuhteissa, jopa pienissä kaupungeissa (alle 100 000 asukasta)
voi syntyä lämpösaareke, jolla on jopa 10 °C lämpötilaero verrattuna maaseutuun. Lämpösaarekeilmiön voimakkuus kuitenkin harvoin ylittää 15 °C (Bowling & Benson 1978:
4). Myös ei-kaupunkimaiset piirteet, kuten topografia ja suuret vesimassat, vaikuttavat
paikalliseen ilmastoon, mikä vaikeuttaa puhtaan urbaanin vaikutuksen arviointia (Oke
1987: 273, Suomi & Käyhkö 2012: 462). Lämpösaarekeilmiön muodostumiseen vaikuttavat yhtä aikaa monet eri tekijät ja sitä on monimutkaista mallintaa numeerisesti. Kuitenkin monien tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttaa voimakkaan lämpösaarekeilmiön
syntymiseen. Näitä tekijöitä pyritään selvittämään erilaisten tilastollisten mallinnusten
avulla.

2.3. Lämpösaarekeilmiön vaikutukset
Matalilla leveysasteilla lämpösaarekeilmiön vaikutukset ovat usein negatiivisia: lisääntynyt lämpö myötävaikuttaa lämpöstressiin, joka johtaa suurempaan kuolevuuteen lämpöaaltojen aikana. Tästä kertoo esimerkiksi Johnson ja Wilson (2009), jotka tutkivat
kesän lämpöaaltojen ja lämpösaarekeilmiön vaikutusta kuolevuuteen Philadelphiassa.
Taloudelliset seuraukset taas ilmenevät korkeampana energiankulutuksena, joka johtuu
erityisesti lisääntyneestä tarpeesta asuntojen jäähdyttämiseen. Tämän takia on kehitelty
erilaisia sovelluksia ja suunnitelmia lämpösaarekeilmiön vaikutusten lieventämiseksi
erityisesti matalilla leveysasteilla. Näitä ovat esimerkiksi heijastavat rakennukset ja kattopuutarhat (Memon 2007: 125–126). Kaupunki-ilmasto vaikuttaa sekä ihmisen tervey-
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teen että luonnon hyvinvointiin. Lämpösaarekeilmiö on saanut paljon huomiota sen ihmisiin aiheuttamien vaikutusten takia.

2.3.1. Vaikutukset ihmisille
Useimmin mainitut lämpösaarekeilmiön ja lisääntyneen lämmön vaikutukset ovat haitat
ihmisen terveydelle, lisääntynyt ilmastoinnin ja jäähdytyksen käyttö eli energiankulutus
sekä savusumu (smog) (esim. EPA 2011). Korkeammat lämpötilat kesällä nostavat
energian tarvetta jäähdytykseen ja lisäävät painetta sähkönjakeluverkkoon erityisesti
piikkiaikoina. Akbarin ym. (2005) tutkimuksen mukaan lämpösaarekeilmiö voi olla
vastuussa jopa 5-10 % piikkien sähkön kulutuksesta, joka kuluu asuinrakennuksien viileänä pitämiseen kaupungeissa. Tämän tutkimuksen mukaan jäähdytykseen liittyvä sähkönkulutus nousee noin 1,5–2,0 % jokaista 0,6 °C korotusta kohden kaupungin lämpötiloissa (n. 20–25 °C lämpötiloista alkaen). Tämä tarkoittaa sitä, että jopa 5-10 % yhteisön sähkön kulutuksesta käytetään lämpösaarekeilmiön kompensoimiseen. Usein energian tuottamiseen käytetään kovan kysynnän takia fossiilisia polttoaineita, jonka vaikutuksesta myös ilmansaasteet ja kasvihuonekaasut lisääntyvät kaupungeissa (Akbari
2005: 2).
Yleisesti ottaen lisääntynyt energian tarve johtaa suurempiin ilmansaastepäästöihin voimalaitoksilta. Tämä yhdessä korkeampien ilman lämpötilojen kanssa edesauttaa
myös savusumun (smog) syntyä, lisääntyneitä hiukkaspäästöjä ja happosadetta (EPA
2011). Lämpimämmät päivät ja illat sekä lisääntynyt ilmansaasteiden määrä voivat johtaa yleiseen epämukavuuteen, hengitysvaikeuksiin, lämpöhalvauksiin, uupumukseen,
sydänkohtauksiin ja muuhun kuumuuteen liitettävään kuolevuuteen (CDC 2006). Kuumat jalkakäytävät ja katot välittävät ylimääräistä lämpöään viemäreihin kulkeutuviin
hulevesiin jotka nostavat veden lämpötilaa veden kulkeutuessa viemäreistä jokiin, lampiin ja järviin. Nopeat lämpötilan vaihtelut voivat olla haitaksi veden ekosysteemeille
(James 2002: 48–50). Oken (1987: 293) mukaan kaupunkimaisten alueiden lämpötilojen nousu voi aiheuttaa myös kukkien ja puiden aikaisemman kukkimisen kaupungeissa
ja yleensä ottaen pidemmän kasvukauden. Myös jotkin lintulajit kokevat kaupungin
hyväksi elinympäristöksi korkeamman lämpötilan takia.

18

2.3.2. Ilmastonmuutos
Korkeammilla leveysasteilla kaupunki-ilmastojen tutkimus on ollut melko vähäistä ja ne
liittyvät yleensä kestävän kaupungin suunnitteluun (Suomi & Käyhkö 2010: 2). Uusi
näkökulma lämpösaarekeilmiöön ja kaupunki-ilmastoon syntyy ilmastonmuutoksesta
(IPCC, 2007). Ilmastonmuutoksen takia olisi tärkeää tuntea erilaiset tekijät ja prosessit,
jotka vaikuttavat kaupungin pienilmaston syntymiseen myös lauhkeissa ja kylmissä
ilmastoissa. Alueellisten lämpötilaerojen ymmärtäminen auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin terveysuhkiin. Tärkeää on myös lämpösaarekeilmiön
lieventäminen, johon kuuluu energiatehokas kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen
(Suomi & Käyhkö 2010: 2).
McCarthy ym. (2010: 1) toteaa, että ilmastonmuutos tulee voimistamaan lämpösaarekeilmiötä ja hankaloittamaan kaupunkien ilmastoa. Tutkimuksessa todetaan, että
alueet, joilla väestö kasvaa nopeasti ovat myös potentiaalisia alueita voimakkaalle lämpösaarekeilmiölle. Tällaisia ovat ennen kaikkea Lähi-itä, Intia ja Itä-Afrikka. Hänen
mukaansa ilmaston lämpeneminen voi voimistaa lämpösaarekeilmiön lämmittävää vaikutusta jopa 30 prosentilla joissakin kaupungeissa. Maapallon laajuinen keskiarvo jää
kuitenkin noin kuuteen prosenttiin. Kaupungistumisesta ja energiankulutuksen lisääntymisestä johtuvalla ilman lämpenemisellä arvellaan olevan yhtä paljon vaikutusta ilmastoon kuin hiilidioksidipäästöjen kaksinkertaistumisella joillain alueilla. Ilmastonmuutos tulee myös lisäämään kaupungin ja maaseudun ilmaston erilaisuutta entisestään
aiheuttamalla kaupunkiympäristöihin erittäin kuumia öitä.

2.3.3. Lämpösaarekeilmiön lieventäminen
Ennen kuumuuden ehkäisykeinoina talojen seinät maalattiin valkoiseksi ja talon ympärille istutettiin puita. Nykyään käytetään ilmastointia, mikä kuluttaa energiaa ja kiihdyttää lämpösaarekeilmiön vaikutusta kuuman ilman kulkeutuessa taloista ulos ilmaan.
Myös itse ilmastointilaitteet tuottavat lämpöä (Akbari 1990: 1).
Lämpösaarekeilmiön lieventäminen vähentäisi terveysriskejä ja sähkönkulutusta
kaupungeissa ainakin kesäisin. Tähän on ainakin neljä hyvää keinoa: puiden ja kasvillisuuden tuoma varjo, kattopuutarhat, heijastavat katot sekä heijastavat katupinnoitteet.

19

Puut ja kasvillisuus vähentävät lämpösaarekeilmiön vaikutusta kahdella tavalla. Materiaalit ja pinnat, jotka jäävät puiden varjoon, pysyvät viileämpinä ja kasvillisuus myös
lisää evapotranspiraatiota eli veden haihtumista pinnoilta (Akbari & Kurn ym. 1997:
139–148). Puut myös parantavat ilmanlaatua sekä toimivat hiilinieluina. Kasvillisuus
voi myös parantaa vedenlaatua, sillä se auttaa sadevesiä imeytymään maastoon suodattaen sitä, eikä vesistöihin päädy niin paljon lämpimiä hulevesiä (EPA 2011). Vaaleat
värit taas vähentävät lyhyt-aaltoisen auringon säteilyn absorboitumista pintoihin ja siten
pienentävät niiden lämpötiloja ja vähentävät konvektiivista lämpiämistä pintojen kautta
ilmaan (Akbari 1990: 1).
Puutarhakatot tarjoavat varjoa ja lisäävät evapotranspiraatiota ja siten viilentävät
ilman lämpötilaa ja vähentävät ilmastoinnin tarvetta talojen sisällä. Ne voivat toimia
myös eristeenä ja vähentää näin lämmityskustannuksia. Muun kasvillisuuden tavoin ne
myös imevät ilmansaasteita, suodattavat sadevettä ja varastoivat hiilidioksidia itseensä
(EPA 2011). Vaihtoehtona vihreille katoille ovat niin sanotut viileät katot. Nämä katot
tehdään materiaalista, joka heijastaa voimakkaasti auringonvaloa pois kattopinnoitteesta. Tämän ansiosta vähemmän lämpöä kulkeutuu talon sisälle vähentäen sähkönkulutusta ja sitä kautta myös hiilidioksidipäästöjä (EPA 2011).
Eräs keino kaupungin pienilmaston viilentämiseen on käyttää viileitä tiepinnoitteita. Perinteiset asfalttipinnoitteet imevät paljon auringon säteilyä tumman värinsä ansiosta. Viileät pinnoitteet joko heijastavat auringonvaloa pois tien pinnasta, lisäävät tien
pinnan evaporaatiota tai ovat muuten muokattu pysymään viileämpänä perinteisiin tienpinnoitteisiin verrattuna. Vettäläpäisevät tiepinnoitteet voivat päästää sadevesiä läpi ja
edesauttaa veden imeytymistä maastoon. Ne voivat myös viilentää hulevesiä eivätkä
siten aiheuta niin suurta vaaraa vesiekosysteemeille (EPA 2011).
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3. AIKAISEMPI TUTKIMUS
Vaikka ensimmäisen kerran lämpösaarekeilmiö on havaittu jo vuonna 1818 (Howard
1833), sen tutkimus on lisääntynyt voimakkaasti vasta viime vuosina, kun kaupungistuminen on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Suurin osa kaupunkien ilmastotutkimuksista
on keskittynyt hetkittäisten tilanteiden tai lyhyiden aikavälien tutkimiseen ja lämpösaarekeilmiön tutkimuksesta puuttuukin pitkien aikavälien kattavia tutkimuksia. Toinen
ongelma monissa tutkimuksissa on pieni havaintopisteiden määrä. Jotta voitaisiin tuottaa toimivia sovellutuksia, jotka perustuisivat hyvin havainnoituihin lämpötilaeroihin,
pitkän ajan keskiarvot ovat tärkeitä. Korkeammilla leveysasteilla kylmissä ja lauhkeissa
ilmastoissa lämpösaarekeilmiön tutkimus on ollut vähäisempää. Kuitenkin ennustettu
ilmastonmuutos vaikuttaa myös pohjoisten alueiden kesiin lisäämällä ilmastoinnin ja
viilennyksen tarvetta. Lämpö voi aiheuttaa myös terveysongelmia. Päinvastoin talvella
lämpösaarekeilmiön ilmeinen hyöty on vähäisemmän lämmityksen tarve kaupunkialueilla. Keskileveyksillä tai matalilla leveysasteilla lisääntynyt lämpö on taas epätoivottu
vaikutus, sillä se vaatii lisää ilmastoinnin käyttöä, aiheuttaa kuumuudesta johtuvaa
epämukavuutta ja lisää ilmansaasteita (Taha, 1997: 99).
Lämpösaarekeilmiön tutkimisesta on käytännön hyötyä etenkin kaupunkisuunnittelun kannalta. Monet kaupunki-ilmaston tutkijat ovat sitä mieltä, että kaupunkien
suunnittelussa ei oteta edelleenkään tarpeeksi huomioon lämpösaarekeilmiötä ja muita
kaupunki-ilmaston erityispiirteitä. Esimerkiksi Eliasson (2000: 41–43) kertoo, että kaupunkien suunnittelussa usein tiedetään, miten kaupungin pienilmasto vaikuttaa ihmisen
terveyteen, ilmanlaatuun ja energiankulutukseen. Kuitenkin tästä tiedosta huolimatta on
todettu, että ilmastollisilla tekijöillä on vähän merkitystä kaupunkien suunniteluun käytännössä.

