
 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

PURONVARSIMETSIEN 

MAAKOSTEUSOLOSUHTEIDEN LUOKITUS JA 

SEN HYÖDYNTÄMINEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN 

MÄÄRITTÄMISESSÄ 

Helli Karhunen 

 

 

YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA 

Diplomityö 

Tammikuu 2022 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Puronvarsimetsien maakosteusolosuhteiden luokitus ja sen hyödyntäminen 

suojavyöhykkeiden määrittämisessä 

Helli Karhunen 

Oulun yliopisto, Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma 

Diplomityö 2021, 74 s. + 4 liitettä 

Työn ohjaajat yliopistolla: Hannu Marttila, Leo-Juhani Meriö, Anna-Kaisa Ronkanen 

 

Vesiensuojelussa ja eliöstön monimuotoisuuden turvaamisessa on kysyntää uusille 

menetelmille, joilla voitaisiin täsmentää metsänhoidollisten metsäpurojen ja -norojen 

suojavyöhykkeiden suunnittelua. Maaston korkeusmallista johdettu depth-to-water-

kosteusindeksi (DTW) on yksi tällainen potentiaalinen monimuotoisuuden indikaattori, 

sillä se pyrkii kuvastamaan vaihtelevia maankosteusolosuhteita, jotka ovat erilaisille 

ekosysteemeille tärkeitä. Tässä työssä tavoitteena oli verifioida DTW-indeksin kykyä 

kuvata todellisia maankosteusolosuhteita jatkuvatoimisten maankosteusanturien avulla. 

TMS4-maankosteusantureita asennettiin metsäpurojen varteen tutkimuslinjoille siten, 

että puroa lähestyessä laskettu DTW-arvo pääsääntöisesti pienenee ja maankosteus 

lisääntyy. Kosteusanturien tallentamat havainnot kalibroitiin maastossa kerättyjen 

maanäytteiden avulla, joista määritettiin laboratoriossa maankosteus. Tuloksia 

analysoitiin kuvaajien, tunnuslukujen ja tilastollisten vertailujen avulla. Pienimpiä DTW-

indeksin arvoja sisältävien alueiden havainnot erosivat muista (yhdestä tai useammasta) 

korkeampia indeksin arvoja sisältävistä alueista maksimikosteuden, keskikosteuden, 

mediaanikosteuden suhteen. Lisäksi ne erosivat täysin vedellä kyllästyneen tilanteen 

keston ja 40 ja 60 prosentin volumetrisen kosteuden ylittämisen suhteen. Maalajin 

keskiarvon ylittävien kosteuksien suhteen tilastollisesti merkitsevää eroa alueiden väliltä 

ei löytynyt. DTW-indeksin lineaaristen mallien selitysosuudet eri tunnusluvuille olivat 

14–37 prosenttia. Saturoituneisuusaika näytti laskevan jyrkästi pienillä DTW-indeksin 

arvoilla, joten kyseiselle tunnusluvulle olisi mahdollista määrittää vaihtelevanlevyisten 

suojavyöhykkeiden suunnittelua varten käyttökelpoinen kynnysarvo. 
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The classification of soil moisture in riparian forests of headwater streams and its 
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In the field of water and biodiversity protection, there is demand for new measuring 

methods for the planning of more precise silvicultural protection zones of headwater 

streams. One potential indicator of biodiversity could be the depth-to-water (DTW) soil 

moisture index derived from digital elevation model (DEM) which aims at depicting the 

varying soil moisture conditions important to different ecosystems. The goal of this study 

was to verify the ability of DTW index to represent the actual soil moisture conditions 

using continuos soil moisture sensors. TMS4 soil moisture loggers were installed in 

riparian forests along study lines where the index value would assumingly be smaller and 

soil moisture greater closer to the stream. The observations recorded by the moisture 

sensors were calibrated according to soil samples collected from the field whose moisture 

content was determined in the laboratory. The results were analyzed from graphs, key 

figures and statistical comparisons. The observations from the zone having the smallest 

DTW index values differed from the (one ore more) zones having higher index values in 

the time of saturated state of soil, maximum moisture content, mean moisture content, 

median moisture content and the frequency of exceeding volumetric moisture content of 

40 and 60 percent. There were no statistically significant difference between the groups 

in the amount of moisture observations exceeding the mean moisture of the particular 

type of soil. The explanatory powers (R2) of linear key figure models were 14–37 percent. 

The frequency of saturation sank pronouncedly with small index values so it might be 

possible to determine a saturation probability threshold value that could be useful in 

defining the borders of the riparian protection zones of varying width. 

Keywords: soil moisture, buffer zones, moisture index, geographic information, statistical 

analysis 
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1 JOHDANTO 

Metsä- ja jokiluonnon eliöstön monimuotoisuuden vähenemisen estämiseksi pienvesien 

tehokas suojelu on avainasemassa. Metsän luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen 

edellyttää, että vesistöjen ja rantametsien väliset monimuotoisia ekosysteemejä 

ylläpitävät prosessit säilyvät metsätaloustoimien yhteydessä. Rantametsien hakkuut 

vaikuttavat ravinteiden ja kiintoaineiden huuhtoutumiseen, maan kosteusolosuhteisiin ja 

vesistön valo- ja lämpötilaolosuhteisiin ja näiden kautta puulajisuhteisiin ja muuhun 

kasvilajistoon, vesieliöstöön ja puroalueiden toiminnallisiin prosesseihin. Metsänhoito- 

ja maanmuokkaustoimien suunnittelun yhteydessä olisi tärkeää tunnistaa elinympäristöjä, 

joilla suojelutoimenpiteiden vaikutus on suurin, ja niitä ympäristöjä, joita voidaan 

turvallisesti hyödyntää. (Suomen ympäristökeskus 2020) 

Suomen metsälain (1093/1996) 10§:ssä määritellään monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeät elinympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä niissä sallitut ja kielletyt 

toimenpiteet. Tällaisiksi elinympäristöiksi lasketaan muiden muassa pienialaiset tai 

metsätaloudellisesti vähämerkitykselliset luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset 

ympäröivästä metsäluonnosta selvästi erottuvat ”lähteiden, purojen ja pysyvän 

vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten 

lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja 

puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto”. Erityisen 

tärkeillä elinympäristöillä voidaan tehdä varovaisia hoito- ja käyttötoimenpiteitä, jotka 

eivät vaaranna elinympäristöjen ominaispiirteitä. 

Elinympäristöjen ominaispiirteiden turvaamiseksi pienvesien ranta-alueille määritellään 

suojavyöhykkeitä, joilla metsänkäyttöä rajoitetaan. Metsälain 10§:n tulkintasuosituksen 

mukaan vesistöjen välittömän lähiympäristön rajaus voi vaihdella kasvupaikasta, 

ilmansuunnasta, maastonpiirteistä ja puustosta riippuen, sillä luontaisen kostean 

pienilmaston säilymistä ylläpitää puuston ja pensaikon varjostus (Metsäkeskus 2018).  

Koska laissa ei ole määritelty suojavyöhykkeen tarkkaa leveyttä, suositukset siitä 

vaihtelevat. Metsänsuojelusertifikaateissa on esitetty tasalevyisiä suojavyöhykkeitä. 

PEFC-sertifiointi on määritellyt suojakaistan vähimmäisleveydeksi 5–10 metriä ja 

sallinut kriteereissään puuston poiminnan, mutta ei maanmuokkausta, lannoitusta, 

kantojen korjuuta, pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta tai kemiallista torjuntaa. 
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(PEFC Suomi 2014) PEFC-vaatimukset ovat käymässä läpi päivitystä vuosina 2019–

2021 (PEFC 2021). Suomen FSC-yhdistyksen laatimassa metsänhoidon standardissa 

puolestaan rannan suojavyöhykkeen vähimmäisleveyden tulee olla 10–30 metriä 

suojeltavasta vesistöstä riippuen. Yleisesti puroilla tämä on 15 metriä, mutta uomiltaan 

luonnontilaisille tai luonnontilaisen kaltaisille joille ja puroille ranta-alueineen voidaan 

tietyissä tilanteissa vaatia 20 metrin suojeluleveyttä. Puuviljelmistä ja lannoituskohteista 

vesistöön on oltava vähintään 20 metriä. Standardissa kiellettyjä toimia 

suojavyöhykkeellä ovat kaikenlaiset hakkuut, maanmuokkaus, ojitus, kantojen korjuu ja 

metsäkoneilla ajaminen lukuun ottamatta välttämättömiä suojavyöhykkeen ylityksiä. 

(Suomen FCS-yhdistys 2011) Suomen metsistä noin 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja 

ja kymmenesosa FSC-sertifioituja (Metsäkeskus 2021). Myös metsätalouden toimijoilla 

on omia suosituksiaan suojavyöhykkeille (Saari ym. 2009). 

Metsäsertifiointien tasalevyiset suojavyöhykkeet koetaan helpoiksi toteuttaa, mutta 

niiden ehdot täyttävä suojavyöhyke ei välttämättä turvaa metsäpurojen monimuotoisuutta 

optimaalisesti. Elinympäristöjen leveydet vaihtelevat erilaisissa kasvupaikkatyypeissä. 

Joidenkin arvioiden mukaan varsinkin metsälakikohdepurojen ominaispiirteiden 

säilyttämiseksi suojavyöhykkeen pitäisi olla moninkertainen sertifiointien vaatimuksiin 

verrattuna, vaikka kohteen ”selvästi muusta ympäristöstä erottuvat” piirteet yltäisivätkin 

vain muutaman metrin päähän purosta. Vaihtelevanlevyiset puustoiset suojavyöhykkeet 

voidaan katsoa myös maisemallisesti merkittäviksi suojelukohteiksi. (Saari ym. 2009) 

Jo puuton muokkaamattoman maan suojavyöhyke saattaa joissain tapauksissa riittää 

turvaamaan veden laadun, mutta eliöstön monimuotoisuudesta huolehtiminen ja 

pienilmaston säilyttäminen vaatisivat todennäköisesti monissa kohteissa paljon nykyistä 

laajempien puustoisten suojavyöhykkeiden jättämistä (Saari ym. 2009; Richardson ym. 

2012). Erityisesti vedenlaadun muutokselle herkkien pienten latvapurojen olisi saatava 

suojavyöhykkeet, jotka niiltä nykyisin usein puuttuvat vielä kokonaan (Kuglerová ym. 

2014). Toisaalta liian leveiden koskemattomien vyöhykkeiden jättäminen niissä 

kohteissa, joissa kapeampi vyöhyke riittäisi, voi aiheuttaa turhia taloudellisia tappioita 

maanomistajille. Vesiensuojelullisia mittareita tulisi kehittää ja kriittisimpien kohtien 

tunnistamiseen olisi löydettävä kustannustehokkaita menetelmiä. 
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GIS-SUS-hankkeen, jonka osa tämä diplomityö oli, tavoitteena on luoda 

paikkatietoperusteinen järjestelmä tukemaan pienvesiä suojelevaa metsien kestävän 

käytön suunnittelua. Hankkeessa painotetaan luontoarvojen ja taloudellisten arvojen 

yhteensovittamista. Koekohteissa tehtäviä mittauksia ja olemassa olevia 

paikkatietoaineistoja analysoimalla hankkeessa tuotetaan tulkinta- ja soveltamisohje, 

jossa kuvataan paikkatietoaineistojen soveltuvuutta, käyttökohteita ja rajoituksia metsien 

käsittelyn suunnittelussa pienvesien läheisyydessä. (Suomen ympäristökeskus 2020) 

Tässä diplomityössä tarkasteltiin maan korkeuden laserkeilausaineistoista johdetun 

depth-to-water-kosteusindeksin (DTW) hyödynnettävyyttä suojavyöhykkeiden 

rajaamisessa, sillä maankosteusolosuhteiden oletetaan vaikuttavan ratkaisevasti 

rantametsien eliölajistoon, maan kantavuuteen ja maaperän kulumiseen. Indeksin arvoja 

verrattiin jatkuvatoimisten maankosteusantureiden mittaustuloksiin ja pohdittiin, kuinka 

hyvin kosteusindeksi kuvaa dynaamisia maankosteusolosuhteita. Kosteusindeksin 

validointi pienvesien rantametsien kosteusolojen arvioimiseen tuki GIS-SUS-hankkeen 

tavoitteita luonnon monimuotoisuuden suojelun ja metsänhoitotoimenpiteiden 

yhteensovittamisessa.  

Hankkeen muissa osissa mm. mallinnetaan kiintoaineen kulkeutumista, testataan 

RUSLE2015-eroosiomallia suojavyöhykkeiden rajaamisessa, inventoidaan maastossa 

koepurojen kasvupaikkatyyppien erityispiirteitä ja biodiversiteettiä niiden purojen 

lähiympäristön ominaisuuksien tunnistamiseksi, joiden esiintymisen yhteydessä 

paikkatietoaineistojen hyödyntäminen tuottaa lisäarvoa suojavyöhykkeiden rajaukseen, 

tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää koneoppimista suojavyöhykkeiden suunnittelussa 

tarvittavien tietojen yhdistämisessä, verrataan aineistoja Siniset tavoitteet -työkalun 

tuloksiin ja arvioidaan erilaisten suojavyöhykerajausten vaikutuksia metsien 

taloudelliseen tuottoon. Hankkeessa tuotetut työkalut hyödyttävät metsänomistajia ja 

metsänhoidon suunnittelusta vastaavia tahoja sekä päättäjiä ja valvovia viranomaisia. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Maankosteus ja sen vaikutus metsän kasvuominaisuuksiin 

Maaperän kosteuspitoisuus tarkoittaa maan sisältämän veden tilavuuden tai massan 

suhdetta koko tilavuuteen tai massaan. Osittain kyllästyneessä maassa vesi on joko 

kapillaarisesti huokosissa tai adsorboituneena kiinteille pinnoille. Täysin kyllästyneessä 

eli saturoituneessa maassa huokoset ovat täynnä vettä. Maan kosteuspitoisuus vaihtelee 

dynaamisesti, ja se vaikuttaa mm. maan lujuusominaisuuksiin ja tiivistymiseen. (Ahokas 

& Oksanen 2015) Yleisesti ottaen maankosteuden muutokset aiheutuvat pysty- ja 

sivuttaissuuntaisista virtauksista, sadannasta ja haihtumisesta. 

Veden virtaus maassa tapahtuu sekä maamatriksin partikkeleiden väliin jäävissä 

mikrohuokosissa että laajemmissa makrohuokosissa. Makrohuokoset syntyvät juurien, 

matojen, roudan, maanmuokkauksen, maan kutistumisen ja laajentumisen vaikutuksesta. 

Matojen ja juurien tekemät makrohuokoset ovat usein pystysuoria ja siten tärkeitä 

kanavia veden virtaukselle ja maan hengitykselle. Vesi hakeutuu mielellään isoihin 

huokosiin, koska niissä adsorption vaikutus on pieni suhteessa gravitationaalisiin voimiin 

ja veden virtaus on nopeaa. (Gerke 2006; Paasonen-Kivekäs ym. 2006; Ahokas & 

Oksanen 2015) 

Kasveille kosteuden vaihtelu on merkitsevämpää kuin keskimääräinen kosteustaso. 

Kasvit eivät voi hyödyntää kiinteiden partikkelien pinnoille adsorboitunutta vettä. 

Lakastumispisteeksi kutsutaan sitä veden määrää, jonka alapuolella kasvit eivät pysty 

keräämään tarpeeksi vettä huokosista ja niiden transpiraatio pysähtyy. Kasvilajikohtainen 

raja riippuu mm. maatyypistä, orgaanisen aineksen osuudesta ja saven määrästä 

maaperässä. (Garg ym. 2017) Maksimissaan se on hiukan yli 4 pF, mutta monilla 

kasveilla jo alhaisempi, esimerkiksi perunalla noin 2,7 (Ahokas & Oksanen 2015). PF-

luku on maaperän imua kuvaava arvo. Se on kymmenkantainen logaritmi paineesta, joka 

on ilmaistu vesipatsaan korkeutena. Yleisesti kaiken kasvillisuuden lakastumisrajana 

pidetään pF-lukemaa 4,2, joka vastaa noin 150 metriä vesipatsasta tai 1,5 MPa:n 

imupainetta. Tällöin hiekassa on 1,0, hiedassa 0,2, savessa 24,1 ja turpeessa 6,8 

tilavuusprosenttia vettä, ja kasvit eivät kykene hyödyntämään sitä. (Paasonen-Kivekäs 

ym. 2006) 
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Myös maan kuohkeus vaikuttaa kasvien elinoloihin, sillä hiilidioksidin ja hapen vaihto 

juurihengityksessä vaatii ilmatilavuutta. Liian pieni huokostilavuus tai suuri 

vedenkyllästysaste hankaloittaa kaasujen diffuusiota, ja juuret kärsivät hypoksiasta. (Yan 

ym. 2019) Märkyys ja pohjaveden nousu juurikerrokseen rajoittaa monien kasvien 

mahdollisia elinympäristöjä. Esimerkiksi monet puulajit ovat herkkiä kuolemaan yhtä 

hyvin liian märkyyden kuin kuivuudenkin aiheuttamaan fysiologiseen stressiin. (Rozas 

& García-González 2012) 

On viitteitä, että varsinkin korkeiden ilmanalojen karuissa olosuhteissa juuriston 

kohtaama kylmyys olisi useiden kasvien fysiologialle vielä rajoittavampi tekijä kuin 

kuivuus. Toistuvat jäätymisvauriot, äärilämpötilat ja lyhyt kasvukausi vaikuttavat 

oleellisesti kasvien kestämiseen tietyillä korkeusvyöhykkeillä. Yleinen kuivuus 

lämpimillä vyöhykkeillä puolestaan ei estä kasvilajien esiintymistä yhtä jyrkästi, sillä 

kasvit voivat väistää kuivuutta esiintymällä laikuittain kosteammissa painanteissa. 

(Dvorský ym. 2017) Maan kosteuden ja kasvien juuriston sekä lehväosien kokemien 

lämpötilojen yhtäaikainen jatkuvatoiminen mittaaminen mahdollistaa näiden 

mikroilmaston olosuhteiden tarkempien paikallisten vaikutusten selvittämisen. 

2.2 Maankosteuden mittaamisen menetelmät 

Maan kosteuden määrittäminen gravimetrisesti laboratoriossa on täsmällinen mutta hidas 

ja resursseja vaativa menetelmä, jolla ei saada seurattua kosteuspitoisuuden luonnollisia 

vaihteluita kattavasti. Tämän vuoksi vaihteluiden tallentamiseen on kehitetty 

jatkuvatoimisia maankosteusmittareita, jotka mittaavat kosteutta välillisesti. Välilliset 

menetelmät perustuvat veden määrästä riippuvaisten muiden muuttujien mittaamiseen. 

Tällaisia ovat esimerkiksi maan dielektrinen permittiivisyys, resistiivisyys, 

lämmönjohtavuus ja neutronihajonta, jotka vaihtelevat kosteuden mukaan. 

Harvinaisemmissa menetelmissä hyödynnetään mm. valo- ja ääniaaltojen tai 

painovoimakentän vaihteluita. (Bittelli 2011) Välillisten menetelmien antamat arvot 

kalibroidaan kosteusarvoiksi yleensä empiirisesti. 

Maan kosteuden mittalaitteet voidaan jakaa myös kentällä tehtäviin in-situ-menetelmiin 

ja etäluettaviin mittausmenetelmiin. In-situ-tekniikoihin voidaan lukea esimerkiksi 

tunnustelumenetelmä, tensiometri, resistiivisyysblokit (nk. kipsiblokit), aika-

alueheijastusmittari (TDR-menetelmä) ja neutroni-ilmaisin. Laajempien alueiden 
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kosteuden mittaamiseen voidaan käyttää kaukokartoitusta. Esimerkiksi näkyvään valoon, 

lähi-infrapuna-aaltoihin tai mikroaaltoihin perustuvat menetelmät soveltuvat kosteuden 

etäkartoitukseen satelliiteilla. (Paasonen-Kivekäs ym. 2006; Srivastava 2017) 

2.3 Maankosteuden mittaaminen TMS4-loggerilla 

Tähän projektiin valittiin maankosteuden mittalaitteeksi pitkäaikaiseen mikroilmaston 

monitorointiin sopiva dataloggeri nimeltä Temperature-Moisture-Sensor 4 (jatkossa: 

TMS4-loggeri), joka kerää myös lämpötiladataa kolmelta eri korkeudelta: +15, 0 ja –8 

cm korkeuksilta maanpintaan nähden ruohomaisen kasvin olennaisia osia jäljitellen. 

TMS4-loggereiden vahvuuksia ovat mm. pitkäkestoinen litiumpatteri ja suuri 

muistikapasiteetti. Loggeri mittaa maan pintakerroksen kosteutta noin 14 cm syvyydeltä. 

(Wild ym. 2019) 

TMS-loggerin volumetrisen maankosteuden mittaus perustuu elektromagneettisia 

pulsseja laskevaan aika-aluetransmissio-menetelmään (time-domain transmission, TDT). 

Virtapiirin läpi tietyssä aikaikkunassa palanneiden pulssien määrä on suoraan 

verrannollinen maan vesipitoisuuteen siten, että kosteammassa maassa palautuu 

vähemmän pulsseja. Laite kääntää pulssimäärän ja skaalaa sen numeeriseksi 

raakakosteusarvoksi 1 ja 4095 välille. Tämä suhteellinen arvo tulee kalibroida joko 

valmistajan toimittamien muutamien perusmaalajien mukaisten kalibrointikertoimien 

avulla tai tutkimuspaikkakohtaisesti. Tyypillinen raakakosteusarvo ulkoilmalle on noin 

sata ja tislatulle vedelle noin 3500. (Wild ym. 2019) 

TMS4-loggereita on testattu niin laboratorio-olosuhteissa kuin hyvin vaihtelevissa 

luonnonympäristöissä, ja niiden toiminta on havaittu varsin luotettavaksi. TDT-

menetelmä on herkkä pinnan kontaktin suhteen, joten maan tiiveys anturin ympärillä 

vaikuttaa tulokseen. Turpoavissa ja kutistuvissa maaperissä, esimerkiksi savessa, kontakti 

saattaa heikentyä ja siten aiheuttaa todellista matalampia tuloksia. Raakakosteussignaali 

voi vaihdella lämpötilan mukaan noin yhden prosentin ja veden suolapitoisuuden vuoksi 

korkeintaan yhden prosentin. (Wild ym. 2019) 
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2.4 Kosteusindeksit 

Maan pinnanmuotojen vaihtelua eli topografiaa voidaan kuvata digitaalisen 

korkeusmallin (DEM, digital elevation model) avulla. Digitaalinen korkeusmalli on 

numeerinen esitys mitatuista maanpinnan korkeuspisteistä ja niiden väliin jäävistä 

laskennallisista korkeuksista, jotka esitetään tyypillisesti joko säännöllisenä ruudukkona 

tai epäsäännöllisenä kolmioverkkona. Korkeusmalleja voidaan johtaa perinteisistä kartta-

aineistoista, mutta uudet valtakunnalliset korkeusmallit tuotetaan pääsääntöisesti 

laserkeilausta hyödyntäen. Suomessa Maanmittauslaitos on valmistanut kaksi 

korkeusmallia: Maastotietokannan korkeuskäyriin ja muihin korkeustiedon sisältäviin 

kohteisiin perustuvan 10 metrin hilaisen KM10:n ja laserkeilaukseen perustuvan 2 metrin 

hilaisen KM2:n. (Oksanen 2021) 

Korkeusmallista voidaan yhdessä virtausalgoritmien kanssa johtaa veden liikkeitä ja 

kertymistä kuvaavia kosteusindeksejä sillä perusoletuksella, että topografia ohjaa veden 

kulkua niin maan pinnalla kuin maaperässä. Tällaisia DEM-johdannaisia ovat mm. 

topografinen kosteusindeksi (topographic wetness index, TWI), topografinen sijainti-

indeksi (topographic position index, TPI) ja kartografinen DTW-indeksi (depth-to-water). 

(Ågren ym. 2014) Valunnan alkamisen kynnysarvo (flow initiation treshold, stream 

initiation treshold, channelization treshold) vaikuttaa DEM:in pohjalta rakennetun 

uomaverkoston laajuuteen (Ågren ym. 2015). 