3.1. Tutkimus korkeilla leveysasteilla
Koska lämpö aiheuttaa ongelmia ihmisen terveydelle, suurin osa lämpösaarekeilmiön
tutkimuksista ja sovellutuksista liittyy lämpösaarekeilmiön lieventämiseen. Tämän takia
myös suurin osa tutkimuksista on keskittynyt kesän lämpösaarekeilmiöön matala- ja
keskileveyksien kaupungeissa (esim. Memon ym. 2007, Giridharan & Kolokotroni
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2009). Korkeammilla leveysasteilla kaupunki-ilmastojen tutkimus on ollut suhteellisen
vähäistä (Svensson & Eliasson 2000, Eliasson & Svensson 2003, Hinkel ym. 2003).
Eliasson (1995) ja Eliasson & Svensson (2003) ovat tutkineet lämpösaarekeilmiötä
Lounais-Ruotsissa Göteborgisssa (800 000 as.). Vuoden 1995 tutkimuksessa todettiin,
että Göteborgin kaupungin lämpösaareke koostuu erillisistä pienistä lämpösaarekkeista.
Kaupungin ja maaseudun välille lämpötilaeroksi tässä tutkimuksessa saatiin noin 3,5—6
°C (Eliasson 1995: 391). Vuoden 2003 tutkimuksessa hyödynnettiin myös tilastollisia
mallinnuksia. Tutkimuksessa analysoitiin ilman lämpötilan vaihteluita ja niiden suhdetta
urbaaniin maankäyttöön eli miten alueen maankäyttö vaikuttaa ilman lämpötilaan ja
lämpösaarekeilmiöön. Regressioanalyysi paljasti, että maanpeitteeseen liittyvät parametrit vaikuttavat suuresti ilman lämpötilan vaihteluihin Göteborgin alueella. Muita
tärkeitä parametreja olivat etäisyys merenpinnasta, etäisyys merialueista ja SVF. Maanpeiton merkitys oli selkeämpi tyynellä ja selkeällä säällä. Tuuliset ja pilviset olosuhteet
tasoittivat lämpötiloja, jolloin päivällä muut muuttujat, kuten korkeus merenpinnasta ja
etäisyys merestä, tulivat tärkeimmiksi ja yöllä tärkein oli edelleen maanpeite. Etäisyys
kaupungin keskustassa taas ei selittänyt Göteborgissa juurikaan lämpötilan vaihtelua,
mikä voi johtua kaupungin ”vihreä kaupunki” – suunnittelusta, jossa on pyritty säilyttämään paljon vihreitä alueita. Lämpötilan vaihtelut olivat tässä tutkimuksessa jopa 6.8
°C pilvisellä säällä.
Alaskan Barrowissa on tehty lämpösaarekeilmiötutkimusta vuosina 2001 ja 2002
(Hinkel ym. 2003). Tässä tutkimuksessa lämpösaarekeilmiö oli kaikkein voimakkaimmillaan tammikuussa, jolloin sen keskiarvo oli 2,4 °C. Suurimmat erot lämpötiloissa
mitattiin tammi-helmikuun vaihteessa. Antropogeeninen lämpö oli merkittävä tekijä
tämän alueen lämpösaarekeilmiön syntymiseen. Voimakkaalla tuulella lämpötilat olivat
tasaisia ja lämpösaarekeilmiö voimistui kun tuuli oli alle 3,5 m/s. Maksimiarvot mitattiin myöhän illan ja aamun välisenä aikana.
Steinecke (1999) tutki lämpösaarekeilmiötä Reykjavikissa (110 000) Islannissa.
Hän huomasi, että ilmiö on voimakkaimmillaan yöllä maalis-huhtikuussa ja elokuussa,
jolloin lämpötila on 1-2 astetta korkeampi kaupungin keskustassa kuin ympäröivillä
alueilla. Talvisin lämpötila oli lähes aina suurempi kaupungin keskustoissa kuin maaseudulla, mutta kesällä päivisin myös kylmäsaarekeilmiö oli yleinen.
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3.2. Tutkimus Suomessa
Suomessa on tehty jonkin verran lämpösaarekeilmiön tutkimusta, tosin useimmat niistä
ovat laajuudeltaan ja aineistoltaan melko pieniä. Suomessa on tutkittu ainakin Helsingin, Joensuun, Hyvinkään, Turun ja Oulun lämpösaarekeilmiöitä ja kaupunki-ilmastoa.
Vanhempia tutkimuksia on tehty muun muassa Helsingissä (Fogelberg ym. 1973), Hyvinkäällä (Laaksonen 1994) ja Joensuussa (Ekholm 1981). Fogelberg ym. (1973) tutki
lämpösaarekeilmiötä Helsingissä (500 000 as. tutkimusajankohtana) selkeinä talviöinä
ja sai tulokseksi jopa 13 asteen lämpötilaerot kaupungin keskustan ja ympäröivien alueiden välille. Ekholm (1981) tutki lämpösaarekeilmiötä Joensuussa (50 000 as.) talvella
ja kesällä sekä päivällä että yöllä. Tässä tutkimuksessa 7,5 °C lämpötilaerot olivat havaittavissa selkeinä ja tyyninä öinä. Laaksonen (1994) tutki lämpösaarekeilmiötä Hyvinkäällä (40 000 as.). Hän havaitsi 9 °C lämpötilaeron kaupungin keskustan ja ympäröivien alueiden välillä. Hara ja Autio (2006) tutkivat Oulun lämpösaareketta kesällä ja
talvella vuosina 1996–1998. Mittauksia suoritettiin sekä liikkuvasta autosta että kolmesta kiinteästä havaintopisteestä. Nämä olivat sijoitettu erilaisille maankäyttöalueille: kaupunkiin, esikaupunkialueelle ja maaseudulle. Sekä kesä- ja talvitilanteessa huomattiin
lämpösaarekkeen olemassaolo, mutta talvella se oli vahvempi. Suurin havaittu lämpötila
lämpimimmän ja kylmimmän paikan välillä oli 6,2 °C (Hara & Autio 2006: 811). Keskimääräinen lämpösaarekeilmiön voimakkuus oli talvella 3,4 °C. Haran ja Aution
(2006) mukaan pienten korkeusvaihteluiden vuoksi topografialla ei ole suurta merkitystä alueen lämpötiloihin.
Uudempia tutkimuksia on muun muassa Turusta ja Oulusta. Kanasen (2011) pro
gradu – työssä tutkittiin Oulun lämpösaarekeilmiön voimakkuutta ja siihen vaikuttavia
tekijöitä talviolosuhteissa. Tutkimus toteutettiin keräämällä lämpötilatietoja 48 havaintopisteestä eri puolilta Oulua. Mittauspisteet valittiin erilaisilta maankäyttöalueilta.
Lämpötiloihin vaikuttavia tekijöitä selvitettiin lineaarisen regressiomallin avulla. Suurin
lämpösaarekeilmiön voimakkuus mittausaikana oli 12,9 °C keskiarvon ollessa 9 °C.
Lineaarisen regressiomallin mukaan merkittävimmät lämpötiloihin vaikuttaneet maankäyttömuuttujat olivat puistot, metsät, pellot, niityt ja vedet sekä kerrostalot ja yleiset,
teollisuus- ja muut rakennukset. Tämän tutkimuksen perusteella Oulussa on havaittavissa melko voimakas lämpösaarekeilmiö.
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Viime vuosikymmenenä kaikkein merkittävintä lämpösaarekeilmiötutkimusta Suomessa
on tehty Turussa, jossa on kattava lämpötiloja jatkuvasti mittaava mittausverkosto. Tähän liittyen on tehty useita tutkimuksia muun muassa Suomi & Käyhkö (2012), Suomi
ym. (2012) sekä Hjort ym. (2011). Suomen ja Käyhkön (2012) tutkimuksessa hyödynnettiin tuloksia kuuden vuoden ajalta. Mittauspisteitä oli yhteensä 36 ja mittaukset suoritettiin kolmen metrin korkeudelta. Keskimääräinen minimilämpötilojen ero oli 3,6 °C.
Erot olivat pienimpiä myöhään syksyllä ja talvella. Lämpimin piste sijaitsi kaupungin
keskustassa ja kylmimmät pisteet olivat peltoisilla ja metsäisillä alueilla keskustasta
koilliseen. Lineaarisen regressiomallin mukaan kaikkein merkittävin minimilämpötiloja
selittävä muuttuja oli maankäyttö. Myös vesialueilla oli merkitystä, mutta se oli kausittaista eli keväällä vaikutus oli viilentävä ja syksyllä lämmittävä. Topografia oli kolmanneksi merkittävin selittävä muuttuja minimilämpötiloille.
Hjort ym. (2011) tutkivat mahdollisuutta spatiaalisesti ennustaa kaupungin ja
maaseudun lämpötiloja pienellä otoskoolla yleistettyä lineaarista mallia (GLM, generalized linear model) ja yleistettyä luokittelupuumenetelmää (BRT, boosted regression
tree) hyödyntäen. Paikkatietojärjestelmän (GIS) dataa käytettiin hyväksi selitettävien
muuttujien osalta, jotka olivat muun muassa urbaani maankäyttö, hydrologia sekä topografia. Tutkimuksessa oli mukana lämpötilahavaintoja 36 säähavaintolaitteesta. Aineistoa oli kokonaisuudessaan kuuden vuoden ajalta (2002–2007). Tutkimuksessa oli mukana useita erilaisia lämpötilamuuttujia. Erilaisten maankäyttöluokkien vaikutusta lämpötiloihin tutkittiin SLICES-maankäyttöluokittelun pohjalta.
Yleisesti ottaen selittävien muuttujien vaikutukset lämpötilaan olivat odotetunlaiset. Urbaani maankäyttö nosti keskimääräistä lämpötilaa sekä minimi- ja maksimilämpötiloja ja pienensi lämpötilan keskimääräistä vaihteluväliä. Vesialueiden määrä alueella vaikutti negatiivisesti huhtikuussa ja positiivisesti lokakuussa. Ne myös vähensivät
keskimääräistä päivittäistä maksimilämpötilaa heinäkuussa.
Sekä kalibroinnissa (n=26) että arvioinnissa (n=10) käytettiin pientä otoskokoa.
Kuitenkin mallit ennustivat lämpötiloja melko hyvin mallin arvioinnissa. GLM-mallin
ennustuskyky osoittautui jonkin verran paremmaksi kuin BRT:n. Kuukausittaiset lämpötilamuuttujat pystyttiin robustisti ennustamaan melko pienillä otoskooilla (n=20–40).
Lämpötilamuuttujia ennustettiin paremmin keväällä ja kesällä kuin syksyllä ja talvella,
jolloin muuttuvat sääolosuhteet vaikuttavat tuloksiin paljon. Muuttujien vertailuun liit-
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tyen urbaani maankäyttö ja vesialueiden määrä (%) olivat selkeästi kaksi voimakkaimmin lämpötiloihin vaikuttavaa tekijää tutkimusalueella. Yhteenvetona voisi sanoa, että
tutkimuksien perusteella monissa Suomen kaupungeissa vallitsee melko voimakas lämpösaarekeilmiö. Maankäyttö on ollut merkittävä tekijä useimmissa tutkimuksissa ja ilmiö on ollut voimakkaimmillaan öisin. Toisaalta myös paikallisella topografialla ja vesimassoilla on ollut merkittävä vaikutus. Tyyni ja selkeä sää on kaikkein otollisin voimakkaan lämpösaarekeilmiön syntymiselle.
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4. LÄMPÖSAAREKEILMIÖN MALLINTAMINEN
Perinteisesti lämpötila-aineiston muuttamiseen pistemäisestä spatiaalisesti jatkuvaan
muotoon on käytetty erilaisia interpolointitekniikoita (Chapman & Thornes 2003, Dobech ym. 2007). Nykyään yhdistellään usein tilastollista mallinnusta, GIS:iä ja kaukokartoitusaineistoa lämpösaarekeilmiön ennustamiseen ja selittämiseen (Svensson ym.
2002, Hart & Sailor 2009, Szymanowski & Kryza 2009). Spatiaalisella eli alueellisella
mallintamisella tarkoitetaan sitä, että pyritään mallintamalla saamaan alueellisia erityispiirteitä selville. Voidaan puhua myös spatiaalis-tilastollisesta mallintamisesta eli alueellisesta mallintamisesta, jossa käytetään tilastollisia menetelmiä. Erilaisilla mallinnuksilla voidaan esimerkiksi ennustaa ilman lämpötiloja ja lämpösaarekeilmiön laajuutta
sekä selvittää mitkä eri tekijät vaikuttavat lämpösaarekeilmiön intensiteettiin. Spatiaalista tietoa ilmaston piirteistä voidaan hyödyntää muun muassa alueiden suunnittelussa,
rakentamisessa sekä tutkimuksessa (Hjort ym. 2011: 139). Eräs ongelma liittyen tilastollisten mallinnusten käyttöön on se, että ne voivat tarvita useita kymmeniä tai jopa
satoja havaintoja vuorovaikutussuhteiden paljastamiseksi (Hjort & Marmion 2008).
Mittausverkostojen asentaminen taas on kallista ja aikaa vievää.

4.1. Mallintaminen kaupunki-ilmaston tutkimuksessa
Tilastollisiin menetelmiin perustuvat spatiaaliset eli alueelliset mallit tarjoavat edullisen
lähestymistavan erilaisten lämpötilamuuttujien ennustamiseen paikallisella tasolla. Yhdistämällä paikkatietoaineistoja ja tilastollisia menetelmiä voidaan analysoida laajaalaisia ja vaikeasti saavutettavia prosesseja ja muodostumia. Kaupunki-ilmastoa tutkiessa laajan havaintoverkon kokoaminen voi olla rahallisesti ja ajallisesti vaikeaa. Siksi on
tärkeää ymmärtää sekä spatiaalisen ennustamisen mahdollisuudet että rajoitteet kaupunki-ilmaston tutkimisessa jopa kohtuullisen pienellä havaintomäärällä (Hjort ym. 2011:
140).
Tilastollisen mallinnuksen, GIS-menetelmien ja kaukokartoituksen yhdistäminen
ilmaston tutkimisessa antaa mahdollisuuksia yleistettävissä olevan tiedon saavuttamiseen. Tilastollista mallinnusta voidaan käyttää yksinkertaistamaan monimutkaisia kli-
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matologisia suhteita yksinkertaistavien mallien avulla. Voidaan myös pyrkiä ymmärtämään lämpösaarekeilmiön ja ympäristön välisiä suhteita selittävien mallien avulla.
Kolmanneksi voidaan ennustaa lämpösaarekeilmiötä, sen voimakkuutta ja siihen liittyviä muuttujia sekä tilassa että ajassa. Näitä kutsutaan ennustaviksi malleiksi (Hjort ym.
2011: 140). Tämän tutkimuksen tilastollisella mallinnuksella pyritään lähinnä selittämään lämpösaarekeilmiön ja ympäristötekijöiden välisiä suhteita.
Lämpösaarekeilmiötä mallinnettaessa yleinen ongelma on selittävien muuttujien
välinen voimakas korrelaatio eli multikollineaarisuus, joka voi johtaa joidenkin tärkeiden muuttujien poistamiseen mallista tai vääristää regressiokertoimia (Guisan ym. 2002:
94) Hierarkkinen ositus on hyvä vertaileva keino multikollineaarisuus ongelman ohittamiseen, joka kertoo kunkin muuttujan itsenäisestä vaikutuksesta. Tämän takia valitsin
hierarkkisen osituksen lineaarisen regression rinnalle analyyseihin.

4.2. Mallinnuksen vaiheet
Hjortin ja Marmionin (2008: 342) mukaan hyvä geomorfologinen malli pohjautuu seitsemään eri vaiheeseen. Sitä voidaan soveltaa suurilta osin myös ilmastollisen mallin
rakentamiseen. Ensimmäinen vaihe on käsitteellisen mallin rakentaminen. Siinä selvitetään ilmiön, esimerkiksi lämpösaarekeilmiötä selittävät tekijät ja aiheesta olemassa oleva teoria. Tämän perusteella luodaan käsitteellinen malli siitä, miten ilmiö toimii ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Toinen vaihe on aineiston eli datan kerääminen. Aineisto
voi olla kerätty esimerkiksi kenttätyönä, kaukokartoituksen avulla tai GIS-perustaisesta
mallinnuksesta tai tietokannoista. Kolmas vaihe on aineiston tarkastelu yksinkertaisin
tilastollisin menetelmin. Niillä selvitetään aineiston jakauma ja sen spatiaaliset ominaisuudet. Neljännessä vaiheessa valitaan käytettävät tilastolliset menetelmät, kuten esimerkiksi regressioanalyysi, korrelaatioanalyysi tai erilaiset lineaariset mallit.
Viides vaihe on mallin kalibrointi ja mallin rakentaminen. Tilastollisen mallin selittävät muuttujat valitaan ja malli rakennetaan mallin kalibroinnissa, jossa estimoidaan
ja hienosäädetään mallin parametreja. Perinteisesti mallin valinnassa käytetään p-arvoja,
mutta myös muita menetelmiä voidaan käyttää. Kuudes vaihe on saadun mallin arviointi, joka on tärkeä vaihe mallin rakentamisessa. Siinä arvioidaan vaste- ja selittävien
muuttujien sopimista todellisuuteen, mallin sopimista aineistoon, mallin residuaalien
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ominaisuuksia sekä mallin ennustuskykyä. Ennustamistarkoituksessa on hyvä käyttää
mallin selityskyvyn arvioimiseen erillistä mallinarviointiaineistoa. Seitsemännessä vaiheessa päästään itse tilastolliseen mallinnukseen eli tulosten tulkitsemiseen ja esimerkiksi jonkin maantieteellisen ilmiön ennustamiseen. Tuloksilla voidaan ennustaa ilmiötä
tai niitä voidaan käyttää suoraan johtopäätöksien tekoon. Mallia voidaan myös yrittää
parantaa tämän prosessin aikana saaduilla tiedoilla. Kaikkiin vaiheisiin ja tulosten käsittelyyn vaikuttaa se, mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet.