Veden virtausalgoritmit jaetaan yhden suunnan ja usean suunnan algoritmeihin. Yhden 

suunnan algoritmeissä, joita ovat mm. D8 (deterministic eight-node) ja Rho8 (random 

eight-node), jokainen solu saa vain yhden arvon sen mukaan, mikä naapurisoluista on 

jyrkimmän alamäen suunnassa. Yhden suunnan virtausalgoritmit eivät kykene 

mallintamaan virtauksen jakaantumista harjanteilla, mutta ne toimivat hyvin laaksoissa. 

Usean suunnan algoritmeissa, kuten FD8 ja D∞ (D infinity), virtaus voidaan jakaa 

useampaan naapurisoluun siten, että virtaussuhteiden summa on yksi. FD8 on kehitetty 

uomien yläpuolisten harjanteiden ja ylänköalueiden mallintamiseen, ja siinä virtaus 

jakautuu naapurisolujen kesken positiivisella potenssikertoimella painotettujen 

kaltevuuksien avulla. D∞-algoritmissa virtaussuunta lasketaan jatkuvana kulmana, joka 

määrittää, minkä kahden naapurisolun kesken ja missä suhteessa virtaus jakautuu, jos se 

ei osoita suoraan pää- tai väli-ilmansuuntien soluun. (Salmi ym. 2013) 
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Topografinen kosteusindeksi TWI on perinteisesti ollut suosituin maankosteuden 

ennustajista. Sen laskentaan voidaan käyttää useita erilaisia algoritmeja, joilla on 

vaikutusta siihen, kuinka hyvin indeksin arvo vastaa maankosteus- ja kasvilajiolosuhteita. 

(Kopecký ym. 2021) Topografisen kosteusindeksin laskentayhtälön (1) lanseerasivat 

Beven ja Kirkby (1979). 

TWI = ln( !
"#$	&

),    (1) 

missä a on virtausalgoritmin mukainen ylärinteen valuma-alue virtauksen leveysyksikköä 

kohti ja β on valumakaltevuus. Täten jyrkemmillä rinteillä, missä vesi valuu nopeammin, 

on pienempi topografisen kosteusindeksin arvo, ja loivilla kaltevuuksilla vettä keräävissä 

kohdissa on suurempi TWI-arvo. Vaihtelevissa maastoissa kaltevuus β on vahvasti 

riippuvainen digitaalisen korkeusmallin rasterin mittakaavasta.  

Maankosteuden ja kasvillisuuskuvioiden lisäksi topografisella kosteusindeksillä on 

havaittu yhteyttä mm. maan pH-arvoihin ja pohjaveden pinnan tasoon. Ei ole yhtä 

ylivoimaista tapaa laskea TWI:n arvoa, vaan se on muuttuja- ja kohdekohtaista. (Sørensen 

ym. 2006) Topografisen kosteusindeksin merkittävä rajoite on, että se ei ota laskennassa 

huomioon alapuolisen valuma-alueen allasvaikutusta eli veden kertymistä valuma-alueen 

viimeisiin pikseleihin. Myös ajallinen kosteusvaihtelu ja maalajien heterogeenisyys 

jäävät huomiotta. (Salmi ym. 2013) 

Topografinen sijainti-indeksi (TPI) vertaa elementin korkeutta ympäröivien 

elementtien keskikorkeuteen. Sillä voidaan erottaa positiivisen indeksin harjanteet, 

negatiivisen indeksin laaksot ja nollan läheisiä arvoja saavat tasaiset kohdat. Indeksin 

arvo riippuu siitä, montako ympäröivää solua otetaan alueen keskikorkeuden 

laskemiseen. (Ågren ym. 2014) 

Uomaverkoston yläpuolinen korkeus (Elevation Above Stream, EAS, tai Height Above 

the Nearest Drainage, HAND) yhdistää nimensä mukaisesti jokaisen korkeusmallipisteen 

siihen uomaverkoston pisteeseen, johon vesi virtausmallin mukaan purkautuu, ja 

ilmoittaa näiden välisen vertikaalisen korkeuseron, joka kuvastaa painovoimaisen 

kuivatuksen synnyttävää potentiaalienergiaeroa. Näin korkeusmalli normalisoidaan 

uomaverkoston suhteen iteratiivisella prosessilla. Algoritmi siis häivyttää 
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korkeusmallista absoluuttiset korkeusasemat ja korostaa paikallisia variaatioita, jotka 

ovat veden liikkeelle merkittäviä. (Rennó ym. 2008) 

Uudehko depth-to-water-indeksi (DTW) on korkeuseron approksimaatio pienimmän 

kaltevuuksien summan reittiä pitkin lähimmästä vesistöstä tiettyyn pisteeseen. Se siis 

kuvastaa sekä pisteiden välistä etäisyyttä että maaston kaltevuutta. (Murphy ym. 2007) 

Se voidaan esittää yhtälöllä: 

𝐷𝑇𝑊 = 𝑐∑ ∆(!
∆)!
𝑎**     (2) 

missä c on verkkokoko, ∆z/∆x on solun kaltevuus kustannuskertymäanalyysin mukaisen 

pienimmän kustannuksen reittiä (least-cost path, least-elevation path) pitkin ja kerroin a 

on joko 1 tai √2 ≈ 1,4142 riippuen siitä, kulkeeko reitti solun läpi reunojen suuntaisesti 

vai diagonaalisesti. DTW-indeksin yksikkö on metri. (White ym. 2012)  

DTW-kosteusindeksin arvo nolla annetaan pintavesille kuten järville ja joille. Pienet 0–1 

metrin arvot indikoivat kosteikkoja, joissa suuren osan kaudesta vesi on lähellä maan 

pintaa, joten indeksiä voidaan pitää maan saturoituneisuustaipumuksen suhteellisena 

mittarina. Se ei kuitenkaan monissa kohteissa määrittele pohjaveden tasoa, johon 

vaikuttavat myös monet maaperän ominaisuudet, ilmasto ja kasvillisuus. (Murphy ym. 

2007) 

DTW-indeksin laskenta riippuu valitusta uomaverkoston laajuudesta eli valunnan alun 

kynnysarvosta. Pienempi kynnysarvo edustaa kosteampia olosuhteita ja suurempi 

kuivempia. (White ym. 2012) Kynnysarvon osuvuuteen vaikuttavat myös maanmuodot 

ja maaperän hydraulinen johtavuus (Ågren ym. 2014). Suomen DTW-

kosteusindeksikartat on luotu neljällä eri kynnysarvolla: 0,5, 1, 4 ja 10 ha. Puolen 

hehtaarin kynnysarvon kartta edustaa erittäin kosteita olosuhteita esimerkiksi runsaiden 

sateiden tai lumen sulamisen jälkeen ja yhden hehtaarin kynnysarvo muita normaalia 

kosteampia olosuhteita. Neljän hehtaarin kynnysarvolla saadaan yleensä kuvattua 

kuivempia, esimerkiksi loppukesän, olosuhteita ja kymmenen hehtaarin kynnyksellä 

tavallista kuivempia olosuhteita. Laskennassa määritetyt uomaverkostot ovat laajempia 

kuin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ympäri vuoden vettä kuljettava 

uomaverkosto. (Salmivaara 2020) Ågren ym. (2015) vertailivat eri valunnan alun 

kynnysarvoilla saatuja uomaverkostoja kentällä kartoitettuihin virtojen lähtöihin 
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yhdeksässä eri hydrologisessa tilanteessa. Kahdessa lumensulamistilanteessa verkosto 

vastasi 0,4 ja 4,4 hehtaarin kynnysarvoja. Pohjavalunnaksi laskettavissa tilanteissa 

uomaverkostoa vastaava kynnysarvo muuttui herkästi virtaaman mukaan, joten yhtä 

tiettyä kynnysarvoa pohjavalunnalle oli vaikea määrittää. Kaikista kuivimman 

pohjavalunnan tilanteessa kynnysarvot vaihtelivat 11,4–15,8 hehtaarin aloilla. Kahden 

hehtaarin kevättulvatilannetta vastaavalla kynnysarvolla saatu uomaverkosto oli 

aktiivinen puolet lumettoman maan ajasta. Silloin uomaverkoston laajuus kilometreissä 

oli 2,4-kertainen kymmenen hehtaarin kynnysarvolla laadittuun keskivertovuoden 

pohjavaluntaa vastaavaan verkostoon. 

Suomen DTW-kosteusindeksikartat on laadittu Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m 

ruutukoon laserkeilausaineistosta tuotetun korkeusmallin pohjalta, jossa korkeustarkkuus 

vaihtelee kahdessa laatuluokassa: 0,3 metriä ja 0,3–1 metriä. (Maanmittauslaitos 2021) 

Korkeusmallin esikäsittelyssä poistettiin häiriökuopat ja alennettiin pintamallia uomien 

ja teiden risteyksissä tiet alittavien rumpujen eli käytännössä uomien tasolle. 

Virtausalgoritmina laskennassa käytettiin D8-menetelmää. (Salmivaara 2020) 

2.5 Kosteusindeksien kyky ennustaa maankosteutta 

Broccan ym. (2007) Keski-Italian savensekaisilla mailla suorittamassa 

regressioanalyysissä maankosteuden spatiaalinen vaihtelu korreloi varsinkin 

kosteammissa oloissa monien topografiaa kuvaavien tekijöiden kanssa (virtausalgoritmin 

mukainen myötävaikuttava ala, kaltevuus, etäisyys uomasta ja korkeus), mutta 

topografisen kosteusindeksin lisääminen ei parantanut selittävyyttä. 

Myös Salmi ym. (2013) tutkivat topografisen kosteusindeksin ennustuskykyä. He 

testasivat maankosteuden epäsuoria indikaattoreita kuten kuivatustilannetta, humuksen 

paksuutta, suosammalien peittävyyttä ja maastovaurioalttiutta leimikoilla. TWI:llä 

havaittiin tilastollisesti merkitsevää yhteyttä suosammalien peittävyyteen, 

korjuuvaurioihin ja kuivatustilanteeseen, mutta ei humuksen paksuuteen. Toisaalta 

Seibertin ym. (2007) koko Ruotsin laajuisessa tutkimuksessa TWI-kosteusindeksillä oli 

yhteys orgaanisten kerrosten paksuuteen (Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 

r=0,38). 
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Kopecký ym. (2021) havaitsivat, että topografisen kosteusindeksin kyky ennustaa TMS4-

loggereilla mitattuja maankosteuksia riippuu sekä käytetystä virtausalgoritmista että 

virtauksen leveyden ja rinteen kaltevuuden määrittelyistä. Suurin vaikutus oli 

virtausalgoritmilla. Yleisimmin käytetty yhden suunnan D8-algoritmi selitti 

maankosteuden vaihteluita alle puolet siitä, mitä monta virtaussuuntaa huomioon ottava 

FD8-algoritmi. FD8-algoritmi ennusti parhaiten, kun virtauksen sironnan (dispersion) 

arvo oli lähellä 1,0:aa. Schmidtin ja Perssonin (2003) vertailussakin TWI:n 

maankosteuden ennustuskyky riippui valitusta virtausalgoritmista ja myös maaston 

ominaispiirteistä sekä ajasta. Heidän tutkimuksessaan DEMON- ja Pilesjö-algoritmeilla 

lasketut TWI:t vastasivat parhaiten maanäytteiden kosteuksia. Kosteampana vuonna 

korrelaatiot olivat selvästi heikompia kuin vähäsateisena vuonna. Kesäisin ja pienten 

korkeuserogradienttien maastoissa kaikilla virtausalgoritmeilla korrelaatiot olivat 

huonoja. 

Murphy ym. (2009) vertasivat kahden erilaisen digitaalisen korkeusmallin pohjalta 

laskettuja TWI- ja DTW-kosteusindeksejä maastossa kartoitettuihin kosteikkojen 

rajoihin. Kosteusindeksien keskinäinen spatiaalinen yhteys oli heikko. DTW-indeksi 

vastasi kenttäkartoituksia paremmin. 71 prosenttia kosteikoista sijoittui alle 1,5 metrin 

DTW-arvoille. Tutkijat päättelivät, että DTW-indeksi, joka yhdistää virtauskertymän 

paikalliseen alavirran topografiaan, on merkittävämpi maankosteuden määrittelijä kuin 

pelkät ylävirran valumisolosuhteet, joista TWI on riippuvainen. Myös Murphyn ym. 