4.3. Mittakaavan merkitys lämpösaarekeilmiön mallintamisessa
Kun arvioidaan ympäristötekijöiden merkitystä lämpötiloihin, huomioon tulisi ottaa
myös vaikutuksen mittakaava. Urbaanissa klimatologiassa muuttujat ovat usein laskettu
tiettyjen buffereiden eli etäisyysvyöhykkeiden sisällä mittauspisteiden ympäriltä (esim.
Suomi ym. 2012). Oken (2006) mukaan ympäristön vaikutusalue säätilaan on keskimäärin 500 metrin vyöhyke alueen ympärillä, mutta se vaihtelee muun muassa mittauskorkeuden, ilmakehän tilan ja rakennusten tiheyden mukaan. 500 metrin etäisyysvyöhykkeitä käyttivät esimerkiksi Eliasson ja Svensson (2002) tutkimuksessaan Göteborgissa.
Lämpösaarekeilmiötä tutkittaessa on päädytty käyttämään hyvin erikokoisia etäisyysvyöhykkeitä. Giridharan ym. (2008) käyttivät vain 15–17 metrin vyöhykkeitä tutkiessaan kasvillisuuden vaikutusta kaupungin lämpötiloihin. Myös suurempia vyöhykkeitä on käytetty muun muassa Wen ym. (2011) käyttivät 1500 metrin etäisyysvyöhykkeitä
tutkiessaan lämpösaarekeilmiötä Kiinassa Guangzhoussa. Giridharan & Kolokotroni
(2009) tulivat siihen tulokseen, että makro-tason analyyseissä jopa 1 km etäisyysvyöhykkeitä voitaisiin käyttää. Suomi ym. (2012) arvioivat tutkimuksessaan optimaalisen etäisyysvyöhykkeen kuudelle urbaanille ja kuudelle ei-urbaanille muuttujalle, joita
käytettiin lämpötilaerojen mallintamiseen Turussa vuosina 2006–2007. Tässä tutkimuksessa lasken kaikille muuttujille useita potentiaalisia etäisyysvyöhykkeitä ja valitsen
kullekin ympäristömuuttujalle niistä optimaalisen korrelaatiotarkastelujen avulla.
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5. TUTKIMUSALUE
Tutkimusalueena on Oulun kaupunki (65°01’N, 25°28’E), joka sijaitsee Suomen länsirannikolla Perämeren rannalla lahdessa (kuva 4). Oulun edustalla on suurehko saari
Hailuoto sekä ryhmä pieniä saaria. Oulun läpi virtaa Oulujoki. Oulu on vuoden 2013
kuntaliitosten jälkeen Suomen viidenneksi suurin kaupunki 193 798 asukkaallaan. Tutkimusalue rajoittuu tarkemmin Oulun kaupungin keskustaan ja sen reuna-alueisiin rajoittuen pohjoisessa Pateniemen ja Ritaharjun kaupunginosiin, idässä Ruskon ja Kynsilehdon kaupunginosiin ja etelässä Hiirosen ja Mäntylän kaupunginosiin. Pinta-alaltaan
Oulu on kokonaisuudessaan 3866,2 km2, josta maata on 3016,3 km2 ja vettä 849,9 km2
(Oulun kaupunki, tilastoja Oulusta 2014). Oulun alueella on useita järviä, joista suurin
on Pyykösjärvi (2 km2), joka laskee Kuivasjärven kautta mereen. Oulujoen sivuhaara
Kaupunginoja virtaa läpi kaupungin keskustan (Talman ym. 1979: 11).
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Kuva 4. Oulun sijainti Suomessa. Tutkimusalueena ovat Oulun kaupungin keskusta ja sen reunaalueet noin 10 km säteellä. (Kartta: Riikka Kekkonen, Aineisto: Maanmittauslaitos 2011)
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Oulun alue on pinnanmuodoiltaan tasaista, kuten muukin Pohjanmaa. Korkeus merenpinnasta vaihtelee noin 0-50 metrin välillä (Kersalo & Pirinen 2009: 185). Oulun kaupungin korkein kohta (135 m merenpinnasta) on entisen Ylikiimingin kunnan alueella
Hevoskankaalla (Maanmittauslaitos, Kansalaisen karttapaikka 2015). Ennen kuntaliitosta korkein kohta oli Isokankaan luonnonsuojelualueella 89,4 metriä merenpinnan yläpuolella (Talman ym. 1979: 9). Kaupunkialueella korkein kohta on Ruskon jätekeskuksen vanha maisemoitu jätetäyttö eli Ruskotunturi, joka kohoaa 56 metrin korkeuteen
merenpinnasta. Sille avattiin laskettelukeskus 2013 (Ruskotunturi 2015). Viimeisen
jääkauden jälkeen alkanut maan kohoaminen jatkuu edelleen Oulun alueella ja se vaikuttaa paikalliseen geomorfologiaan. Maa kohoaa nykyään Perämeren rannikolla noin 8
mm vuodessa (FGI, Maannousu 2015).
Oulu kuuluu Köppenin ilmastoluokittelun mukaan lumi- ja metsäilmaston kosteaja kylmätalviseen tyyppiin, jossa lämpimimmän kuukauden keskilämpötila on vähintään
10 °C ja kylmimmän kuukauden keskilämpötila on alle -3 °C. Alueella ei ole kuivaa
kautta, vaan kosteutta riittää ympäri vuoden. Kesällä alle neljän kuukauden keskilämpötilat ovat yli 10 °C (Strahler & Strahler 2005: 252–253).
Vuotuinen keskilämpötila Oulussa Oulunsalon lentokentällä, joka on noin 10 km
(linnuntietä) päässä Oulun keskustasta on 2,7 °C (1981–2010). Keskimäärin kylmin
kuukausi on tammikuu, jolloin lämpötila on noin -9,6 °C, kun taas lämpimin kuukausi
on heinäkuu, jolloin lämpötila on keskimäärin 16,5 °C. Lämpötilan ääriarvot vuosina
1981–2010 olivat -37,5 °C (tammikuussa 1987) ja 33 °C (heinäkuussa 2010). Vuotuinen keskimääräinen sademäärä Oulussa on 477 mm. Sateisin kuukausi on tyypillisesti
heinäkuu, jolloin sademäärä on 71 mm ja kuivin kuukausi taas on huhtikuu, jonka sademäärä on 20 mm. Tuulen nopeus on Oulussa melko tasainen. Vuotuinen keskiarvo
on 3,5 m/s ja pienimmillään se on elokuussa 3,1 m/s ja suurimmillaan lokakuussa 3,7
m/s. Dominoiva tuulensuunta on kaakko (20 % tuulesta). Lumensyvyys on suurimmillaan maaliskuun puolessa välissä, jolloin se on keskimäärin 48 cm. Lunta on keskimäärin marraskuusta huhtikuuhun (Pirinen ym. 2012).
Oulun sijainti meren rannalla vaikuttaa paikalliseen ilmastoon. Vaikutus ilman
lämpötilaan on veden lämpöä varastoivan vaikutuksen takia keväällä viilentävä ja syksyllä lämmittävä (esim. Suomi & Käyhkö 2012) Koska tämä tutkimus toteutetaan kesällä, meren läheisyydellä ei luultavasti ole kovin suurta merkitystä.
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6. AINEISTO
Tutkimuksessa yhdistetään lämpötila-aineistoa, digitaalista korkeusmallia, maankäyttöaineistoa ja satelliittikuvasta johdettua kasvillisuusindeksiä tilastollisissa mallinnuksissa.

6.1. Vastemuuttuja eli lämpötila
Lämpötilatiedot eli tutkimuksen kenttäaineisto kerättiin lämpötilamittauksien avulla
noin kahden metrin korkeudesta 27 pisteestä Oulun kaupungin alueelta. Mittauskertoja
oli kolme ja ne suoritettiin 11.7., 21.7. ja 5.8. kesällä 2014. Kaikki mittauskerrat suoritettiin auringonlaskun jälkeen yöaikaan. Suomessa Ilmatieteen laitos mittaa viralliset
säähavainnot kahden metrin korkeudesta (Ilmatieteenlaitos, säähavainnot 2013), joten
päädyin käyttämään samaa mittauskorkeutta myös tässä tutkimuksessa. Mittaria ei tarvinnut suojata valolta, sillä aurinko ei paistanut mittausajankohtina. Käytin apunani
myös referenssipistettä, josta mittasin lämpötilaa koko ajan mittauskierroksen aikana.
Tämän avulla korjasin lämpötilat mittauskierrokselta. Referenssipisteen lämpötilat mittauskierroksen ajalta on esitetty liitteenä 2. Lämpötilan lasku referenssipisteessä oli lähestulkoon lineaarista. Referenssipiste sijaitsi pientalo- ja kerrostalo valtaisella alueella
(ks. kuva 6).
Mittarina mittauskierroksella käytettiin T & D:N Wireless Thermo Recorder
RTR-52A -mittaria, jonka mittaustarkkuus on ±0,5 °C. Referenssipisteen mittarina käytettiin Hobo UA-001-64 riippuvaa lämpötilaloggeria, jonka mittaustarkkuus on myös
±0,5 °C. Mittari mittasi lämpötilaa kymmenen sekunnin välein. Kaikki mittaukset toteutettiin tyynellä ja selkeällä säällä, sillä se on todettu otolliseksi voimakkaan lämpösaarekeilmiön syntymiselle (esim. Oke 1973: 775, Eliasson 1995: 382). Yhteen mittauskierrokseen kului aikaa keskimäärin kolme tuntia. Pisteet valittiin mahdollisimman
erilaisilta maankäyttöalueilta sekä läheltä kaupungin keskustaa että kaupungin laitamilta. Mittauspisteet valittiin kohtuullisen läheltä autotietä, jotta mittauskierros olisi mahdollisimman nopea. Pisteiden sijainti merkittiin Garmin 60CSx GPS-laitetta käyttämällä.
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Jatkoanalyysejä varten mitatut lämpötilat korjattiin referenssipisteen lämpötiloja käyttämällä lisäämällä jokaisella pisteellä mitattuun lämpötilaan referenssipisteessä mittauspisteiden välissä tapahtunut lämpötilan lasku. Tällä pyrittiin minimoimaan mittauskierroksen aikana tapahtuneen lämpötilamuutoksen vaikutus tuloksiin. Mittauspisteiden
nimet ja lämpötilat kaikilla mittauskerroilla ovat liitteenä 1.

6.2. Ympäristömuuttujat
Tässä tutkimuksessa selittävistä muuttujista käytetään nimitystä ympäristömuuttujat.
Ympäristömuuttujien valinnassa on pyritty ottamaan huomioon lämpösaarekeilmiön
syntymisen kannalta olennaiset muuttujat teorian perusteella. Ympäristömuuttujat koostuvat maankäyttöön ja topografiaan liittyvistä muuttujista (taulukko 2). Sääolosuhteita
ei otettu selittäväksi tekijäksi, sillä mittaus pyrittiin toteuttamaan ilmiölle otollisella
säällä. Kaikilla valituilla muuttujilla on aiempien tutkimuksien perusteella ollut vaikutusta lämpötilaeroihin kaupunkialueella. Jokaiselle muuttujalle lasketaan useita eri etäisyysvyöhykkeitä mittauspisteen ympäriltä (taulukko 2).
Taulukko 2. Ympäristömuuttujat. DEM = digitaalinen korkeusmallli (Maanmittauslaitos,), SLICES = maankäyttöaineisto (Maanmittauslaitos).

Ympäristömuuttuja

Lyhenne

Yksikkö

Potentiaaliset etäi- Lähde
syysvyöhykkeet
100, 200, 300, 500, SLICES
1000, 2000, 500

Kaupunkimainen maan- URBAANI
käyttö

%

Pientaloalueet

%

100, 200, 300, 500, SLICES
1000, 2000, 5000

Teollisuus- ja varasto- TEOLLISUUS
alueet

%

100, 200, 300, 500, SLICES
1000, 2000, 5000

Maatalousalueet

%

100, 200, 300, 500, SLICES
1000, 2000, 5000

Vesialueet (järvet, joet, VESIALUE
meret)

%

Vihreyden
keskiarvo VIHREYS
(tasseled cap)

indeksi

100, 200, 300, 500, SLICES
1000, 2000, 5000,
10 000, 20 000
100, 200, 300, 500, Landsat
1000, 2000, 5000
ETM+

Havaintopisteen
teellinen korkeus

m

PIENTALO

MAATALOUS

suh- SUHTKORK

100, 200, 300, 500, DEM
1000
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6.2.1. Maankäyttömuuttujat
Maankäyttöaineisto perustuu Maanmittauslaitoksen (MML) rasterimuotoiseen SLICES
-aineistoon. Sen ruutukoko on 10m x 10 m ja maankäyttöluokkia siinä on kaiken kaikkiaan 45. Nämä on jaettu kahdeksaan pääluokkaan, jotka ovat asuin- ja vapaa-ajan alueet, liiketoiminnan alueet, hallinnon- ja teollisuuden alueet, tukitoimintojen alueet, kallio- ja maaperäainesten ottoalueet, maatalouden maat, metsätalouden maat, muut maat
ja vesialueet. Jokaisella pääluokalla on useita alaluokkia. Aineisto on peräisin vuodelta
2010 (MML 2010).
Tätä tutkimusta varten uudelleen luokittelin SLICES-maankäyttöaineiston viiteen
luokkaan, jotka olivat kaupunkimainen maankäyttö, maatalousalueet, pientaloalueet,
teollisuus- ja varastoalueet ja vesialueet (taulukko 3). Kaupunkimainen maankäyttö muuttujaan kuuluvat luokat, jotka Suomen ja Käyhkön (2012) tutkimuksen mukaan
korreloivat positiivisesti ilman lämpötilan kanssa. Uudelleenluokiteltu maankäyttöaineisto sekä mittauspisteet on esitetty kuvassa 5.
Taulukko 3. Tutkimuksessa käytettävä maankäyttöluokittelu (SLICES = maankäyttöaineisto,
Maanmittauslaitos).

Tutkimuksen luokat
Kaupunkimainen maankäyttö

Maatalousalueet

Pientaloalueet
Teollisuus- ja varastoalueet
Vesialueet

Luokkaan kuuluvat SLICES-luokat
Kerrostaloalueet
Tieliikennealueet
Liikerakennusten alueet
Toimistorakennusten alueet
Yleisten rakennusten alueet
Käytössä olevat maatalousmaat
Käyttämättömät maatalousmaat
Maatalouden rakennettu maa
Rivi- ja kytkettyjen pientalojen alueet
Erillispientalojen alueet
Teollisuusalueet
Varastoalueet
Luonnonvedet
Muut vedet
Merialueet
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Kuva 5. Tutkimusalueen maankäyttö ja lämpötilojen mittauspisteet sekä referenssipiste. (Kartta:
Riikka Kekkonen, Aineisto: Maanmittauslaitos 2010)
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6.2.2. Suhteellinen korkeus
Halusin selvittää onko paikallisella topografialla merkitystä alueen lämpötilaeroihin,
joten otin mukaan myös mittauspistettä ympyröivän etäisyysvyöhykkeen suhteellisen
korkeuden. Suhteellinen korkeus laskettiin käyttämällä hyväksi Maanmittauslaitoksen
digitaalisen korkeusmallin (Digital Elevation Model, DEM) 10 m x 10 m ruutuaineistoa.
Korkeusmalli on tuotettu korkeuskäyristä, stereotyöasemalla digitoiduista maanpintapisteistä ja kaikista Maastotietokannan kohteista, joilla on z-koordinaatti (Maanmittauslaitos 2013). Kuvassa 6 on korkeusmalli tutkimusalueelta.