(2011) myöhemmässä tutkimuksessa DTW-indeksin kymmenkantainen logaritmi selitti 

maankosteutta ja monia muita maan ominaisuuksia paremmin kuin TWI. Myös Ågren 

ym. (2014) totesivat DTW:llä olevan etuja TWI:hin nähden: TWI:n optimaalinen 

resoluutio oli 24–50 metriä eli se ei sovi hyvin korkean resoluution korkeusmalleille, 

mutta DTW:n ennustuskyky ei riippunut juurikaan mittakaavasta, ja DTW voidaan 

sopeuttaa kausioloihin ja maalajiin kynnysarvon valinnalla. 

Murphyn ym. (2009) tutkimuksessa havaittiin myös, että laserkeilausaineistosta johdettu 

DEM tuotti osuvamman DTW-kartan kuin perinteinen fotogrammetrinen DEM. 

Kuitenkin Murphy ym. (2007) olivat todenneet myös ilmakuvista johdetun DEMin 

toimivan DTW-indeksin pohjana sen verran hyvin, että jo 10 metrin ruutukoolla pienillä 

DTW-indeksin arvoilla saatiin ilmaistua enemmän kosteikkoja ja ekologisesti tärkeitä 

rantametsiä kuin tarkalla ortokorjatulla ilmakuvalla, jolla tunnistettiin enimmäkseen vain 

yli yhden hehtaarin kokoisia kosteikkoja. 
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Kanadalaisessa savimoreenimaatutkimuksessa (Oltean ym. 2016) DTW:llä havaittiin 

yhteys pitkäaikaiseen laskennalliseen maankosteustilaan (soil moisture regime, SMR), 

kuivuvuusluokkaan ja laikukkuussyvyyteen, mutta esimerkiksi orgaanisen aineksen 

paksuudelle ei löydetty yhteyttä indeksiin. Paikkakohtaisesti topografisen sijainnin, 

suunnan, kaltevuuden, primäärisen vedenlähteen, tekstuurin, kuivuvuusluokan ja 

orgaanisen aineksen paksuuden avulla määritetyn SMR-maankosteustilan ja DTW-

indeksin välinen yhteys oli selkein kahden hehtaarin valunnan alun kynnysarvolla.  

Lähimmän virran yläpuolinen korkeus eli HAND-malli muistuttaa DTW-indeksiä siinä, 

että uomat vastaavat arvoa nolla ja kukin korkeusmallin solu yhdistetään lähimpään 

virtausmallin mukaiseen uomaverkoston soluun. Nobre ym. (2011) löysivät vahvan 

korrelaation (y = 0,658x – 2,89, R2 = 0,806) HAND-mallin ja kentältä mitattujen 

pitkäaikaisten pietsometritasojen välille. HAND-mallin ja TWI-arvojen välillä ei ollut 

korrelaatiota, mistä kirjoittajat päättelivät, että TWI ei ole hyvä selittäjä paikalliselle 

vedenlaskeutumispotentiaalille. 

Kosteusindeksien saturoituneisuuskuvioiden spatiaalista ennustuskykyä voidaan tutkia 

vertaamalla luonnossa havaittuja ja mallin pohjalta simuloituja kuvioita. Vertailu voi olla 

puhtaasti visuaalista tai sitten voidaan verrata saturoitunutta aluetta solu solulta 

esimerkiksi kappa-arvolla tai ottaen huomioon myös ympäröivät solut. Myös 

maastokuvioiden muotoja kuvaavia mittoja kuten epäsäännöllisyyttä, monimutkaisuutta 

tai fragmentaatiota voidaan vertailla. (Güntner ym. 2004) 

2.6 Kosteusindeksien hyödyntäminen vesiensuojelussa 

Sopivilla korkeusmallipohjaisilla kosteusindeksikartoilla voidaan helpottaa ekologisesti 

ja vesiensuojelullisesti tärkeiden pohjavesien purkautumisalueiden, pienten latvapurojen, 

vain osan aikaa vuodesta aktiivisina olevien uomien ja kosteiden maa-alueiden 

tunnistamista. Indeksejä ei ole vielä kuitenkaan vakiinnutettu metsätoimijoiden käyttöön, 

mutta mielenkiintoa niitä kohtaan on runsaasti. Kosteiden maa-alueiden tunnistaminen 

auttaisi metsänhoitotoimien suunnittelussa ja aikatauluttamisessa. Metsäkoneiden 

aiheuttamaa urautumista ja kiintoaineiden kulkeutumista vesistöihin toivotaan voitavan 

vähentää, jos kulkureitit suunniteltaisiin kuivemmille ja vähemmän orgaanista ainesta 

sisältäville maastonosille, joilla on parempi kantokyky. 
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Somerolla ja Pieksämäellä inventoiduissa metsissä (Salmi ym. 2013) tutkittiin 

topografisen kosteusindeksin käytettävyyttä maaperän kosteusvaihteluiden ja 

puunkorjuun aiheuttamien maastovaurioiden ennustamiseen. Maastovaurioalttius kasvoi 

korkeilla kosteusindekseillä, mutta pienilläkin kosteusindeksin arvoilla esiintyi paljon 

vaurioita, joten raportissa todettiin, että TWI-indeksiä ei voida käyttää ”turvallisen” rajan 

määrittelyyn. Raportin tekijät kuitenkin suosittelivat, että kartta-aineistoja 

maastovaurioille riskialttiista kosteikkoalueista testattaisiin käytännössä antamalla ne 

avuksi leimikkojen suunnitteluun ja korjuukoneiden kuljettajille. 

Mohtashamin ym. (2017) urautumista koskevassa kenttätutkimuksessa 

metsänhoitotoimia läpikäyneet maastoalueet luokiteltiin kosteisiin ja kuiviin käyttäen 

rajana DTW-indeksin arvoa 1 yhden hehtaarin valunnan alun kynnysarvolla. Tällä 

indeksijaolla ei voitu tilastollisesti merkitsevästi ennustaa urien yleisyyttä, mutta 

joissakin kohteissa sillä oli vaikutusta yhdessä muiden parametrien kanssa. Alueen 

hakkuiden suunnittelijoilla ja toteuttajilla ei ollut saatavilla kartografista informaatiota 

maankosteudesta, joten lisätietoa saataisiin vertailututkimuksesta, jossa päätöksenteon 

avuksi olisi DTW-indeksistä ja maalajista tietoa antava tukityökalu. Tutkimuksessa ei 

myöskään ollut otettu huomioon meteorologisia tekijöitä kuten urien syntymisen 

ajankohtaa eli hakkuutoimien tilapäisiä kosteus- ja lämpötilaolosuhteita, jotka vaikuttavat 

maan kantokykyyn. 

Myöskään Ågrenin ym. (2015) tutkimuksessa DTW-indeksillä ei voitu ennustaa urien 

syntymisen todennäköisyyttä, sillä syviä painumia muodostui paljon myös ylärinteiden 

alueilla. Tutkijoiden mukaan kosteusindeksillä kuitenkin voidaan identifioida 

suojeltaviksi ne alueet, joilla on vahva yhteys vesistöihin ja joiden kosteat orgaaniset maat 

ovat häiriöherkkiä, minkä vuoksi niiden urautuminen voisi aiheuttaa vahingollisia määriä 

sedimenttien kulkeutumista virtoihin. Metsänhoitajat voisivat välttää metsäkoneilla ajoa 

DTW-indeksillä rajatuilla alueilla tai vahvistaa kantavuutta hakkuutähteillä. Indeksin 

laskeminen eri kynnysarvoilla auttaa myös hahmottamaan virtaverkoston suurta ajallista 

vaihtelua, joka pitäisi ottaa huomioon metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaessa. DEM-

pohjaiset virtaverkostot nopeuttavat rantametsien tunnistamista ja ovat erityisen 

hyödyllisiä esimerkiksi talvella, kun luotettava kenttäverifikaatio on lumen takia 

mahdotonta.	 
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Tiwari ym. (2016) tekivät taloudellisen vertailun tasalevyisille suojavyöhykkeille ja 

DTW-indeksin perusteella rajatuille hydrologisesti sovitetuille suojavyöhykkeille. 

Hydrologisesti sovitetut suojavyöhykkeet, jotka koostettiin DTW-indeksin mukaisista 

kosteista alueista ja pohjaveden purkautumisen merkittävistä alueista, osoittautuivat 

nettonykyarvoltaan suunnilleen samanhintaisiksi kuin tasalevyiset vyöhykkeet, mutta 

hehtaaria kohti ne olivat kustannustehokkaampia, sillä niiden alueilla oli enemmän 

vähäisen tuottavuuden metsiä ja vähemmän taloudellisesti arvokkaita puulajeja. 

Kosteusindeksitiedon yhdistäminen muihin paikkatietoaineistoihin saattaa tuoda 

tarkennusta metsätaloustoimien paikallisista riskeistä vesistöille. Ville Lehto tuotti 

opinnäytetyössään (2019) Immalanjärven valuma-alueelle vesiensuojeluohjeiston ja 

vesiensuojelulliset riskipaikat esittävän visuaalisen työkalun hyödyntämällä 

paikkatietoaineistoja mukaan lukien TWI-kosteusindeksiaineistoa. Työssä keskityttiin 

metsätaloudesta aiheutuviin vesistökuormituksiin, joiden paikkakohtainen riskitaso 

määritettiin 16 x 16 metrin TWI-kosteusindeksiaineiston, RUSLE 2015 -eroosiomallin ja 

vesiuomien huuhtoutumisriskiaineiston avulla. Lehdon mukaan kombinoitu aineisto 

mahdollistaisi vakiolevyisen suojakaistan sijaan suojavyöhykkeen tarpeenmukaisen 

rajaamisen, auttaisi välttämään ojien ylityksessä heikon kantavuuden ja suuren 

huuhtoutumisriskin paikkoja ja olisi hyödyllinen ajourien, varastopaikkojen ja 

perkauskatkojen suunnittelussa. 

Metsänhoidollisia toimia varten luotujen suunnitelmakarttojen tarkkuutta voitaneen 

parantaa myös koneoppimista hyödyntämällä. Koneoppimisen lähtöaineistoon 

yhdistetään monella eri menetelmällä kerättyä dataa, joten sillä voidaan minimoida yhden 

menetelmän käyttöön liittyvät rajoitteet, esimerkiksi DTW-indeksille vaihteleviin oloihin 

ja maalajeihin sopivan kynnysarvon valinnan vaikeus ja TWI:n resoluutio- ja 

algoritmiherkkyys.  Lidberg ym. (2020) tutkivat neljää eri koneoppimisalgoritmia ja 

vertasivat niiden tuottamia karttoja, Ruotsin maanmittauslaitoksen 1:12500 

karttarekisteriä ja Ruotsin metsähallituksen yhden hehtaarin kynnysarvolla laskettua 

DTW-karttaa Valtakunnan Metsien Inventoinnin kartoittamiin palstoihin, jotka oli 

luokiteltu kosteisiin ja kuiviin kasvillisuuden perusteella. Karttarekisterin kosteat alueet 

kattoivat vain 36 prosenttia kaikista kosteista alueista. DTW-kartta tunnisti 73 prosenttia 

kosteista alueista, mutta tulkitsi myös 17 prosenttia kuivista alueista kosteiksi, joten sen 

paikkansapitävyys kokonaisuudessaan oli liiallisesta märkyydestä johtuen 79 prosenttia. 

Parhaimmat koneoppimismallit, satunnainen metsä (random forest) ja keinotekoinen 



22 

 

hermoverkko (artificial neural network), tulkitsivat 84 prosenttia kaikista alueista oikein. 

Eri koneoppimismalleilla muuttujien vaikutus ennustuskykyyn vaihteli, esimerkiksi 

satunnaiselle metsälle tärkeimpiä muuttujia olivat korkeusaseman keskihajonta viiden 

solun ikkunassa, 0,5 hehtaarin kynnysarvon DTW-indeksi ja 24 metrin resoluution 

korkeusmallista johdettu TWI. 
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Aineiston kokoaminen 

GIS-SUS-hankkeen tutkimuskohteiksi oli valittu Freshabit Life IP -hankkeen 

(LIFE14/IPE/FI/023) aineistojen perusteella viisi latvapuroa Iijoen valuma-alueelta 

Taivalkoskelta (Poika-Loukusanoja, Majovanoja, Jänisoja, Tutuoja) ja Pudasjärveltä 

(Hanhioja) (kuva 1). Kohdepurojen varteen oli perustettu 88 tutkimuslinjaa molemmin 

puolin puroja. Yhden neliömetrin kasvillisuusruutuja oli 528 kpl ja puukartoitusalaa 400 

m2.  