Kuva 6. Korkeusmalli tutkimusalueelta. Kartalla on myös alueen päätiet tulkinnan helpottamiseksi. (Kartta: Riikka Kekkonen, Aineisto: Maanmittauslaitos 2013).

6.2.3. Vihreys
Kasvillisuuden tutkimiseen käytetään usein NDVI-indeksiä. NDVI (Normalizes Difference Vegetation Index) -arvo kertoo kasvien lehtivihreän määrästä alueella. Indeksi
perustuu siihen, että lehtivihreä eli klorofylli absorboi voimakkaasti näkyvää valoa yh-
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teyttämistä varten. Lehdet taas heijastavat solurakenteensa ansiosta suuren osan lähiinfrapunasäteilystä (0,7–1,1 µm) (Nasa Earth Observatory 2014).
Tasseled Cap -muunnoksen vihreyden keskiarvo on toinen yleisesti käytetty kasvillisuuden mittari. Päädyin käyttämään vihreysindeksiä NDVI:n sijaan, sillä sen on
huomattu korreloivan paremmin lämpötilamuuttujan kanssa (esim. Suomi ym. 2012).
Tasseled Cap on lineaarinen kaavamuunnos, jonka avulla muodostetaan Landsat TM
kuvan kanava-arvoista maaston fyysisiä ominaisuuksia vastaavat kuvat. Kuvat saadaan
aikaan laskemalla alkuperäisistä kanava-arvoista uusia kerrostumia tiettyjä kertoimia
käyttäen. Näistä voidaan kaiken kaikkiaan saada kuusi erilaista kerrosta, mutta kolme
niistä on eniten käytettyjä. Nämä ovat kirkkaus (brightness), vihreys (greenness) ja kosteus (wetness). Muiden kasvillisuusindeksien tapaan se voi saada esiin muuten hankalasti erottuvia ominaisuuksia (Crist & Cicone 1984). Vihreysindeksi johdettiin Landsat
7 ETM+ satelliittikuvasta (Global Land Cover Facility, University of Maryland 2014;
kuvattu 2000) ERDAS Imagine (2010) -ohjelmistossa. Vihreysindeksi tutkimusalueelta
on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Vihreysindeksi tutkimusalueella. Vihertävillä alueilla on vihreysindeksi on suuri, kun taas
violetit alueet ovat pieniä vihreysindeksiltään. (Kartta: Riikka Kekkonen, Aineisto: Global Land
Cover Facility 2000).

6.2.4. Ympäristömuuttujat eri etäisyysvyöhykkeillä
Ympäristömuuttujia tarkastellaan kunkin muuttujan suhteen useilla eri etäisyysvyöhykkeillä (ks. taulukko 2). Maankäyttömuuttujien kohdalla tarkastellaan suhteellisia osuuksia etäisyysvyöhykkeen sisällä (0-1), pisteen suhteellista korkeutta verrataan eri etäisyysvyöhykkeiden keskimääräisen korkeuteen ja vihreysindeksille lasketaan keskiarvo
etäisyysvyöhykkeen sisällä. Eri mittakaavojen osuuksia vertailemalla saadaan selville
eroaako eri muuttujien lämpötilan selityskyky mittakaavan muuttuessa. Muuttujien arvojen laskemiseen eri etäisyysvyöhykkeiden sisällä käytettiin ArcMap 10.2.1-ohjelmaa
ja siinä Statial Analystin Zonal Statistics as a Table (2) sekä Tabulate Area (2) – työkaluja. Korrelaatiotarkastelujen avulla valitaan kunkin muuttujan optimaalinen etäisyysvyöhyke lopullisiin mallinnuksiin.
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7. MENETELMÄT
Tämän tutkimuksen menetelmällisenä lähtökohtana on useita aineistolähteitä yhdistävä
tutkimusote. Lämpötilamittauksista saatuja tuloksia yhdistetään maankäyttöaineistoon,
kaukokartoitusmateriaaliin ja digitaaliseen korkeusmalliin. Aineiston pohjalta luodaan
tilastollinen mallinnus, jolla selvitetään valittujen ympäristömuuttujien vaikutusta ilman
lämpötiloihin sekä muuttujien keskinäistä vuorovaikutussuhdetta. Kaikki käytettävät
menetelmät on kuvattu lyhyesti taulukossa 4.
Taulukko 4. Analyysin päävaiheet.

Vaihe
1. Lämpösaarekeilmiön voimakkuus
2. Etäisyysvyöhykkeiden optimointi
3. Muuttujien itsenäinen vaikutus
4. Monimuuttujamallinnus

Data
Lämpötilat
7 muuttujaa, ks. taulukko 2
7 muuttujaa optimoiduilla
etäisyysvyöhykkeillä
7 muuttujaa optimoiduilla
etäisyysvyöhykkeillä

Metodi
ΔTu-r
Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin
Hierarkkinen ositus
Lineaarinen regressio

Tilastollisella mallinnuksella muuttujista pyritään etsimään ilmiötä tilastollisesti merkitsevästi selittävät tekijät (esim. Ranta ym. 2012: 459, Guisan ym. 2002: 90–91). Tilastollinen hypoteesin testaus perustuu joko muuttujien välillä havaittavien erojen tai yhtäläisyyksien tilastolliseen merkitsevyyteen (Ranta ym. 2012). Tämän tutkimuksen tarkoitus
on selvittää ympäristömuuttujien vaikutusta ilman lämpötilan vaihteluun tutkimusalueella. Siten tutkimuksen nollahypoteesi ja vastahypoteesi ovat seuraavat:
H0=Ympäristömuuttujilla ei ole merkitystä ilman lämpötilan vaihteluun
H1= Nollahypoteesi kumotaan. Ympäristömuuttujilla on merkitystä ilman lämpötilan
vaihteluun.
Tuloksissa tulee ottaa huomioon virhelähteet, jotka voivat vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen ja realistisuuteen. Virhe voi olla satunnaista tai systemaattista. Systemaattista
virhettä kutsutaan myös harhaksi (Ranta ym. 2012). Virhettä voi syntyä muun muassa
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aineiston käsittelystä, käytetystä mallinnusmenetelmästä ja muuttujien mittakaavasta ja
yhteisvaikutuksen käsittelystä (Luoto & Hjort 2006, Hjort & Marmion 2008). Virhettä
voivat aiheuttaa muun muassa selittävien muuttujien valinta, käytetty mallinnusmenetelmä ja -mittakaava sekä alueen koko. Tärkeää on valita ilmiötä mahdollisimman hyvin
kuvaavat muuttujat sekä mallinnusmenetelmät. Epävarmuus on kuitenkin välttämätön
osa tilastollista mallinnusta. Mallinnuksessa käytettävien ympäristömuuttujien onnistunut valinta parantaa tulosten luotettavuutta (Elith & Leathwick 2009). Myös tässä tutkimuksessa on ilmiöön potentiaalisesti vaikuttavat muuttujat valittu aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella.

7.1. Aineiston tarkastelu
Aluksi lämpösaarekeilmiön voimakkuus laskettiin kaavalla (1)

(1) ΔT u-r,
jossa T= lämpösaarekeilmiön intensiteetti, u= kaupunkialueen lämpötila ja r = maaseudun/kaupungin reuna-alueiden lämpötila (Oke 1987: 289). Optimaalisten etäisyysvyöhykkeiden selvittämiseen ympäristömuuttujille käytettiin ei-parametrista Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Korrelaatiokertoimet laskettiin jokaiselle potentiaaliselle etäisyysvyöhykkeelle. Optimaalinen vyöhyke valittiin käytännössä suurimman
korrelaatiokertoimen mukaan. Toisaalta, jos korrelaatiokerroin vaikutti selkeästi nousevan tiettyyn pisteeseen etäisyysvyöhykkeen muuttuessa ja sen jälkeen taas laskevan
tämä tasoittumiskohta otettiin parhaaksi etäisyysvyöhykkeeksi eikä välttämättä suurinta
korrelaatiota. Korrelaatiot laskettiin IBM SPSS Statistics 22 – ohjelmalla.
Muuttujien keskinäistä korrelaatiota tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella, joka sopii myös siinä tapauksessa, että kaikki muuttujat eivät noudata normaalijakaumaa. Korrelaatiolla kuvataan muuttujien välisen lineaarisen yhteyden voimakkuutta ja suuntaa (Ranta ym. 2012: 437–438). Korrelaatiokertoimet vaihtelevat -1 ja 1
välillä. Lähellä yhtä olevat arvot kuvaavat voimakasta riippuvuutta, joka voi olla joko
negatiivista tai positiivista (-/+) (Ranta ym. 2012: 428). Jos korrelaatiokerroin on välillä
0,8-1,0 se tulkitaan erittäin korkeaksi, jos välillä 0,6-0,8 korkeaksi ja välillä 0,4-0,6
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melko korkeaksi tai kohtuulliseksi (Metsämuuronen 2005: 346). Ongelmana on, että
selittävät muuttujat voivat korreloida toistensa kanssa voimakkaasti. Tätä kutsutaan
multikollineaarisuudeksi. Voimakkaasti keskenään korreloivat muuttujat voivat kadottaa itsenäisen selityskykynsä, jos niitä käytetään yhtä aikaa. Multikollineaarisuuden
tarkastelu tehtiin korrelaatiomatriisin sekä VIF-arvojen (variance inflation factor) perusteella. Multikollineaarisuuden raja-arvona korrelaatiomatriisissa pidetään yleensä korrelaatiota ±0,7(Metsämuuronen 2008: 62). VIF-arvojen ei puolestaan tulisi ylittää arvoa
viisi (Holopainen & Pulkkinen 2008: 279).
Ympäristömuuttujien normaalijakautuneisuutta määrittävistä testeistä käytettiin
Kolmogorov-Smirnovin testiä sekä Shapiro-Wilkin testiä. Kolmogorov-Smirnovin testissä verrataan havaittuja suhteellisia frekvenssejä normaalijakautuneisiin odotettuihin
frekvensseihin (Ranta ym. 2012: 155–157). Normaalijakautuneisuudella on otoskokoon
sidotut merkitsevyyden raja-arvot, jotka lasketaan Lilleforsin taulukosta löytyvällä laskukaavalla. Tällä aineistolla testin p-arvon tulisi olla yli 0,161, jotta aineisto olisi normaalijakautunut (Ranta ym. 2012: 564). Shapiron-Wilkin testiä taas käytetään usein
pienille otoskooille. Sen mukaan aineisto on normaalijakautunut jos p-arvo on yli 0,05
(Razali & Wah 2011: 25).
Seuraavaksi selvitettiin kunkin selittävän muuttujan itsenäinen vaikutus hierarkkisessa osituksessa. Hierarkkisen osituksen etuihin kuuluu se, että sitä käyttäen muuttujien vaikutusta voidaan tutkia ilman multikollineaarisuuden vaikutusta, jota regressiomalleissa usein esiintyy (Chevan & Sutherland 1991). Hierarkkinen ositus antaa muuttujien
suhteelliset osuudet kaikkien muuttujien yhteisvaikutuksesta. Analyysi suoritettiin Rohjelman (3.1.1) hier.part-paketilla. Sovitusmenetelmänä käytettiin RMSPE:tä (Root
Mean Square Prediction Error).

7.2. Lineaarinen regressiomalli
Tämän jälkeen suoritettiin varsinainen lineaarinen regressiomalli, jossa vastemuuttujana
olivat lämpötilat kullakin mittauskerralla sekä lämpötilojen keskiarvot. Analyysissä
käytettiin sekä R-ohjelmaa (3.1.1.) että SPSS 22 – ohjelmaa. Lineaariseen regressiomalliin liittyy joitakin oletuksia: analyysiin valittujen muuttujien tulee olla teorian perusteella oleellisia, aineistossa ei tulisi esiintyä multikollineaarisuutta ja residuaalien tulisi
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olla normaalijakautuneita ja homoskedastisia (hajonta tasaista) (Metsämuuronen 2005:
689–690). Näiden oletuksien toteutumista tutkitaan lineaarisen regressiomallin yhteydessä. Alustavissa tarkasteluissa kokeiltiin myös yleistettyä lineaarista mallia, jonka
tulokset olivat hyvin samankaltaiset.
Lineaarinen regressioanalyysi on tilastollinen analyysimenetelmä, jonka tarkoituksena on selvittää yhden tai usean selittävän muuttujan suhde selitettävään muuttujaan
(Shaw & Wheeler 1998: 198). Kuten nimikin kertoo, regressiomalli tarkastelee muuttujien lineaarista riippuvuutta. Lineaarinen regressiomalli kuuluu yleistettyjen lineaaristen
mallien perheeseen. Lineaarinen regressiomalli on yleisesti lämpösaarekeilmiön tutkimisessa käytetty menetelmä (esim. Eliasson 2003, Suomi & Käyhkö 2012, Suomi ym.
2012, Kim & Baik 2002). Lineaarinen regressioyhtälö (2) voidaan esittää seuraavasti:

(2) yi = α+ β1 xi1 +... + βpxnp + εi,
jossa yi on vastemuuttuja, xi1, xi2,… , xip ovat selittäviä muuttujia, α on vakiotekijä, β on
regressiokerroin ja

εi

on virhetermi eli mallin residuaali. Residuaalin ja selittävien

muuttujien välisen suhteen tarkastelu on tärkeä osa lineaarisen regressiomallin arviointia. Regressiokerroin taas on regressiosuoran kulmakerroin. Se voi saada sekä negatiivisia, että positiivisia arvoja. Jos regressiokerroin on nolla, ei muuttujien välillä ole lineaarista eli suoraviivaista yhteyttä (Rencher 2002: 322–324).

7.2.1. Mallin kalibrointi
Mallien kalibroinnilla tarkoitetaan tilastollista prosessia, jossa aineiston sisältämistä
ympäristömuuttujista erotetaan vastemuuttujaa tilastollisesti merkitsevästi selittävät
ympäristömuuttujat. Merkitsevien muuttujien valinta voidaan suorittaa esimerkiksi poistaen tai lisäten muuttujia (Holopainen & Pulkkinen 2008: 282). Kussakin testissä tarkastellaan miten poistettavan tai lisättävän muuttujan p-arvo käyttäytyy sisällytettäessä se
malliin. Muuttuja on tilastollisesti merkitsevä, kun sen p-arvo laskee alle ennalta määrätyn merkitsevyydenraja-arvon (Holopainen & Pulkkinen 2008: 278; Metsämuuronen
2005: 107).
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Mallien kalibroinneissa käytettiin manuaalista kalibrointia Akaiken informaatiokriteerin
mukaan (AIC) (Akaike 1974). Akaiken informaatiokriteeriin päädyttiin, sillä mallien
selityskyky jäi paremmaksi sitä käytettäessä p-arvoon verrattuna. Toisaalta p-arvolla
kalibrointi 5 % riskirajalla antoi lähes samanlaiset tulokset alustavissa tarkasteluissa.
Akaiken informaatioteoriaan perustuva AIC-arvo kertoo mallin sovittuneisuudesta. Mitä
pienempi se on, sitä paremmin malli sovittuu käytettyyn aineistoon (Crawley 2007:
353). AIC sopii hyvin ennustamiseen käytettävien mallien kalibrointikriteeriksi. Valikoituneiden muuttujien realistisuus on kuitenkin tärkeä arvioida teorian perusteella kussakin tapauksessa erikseen.