 
Kuva 1. GIS-SUS-hankkeeseen valitut kohdepurot Iijoen valuma-alueella. 

 

Kasviruuduista kuuteenkymmeneen asennettiin jatkuvatoimiset TMS4-anturit, 12 

kappaletta yhtä puronvartta kohden. Ruutujen sijoittelu tehtiin siten, että samalla linjalla 

olevat ruudut pyrittiin asettamaan DTW-indeksin suhteen kolmeen eri vyöhykkeeseen, 

joten kolmen tutkimuspisteen linjoja tuli jokaiselle valitulle purolle neljä kappaletta. 

Loggerin asemaa linjalla kutsutaan tässä työssä jatkossa asemapaikoiksi, jolloin 

asemapaikka 1 tarkoittaa lähinnä uomaa ollutta loggeria ja asemapaikka 3 kauimpana 

uomasta, todennäköisesti korkeammalla metsämaastossa ollutta loggeria, ja asemapaikan 

2 loggeri sijoittui näiden väliin. 
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Loggerit asennettiin 10.–11.6.2020 ja luettiin ensimmäisen kerran saman kesän elokuussa 

ja toisen kerran 14.–16.6.2021. Kasviruuduista mitattiin loggerien lukujen yhteydessä 

maaperän volumetrinen kosteus myös manuaalisesti Delta-T:n SM150 Soil Moisture Kit 

-laitteella. Maalaji vaikuttaa TDT-arvojen kalibrointiin, joten alustava maaperäkartoitus 

tehtiin loggerien asennuksen yhteydessä pienellä käsikairalla. Toisella lukukerralla 

kohteista otettiin myös sylinterimaanäytteet tarkempia volumetrisen kosteuden 

laboratoriomittauksia varten (näistä lisää luvussa 3.2.2). 

Alueelta oli saatavilla Maanmittauslaitoksen DEM-korkeusmalli ja 4 hehtaarin valunnan 

alun kynnysarvolla laskettu DTW-kosteusindeksikartta. Tutkimuksessa käytettiin 

Suomen Metsäkeskuksen GIS-asiantuntija Mikko Kesälän talvella 2020 parantelemaa 

DTW-indeksiaineistoa, jossa paikalliset tierummut ja GIS-SUS-hakkeen maastokäyntien 

perusteella korjatun purouomaverkoston ojat otettiin huomioon. Indeksin eri arvovälejä 

vastaavia vyöhykkeitä oli viisi (kuva 2): 1 = 0–0,4 (oletetusti kostein), 2 = 0,4–0,8, 3 = 

0,8–1,2, 4 = 1,2 –1,6 ja 5 = yli 1,6. 

 
Kuva 2. Esimerkki viiden vyöhykkeen DTW-alueista. 
 

Ilmatieteenlaitoksen rajapinnasta kerättiin sadanta- ja lämpötilatiedot tutkimusjaksolta 

Pudasjärven lentoaseman ja Taivalkosken havaintoasemilta. Näitä tietoja tarkasteltiin 
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visuaalisesti TMS-loggerien tuottaman aineiston rinnalla. Asemat sijaitsivat useiden 

kilometrien päässä tutkimuspuroista. 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

3.2.1 Mittausaineiston käsittely 

TMS-loggereiden tuottama csv-muotoinen data sisältää yhdeksän parametria: mittauksen 

indeksinumero, päivämäärä ja aika UTC-muodossa, aikavyöhyke, lämpötila-anturien 1–

3 mittaustulokset (celsius-asteina), raakakosteusarvo, heiluminen (1 = kyllä / 0 = ei) ja 

virheilmoitus (0 = ei virhettä, 1 = ajanluennassa oli ongelma). Aineistojen rajaaminen, 

alustava käsittely ja myöhemmät tilastolliset analyysit tehtiin R-ohjelmointikielellä (R 

versio 4.0.4) RStudiossa (integroitu kehitysympäristö, versio 1.4.1717). 

 
Kuva 3. Kuvaajaksi muotoiltu esimerkki yhden TMS-loggerin tallentamista lämpötila- ja 
raakakosteustiedoista kesältä 2020. 
 

Aineiston käsittelyssä oli useita vaiheita. Ensiksi määriteltiin ajanjaksot, jonka loggerit 

olivat olleet maahan asennettuina. Tämän jälkeen poistettiin häiriintynyttä dataa sisältävät 

jaksot. Jäljelle jääneet raakakosteusarvot kalibroitiin maalajiryhmittäin. Kukin 

tutkimuspiste yhdistettiin DTW-indeksitietoihin ja muihin kohdekohtaisiin tietoihin. 

Aineistosta kerättiin tunnuslukuja ja niitä analysoitiin kuvaajien ja tilastollisten testien 

avulla. 
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3.2.2 Volumetrisen kosteuden määritys maanäytteistä 

Tutkimuspisteistä otettiin maanäytteet 5,6 cm halkaisijaltaan ja noin 5,7 cm 

korkeudeltaan olevilla sylintereillä, joiden sisältämä maa-aines tyhjennettiin tiiviisiin 

muovipusseihin kuljetusta ja varastointia varten. Laboratoriossa näytteistä analysoitiin 

kosteudet lämpökaappikuivatusmenetelmää (SFS-EN ISO 17892-1:2015) hyödyntäen. 

Standardin massavesipitoisuuden sijaan tuloksista laskettiin volumetrinen kosteus eli 

veden tilavuuden osuus koko näytteen tilavuudesta. Volumetrinen kosteus voidaan laskea 

yhtälöllä 3: 

𝜃+ =
,"#$!

,%&%&	(ä*+#
= -%&$+#,.-%-!",+#++-

/"#$!×,%&%&	(ä*+#
   (3) 

missä V on tilavuus, m on näytteen massa ja ρ on veden tiheys (0,998 g/cm3 20 °C 

lämpötilassa). Volumetrisen kosteuden (θv) suhde gravimetriseen vesipitoisuuteen on 

yhtälön 4, missä θg on gravimetrinen vesipitoisuus ja ρbulk on maamateriaalin irtotiheys, 

mukainen. 

𝜃+ = 𝜃1
/"#$!
/.-/%

    (4) 

Saatuja volumetrisia kosteusarvoja käytettiin kosteusanturidatan kalibrointiin 

vertaamalla niitä näytteenottohetkellä mitattuihin raakakosteusarvoihin. 

Viidestä tutkimuspisteistä otettiin näiden pussinäytteiden lisäksi 5,6 cm halkaisijaltaan 

oleviin sylintereihin häiriintymättömät näytteet, joille tehtiin laboratoriossa saturointi ja 

saturoidun kosteusarvon määritys. Näytteet saturoitiin alakautta kastelemalla niitä 

tislatulla vedellä rei’itetyn foliokannen ja suodatinpaperin läpi useita tunteja (kuvat 4 ja 

5). Alakautta kastelemalla ylimääräinen ilma pääsee ulos näytteistä paremmin kuin 

kaatamalla vettä päälle. 
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Kuva 4. Maanäytteiden saturoinnissa käytetyn suodatinkannen rakenne. (Kuva: Karhunen 
2021) 

 

 
Kuva 5. Häiriintymättömien näytteiden saturointi alakautta. (Kuva: Karhunen 2021) 
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Näytteet kuivattiin vakiomassaan siten, että paljon turvetta sisältäviä näytteitä kuivattiin 

vähintään 3–4 vuorokautta 60–65 °C lämpötilaan vakioidussa lämpökaapissa, ja 

mineraalisemmat näytteet kuivattiin vähintään 1,25–2 vuorokautta 100–105 °C 

lämpötilaan vakioidussa kaapissa. Jokainen näyte punnittiin vähintään kaksi kertaa, 

punnitusten välissä oli vähintään kolme tuntia ja vakiomassaksi hyväksyttiin useimmiten 

0,0–0,1 gramman alenema tai nousu peräkkäisten mittausten välillä, mutta parissa 

tapauksessa myös vaa’an tarkkuuden mukainen 0,2 tai jopa 0,3 g alenema, jos näyte oli 

ollut jo hyvin pitkään uunissa ja nestettä oli poistunut jo 300–400-kertainen määrä jäljelle 

jääneeseen kosteuteen verrattuna eli odottelu ei olisi enää lisännyt tuloksen tarkkuutta 

merkittävästi. 

3.2.3 Maankosteusaineiston kalibrointi 

Kosteusarvojen kalibrointi volumetrisiksi kosteusarvoiksi voidaan tehdä maalajin 

mukaan antureiden valmistajan laatiman Excel-kalibrointiohjelman (TMS Calibr, 

saatavissa: https://tomst.com/web/en/systems/tms/software/) avulla. Liitteessä 1 on 

esitetty valmistajan ehdottamat eri maalajien kalibrointiarvot. Kun kalibrointikertoimet a, 

b ja c sijoitetaan raakakosteusarvon (x) kanssa kaavaan 5 saadaan tulokseksi kutakin 

raakakosteusarvoa vastaava kalibroitu volumetrinen kosteusarvo y.  

y = ax2 + bx + c    (5) 

Käyttäjän on myös mahdollista määritellä kalibrointiohjelmassa oma kalibraatiokäyrä 

syöttämällä kaksi raakalukeman ja mitatun kosteuden arvoparia tai antamalla kohdemaan 

irtotiheys sekä saven, siltin ja hiekan suhteelliset osuudet. Orgaaniselle ainekselle 

valmiissa kalibrointiaineistossa on vain yksi vaihtoehto, turve. Valittua kalibraatiokaavaa 

on mahdollista hienosäätää lisäämällä yksi tai kaksi tunnettua maankosteuden arvoparia 

tai loggerille ilmassa ja vedessä tehdyt mittaukset. 

Näytteissä oli huomattavan paljon orgaanista ainesta ja lajittumattomuutta. Valmistajan 

tarjoamilla arvoilla kalibrointi tuotti epärealistisia arvoja, joten työssä päädyttiin luomaan 

omat kalibroinnit maastokäynnillä otettujen maanäytteiden avulla. Kalibrointiarvot 

viidelle maalajiryhmälle laadittiin käyttäen lineaarista regressiota, jossa parametrit 

määritettiin pienimmän neliösumman menetelmällä. 
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3.2.4 Aineistosta kerätyt tunnusluvut 

Tarkistetusta ja korjatusta aineistoista laskettiin kullekin mittauspisteelle keskiarvo, 

mediaani ja vaihteluvälit sekä kasvukaudelle että koko vuodelle. Lisäksi tutkittiin 

kosteusarvojen toistuvuuksia ja pysyvyyksiä kumulatiivisten arvojen (10, 25, 75, 90 

prosentin kertymät) ja kiinteiden kynnysarvojen (volumetrinen kosteus yli 40 tai 60 

prosenttia) avulla. 

Täysin vedellä kyllästynyttä tilaa kuvastava kosteusarvo vaihteli mittausaineistossa eri 

mittaushetkillä, joten korkeinta mitattua kosteusarvoa ei voitu suoraan käyttää 

saturoituneisuuden kosteuspitoisuutena. Kuvaajia tarkastelemalla eri maalajeille valittiin 

sopiva saturoitunutta tilaa kuvastava sallittu maksimiarvon alitus kynnysrajaksi, jonka 

ylittävät kalibroidut kosteusarvot hyväksyttiin täysin vedellä kyllästyneen tilan 

havainnoiksi. Saturoituneisuuden rajaksi päätettiin orgaanista ainesta sisältävillä 

maalajeilla (turve, turpeinen siltti, turpeinen hiekka) 1,1 prosenttiyksikön alitus 

maksimikosteudesta ja puhtaammilla mineraalimailla (hiekka, siltti) 0,5 prosenttiyksikön 

alitus. Tämän raja-arvon ylittävien havaintojen määrän osuus kaikista havainnoista 

laskettiin, jolloin saatiin selville, kuinka suuren osan ajasta mittapisteiden maaperä on 

saturoituneena. Myös maalajikohtaista keskiarvoa kosteampana olemisen osuus laskettiin 

samalla periaatteella, jotta saataisiin selville, ovatko tietyn maalajin kosteudet suurempia 

niillä loggereilla, jotka sijaitsevat pienempien DTW-indeksin arvojen alueilla, kuin 

muilla saman maalajin pisteillä. 