7.2.2. Lineaarisen regressiomallin evaluointi
Mallin evaluoinnilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin malli selittää aineiston vaihtelua ja
kuinka hyvin malli ylipäänsä sopii aineistoon. Ensiksi selvitetään kalibroitujen regressiomallien kyky selittää aineiston vaihtelua. Selitysaste eli determinaatiokerroin (R2)
kertoo, kuinka suuren osuuden selitettävän muuttujan vaihtelusta regressionanalyysin
selittävät muuttujat pystyvät selittämään. Selitysaste on luku nollan ja yhden välillä. Se
lasketaan selitettävän muuttujan arvojen ja mallin tuottamien ennustearvojen korrelaation neliönä. Jos selitysaste on pieni regression selittävät muuttujan pystyvät selittämään
vain pienen osan selitettävän muuttujan vaihtelusta ja päinvastoin (Metsämuuronen
2005: 669). Korjattua selitysastetta (adjusted R2) käytetään silloin, kun halutaan verrata
kahden regressioanalyysin tuloksia keskenään. Korjattu selitysaste ottaa huomioon mallin sisältämien selittävien muuttujien lukumäärän sekä mallin otoskoon (Metsämuuronen 2005: 670).
F-testi on tilastollinen testi, joka kertoo pystytäänkö regressioanalyysissa olevilla
muuttujilla ylipäänsä selittämään selitettävän muuttujan vaihtelua. Tilastollista merkitsevyyttä tarkastellaan p-arvon avulla (Metsämuuronen 2005: 681). Viimeinen regressiomallin onnistuneisuutta kuvaava tunnusluku on estimaatin keskivirhe (standard error
of estimate). Tämä luku ilmoittaa regressiomallin virhetermien keskihajonnan. Mitä
suurempi se on, sitä suurempi on virhetermien hajonta ja samalla sitä pienempi mallin
selitysvoima. Estimaatin keskivirheen suuruus riippuu aina regressiomallin hyvyyden
lisäksi selitettävän muuttujan mittaluokasta.
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Cookin etäisyyttä (Cook's distance, D_i) (Cook 1977) voidaan käyttää poikkeavien havaintojen tunnistamiseen. Jos havainnon D_i > 1, tai se on muuten selvästi muiden havaintojen Cookien etäisyyttä suurempi, havainto kannattaa ottaa erityistarkasteluun.
Lineaarisen regressiomallin poikkeavalla havainnolla on suuri residuaali, mutta se ei
välttämättä vaikuta regressiokertoimiin. Yksittäisellä poikkeavalla havainnolla ei välttämättä ole suurta merkitystä, mutta useat havainnot voivat viitata siihen, että mallista
puuttuu jokin tärkeä muuttuja. Pienet otoskoot, kuten tässä tutkimuksessa käytetty, ovat
herkkiä poikkeaville havainnoille.

7.2.3. Spatiaalinen autokorrelaatio
Regressiomallien residuaaleille laskettiin Moranin I-arvo R 3.1.1 ohjelmistossa apepakettia käyttäen. Etäisyysvyöhyke laskuissa oli 2 km, sillä myös pisteiden väliset etäisyydet olivat melko suuria. Moranin I:n arvo -1 kertoo täydellisestä negatiivisesta spatiaalisesta autokorrelaatiosta ja 1 positiivisesta spatiaalisesta autokorrelaatiosta. Nollan
kohdalla spatiaalinen rakenne on satunnaista (Moran 1950). Tutkimuspisteet kannattaakin valita tarpeeksi etäältä toisistaan, jotta spatiaalista autokorrelaatiota ei juuri esiintyisi.

7.2.4. Ristiinvalidointi
Koska aineisto on pieni, mallin ennustuskykyä arvioidaan ristiinvalidoinnilla. Kositetussa ristiinvalidoinnissa aineisto (D) jaetaan k:hon yhtä suureen osioon (D1, D2…
Dk) (Kohavi 1995: 2-3). Tässä tutkimuksessa käytetään yksi-pois –ristiinvalidointia
(leave-one-out), jossa k=n, jolloin aineistosta jätetään aina yksi havainto kerrallaan pois.
Ristiinvalidoinnissa ensin siis tehdään malli n-1 havainnolla ja tämän jälkeen ennustetaan laaditulla mallilla poisjätetylle pisteelle arvo. Menetelmä käy kaikki havainnot läpi,
joten tulos on aina sama. Tuloksena tästä saadaan virhe verrattuna oikeaan, havaittuun
arvoon. Tässä yhteydessä tarkastelen tuloksia RMSPE-arvolla (Root Mean Square Prediciton Error) Se lasketaan kaavalla (3):
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(3)
jossa yi on havaittu arvo (lämpötila), ŷi on mallilla ennustettu arvo (lämpötila) ja K on
havaintoaineiston koko (Huang ym. 2002). Käytännössä RMSPE ilmaisee siis virheen
keskihajonnan havaittujen ja ennustettujen arvojen välillä asteina. Arvoa ei voida suoraan verrata muihin tuloksiin, sillä se on muuttujasta ja muuttujan asteikosta riippuvainen. Se on erityisen hyvä eri mallien vertailussa.

45

8. TULOKSET
Tulosten esittely alkaa aineiston tarkastelulla ja lämpösaarekeilmiön voimakkuuden
tutkimisella. Tämän jälkeen suoritetaan ympäristömuuttujien etäisyysvyöhykkeiden
optimointi. Ympäristömuuttujien suhteellista selitysvoimaa tarkastellaan hierarkkisella
osituksella. Lopuksi suoritetaan lineaarinen regressiomalli jokaiselle mittauskerralle
erikseen sekä mittauksien keskiarvolle.

8.1. Lämpösaarekeilmiön voimakkuus
Kuvassa 8 on kuvattu kaikkien mittauspisteiden korjatut keskimääräiset lämpötilat kolmella mittauskerralla 11.7.2014–5.8.2014 välisenä aikana. Suoritettujen mittauksien
perusteella mittauspisteistä lämpimin oli jokaisella kerralla Oulun keskustan Rotuaarin
mittauspiste (piste 10), jonka keskilämpötila oli 23,5 °C. Keskimäärin kylmin mittauspiste oli Hiirosen Urheilupuistontiellä (piste 17), jonka keskilämpötila oli 16,2 °C.
Kylmin mittauspiste oli 11.7. ja 5.8. Hiirosen Urheilupuistontiellä (piste 17) ja 21.7
Haapalehdossa Maanmittarintiellä (piste 6). Lämpötilat vaihtelivat kokonaisuudessaan
12,5 °C ja 25,1 °C välillä.
25
20
15
10

0

Kalevalantie, Kaijonharju
Kauppaporvarintie,…
Kalikkalammentie, Rusko
Citymarket, Rusko
Tokkatie, Kynsilehto
Maanmittarintie,…
OYS
Intiönkangas, hautausmaa
Puistikkokatu, Raksila
Rotuaari, keskusta
Tori
Puistokatu, Heinäpää
Nuottasaarentie,…
Prisma, Limingantulli
Äimärautiontie, Äimärautio
Ahmalantie, Mäntylä
Uhreilupuistontie, Hiironen
Kalliotie, Tuira
Seo, Alppila
Alppitie, Alppila
Iskontie, Isko
Rajahaudan venesatama
Seelarinpolku, Pateniemi
Palokukantie, Kuivasranta
Rita-aukiontie, Ritaharju
Kuivasjärven uimaranta
Kaijonharjun keskus

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lämpötila °C
Kuva 8. Lämpötilojen keskiarvot kolmella mittauskerralla 11.7.2014–5.8.2014 kaikissa pisteissä
(n=27). Pisteiden lämpötilat kullakin mittauskerralla ks. liite 1.
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Kaikilla mittauskerroilla oli havaittavissa selkeä lämpösaarekeilmiö. Jokaisella kerralla
lämpimin piste sijaitsi kaupunkimaisella alueella ja kylmimmät pisteet kaupungin reuna-alueilla. Lämpösaarekeilmiön voimakkuus eri ajankohtina on kuvattu taulukossa 5.
Heinäkuun 11. lämpösaarekeilmiön voimakkuus oli 8,4 °C, jolloin lämpimin piste oli
Rotuaarilla ja kylmin piste Urheilupuistontiellä Hiirosessa. Heinäkuun 21. lämpösaarekeilmiön voimakkuus oli hieman vähäisempi 7,5 °C. Lämpimin piste sijaitsi jälleen Rotuaarilla ja kylmin tällä kertaa Haapalehdossa. Kolmannella mittauskerralla lämpösaarekeilmiön voimakkuus oli 6 °C ja lämpimin piste jälleen Rotuaarilla ja kylmin Hiirosessa. Keskimääräinen lämpösaarekeilmiön voimakkuus mittausajankohtina oli 7,3 °C.
Taulukko 5 Lämpösaarekeilmiön voimakkuus eri mittausajankohtina ja kaikkien mittauksien
keskiarvona.

Minimilämpötila °C
Maksimilämpötila °C
Lämpösaarekeilmiön
voimakkuus (ΔTu-r) °C

11.7.
12,5
20,9
8,4

21.7
16,9
24,4
7,5

5.8
19,1
25,1
6,0

Keskiarvo
16,2
23,5
7,3

8.2. Aineiston tarkastelu
Aineiston tarkastelussa määritetään optimaaliset etäisyysvyöhykkeet eri ympäristömuuttujille, jonka jälkeen tarkastellaan muuttujien tunnuslukuja, normaalijakautuneisuutta ja
muuttujien välistä korrelaatiota.

8.2.1. Optimaalisten etäisyysvyöhykkeiden valinta
Optimaaliset etäisyysvyöhykkeet valittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien
avulla. Analyysit suoritetaan kolmelle mittauskerralle ja mittauskertojen keskiarvolle
erikseen. Taulukossa 6 on optimaaliset etäisyysvyöhykkeet eri muuttujille eri mittauskerroilla. Keskimääräisesti pienin etäisyysvyöhyke oli vihreysindeksillä, jolla se oli
kaikilla mittauskerroilla 100 metriä. Myös kaupunkimaisella maankäytöllä optimaalinen
etäisyysvyöhyke oli melko pieni, keskimäärin 200–300 metriä. Suhteellisella korkeudella oli myös pieni optimaalinen etäisyysvyöhyke (300 m). Pientaloalueiden optimaalinen
etäisyysvyöhyke oli jokaisella kerralla 500 metriä. Keskimääräisesti suurimmat etäi-
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syysvyöhykkeet olivat vesialueet muuttujalla, jonka koko oli jokaisella kerralla 10 000
metriä. Maatalousalueiden etäisyysvyöhyke taas oli jokaisella mittauskerralla 2000 metriä. Teollisuus- ja varastoalueiden optimaalinen etäisyysvyöhyke vaihteli kaikkein eniten ja se oli 300–1000 metrin välillä. Kaiken kaikkiaan optimaaliset etäisyysvyöhykkeet
vaihtelivat 100 ja 10 000 metrin välillä ja aineiston moodi eli tyyppiarvo oli 500 metriä.
Taulukko 6 Optimaaliset etäisyysvyöhykkeet (m) ja niitä vastaavat Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (kursiivilla) selittäville muuttujille. Taulukkoon on laskettu myös vyöhykkeiden mediaaniluokat. Merkitsevyys: *p < 0,05, **p <0.01.

Muuttuja

11.7.2014

21.7.2014

5.8.2014

Kaupunkimainen
maankäyttö
Pientaloalueet

300
0,919**
500
-0,546**
1000
0,330
2000
-0,636**
10 000
0,263
100
-0,755**
300
-0,264

200
0,943**
500
-0,500**
500
0,356
2000
-0,672**
10 000
0,386*
100
-0.666**
300
-0,237

200
0,800**
500
-0,394*
300
0,330
2000
-0,616**
10 000
0,608**
100
-0,553**
300
-0,375

Teollisuusja
varastoalueet
Maatalousalueet
Vesialueet
Vihreys
Suhteellinen
korkeus

Mittauksien
keskiarvo
200
0,951**
500
-0,519**
500
0,350
2000
-0,690**
10 000
0,368
100
-0,692**
300
-0,276

Mediaaniluokka
200
500
500
2000
10 000
100
300

8.2.2. Tunnusluvut
Taulukossa 7 on esitetty kaikki vaste- ja ympäristömuuttujat sekä niiden yksiköt ja perustunnusluvut. Taulukkoon on otettu ympäristömuuttujat niillä etäisyysvyöhykkeillä,
joka valikoitui ainakin johonkin analyyseistä.
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Taulukko 7. Vaste- ja ympäristömuuttujat nimineen ja yksiköineen sekä niiden perustunnusluvut
(n=27).

Muuttujat
Lämpötilat 11.7
Lämpötilat 21.7
Lämpötilat 5.8
Lämpötilojen keskiarvo
Kaupunkimainen
maankäyttö 200 m
Kaupunkimainen
maankäyttö 300 m
Pientaloalueet 500
metriä
Teollisuusalueet
300 metriä
Teollisuusalueet
500 metriä
Teollisuusalueet
1000 metriä
Maatalousalueet
2000 metriä
Vesialueet 10 000
metriä
Vihreys 100 metriä
Suhteellinen korkeus 300 metriä

Yksikkö
°C
°C
°C
°C

Minimi
12,5
16,9
19,1
16,2

Maksimi
20,9
24,4
25,1
23,5

Keskiarvo
15,930
20,222
23,104
19,752

Keskihajonta
2,053
2,029
1,392
1,734

%

0,027

0,991

0,427

0,304

%

0,025

0,928

0,393

0,280

%

0,000

0,327

0,101

0,102

%

0,000

0,224

0,018

0,047

%

0,000

0,130

0,014

0,030

%

0,000

0,083

0,014

0,022

%

0,000

0,039

0,012

0,011

%

0,133

0,401

0,257

0,068

indeksi
m

-99,274
-18,630

-30,010
19,638

-59,962
0,517

19,255
10,338

8.2.3. Muuttujien välinen korrelaatio
Muuttujien korrelaatioita tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käyttämällä. Korrelaatiomatriisi kokonaisuudessaan on liitteenä 3. Analyyseissä on mukana
useita samoja muuttujia eri etäisyysvyöhykkeillä, joten se täytyy ottaa huomioon korrelaatiota tarkastellessa. Nämä muuttujat luonnollisesti korreloivat erittäin voimakkaasti
keskenään, mutta ne eivät tule mukaan samoihin malleihin. Multikollineaarisuuden rajaarvona korrelaatiomatriisissa pidetään korrelaatiota ±0,7. Selittävien muuttujien välillä
oli muutamissa tapauksissa melko korkea korrelaatio. Kaupunkimainen maankäyttö 300
metrin etäisyysvyöhykkeellä ja vihreysmuuttuja 100 metrin etäisyysvyöhykkeellä korreloivat voimakkaasti keskenään (-0.703).

Sama tilanne oli myös kaupunkimaisella

maankäytöllä 200 metrin etäisyysvyöhykkeellä, jolloin sen korrelaatiokerroin vihreysmuuttujan (100 m) kanssa oli -0,706. Muuttujat huomioon ottaen korrelaatio on kuiten-
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kin looginen, joten molemmat muuttujat jätetään malleihin mukaan. Muita korkeita korrelaatioita ei selittävien muuttujien välillä ollut. Korrelaatiomatriisi on kokonaisuudessaan liitteenä yksi. VIF-arvot vaihtelivat muuttujilla noin 1 ja 3 välillä, joten aineistossa
ei todennäköisesti ole tuloksia vääristävää multikollineaarisuutta.
Hajontakuvion perusteella (kuva 9) lämpötilan ja eri ympäristömuuttujien suhde
vaikuttaa melko lineaariselta. Selkein positiivinen lineaarinen korrelaatio vastemuuttujan kanssa on kaupunkimaisella maankäytöllä. Selkeä negatiivinen lineaarinen korrelaatio vastemuuttujan kanssa taas on vihreys-indeksillä. Tässä on kuvattu muuttujat joilla on tilastollisesti merkittävä korrelaatio vastemuuttujan kanssa, joka on tässä tapauksessa lämpötilojen keskiarvo. Eri mittauskertojen tulokset poikkeavat jonkin verran toisistaan.

Kuva 9. Hajontakuvio muuttujista (optimaalisilla etäisyysvyöhykkeillä), joilla on tilastollisesti merkittävä korrelaatio vastemuuttujan (lämpötilojen keskiarvo) kanssa. Lyhenteet ks. taulukko 2.
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8.2.4. Jakaumat
Osa analyysiin sisältyneistä muuttujista on Kolmogorov-Smirnovin testin ja ShapiroWilkin testin mukaan normaalijakautuneita (H0 on aineisto noudattaa normaalijakaumaa
ja H1 aineisto ei noudata normaalijakaumaa) (taulukko 8). Lämpötilamuuttujista kahden
mittauskerran (11.7 ja 21.7) sekä keskiarvolämpötilat noudattivat normaalijakaumaa.
5.8 mittauskerran jakauma ei Kolmogorov-Smirnovin testin mukaan noudattanut normaalijakaumaa. Kaupunkimaisen maankäytön muuttujat noudattivat molemmat normaalijakaumaa. Tämän lisäksi vesialueet ja vihreys noudattivat normaalijakaumaa. Myös
vinous ja huipukkuus olivat näillä muuttujilla lähellä nollaa. Shapiro-Wilkin testin mukaan myös suhteellinen korkeus –muuttuja noudatti normaalijakaumaa. Niille muuttujille, jotka eivät alustavissa tarkasteluissa noudattaneet normaalijakaumaa, testattiin erilaisia muuttujamuunnoksia. Jos muuttujaa ei saatu noudattamaan normaalijakaumaa
muunnoksien avulla, käytettiin alkuperäistä muuttujaa.
Taulukko 8. Muuttujien normaalijakautuneisuus Kolmogorov-Smirnovin ja Shapiro-Wilkin testin
mukaan. Raja-arvojen mukaan normaalisti jakautuneet merkattu tähdellä (*).

Muuttuja
Lämpötilat 11.7
Lämpötilat 21.7
Lämpötilat 5.8
Lämpötilat keskiarvo
Kaupunkimainen maankäyttö 200 m
Kaupunkimainen maankäyttö 300 m
Pientaloalueet 500 m
Teollisuus- ja varastoalueet 300 m
Teollisuus- ja varastoalueet 500 m
Teollisuus- ja varastoalueet 1000 m
Maatalousalueet 2000 m
Vesialueet 10 000 m
Vihreysindeksi 100 m
Suhteellinen korkeus 300 m

Kolmogorov-Smirnov
p-arvo
≥ 0,200*
≥ 0,200*
0,002
≥ 0,200*
≥ 0,200*
≥ 0,200*
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,026
≥ 0,200*
0,182*
0,040

Shapiro-Wilk
p-arvo
0,765*
0,503*
0,002
0,787*
0,038
0,078*
0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,008
0,723*
0,343*
0,031
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8.3. Hierarkkinen ositus
Hierarkkinen ositus selvittää yksittäisten ympäristömuuttujien suhteellista osuutta mallin selittämästä vaihtelusta eli kunkin muuttujan itsenäistä vaikutusta. Hierarkkinen ositus tehdään jokaiselle mittauskerralle ja mittauksien keskiarvolle erikseen. Hierarkkisen
osituksen mukaan kaupunkimaisella maankäytöllä oli kaikissa neljässä tapauksessa suurin itsenäinen selityskyky. Taulukossa 9 on selittävien muuttujien itsenäinen vaikutus
kaikkien mittauksien keskiarvolämpötiloihin prosentteina. Kaikkein suurin selitysvoima
oli kaupunkimaisella maankäytöllä (~54 %), mitä seuraavat vihreys (~20 %), maatalousalueet (~9,3 %) ja suhteellinen korkeus (~6 %). Muiden muuttujien selitysvoima jäi
alle 5 prosenttiin.
Taulukko 9. Selittävien muuttujien itsenäinen vaikutus lämpötilojen keskiarvoihin kaikilla mittauskerroilla.

Muuttuja

Itsenäinen vaikutus %

Kaupunkimainen maankäyttö

53,4

Pientaloalueet

4,8

Teollisuusalueet

1,8

Maatalousalueet

9,3

Vesialueet

4,6

Vihreys

20,0

Suhteellinen korkeus

6,1

Heinäkuun 11. mittauskerralla suurin itsenäinen selityskyky oli kaupunkimaisella
maankäytöllä (50 %) (kuva 10). Vihreysindeksillä oli myös suuri selityskyky noin 28
%. Muiden muuttujien selityskyvyt ovat selvästi heikompia.
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Teollisuus

Maatalous

Vesialue

Vihreys

Suhtkork

Itsenäinen vaikutus %
Kuva 10. Selittävien muuttujien itsenäinen vaikutus 11.7. lämpötilamittauksiin. Lyhenteet ks. taulukko 2.

Heinäkuun 21. mittauskerralla kaupunkimaisen maankäytön selityskyky oli kaikista
voimakkain noin 57 % (kuva 11). Vihreysindeksillä on myös suuri selityskyky noin 20
%. Maatalousaleilla on myös lähes 10 % itsenäinen selityskyky. Muiden muuttujien
selityskyvyt jäävät heikoiksi.
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Teollisuus

Maatalous

Vesialue

Vihreys

Suhtkork

Itsenäinen vaikutus %
Kuva 11. Selittävien muuttujien itsenäinen vaikutus 21.7. lämpötilamittauksiin. Lyhenteet ks. taulukko 2.

53

Elokuun 8. mittauskerran hierarkkinen ositus poikkesi muista (kuva 12). Kaupunkimaisella maankäytöllä on edelleen suurin vaikutus, mutta se on matalampi muihin kertoihin
verrattuna, noin 37 %. Toiseksi voimakkain selityskyky on muista kerroista poiketen
vesialueilla, jonka selityskyky on noin 18 %. Vihreysindeksin selityskyky jää noin 13
%. Myös suhteellisella korkeudella ja maatalousalueilla on hieman suurempi selityskyky muihin kertoihin verrattuna.
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40
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0
Urbaani

Pientalo

Teollisuus

Maatalous

Vesialue

Vihreys

Suhtkork

Itsenäinen vaikutus %
Kuva 12. Selittävien muuttujien itsenäinen vaikutus 5.8. lämpötilamittauksiin. Lyhenteet ks. taulukko 2.

8.4. Lineaarinen regressiomalli
Tämän jälkeen suoritettiin monimuuttujamallinnus lineaarisella regressioanalyysillä.
Lineaarinen regressioanalyysi suoritettiin jokaisen mittauskerran lämpötiloille erikseen
sekä lämpötilojen keskiarvoille eri pisteissä. Lineaarisen regressiomallin kalibrointi
suoritettiin takaapäin poistaen AIC-arvoon perustuen. Taulukossa 10 on kaikki lineaariset regressiomallit, niihin valikoituneet muuttujat sekä selitysasteet. Mallien selityskyky
R2 vaihteli 0,802 ja 0,885 välillä. Mallit selittivät siis 80–89 % vastemuuttujan eli lämpötilan vaihtelusta. Paras selityskyky oli R2-arvon mukaan 21.7. lämpötilojen regressiomallilla, joka selitti 88,5 % vastemuuttujan eli lämpötilan vaihtelusta. Tähän malliin
valikoituneet muuttujat olivat kaupunkimainen maankäyttö, suhteellinen korkeus ja teollisuus- ja varastoalueet. Myös korjattu R2-arvo oli paras tällä mallilla. Huonoin seli-
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tyskyky (80 %) taas oli 5.8. mallilla, johon valikoitui kaikista eniten muuttujia eli kaupunkimainen maankäyttö, suhteellinen korkeus, teollisuus- ja varastoalueet, pientaloalueet ja vesialueet. F-testin arvot olivat kaikissa malleissa melko suuria ja ne olivat
kaikki tilastollisesti merkitseviä (p < 0,0001), joten tältä osin malli sopii aineistoon.
Estimaatin keskivirhe oli myös kaikissa malleissa pieni, alle yhden.
Taulukko 10. Kaikki neljä lineaarista regressiomallia sekä niiden selityskyvt (R 2, korjattu R2), Ftesti, estimaatin keskivirhe sekä kuhunkin malliin valikoituneet muuttujat.

R2

Malli
11.7 lämpötilat

0,874

Korjattu
R2
0,858

F-testi
53,253

Estimaatin
keskivirhe
0,7742

21.7 lämpötilat

0,885

0,870

58,940

0,7319

5.8 lämpötilat

0,802

0,755

16,998

0,6896

Lämpötilojen
keskiarvo

0,869

0,858

79,683

0,653041

Muuttujat
Kaupunkimainen maankäyttö
Suhteellinen korkeus
Vihreysindeksi
Kaupunkimainen maankäyttö
Suhteellinen korkeus
Teollisuus- ja varastoalueet
Kaupunkimainen maankäyttö
Suhteellinen korkeus
Teollisuus- ja varastoalueet
Pientaloalueet
Vesialueet
Kaupunkimainen maankäyttö
Suhteellinen korkeus

Taulukossa 11 on kaikkien regressiomallien yhteenveto, jossa on kaikki malleihin valikoituneet muuttujat ja niiden regressiokertoimet. Tärkein lämpötiloihin vaikuttava
muuttuja tarkastelujaksolla oli kaupunkimainen maankäyttö, joka valikoitui jokaiseen
malliin. Myös suhteellinen korkeus valikoitui jokaiseen malliin. Ilman lämpötilaan vaikuttivat positiivisesti kaupunkimainen maankäyttö, vesialueet, teollisuusalueet ja pientaloalueet. Negatiivisesti ilman lämpötilaan vaikuttivat vihreysindeksi ja suhteellinen korkeus.
Taulukko 11. Yhteenveto kaikista regressiomalleista. Malleihin valikoituneet muuttujat, selitysasteet (R2) ja regressiokertoimet.

Malli
11.7.
21.7.
5.8.
Keskiarvo

R2
0,874
0,885
0,802
0,869

Urbaani
5,205
5,972
3,497
5,052

Suhtkork
- 0,041
- 0,027
- 0,041
- 0,042

Vihreys
- 0,024

Vesialue

Teollisuus

Pientalo

5,313

9,316
3,871

3,932
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8.4.1. Residuaalien tarkastelu
Lineaarisessa regressiomallissa residuaalien tulisi olla normaalijakautuneita. Visuaalisten tarkastelujen perusteella residuaalit näyttävät normaalijakautuneilta ja selittävien
muuttujien ja standardoitujen residuaalien välillä ei ole yhteyttä (hajontakuviot liitteenä
3). Taulukossa 12 on standardoitujen residuaalien normaalisuustestit. KolmogorovSmirnovin testin mukaan 5.8. mallin ja lämpötilojen keskiarvojen mallin standardoidut
residuaalit noudattivat normaalijakaumaa. 11.7. ja 21.7. mallien residuaalit taas eivät
olleet tämän mukaan aivan normaalijakauman mukaisia. Shapiro-Wilkin testin mukaan
kaikki residuaalit ovat normaalijakautuneita (p>0,05).
Taulukko 12. Mallien standardoitujen residuaalien normaalijakautuminen KolmogorovinSmirnovin ja Shapiro-Wilk -testin mukaan. Tähdellä (*) merkityt noudattavat raja-arvojen mukaan normaalijakaumaa.

Malli
11.7.

Kolmogorov-Smirnov
(p-arvot)
0,133

Shapiro-Wilk
(p-arvot)
0,359*

21.7.

0,113

0,361*

5.8.

> 0,200*

0,577*

Keskiarvot

> 0,200*

0,755*

Residuaalien ja ympäristömuuttujien välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota missään regressiomallissa. Tarkastelin vielä residuaalien Cookin etäisyyttä
(taulukko 13). Suuri Cookin etäisyys tarkoittaa sitä, että yksittäisellä pisteellä on paljon
vaikutusta regressiosuoraan. Tässä tapauksessa suuri Cookin etäisyys on yhdellä pisteellä (piste 20) 21.7. regressiomallissa. Jos mallissa on poikkeavia havaintoja, se voi viitata
siihen, että mallista puuttuu jonkin tärkeä selittävä tekijä. Poikkeavien havaintojen poistamista mallista voi myös harkita, mutta koska tässä tapauksessa se havaitaan vaan yhdessä mallissa jätetään se myös mukaan.

56

Taulukko 13. Regressiomallien residuaalien Cookin etäisyydet.

Lineaarinen regressiomalli
11.7.
21.7.
5.8.
Keskiarvo

Cookin etäisyyksien maksimi
0,260
1,416
0,410
0,323

8.4.2. Ristiinvalidointi
Varsinainen mallin evaluointi tehtiin ristiinvalidoinnin avulla. Taulukossa 14 on yksipois -ristiinvalidoinnin tulokset eli RMSPE-arvot. Virhe on kaikissa alle 1. Paras ennustuskyky yksittäisiin pisteisiin on tämän mukaan 5.8. lämpötilojen lineaarisella regressiomallilla (virhe 0,096). Huonoin ennustuskyky tämän mukaan on 21.7 lämpötilojen
lineaarisella regressiomallilla (virhe 0,880). Tässä mallissa oli myös yhdellä havainnolla
suuri Cookin etäisyys, joten se on voinut vaikuttaa regressiomallin sovellettavuuteen.
Taulukko14. Leave-one-out ristiinvalidoinnin tulos.

Lineaarinen regressiomalli
11.7.
21.7.
5.8.
Lämpötilojen keskiarvot

RMSPE (°C)
0,8408
0,8809
0,0968
0,6995

8.4.3. Spatiaalinen autokorrelaatio
Mallien residuaalien spatiaalista autokorrelaatiota tarkasteltiin Moranin I arvon avulla
(taulukko 15). H0 on, että aineistossa ei ole spatiaalista autokorrelaatiota. H1 on, että
aineistossa esiintyy spatiaalista autokorrelaatiota. P-arvo kertoo tilastollisen merkitsevyyden. Jos tulos on tilastollisesti merkitsevä, nollahypoteesi hylätään ja aineistossa on
spatiaalista autokorrelaatiota. P-arvo ei ollut 5 % riskirajalla tilastollisesti merkitsevää
missään mallissa, joten aineistossa ei tämän mukaan esiinny spatiaalista autokorrelaatiota vaan spatiaalinen rakenne on satunnaista.
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Taulukko 15. Moranin I:n arvot.