3.2.5 Tilastolliset menetelmät 

Pitkän aikavälin kosteusarvojen toistuvuudet ja pysyvyydet olivat tämän tutkimuksen 

keskeinen kohde. Pohdittavana oli, selittääkö DTW-indeksi TMS-mittalaitteilla 

havaittuja kosteustason vaihteluita. Tilastollisilla merkitsevyystesteillä testattiin, oliko 

DTW-luokkien välillä tilastollisesti merkittävää eroa saturoituneisuusosuudessa, 

keskikosteudessa, mediaanikosteudessa, maksimikosteudessa tai kynnysrajojen 

ylityksissä. Vertailut tehtiin kasvukauden ajalle ja koko tutkimusjakson ajalle. 

Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa 0,05. 

DTW-luokittain ryhmitellyille tunnusluvuille tehtiin jakaumien tarkastelu 

normaalisuuden ja keskinäisen samanmuotoisuuden osalta. Arvojen jakaumia arvioitiin 

Shapiro-Wilk-testillä ja silmämääräisesti qqnorm-kuvaajien avulla. Homoskedastisuus 



30 

 

eli muuttujan varianssin pysyminen samana toisen muuttujan mukaisissa luokissa 

testattiin Levenen testillä ja Bartlettin testillä, mutta Bartlettin testi sopii vain 

normaalijakautuneille. 

Joukoille, jotka ovat normaalisti jakautuneita ja homoskedastisia, voidaan tehdä 

yksisuuntainen varianssianalyysi osoittamaan, eroaako vähintään yksi ryhmistä muista 

toisen muuttujan suhteen. Varianssianalyysi edellyttää normaalijakautuneisuuden lisäksi 

yleensä myös yli 30 arvon ryhmäkokoa. Jos ryhmät ovat homoskedastisia mutta eivät 

normaalisti jakautuneita, voidaan tehdä ei-parametrinen Kruskal-Wallisin testi, jota pieni 

otoskokokaan ei haittaa. Heteroskedastisissa tapauksissa eli ryhmien varianssien ollessa 

erilaisia tehdään Welchin analyysi. Tässä työssä tutkittiin ensin, mitkä oletuksista 

täyttyivät, ja valittiin testi sen mukaan. 

Jos ero havaittiin yksisuuntaisessa varianssianalyysissä, tehtiin Tukeyn HSD-testi 

(honestly significant difference) erottelemaan pareittain, minkä ryhmien välillä ero oli 

tilastollisesti merkitsevä. Kruskal-Wallisin yhteydessä post hoc -testinä käytettiin Dunnin 

testiä Bonferroni- ja Benjamini-Hochberg-metodeilla ja Welchin yhteydessä parittaista t-

testiä samoilla korjausmetodeilla, joista Bonferroni on konservatiivisempi. 

Maalajin tiedetään määrittävän volumetrisen kosteuden perustasoa merkittävästi, joten 

kunkin loggerin kosteushavaintojen keskiarvoa verrattiin kyseisen maalajin 

havaintokeskiarvojen keskiarvoon, jolloin saatiin selville, oliko kyseinen loggeri 

kerännyt keskimääräistä kosteampia vai kuivempia havaintoja omassa 

maalajiluokassaan. Khiin neliö -testillä testattiin, olivatko maalajit jakautuneet tasaisesti 

eri DTW-luokkien kesken. 

Pienimmän neliösumman menetelmällä laadittiin tarkoilla DTW-indeksin arvoilla 

jatkuvia regressiomalleja tunnuslukujen (maksimi-, mediaani- ja keskikosteus sekä 

saturoituneiden havaintojen osuus) mahdollisten suorien ja käänteisten trendien 

arvioimiseksi. Mallien R2-selitysosuutta vertailtiin keskenään. Samalla tavalla testattiin, 

oliko etäisyys purosta lineaarisesti yhteydessä maksimikosteuteen, keskikosteuteen tai 

saturaatioaikaan. 

Myös luokka-asteikolliselle DTW:lle ja maalajiryhmille tehtiin tunnusluvuittain 

lineaariset regressiomallit yhdessä ja erikseen. Niille malleille, jotka olivat tilastollisesti 

merkitseviä ja joiden residuaalit olivat normaalisti jakautuneita ja varianssit 
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homoskedastisia, tehtiin ryhmäkeskiarvojen vertailuksi varianssianalyysit ja raportoitiin 

R2-selitysosuudet. DTW-luokat ja maalajiryhmät koodattiin faktoreiksi R:llä, joka 

muuttaa ne automaattisesti nk. dummy-muuttujiksi. Testatut mallit olivat taulukkojen 1, 

2 ja 3 mukaiset.  Useamman muuttujan malleissa tekijöiden merkitsevyydet laskettiin 

kaksisuuntaisella varianssianalyysillä ns. tyypin 2 tavalla, koska loggerit olivat 

jakautuneet epätasaisesti eri DTW-luokka–maalaji-ryhmiin (taulukko 4), jolloin tyypin 1 

varianssianalyysi laskisi neliösummat muuttujien esitysjärjestyksen mukaan. Tyypin 1 

neliösummilla voitiin kuitenkin tutkia samaa asiaa toista kautta eli vertailla, paransiko 

toisen muuttujan lisääminen mallia vielä sen jälkeen, jos ensimmäisellä muuttujalla oli jo 

selitetty niin paljon kuin mahdollista. 

Taulukko 1. Yksisuuntaisella varianssianalyysilla testatut yhden luokkamuuttujan 
mallit. 

Kysymys Testattava malli 

Paljonko tunnusluvun 
vaihtelusta voi selittää 

maalajilla? 

Tunnusluku ~ maalaji 

Paljonko tunnusluvun 
vaihtelusta voi selittää 
DTW-luokalla? 

Tunnusluku ~ DTW-luokka 

 

Taulukko 2. Tyypin 2 merkitsevyystestaus, jossa testattavien muuttujien järjestyksellä ei 
ole väliä. 

Kysymys Nollamalli Testattava malli 

Onko DTW-luokka 
merkitsevä? 

maalaji maalaji+DTW-luokka 

Onko maalaji merkitsevä? DTW-luokka maalaji+DTW-luokka 

Onko interaktio 
merkitsevä? 

maalaji+DTW-luokka maalaji+DTW-
luokka+interaktio * 

*tuloksissa kutsutaan täydeksi malliksi 

Taulukko 3. Additiiviset vertailut. 

Kysymys Nollamalli Vastamalli 

Parantaako maalaji mallia 
DTW-luokan jälkeen? 

DTW-luokka DTW-luokka+maalaji 

Parantaako DTW-luokka 
mallia maalajin jälkeen? 

maalaji maalaji+DTW-luokka 
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Taulukko 4. Epätasapainoinen tutkimusasetelma. Loggereiden jakautuminen maalajien 
ja DTW-luokan mukaan. 

DTW-
luokka 

Maalaji 

hiekka orghiekka orgsiltti siltti turve 

1 0 1 10 1 9 

2 2 5 4 2 6 

3 0 2 1 1 2 

4 5 3 0 2 1 

5 0 0 1 2 0 

 

Käsikosteusmittarin antamia usean peräkkäisen mittauksen loggerikohtaisia keskiarvoja 

verrattiin laboratoriomittauksilla saatuihin arvoihin Wilcoxonin testillä, joka on 

toistettujen mittausten t-testin parametriton vastine. Ei-parametristä testiä käytettiin, 

koska Shapiron testillä todettiin, että erotusten jakauma poikkesi normaalista. 

3.3 Tulokset 

Häiriötöntä dataa saatiin kaikilta kuudeltakymmeneltä TMS4-mittalaitteelta noin vuoden 

ajalta (kesäkuu 2020 – kesäkuu 2021). Yksi Jänisojan loggeri (600) oli noussut irti maasta 

elokuun alussa 2020, joten sen aineistosta jouduttiin lyhentämään 20 vuorokautta eli 

siihen asti, kunnes loggeri käytiin pystyttämässä uudestaan ensimmäisellä lukukerralla. 

Hanhiojan loggerin 46 aineistosta leikattiin pois kuusi vuorokautta (19.-25.10.2020) 

tuntemattomasta syystä johtuneen ohimenevän häiriön vuoksi. Poika-Loukusanojan 

loggerin 347 mittauksissa oli kuusi viallista havaintoa (raakakosteus 0, 17.-18.11.2020 

yönä, 26.10.2020 ja 12.5.2021 päivinä), jotka poistettiin aineistosta. 

Seitsemästä loggerista suojakannen muovi oli irronnut, kahdessa maanpintaa vasten oleva 

muoviosa oli murtunut, ja yhdestä jokin eläin oli purrut tunnistelipukkeen irti. Monen 

loggerin läheisyydessä oli merkkejä eläinten toiminnasta. Näistä johtuvia mahdollisia 

häiriöitä oli mahdotonta erottaa vaihtelevasta maankosteusdatasta jälkikäteen, koska 

tapahtumien ajankohta ei ollut tiedossa. Suojakannen irtoaminen oli todennäköisesti 

vaikuttanut jonkin verran lämpötilalukemiin ainakin suoraan auringonvalolle altistuvissa 

pisteissä. 
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3.3.1 Ilmasto 

Ilmatieteenlaitoksen rajapinnasta haettiin vertailuarvoiksi Pudasjärven lentokentän ja 

Taivalkosken havaintoaseman lämpötilojen päiväkeskiarvot ja tuntihavainnot sekä 

vuorokausisademäärät. Vuorokausisademäärät on esitetty kuvissa 6 ja 7. Terminen 

kasvukausi tutkimusalueilla loppui vuonna 2020 12. lokakuuta ja vuonna 2021 alkoi 11. 

toukokuuta. 

Kuva 6. Pudasjärven lentoaseman ja Taivalkosken havaintoaseman 
vuorokausisademäärät vuoden 2020 kesäkuusta joulukuuhun. 

 

 
Kuva 7. Pudasjärven lentoaseman ja Taivalkosken havaintoaseman 
vuorokausisademäärät vuoden 2021 tammikuusta kesäkuuhun. 
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Kuva 8. Esimerkki yhden Poika-Loukusanojan loggerin kesällä 2020 mittaamista 
lämpötiloista (keltainen ilman lämpötila, sininen maan pintalämpötila, vihreä maan 
lämpötila) ja Ilmatieteenlaitoksen mittausten päivän keskilämpötilasta (magenta) 
Pudasjärven lentoasemalta. 
 

Esimerkki TMS4-loggerin kolmen lämpötila-anturin havaintojen vaihtelusta on esitetty 

kuvassa 8. Termisellä kasvukaudella (jatkossa pelkkä kasvukausi) ilma-anturien 

mittaamat lämpötilat vaihtelivat –2,1 asteesta 43,0 asteeseen Celsiusta, ja kasvukauden 

ulkopuolella minimilämpötila oli –10,1 °C ja maksimi 8,8 °C. Maanpinta-anturien 

tallentamat lämpötilat vaihtelivat –0,1 asteesta 30,3 asteeseen Celsiusta kasvukaudella ja 

–0,5 asteesta 7,7 asteeseen Celsiusta kasvukauden ulkopuolella. Maan sisässä olevat 

anturit mittasivat kasvukaudella alimmillaan –0,1 °C ja ylimmillään 15,3 °C ja 

kasvukauden ulkopuolella alimmillaan –0,1 °C ja ylimmillään 8,1 °C. 

Saman loggerin eri anturien välillä oli vaihtelevasti pientä eroa (absoluuttinen ero 

keskimäärin 0,3 °C, maksimissaan 1,0 °C) tasaisessa huoneenlämmössä ennen luontoon 

asentamista. 
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3.3.2 Tutkimuspisteet 

DTW-vyöhykkeellä 1 oli eniten mittalaitteita (21 kpl) ja vyöhykkeellä 5 vähiten; vain 

kolme mittalaitetta. Maalajeista yleisin oli turve (18 loggeria) ja harvinaisin hiekka (7 

loggeria) (kuva 9). Eri maalajien osuus (kuva 10) vaihteli paljon DTW-luokasta riippuen 

(khiin neliö -testi, p=0,0019). 