Mallit

Moranin I (havaittu)

p-arvo

11.7.

0,0597

0.5438

21.7.

0.0559

0.5627

5.8.

0.0318

0.6650

Keskiarvot

-0.1019

0.6952
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9. TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA
Lämpötilamallinnusten perusteella voidaan hylätä nollahypoteesi, jonka mukaan ympäristömuuttujilla ei ole merkitystä ilman lämpötilan vaihteluun tutkimusalueella. Tulosten perusteella Oulussa vallitsee melko voimakas kesän lämpösaarekeilmiö. Kolmella
mittauskerralla lämpösaarekeilmiön voimakkuus, eli lämpötilaero kaupungin keskustan
ja reuna-alueiden välillä, oli keskimäärin 7,3 °C. Voimakkaimmillaan lämpösaarekeilmiö oli 11.7., jolloin sen voimakkuus oli 8,4 °C. Heikoimmillaan lämpösaarekeilmiö oli
5.8., jolloin se oli 6 °C. Mittaukset suoritettiin kuitenkin aina otollisessa säässä, joten
keskiarvo ei kuvaa keskimääräistä lämpösaarekeilmiön voimakkuutta muutoin kuin mittausajankohtina. Maksimiarvo taas on enemmän vertailukelpoinen, sillä mittausjakson
pituus ei vaikuta siihen.
Kesän lämpösaarekeilmiötä ei Oulussa ole ennen tutkittu, mutta Kananen (2011)
sai talvella lämpösaarekeilmiön maksimivoimakkuudeksi jopa 12,9 °C ja Hara ja Autio
(2006) 6,2 °C. Fogelberg ym. (1973) mittasi Helsingissä kesällä jopa 13 °C lämpötilaeroja kaupungin ja maaseudun välillä. Muualla korkeilla leveysasteilla esimerkiksi
Eliasson & Svensson (2003) ovat saaneet tutkiessaan Göteborgin lämpösaarekeilmiötä
tulokseksi keskimäärin 6,8 °C. Bowling ja Benson (1978) saivat tulokseksi Fairbanksissa Alaskassa korkeimmillaan 14 °C lämpötilaeron. Oulun lämpösaarekeilmiön voimakkuus vaikuttaa muihin tutkimuksiin verrattuna melko todenmukaiselta otollisissa olosuhteissa. Se sijoittuu voimakkuudeltaan jonkin verran pienemmäksi kuin korkeimmat
mitatut lämpötilaerot korkeilla leveysasteilla.
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että lämpösaarekeilmiö on voimakkaampi kesällä tai lämpimämmällä puolikkaalla vuodesta (Klysik & Fortuniak 1999, Morris ym.
2001, Philandras ym. 1999). Tässä tapauksessa Kanasen (2011) tutkimukseen verrattuna
Oulun lämpösaarekeilmiö vaikuttaa suuremmalta talvelta, kun taas Haran ja Aution
(2006) tutkimukseen verrattuna kesän lämpösaarekeilmiö on suurempi. Toisaalta kevään ja syksyn tilannetta ei ole tutkittu, joten lämpösaarekeilmiö voi olla voimakkaimmillaan myös silloin.
Tutkimuksen mittauspisteistä lämpimin oli Oulun keskustan Rotuaarin mittauspiste (piste 10), jonka keskilämpötila oli 23,5 °C. Piste sijaitsee kerrostalo- ja liikerakennusvaltaisella alueella aivan Oulun keskustassa. Tähän vaikuttaa varmasti liikenteestä ja
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rakennuksista aiheutuva antropogeeninen lämmöntuotanto sekä auringon lämpöenergian
varastoituminen kaupunkimaisiin pintoihin. Myös Kanasen (2011) tutkimuksessa lämpimin piste oli Oulun keskustassa Isokadulla. Ydinkeskusta on muissakin lämpösaarekeilmiön tutkimuksissa huomattu lämpimimmäksi paikaksi (esim. Eliasson 1995, Giridharan & Kolokotroni 2009). Tämän jälkeen keskimäärin lämpimimmät pisteet olivat
Limingantullin Prisma (piste 14) ja Oulun yliopistollinen sairaala (piste 7). Molempien
pisteiden lähellä on paljon antropogeenistä lämpöä vapauttavia rakennuksia. Limingantullin kohdalla tämä on Prisman suuri kauppakeskus ja sairaalan kohdalla suuri rakennuskompleksi itsessään. Keskimäärin kylmin mittauspiste oli Hiirosen Urheilupuistontiellä (piste 17), jonka keskilämpötila oli 16,2 °C. Piste sijaitsee aukealla metsä ja niittyvaltaisella alueella. Esimerkiksi Fogelbergin ym. (1973) ja Kanasen (2011) tutkimuksessa kylmin piste sijaitsi peltoaukealla, joten aukeat alueet saattavat olla ympäristöään
viileämpiä. Myös Suomi ja Käyhkö (2011) tilastoivat Turussa tutkimusjaksollaan kuuden vuoden aikana kylmimmät lämpötilat pelloilta ja metsäaukeilta. Tämä saattaa johtua
siitä, että kasvillisuuden peittämillä alueilla on jonkin verran suurempi heijastuskyky
kuin kaupunkimaisilla pinnoilla, joten auringon säteilystä suurempi osa heijastuu pois
maanpinnasta eikä lämpöenergian varastoitumista juuri tapahdu. Toinen tekijä on se,
että näillä alueilla ei ole myöskään antropogeenisen lämmön lähteitä. Myös toiseksi
kylmin piste Haapalehdossa (piste 6) oli metsän viereisellä aukiolla.

9.1. Optimaaliset etäisyysvyöhykkeet
Saadut tulokset osoittavat selkeästi, että ympäristömuuttujien optimaalisten etäisyysvyöhykkeiden tarkastelu on tärkeää ennen lämpösaarekeilmiön tarkempaa tutkimista.
Tavanomaisesti tutkimuksissa käytettävät etäisyysvyöhykkeet valitaan kirjallisuuden ja
tutkimusalueen koon perusteella, mutta etäisyysvyöhykkeiden valinta korrelaatiotarkastelujen avulla saattaisi tuoda tarkempia tuloksia. Optimaaliset etäisyysvyöhykkeet vaihtelivat tässä tutkimuksessa 100 ja 10 000 metrin välillä. Luonnollisilla muuttujilla, kuten
vesialueilla (10 000 m) ja maatalousaleilla (2000 m) oli keskimäärin suurimmat etäisyysvyöhykkeet. Vihreysindeksi poikkesi tästä siten, että sillä oli pieni etäisyysvyöhyke
(100 m). Tämä saattaa johtua siitä, että vihreysmuuttuja on tarkempi, sillä se on satelliit-
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ti kuvasta johdettu jatkuva muuttuja, kun taas maatalous- ja vesialueet ovat luokittelumuuttujia. Vihreys on myös laskettu keskiarvona vyöhykkeen sisältä, kun taas vesialueet ja maatalousalueet ovat suhteellisia osuuksia alueella.
Rakennuksia sisältävien kaupunkimaisten muuttujien optimaaliset etäisyysvyöhykkeet olivat pieniä. Kaupunkimaisella maankäytöllä optimaalinen etäisyysvyöhyke oli 200–300 metriä, teollisuus- ja varastoalueilla 300–1000 metriä ja pientaloalueilla
500 metriä. Samantapaisiin etäisyysvyöhykkeisiin päädyttiin myös Suomi ym. (2012)
tutkimuksessa, jossa muun muassa vesialueiden etäisyysvyöhyke oli kesällä 2000–20
000 metriä, vihreyden 200 metriä ja kaupunkimaisen maankäytön 300 metriä. Etäisyysvyöhykkeiden moodi eli tyyppiarvo oli 500 metriä, joka vastaa Oken (2006) teoriaa,
jossa ympäristömuuttujat vaikuttavat 500 metrin vaikutussäteellä. 500 metrin etäisyysvyöhykkeitä on käyttänyt myös Eliasson & Svensson (2003) sekä Suomi & Käyhkö
(2012). Vyöhykkeet joihin tässä tutkimuksessa päädyttiin, olivat kuitenkin huomattavasti suurempia kuin esimerkiksi Giridharan & Kolokotronin (2009) tutkimuksessa,
jossa ne estimoitiin 25–50 metrin kokoisiksi. Kasvillisuutta tutkiessaan Giridharan ym.
(2008) käyttivät vain 15–17 metrin etäisyysvyöhykkeitä. Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että vaikutusalueet ovat suurempia aukeilla ja vähän rakennetuilla alueilla,
joka on tässä tutkimuksessa nähtävissä vesi- ja maatalousalueiden kohdalla. Myös Stewart ja Oke (2009) tekivät saman huomion. Toisaalta vaihtelut etäisyysvyöhykkeissä eri
tutkimuksissa voivat johtua myös siitä, että tutkimuksissa käytetyt ympäristömuuttujat
vaihtelevat. Etäisyysvyöhykkeillä ei ollut suuria eroja eri mittauksien välillä, vaan useilla kerroilla ne olivat täsmälleen samat, joka viittaisi siihen että eri ympäristötekijöillä on
erilainen vaikutuksen vyöhyke, joka ei ole vain ajankohtaan sidottua.