 
Kuva 9. Mittalaitteiden jakautuminen eri DTW-luokkiin ja maalajeittain. 
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Kuva 10. Maalajien suhteelliset osuudet DTW-luokissa. 

 

3.3.3 Kosteusarvojen vaihtelu 

Kuvassa 11 on esitetty kalibroinnissa käytetyt raakakosteus- ja laboratorioarvot ja niihin 

sovitetut suorat, joiden (kaavan 5 mukaisia) kertoimia taulukossa 5 esitetyt 

kalibrointikertoimet ovat. 
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Taulukko 5. Maalajiryhmien kalibrointikertoimet. 

Maalajiryhmä Loggerit Kalibrointikertoimet 

Hiekat Hanhioja 2 kpl, 
Majovanoja 1 kpl, Poika-
Loukusanoja 2 kpl, 
Tutuoja 2 kpl 

a = 0 

b = 0,00006553 
c = 0,1459 

Siltit Jänisoja 4 kpl, Tutuoja 4 
kpl 

a = 0 

b = 0,00006076 
c = 0,2362963 

Turpeet Hanhioja 3 kpl, Jänisoja 2 
kpl, Majovanoja 3 kpl, 
Tutuoja 3 kpl, Poika-
Loukusanoja 7 kpl 

a = 0 

b = 0,00010813 
c = 0,4702973 

Hiekka+orgaaninen aines Hanhioja 5 kpl, Jänisoja 1 
kpl, Majovanoja 2 kpl, 
Poika-Loukusanoja 3 kpl 

a = 0 

b = 0,00014045 
c = 0,1004015 

Siltti+orgaaninen aines Hanhioja 2 kpl, Jänisoja 5 
kpl, Tutuoja 3 kpl, 
Majovanoja 6 kpl 

a = 0 
b = 0,0001205 

c = 0,2798941 

 

 
Kuva 11. Kalibroinnissa käytetyt raakakosteuden ja laboratoriossa mitatun kosteuden 
arvoparit ja niihin sovitetut suorat. 
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Havaitut raakakosteusarvot vaihtelivat 751 ja 3747 välillä niin kasvukaudella kuin koko 

vuonna ja kalibroidut kosteusarvot vaihtelivat 21 ja 88 prosentin välillä. Kunkin loggerin 

kalibroitujen kosteusarvojen minimit, maksimit, keskiarvot ja mediaanit koko 

tutkimusjaksolla on esitetty liitteen 2 taulukossa.  Keskimäärin pienimmät kalibroidut 

kosteusarvot olivat hiekoissa ja suurimmat turpeissa. Koko tutkimusjaksolla 

hiekkaloggerien keskikosteuksien keskiarvo oli 26 prosenttia, silttiloggerien 37 

prosenttia, orgaanista ainesta sisältävien hiekkojen 43 prosenttia, orgaanista ainesta 

sisältävien silttien 61 prosenttia ja turveloggerien 78 prosenttia. Kasvukaudella vastaavat 

keskiarvot olivat 26, 37, 43, 61 ja 78 prosenttia.  

Useimpien loggereiden mittauksissa kosteusarvo nousi terävästi sadetapahtuman jälkeen 

ja laski siitä vähitellen; mineraalisissa maaperissä nopeammin kuin orgaanista ainesta 

sisältävissä (kuva 12). Paljon orgaanista ainesta sisältävissä kohteissa maa pysyi 

saturoituneena pitkään, jolloin kosteuskäyrä oli ”tasakattoisen” muotoinen (kuva 13). 

Saturoituneisuusrajat ja -ajat sekä maalajin keskiarvon ja kasvukauden keskiarvon 

ylittävien havaintojen osuudet koko tutkimusjaksolla on esitetty liitteen 3 taulukossa. 

 
Kuva 12. Mineraalisissa maissa kosteuskäyrä laskee hyvin nopeasti sadetapahtuman 
jälkeen. Kuvassa sininen kuvastaa saturoitunutta tilaa, vihreä ylittää maalajin (tässä 
esimerkissä hiekka) keskikosteuden ja keltaisen ja oranssinruskean raja on loggerin oma 
keskikosteus. 
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Kuva 13. Esimerkkiloggerin kosteuskäyrässä sinisellä kuvatut jaksot on määritelty 
saturoituneiksi (enintään -1,1 prosenttiyksikköä maksimikosteuden alapuolella). Loggeri 
on 9,5 prosenttia tutkimusajasta saturoituneena. Vihreän ja keltaisen raja kuvaa 
loggerikohtaista kosteuden keskiarvoa. Sininen, vihreä ja keltainen ovat maalajin koko 
kauden keskiarvojen keskiarvon ylittäviä kosteuksia ja oranssinruskealla on merkitty 
maalajin keskiarvon alittavat kosteudet. 

 

SM150-käsimittarin havaitsemat kosteudet erosivat (Wilcoxonin testi, p=0,0475) hiukan 

laboratoriossa todennetuista kosteusarvoista. Laboratoriokosteuksien mediaani oli 56 

prosenttia, käsimittausten 57 prosenttia ja mittaushetken kalibroitujen kosteusarvojen 58. 

Laboratoriokosteuksista puuttui kaksi arvoa, joiden vastineet myös kalibroiduista arvoista 

ja käsimittarin havainnoista vähentämällä kalibroitujen arvojen mediaaniksi tuli 58 ja 

manuaalikosteuksien 56 prosenttia. Laboratoriomittausten keskiarvo oli 55 prosenttia. 

Käsimittausten keskiarvo oli 53 prosenttia (puuttuvien havaintojen vastineiden 

poistamisen jälkeen 52 prosenttia) ja kalibroitujen arvojen keskiarvo 56 prosenttia 

(puuttuvien havaintojen vastineiden poistamisen jälkeen 55 prosenttia). 
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Kuva 14. Manuaalisten DeltaT SM150 -käsimittarin ja laboratoriomittausten vertailu. 
Vihreällä linjalla mittausarvot olisivat samat. Musta linja on aineistoon sovitettu 
regressiosuora y = 0,977264x – 1,398584. 

 

 
Kuva 15. Kesäkuun 2021 maastokäynnin kosteusarvojen vertailu. 
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Manuaalimittausten arvot vaihtelivat molempiin suuntiin laboratoriossa todennettujen 

kosteuksien suhteen (kuva 16). Manuaalimittarin näyttämä maksimikosteus oli teknisesti 

säädetty 85 prosenttiin, mitä kosteammissa olosuhteissa mittari ei antanut lukemaa. 

 
Kuva 16. Käsimittausten ja laboratoriomittausten vertailu. 

 

Liitteen 4 kuvissa 1–5 on esitetty 10, 25, 50, 75, 90 ja 100 prosentin kalibroitujen 

kosteuksien kertymät loggereille DTW-luokan mukaan ja kuvissa 6–10 samat 

kumulatiiviset kertymät maalajin mukaan. Loiva nousu tietyllä kertymävälillä kuvastaa 

sitä, että paljon havaintoja sijoittuu suunnilleen samalle kosteustasolle. Useimmilla 

loggereilla valtaosa havainnoista sijoittui pienelle vaihtelualueelle. Jyrkän 

kulmakertoimen väleillä havaintojen kosteustasoissa on enemmän vaihtelua. Orgaanista 

ainesta sisältävillä tutkimuspisteillä vaihtelut olivat suurempia kuin mineraalimailla. 

3.3.4 Tunnuslukujen vertailu DTW-vyöhykkeiden kesken 

Saturoituneisuusajalla eli havaintojen osuudella, jolloin loggereiden kalibroidut 

kosteusarvot ylittivät täysin vedellä kyllästyneen tilan määritelmän havaintoaineistossa, 

(kuva 17) havaittiin tilastollisesti merkitsevä (Welchin testi, p=0,0036) ero DTW-

indeksiluokkien kesken. Eri DTW-luokkien saturoituneisuusajan arvojoukot eivät olleet 
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normaalisti jakautuneita, joten tavallista yksisuuntaista varianssianalyysia ei voitu 

käyttää. Koko tutkimusjakson aikana DTW-luokan 1 loggerien maaperä oli keskimäärin 

27 prosenttia ajasta saturoituneena. Luokkien 2, 3, 4, ja 5 saturoituneisuusosuudet olivat 

keskimäärin 4,5, 5,2, 7,6 ja 0,2 prosenttia ajasta. Sekä Bonferroni- että Benjamini-

Hochberg-korjatussa parivertailussa luokat 2, 3 ja 5 erosivat luokasta 1. 

 

 
Kuva 17. Havaintojen osuus, jonka loggereiden kalibroitu kosteusarvoaineisto oli täysin 
vedellä kyllästyneessä tilassa, eri DTW-luokissa, a) loggereittain b) boxplot-jakaumin 
esitettynä. 
 

Kun tarkasteluaika rajattiin termiseen kasvukauteen, DTW-luokka säilytti merkitsevät 

erot Welchin testissä (p=0,0020). Bonferroni-korjattu parivertailu osoitti vyöhykkeen 1 

loggereiden saturoituneisuusajan olevan merkitsevästi suurempi kuin vyöhykkeiden 2, 4, 

ja 5, ja Benjamini-Hochberg-korjatussa vertailussa myös vyöhyke 3 erosi vyöhykkeestä 

1 muiden tavoin. Kasvukauden arvot ja jakaumat on esitetty kuvassa 18. 

Saturoituneisuusajan keskiarvot kasvukaudella DTW-luokissa 1–5 olivat 22, 3,8, 6,8, 3,0 

ja 0,7 prosenttia ajasta. 
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Kuva 18. Osuus kasvukauden havainnoista, jonka loggereiden kalibroitu 
kosteusarvoaineisto oli täysin vedellä kyllästyneessä tilassa, eri DTW-luokissa, a) 
loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 

 

Myös volumetrisen kosteuden maksimiarvon (kuva 19) yhteys DTW-luokitukseen oli 

tilastollisesti merkitsevä (yksisuuntainen varianssianalyysi, p=4*10-5). Testien mukaan 

maksimikosteudet eri ryhmissä olivat jokseenkin normaalisti jakautuneita ja 

homoskedastisia. Maksimikosteuksien keskiarvo DTW-luokassa 1 oli 77 prosenttia, 

luokassa 2 63 prosenttia, luokassa 3 65 prosenttia, luokassa 4 46 prosenttia ja luokassa 5 

49 prosenttia. Tukeyn HSD-testin mukaan DTW-luokan 1 maksimikosteus erosi luokkien 

2, 4 ja 5 maksimikosteuksista ja luokka 2 luokasta 4, mutta muiden ryhmien väliset erot 

eivät ylittäneet 0,05:n merkitsevyystasoa. Myös kasvukaudella ryhmien keskinäinen 

eroavuus oli merkitsevää (p=4*10-05) ja vyöhykkeen 1 maksimikosteus oli suurempaa 

kuin vyöhykkeiden 2, 4 ja 5. 
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Kuva 19. Volumetrisen kosteuden koko tutkimusajan maksimiarvo DTW-vyöhykkeen 
mukaan a) loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
 

Keskikosteudet ja mediaanikosteudet (kuvat 20 ja 21) olivat myös normaalisti 

jakautuneita ja homoskedastisia, joten niillekin suoritettiin tavallinen varianssianalyysi. 

Ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa (keskikosteuksille p=0,0003 ja 

mediaaneille p=0,0004), ja Tukeyn testi osoitti, että DTW-luokka 1 erosi luokista 2 ja 4 

sekä keski- että mediaanikosteuden suhteen. Kasvukauteen rajattunakin tulokset olivat 

samanlaiset (keskikosteudet p=0,0002, mediaanit p=0,0002). 
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Kuva 20. Koko tutkimusajan keskimääräiset kosteudet a) loggereittain b) boxplot-
jakaumin esitettynä. 
 

 
Kuva 21. Koko tutkimusajan mediaanikosteudet a) loggereittain b) boxplot-jakaumin 
esitettynä. 
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Osuus ajasta, jonka loggerin kosteushavainnot olivat kyseisen maalajin kaikkien 

havaintojen keskiarvoa korkeampia (kuva 22), ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi 

DTW-luokkien kesken koko kaudella (Kruskal-Wallisin testi, p=0,1854) eikä 

kasvukaudella (p=0,1055). Myöskään maalajin kasvukauden havaintojen keskiarvoa 

korkeampien havaintojen osuus ei eronnut merkitsevästi (Kruskal-Wallisin testi, koko 

tutkimusjaksolla p=0,1785, kasvukaudella p=0,1078). Näin maalajeittain tarkasteltuna 

pienemmän DTW-indeksin luokissa ei siis oltu useammin kosteampia kuin suuremman 

DTW-indeksin luokissa. 