9.2. Hierarkkinen ositus ja lineaarinen regressiomalli
Lineaariseen regressiomallin perusteella Oulun lämpösaarekeilmiöön vaikuttavat kesäolosuhteissa seuraavat muuttujat: kaupunkimainen maankäyttö, suhteellinen korkeus,
vihreysindeksi, teollisuus- ja varastoalueet, pientaloalueet ja vesialueet. Maatalousalueet
oli ainut ympäristömuuttuja, joka ei tullut mukaan yhteenkään malleista. Myös hierarkkisessa osituksessa sen itsenäinen selityskyky oli melko pieni (10 %), joten sen pois-
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jääntiä malleista voidaan pitää realistisena. Kaupunkimaisella maankäytöllä oli kaikista
suurin itsenäinen selityskyky myös hierarkkisessa osituksessa (54 %), joten tätä voidaan
pitää erittäin tärkeänä muuttujana. Myös Hart & Sailor (2009) huomasivat lämpösaarekeilmiötä mallinnettaessa Oregonin Portlandissa, että rakennuksia sisältävillä muuttujilla on muita suurempi itsenäinen selityskyky hierarkkisessa osituksessa. Muuten hierarkkisen osituksen tulokset poikkesivat melko paljon lineaarisen regressiomallin tuloksista.
Kaksi muuttujaa valikoitui jokaiseen regressiomalliin: kaupunkimainen maankäyttö sekä suhteellinen korkeus. P-arvon perusteella kaupunkimainen maankäyttö oli kaikkein tärkein muuttuja jokaisessa regressiomallissa. Myös monissa muissa tutkimuksissa
kaupunkimainen maankäyttö on huomattu kaikkein tärkeimmäksi lämpösaarekeilmiöön
vaikuttavaksi tekijäksi (esim. Suomi ym. 2012, Hjort ym. 2011). Myös tutkimuksessa
Göteborgissa muuttujat, jotka kuvastavat urbaaneja vaikutuksia olivat kaikkein merkittävimpiä erityisesti kevätöisin (Eliasson & Svensson 2003). Myös Kanasen (2011) tutkimuksessa havaittiin kerrostalojen ja yleisten rakennusten nostava vaikutus ilman lämpötilaan. Kaupunkimainen maankäyttö vaikutti positiivisesti ilman lämpötilaan eli mitä
suurempi suhteellinen osuus kaupunkimaisella maankäytöllä oli alueella, sitä korkeampi
ilman lämpötila oli tutkimuspisteessä. Tämän perusteella antropogeenisellä lämmöllä ja
lämpöenergian varastoitumisella kaupunkimaisiin materiaaleihin on kaikista suurin
merkitys Oulun lämpösaarekeilmiön syntymiseen.
Toinen muuttuja, joka tuli mukaan jokaiseen regressiomalliin oli suhteellinen
korkeus. Suhteellisella korkeudella oli melko pieni regressiokerroin ja sen vaikutus ilman lämpötilaan oli negatiivinen. Hierarkkisessa osituksessa suhteellisella korkeudella
ei kuitenkaan ollut juuri itsenäistä selityskykyä, vaan sen merkitys tuli esille vasta monimuuttujamallinnuksessa. Oulun sijaitessa hyvin tasaisella alueella suhteellisen korkeuden valikoituminen jokaiseen malliin oli jossain määrin yllättävä. Toki esimerkiksi
ympäristöä korkeammalla paikalla esteitä on yleensä vähemmän, jolloin ilma pääsee
sekoittumaan tuulen ansiosta paremmin. Paikallisen topografian merkitys lämpösaarekeilmiölle huomattiin myös Eliassonin ja Svenssonin (2003) ja Suomen ja Käyhkön
(2011) tutkimuksessa. Eliasson ja Svensson (2003) raportoivat, että suhteellisen korkeuden merkitys on jopa maankäyttöä tärkeämpi tuulisissa ja pilvisissä olosuhteissa.
Haran ja Aution (2006) tutkimuksessa taas topografialla ei ollut juurikaan merkitystä
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Oulun alueen lämpötilaeroihin. Toisaalta tämä voi johtua vuodenaikaisesta vaihtelusta,
sillä Haran ja Aution (2006) tutkimus toteutettiin talvella. Myöskään Kanasen (2011)
tutkimuksessa Oulussa ei topografialla ollut juuri merkitystä lämpötilan vaihteluun.
Teollisuus- ja varastoalueet tulivat myös mukaan kahteen malliin, mutta hierarkkisessa osituksessa tällä muuttujalla ei ollut juurikaan itsenäistä selityskykyä. Teollisuusalueiden vaikutus ilman lämpötilaan oli positiivinen. Teollisuusalueita on kuitenkin
tutkimusalueella suhteellisen vähän (kuva 5), mutta toki niillä on merkitystä antropogeenisen lämmön tuottajana. Muun muassa Hart ja Sailor (2009) huomasivat tutkimuksessaan, että teollisuusalueet ovat huomionarvoisia antropogeenisen lämmön lähteitä.
Myös esimerkiksi Klysikin (1996) tutkimuksessa antropogeenistä lämpöä tuottivat eniten tiheästi rakennetut alueet ja teollisuusalueet.
Vihreysindeksin keskiarvo valikoitui mukaan vain yhteen lineaariseen regressiomalliin (11.7.), vaikka sen itsenäinen selityskyky oli melko suuri (n. 20 %) hierarkkisessa osituksessa. Vihreysindeksillä oli negatiivinen vaikutus lämpötilaan ja teorian perusteella olisi voinut ajatella, että se olisi tullut mukaan useampaankin malliin. Kanasen
(2011) tutkimuksessa Oulussa puistot ja metsät sekä pellot, niityt ja veden olivat tärkeitä
muuttujia. Toisaalta talvella ne ilmaisevat lähinnä antropogeenisen lämmön lähteiden
puuttumista. Vihreyden valikoituminen vain ensimmäiseen mallin voi johtua siitä, että
tämä mittaus toteutettiin alkukesästä, jolloin vihreä kasvillisuus oli kaikista runsaimmillaan. Vihreydellä oli selkeästi suurempi selityskyky kuin maaseutualueet muuttujalla,
joka ei tullut mukaan yhteenkään regressiomalliin. Vihreys jatkuvana muuttujana luultavasti pystyi paremmin reflektoimaan antropogeenisen lämmön lähteiden puuttumista,
joten sen selityskyky oli parempi. Myöskään metsät eivät kuulu maatalousmaihin ja
metsillä ja kasvillisuuden peittämillä alueilla evaporaatio on suurta, mikä johtaa pienempiin lämpötiloihin. Se, että luonnolliset muuttujat, kuten vihreysindeksi ja maatalousalueet valikoituivat malleihin harvemmin, ja että niiden itsenäinen selityskyky oli
pienempi, kertoo kuitenkin siitä, että evaporaation erilainen määrä kaupungissa ja maalla ei juurikaan selitä lämpötilan vaihtelua tutkimusalueella.
Vesialueet tulivat mukaan yhteen lineaariseen regressiomalliin (5.8.), jolloin sillä
oli suurin regressiokerroin ja vaikutus ilman lämpötilaan oli positiivinen. Vesialueiden
tuleminen mukaan tähän malliin voi johtua siitä, että tämä mittauskerta toteutettiin elokuussa loppukesästä. Tällöin kesän aikana lämmenneellä merivedellä saattoi olla jo po-
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sitiivinen vaikutus lämpötilan vaihteluun eli yöllä veden lämpötila oli luultavasti ilman
lämpötilaa suurempi, jolloin veden läheisyys lämmitti myös ilmaa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että vesialueiden vaikutus on keväällä negatiivinen ja syksyllä positiivinen (esim. Suomi & Käyhkö 2012).
Pientaloalueet valikoituivat mukaan myös vain 5.8. malliin, jolloin sillä oli positiivinen vaikutus ilman lämpötilaan. Klysikin (1996) tutkimuksessa huomattiin myös
rivi- ja pientalojen lämmittävä vaikutus ilman lämpötilaan. Mahdollisesti auringon
lämmittävä vaikutus on ollut viimeisellä mittauskerralla vähäisempi, jolloin lämpöenergian varastoitumisen merkitys on ollut pienempi. Tällöin myös pienemmät hukkalämpöä aiheuttavat rakennukset ovat tulleet malliin mukaan. Myös talvella antropogeenisen
lämmön merkitys korostuu (esim. Klysik 1996: 3398–3402).
Hierarkkisen osituksen ja lineaarisen regressiomallin tulokset siis poikkesivat
melko paljon toisistaan. Kaupunkimainen maankäyttö oli molemmissa tärkeä muuttuja,
mutta muuten tulokset vaihtelivat. Samaa tulosta tosin kertoo myös se, että 5.8. hierarkkisessa osituksessa usealla muuttujalla oli melko suuri itsenäinen selityskyky ja tuolloin
myös lineaariseen regressiomalliin valikoitui kaikista eniten eri muuttujia. Tällöin kaupunkimaisen maankäytön selityskyky oli huomattavasti pienempi (37 %) ja myös useilla muilla muuttujilla oli melko suuri itsenäinen selityskyky, esimerkiksi vesialueilla 18
%. Tällä mittauskerralla oli myös lämpösaarekeilmiön voimakkuus kaikista pienin 6 °C.
Tämä saattaa johtua siitä, että auringon säteilyenergia on jo vähäisempää loppukesästä,
eikä lämmön varastoitumista tapahdu niin paljon, jolloin myös muilla tekijöillä on suurempi vaikutus ilman lämpötilaan. Hierarkkisen osituksen tuloksia ei voi kuitenkaan
suoraan verrata lineaarisen regressiomallin tuloksiin, sillä toinen menetelmä kuvaa
muuttujien yhteisvaikutusta ja toinen itsenäistä vaikutusta (Chevan & Sutherland 1991,
Sokal & Rohlf 1995). Tässä tutkimuksessa hierarkkinen ositus toimi hyvin erillisenä
itsenäisen selityskyvyn arvioijana ja se helpotti päätelmien tekemistä tärkeimmistä ilmiöön vaikuttavista muuttujista. Hierarkkisen osituksen ja monimuuttujamallinnuksen
yhdistäminen voi olla hyödyllistä etenkin, jos aineistossa esiintyy korkeita korrelaatioita
selittävien muuttujien välillä.
Lineaarinen regressiomalli sopi lämpösaarekeilmiön mallintamiseen hyvin. Tämä
kertoo myös siitä, että hyvään selitys- ja ennustuskykyyn voidaan päästä myös pienellä
otoskoolla (n=27). Virhe jäi kaikissa malleissa pieneksi ristiinvalidoinnissa. RMSPE-
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arvo vaihteli 0,096 ja 0,880 välillä. Käytännössä siis virhe ennustettujen ja havaittujen
arvojen välillä oli alle 1 °C kaikissa malleissa. Lämpötilaa ennustavissa tutkimuksissa
RMSPE-arvoja on raportoitu usein noin 1-3 °C väliltä (esim. Cesaraccio ym. 2001, Coyle & Gouterman 1999), mutta tässäkin tapauksessa tulee muistaa, että aineiston vaihteluväli vaikuttaa tuloksiin. Eli jos lämpötilan vaihtelu on aineistossa pientä, myös virhe
jää pieneksi. Pienin virhe oli 5.8. mallin ristiinvalidoinnilla ja suurin arvo 21.7. mallilla.
Paras ennustuskyky oli siis mallilla, johon valikoitui kaikista eniten muuttujia, mutta
tällä oli myös kaikista huonoin selityskyky lineaarisessa regressiomallissa: 0,802. Suurin virhe oli taas mallissa, joka oli selityskyvyltään paras. Tämä saattaa johtua siitä, että
selityskyvyltään paras malli on jossain määrin jopa ylisovittunut aineistoon ja siten ristiinvalidoinnissa sen virhe jää hieman suuremmaksi. Se, että 5.8. malliin tuli mukaan
eniten merkitseviä muuttujia voi taas vaikuttaa siihen, että siinä virhe jäi kaikkein pienimmäksi. Residuaalien spatiaalista autokorrelaatiota ei testien perusteella esiintynyt,
mikä johtuu luultavasti siitä, että mittauspisteet olivat jo lähtökohtaisesti melko kaukana
toisistaan. Tiheämmällä mittausverkostolla spatiaalista autokorrelaatiota olisi ehkä
esiintynyt. Myös tämän tutkimuksen perusteella muuttujia sekä maankäytöstä (rakennettu ympäristö) ja luonnollisesta ympäristöstä (hydrologia, kasvillisuus ja topografia) tarvitaan luotettavien mallien luomiseksi (Eliasson & Svensson 2003, Hart & Sailor 2009).

9.3. Virhelähteet
Aineiston keruuvaiheessa virheet liittyvät lähinnä lämpötilamittauksiin. Ensinnäkin mittauspisteet valittiin subjektiivisesti niin, että pisteet sijaitsevat tarpeeksi kaukana toisistaan ja että ne ovat tarpeeksi erilaisilta maankäyttöalueilta ja toisaalta myös niin että
mittauskierrokseen kuluva aika on mahdollisimman pieni. Luonnollisesti mittauspisteiden valinta vaikuttaa myös mittaustuloksiin. Mittauspisteiden määrä oli myös melko
pieni, joka vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. Itse mittauksessa voi mahdollisesti syntyä mittarista tulevaa virhettä ja olosuhteet (esim. tuuli) eivät ole välttämättä eri mittauspisteillä identtiset, vaikka mittaukset pyrittiin toteuttamaan samankaltaisissa sääolosuhteissa. Lämpötilojen korjaamiseen voi myös liittyä virheitä eli lämpötilat eivät ole
toisiaan ajallisesti täysin vastaavia, vaikka tähän liittyvä virhe pyrittiinkin tässä tutki-
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muksessa minimoimaan referenssipisteen avulla. Automaattisia lämpötilatallentimia
käytettäessä tulokset voisivat olla vielä tarkempia.
Analysointivaiheessa mahdolliset virheet syntyvät aineiston käsittelystä. Lopullisiin mallinnuksiin valitaan muuttujat subjektiivisesti, vaikka kalibrointitavan valinta
perustuukin teoriaan sekä tilastollisten testien tuloksiin. Kaikkiin malleihin käytettiin
kuitenkin samaa kalibrointitapaa, jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. Lineaarisen regressiomallin vaatimukset eivät myöskään kaikilta osin täysin täyttyneet, esimerkiksi kaikki muuttujat eivät olleet normaalijakautuneita. Tässä tutkimuksessa ei käytetty itsenäistä evaluointiaineistoa mallin ennustuskyvyn tutkimiseen vaan evaluointi suoritettiin ristiinvalidoinnilla, jättäen aina yhden mittauspisteen pois kalibroinnista. Jos malli siirrettäisiin eri alueelle, ei välttämättä päästäisi yhtä hyvään selityskykyyn. Aineisto myös kuvaa yksittäisiä lämpösaarekeilmiötilanteita ja luultavasti malli
sopi erityisen hyvin näihin ajankohtiin, mutta eri ajankohtaan siirrettynä mallin selityskyky olisi luultavasti heikompi.
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10. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli tutkia Oulun lämpösaarekeilmiötä neljän tutkimuskysymyksen avulla: 1) Mikä on lämpösaarekeilmiön maksimivoimakkuus Oulussa mittausajankohtina? 2) Minkä kokoinen etäisyysvyöhyke on optimaalinen eri ympäristömuuttujille tilastollisiin mallinnuksiin? 3) Mitkä ovat merkittävimmät lämpösaarekeilmiön voimakkuuteen vaikuttavat ympäristötekijät lineaarisessa regressiomallissa? ja
4) Millä ympäristömuuttujalla on suurin itsenäinen vaikutus hierarkkisessa osituksessa?
Aineistona käytettiin kesällä 2014 tehtyjä lämpötilamittauksia (11.7., 21.7, 5.8.), jotka
toimivat vastemuuttujina. Selittävinä muuttujina käytettiin ympäristötekijöitä, jotka
koostuivat maankäyttömuuttujista, suhteellisesta korkeudesta ja vihreysindeksistä. Ympäristömuuttujat laskettiin useilla eri etäisyysvyöhykkeillä, joista valittiin korrelaatiotarkastelujen perusteella optimaaliset vyöhykkeet tilastollisiin mallinnuksiin.
Yhteenvetona voidaan todeta, että lämpösaarekeilmiö on merkittävä kaupunkiilmastoon vaikuttava tekijä myös korkeilla leveysasteilla. Lämpösaarekeilmiön maksimivoimakkuus mittausajankohtina oli Oulussa 8,4 °C (11.7.). Ympäristömuuttujien vaikutusalueella on myös merkitystä lämpötiloja mallinnettaessa. Optimaaliset etäisyysvyöhykkeet vaihtelivat 100 ja 10 000 metrin välillä eri ympäristömuuttujilla ja niillä oli
paljon merkitystä vastemuuttujan ja ympäristömuuttujien välisiin korrelaatioihin. Suurimmat etäisyysvyöhykkeet olivat luonnollisilla muuttujilla: vesialueilla (10 000 m) ja
maatalousaleilla (2000 m). Tästä poikkesi vihreysindeksi, jonka etäisyysvyöhyke oli
pieni (100 m). Kaupunkimaisilla muuttujilla, kuten kaupunkimaisella maankäytöllä,
pientaloalueilla ja teollisuus- ja varastoalueilla vaikutusalueet olivat pieniä. Niiden etäisyysvyöhykkeet vaihtelivat 200 ja 1000 metrin välillä. Suhteelliselle korkeudelle optimaalinen vyöhyke oli 300 m kaikilla mittauskerroilla. Optimaalisen etäisyysvyöhykkeiden tyyppiarvo eli moodi oli 500 metriä. Tämän perusteella ympäristömuuttujien vaikutuksen vyöhyke tulisi aina ottaa huomioon kaupunki-ilmastoa mallinnettaessa.
Tilastolliset mallinnukset suoritettiin hierarkkisella osituksella ja lineaarisella regressiomallilla. Lineaarinen regressiomalli selitti 80–89 % lämpötilan vaihtelusta tutkimusalueella. Mallien selityskyvyssä ei siis eri mallien välillä ollut kovin suurta eroa.
Yksi-pois -ristiinvalidoinnissa mallien virheet jäivät pieniksi, joten voidaan ajatella, että
malli sopi aineistoon ja sen ennustuskyky on hyvä. Lineaarisen regressiomallin ja hie-
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rarkkisen osituksen perusteella kaupunkimaisella maankäytöllä on suurin merkitys ilman lämpötilan vaihteluun tutkimusalueella. Muut ympäristötekijät, joilla on vaikutusta
ilman lämpötilaan, ovat suhteellinen korkeus, teollisuus- ja varastoalueet, vihreysindeksi, vesialueet ja pientaloalueet. Merkittävin ilman lämpötilaan vaikuttava ympäristömuuttuja, oli p-arvon perusteella kaikissa malleissa kaupunkimainen maankäyttö. Tähän
kuuluivat SLICES-maankäyttöluokat: kerrostaloalueet, tieliikennealueet, liikerakennusten alueet, toimistorakennusten alueet ja yleisten rakennusten alueet. Myös hierarkkisessa osituksessa kaikkein tärkeimmäksi muuttujaksi todettiin kaupunkimainen maankäyttö. Sen itsenäinen (suhteellinen) selityskyky oli keskimäärin 54 %. Myös vihreydellä
(20 %), maatalousalueilla (9,3 %) ja suhteellisella korkeudella (6 %) oli melko suuri
selityskyky. Nämä erosivat regressioanalyysin tuloksista siten, että vihreys valikoitui
mukaan vain yhteen malliin ja maatalousalueet eivät valikoituneet mihinkään malleista.
Suhteellinen korkeus sen sijaan valikoitui kaikkiin regressiomalleihin.
Tutkimuksen mittausjakso oli melko lyhyt ja mittauskertoja oli yhteensä vain
kolme. Oulun lämpösaarekeilmiön laaja-alaisempi tutkimus edellyttäisi pidempää tutkimusaikaa ja myös suurempaa mittausverkostoa. Automaattiset lämpötilatallentimet
mittauspisteillä poistaisivat lämpötilojen korjaamisesta muodostuvan virheen ja mahdollistaisivat pitkän aikavälin mittaustuloksia. Tulosten perusteella Oulussa on melko voimakas kesän lämpösaarekeilmiö, ja sillä on merkitystä energiankulutukseen ja ihmisten
terveyteen. Tämä tulee korostumaan etenkin, jos ilmasto tulee tulevaisuudessa lämpenemään. Tarkempi tieto lämpösaarekeilmiön syntymiseen vaikuttavista tekijöistä tulee
olemaan hyödyllistä muun muassa kestävämmän ja energiatehokkaamman kaupunkisuunnittelun kannalta.
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LIITTEET
LIITE 1.Mittauspisteiden nimet ja lämpötilat eri mittauskerroilla ja mittauskertojen keskiarvoilla.
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LIITE 2. Referenssipisteen lämpötila mittauskierroksella pisteiden 1-27 mittaamiseen käytettynä
aikana, joka oli reilu kolme tuntia. Lämpötila on kuvattuna referenssipisteestä samalta hetkeltä,
kun mittauspisteessä on mitattu lämpötila.
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LIITE 4. Lineaaristen regressiomallien residuaalit hajontakuvioina.
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