 
Kuva 22. Osuus ajasta, jonka kosteus ylitti maalajin keskiarvon, DTW-luokan mukaan a) 
loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
 

Jokaiselle loggerille laskettiin myös osuus havainnoista, jotka ylittivät neljänkymmenen 

ja kuudenkymmenen prosentin volumetrisen kosteustason. Yli neljänkymmenen 

prosentin kosteushavaintoja oli DTW-luokissa merkitsevästi eri määrä (kuva 23) 

(Kruskal-Wallisin testi, p=0,0007) siten, että luokassa 1 kosteammat arvot olivat 

yleisempiä verrattuna luokkaan 4 (Dunnin testi). Muiden vyöhykkeiden väliset erot eivät 

olleet merkitseviä. Kasvukaudella tulos oli samanlainen (p=0,0007). 
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Kuva 23. Yli neljänkymmenen prosentin volumetrisen kosteuden yleisyys koko 
tutkimusajalla a) loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
 

Myös kuudenkymmenen prosentin volumetrisen kosteuden ylittämisessä (kuva 24) oli 

eroja DTW-luokkien kesken (Kruskal-Wallisin testi p=0,0003). Dunnin testin mukaan 

luokan 1 loggerit ylittivät raja-arvon useammin kuin luokkien 2, 4 ja 5 loggerit 

(Benjamini-Hochberg-korjauksella). Kasvukaudella jakaumat ja tulokset olivat hyvin 

samanlaisia (Kruskal-Wallis, p=0,0002). 
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Kuva 24. Yli kuudenkymmenen prosentin volumetrisen kosteuden yleisyys koko 
tutkimusajalla a) loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
 

3.3.5 Tunnuslukujen vertailu asemapaikkojen kesken 

Loggerin asema tutkimuslinjalla (1 lähinnä puroa, 3 kauimpana) kuvastaa ensisijaisesti 

etäisyyttä uomasta mutta myös tiivistetysti DTW-vyöhykkeitä. Asemapaikan 1 mittalaite 

oli useimmiten sijoitettu DTW-luokkaan 1 ja kahdesti luokkaan 2. Toinen loggeri sijaitsi 

vaihdellen DTW-vyöhykkeellä 1–3. Kolmannessa asemapaikassa oli DTW-luokkiin 2–5 

kuuluvia loggereita.  

Saturoituneisuusaika erosi merkitsevästi (Welchin testi, koko tutkimusjakso p=0,0099, 

kasvukausi p=0,0014) asemapaikkojen kesken siten, että asemat 2 ja 3 erosivat asemasta 

1 mutta eivät toisistaan (kuva 25). Lähimpänä uomaa sijaitsevan loggerin maaperä oli 

keskimäärin 28 prosenttia ajasta saturoituneena, kun taas paikat 2 ja 3 olivat 5,9 ja 4,5 

prosenttia ajasta saturoituneina. Kasvukaudella vastaavat osuudet olivat keskimäärin 22, 

5,4 ja 2,3 prosenttia. 
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Kuva 25. Loggerin saturoituneisuushetkien osuus koko tutkimusajasta linja-aseman 
mukaan a) loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
 

Maksimikosteus oli Tukeyn testin mukaan linjan kolmannella paikalla merkitsevästi 

pienempi (yksisuuntainen varianssianalyysi, koko tutkimusaika p=1*10-5, kasvukausi 

p=2*10-5) kuin lähempänä uomaa. Maksimikosteudet ja niiden ryhmittäiset jakaumat 

koko tutkimusajalta on esitetty kuvassa 26. Maksimikosteuksien keskiarvot olivat 75, 67 

ja 50 prosenttia koko tutkimusjaksolla ja 75, 67 ja 49 prosenttia kasvukaudella paikoilla 

1, 2 ja 3. 
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Kuva 26. Maksimikosteudet linja-aseman mukaan jaoteltuna koko tutkimusajalta a) 
loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
 

Asemapaikkojen välillä koko tutkimusjaksolla oli myös kosteuden keskiarvoissa (kuva 

27, yksisuuntainen varianssianalyysi, p=5*10-5) ja mediaaneissa (kuva 28, yksisuuntainen 

varianssianalyysi, p=5*10-5) merkitsevät erot siten, että kolmas asemapaikka erosi 

kahdesta lähempänä uomaa olevasta. Kasvukaudella vastaavat erot olivat p-arvoiltaan 

5*10-5 (keskikosteus) ja 4*10-5 (mediaanikosteus). Keskikosteus oli asemapaikalla 1 

keskimäärin 67 prosenttia, paikalla 2 59 prosenttia ja paikalla 3 41 prosenttia koko 

tutkimusjaksolla, ja kasvukaudella vastaavat keskikosteuksien keskiarvot olivat 67, 58 ja 

41 prosenttia. 
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Kuva 27. Kosteuden koko tutkimusjakson keskiarvot linja-aseman mukaan a) 
loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
 

 
Kuva 28.  Kosteuden koko tutkimusjakson mediaanit linja-aseman mukaan a) 
loggereittain b) boxplot-jakaumin esitettynä. 
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Maalajin koko jakson keskiarvon ylittävien kosteushavaintojen osuudessa ei ollut eroa 

asemapaikkojen kesken (Kruskal-Wallis, p=0,1668 koko kausi, p=0,1286 kasvukausi). 

Myöskään kasvukauden keskiarvon ylittämisissä ei ollut eroa (Kruskal-Wallis, p=0,1618 

koko kausi, p=0,1711 kasvukausi). 

Neljänkymmenen ja kuudenkymmenen prosentin volumetrisen kosteuden ylittämisessä 

oli merkitseviä eroja asemapaikkojen kesken, kun tarkasteltiin koko tutkimusjaksoa (> 40 

%: Kruskal-Wallis, p=0,0003, > 60 %: Welchin testi, p=2*10-6). Kolmas asemapaikka 

ylitti molemmat rajat harvemmin kuin asemissa 1 ja 2 olevat kohteet. Kasvukaudella (> 

40 %: Kruskal-Wallis, p=0,0004, > 60 %: Welchin testi, p=8*10-7) tulokset olivat muuten 

samanlaisia, paitsi että kuudenkymmenen prosentin kosteuden ylittämisessä myös 

asemapaikat 1 ja 2 erosivat toisistaan. 

3.3.6 Tunnuslukujen vertailu maalajiryhmien kesken 

Saturoituneiden havaintojen osuus vaihteli maalajiryhmien kesken (Kruskal-Wallisin 

testi, p=0,0033) koko tutkimusajalla siten, että hiekka ja siltti olivat merkitsevästi 

harvemmin saturoituneessa tilassa kuin turve tai orgaanista ainetta sisältävä siltti 

(Benjamini-Hochberg-korjattu Dunnin testi). Kasvukauden aikaiset erot (Kruskal-Wallis, 

p=0,0071) olivat merkitseviä vain hiekan ja turpeen ja hiekan ja orgaanista sisältävän 

siltin välillä (Dunnin testi molemmilla korjauksilla). Kuvassa 29 on esitetty 

saturoituneisuusaika maalajiryhmittäin koko tutkimusjaksolla ja termiseen kasvukauteen 

rajattuna. 
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Kuva 29. Aika saturoituneena maalajin mukaan a) koko kaudella ja b) kasvukaudella. 

 

Maksimikosteuden, keskikosteuden ja mediaanikosteuden tasot luonnollisesti riippuvat 

hyvin paljon maalajista kalibraatiotavan vuoksi, joten niiden eroamista ei nähty 

tarpeelliseksi todistaa tässä kohdassa. 

3.3.7 Maalajin ja DTW-luokituksen selityskyvyt 

DTW-luokan ja maalajiryhmän vaikutusta tunnuslukuihin testattiin yhden ja kahden 

muuttujan lineaaristen regressiomallien varianssianalyyseilla. Kategoriset 

luokkamuuttujat koodattiin dummy-muuttujiksi. 

Keskikosteudelle DTW-luokittaisen mallin selitysosuus oli kasvukaudella 32 prosenttia 

(R2, korjattu R2=0,27, p-arvo=0,0002) ja koko tutkimusjaksolla 32 prosenttia (R2, korjattu 

R2=0,27, p=0,0003). Maalajin perusteella ryhmitellyn mallin selitysosuus oli 

kasvukaudella 85 prosenttia (R2, korjattu R2=0,84, p-arvo < 2*10-16) ja koko 

tutkimusjaksolla 85 prosenttia (R2, korjattu R2=0,83, p-arvo < 2*10-16). Additiivisen 

yhteismallin selitysosuus oli kasvukaudella 86 prosenttia ja koko tutkimusjaksolla 85 

prosenttia (korjattu R2, p < 2*10-16). Additiivinen yhteismalli ei ollut keskikosteuden 

selittämisessä merkitsevästi parempi kuin pelkkä maalaji yksinään (kasvukaudella 

p=0,0757, koko tutkimusjaksolla p=0,1107) mutta oli parempi kuin pelkkä DTW-luokka 
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ilman maalajia (sekä kasvukaudella että koko tutkimusjaksolla p < 2*10-16). Myös tyypin 

2 neliösummilla lasketussa täydessä yhteismallissa maalaji oli ainoa merkitsevä tekijä 

(kasvukaudella p < 2*10-16, koko tutkimusjaksolla p=9*10-16), mutta residuaalien 

normaalisuusoletus ei toteutunut, joten tuloksen tulkinnassa on oltava varovainen. 

Mediaanikosteudelle DTW-luokan selitysosuus kasvukaudella oli 32 prosenttia (R2, 

korjattu R2=0,27, p=0,0002) ja koko tutkimusjaksolla 31 prosenttia (R2, korjattu R2=0,26, 

p=0,0004). Maalajin selitysosuus oli kasvukaudella 84 prosenttia (R2, korjattu R2=0,83, 

p < 2*10-16) ja koko tutkimusjaksolla 83 prosenttia (R2, korjattu R2=0,82, p < 2*10-16). 

Additiivisen yhteismallin selitysosuus oli 85 prosenttia (korjattu R2, p < 2*10-16) 

kasvukaudella ja 83 prosenttia (korjattu R2, p < 2*10-16) koko tutkimusjaksolla. Samoin 

kuin keskikosteuden tapauksessa yhteismalli ei ollut merkitsevästi parempi kuin pelkkä 

maalaji yksinään (kasvukaudella p=0,0778, koko tutkimusjaksolla p=0,1476) mutta oli 

parempi kuin pelkkä DTW-luokka ilman maalajia (kasvukaudella p < 2*10-16, koko 

kaudella p < 2*10-16). Myös täydessä yhteismallissa maalaji oli ainoa merkitsevä tekijä 

(kasvukaudella p=8*10-16, koko tutkimusjaksolla p=7*10-15) eikä interaktiota löydetty. 

Residuaalien normaalisuusolettama ei toteutunut täydessä yhteismallissa. 

Maksimikosteudelle maalajimalli ja yhteismalli eivät täyttäneet varianssien 

homogeenisuusoletusta eivätkä residuaalien normaalisuutta, joten vain DTW:n 

selitysosuus voitiin testata luotettavasti koko kaudelta. Kasvukaudella maalajiryhmien 

varianssit olivat homogeeniset. DTW-luokan selitysosuus oli sekä kasvukaudella että 

koko tutkimusjaksolla 37 prosenttia (R2, korjattu R2=0,32, p=4*10-5). Seuraaviin muihin 

tuloksiin tulee suhtautua varauksella. Maalajin selitysosuus oli kasvukaudella 93 

prosenttia (R2, korjattu R2=0,92, p < 2*10-16) ja koko tutkimusjaksolla 95 prosenttia (R2, 

korjattu R2=0,94, p < 2*10-16). Additiivisen yhteismallin selitysosuus oli kasvukaudella 

93 prosenttia ja koko tutkimusjaksolla 95 prosenttia (korjattu R2, p < 2*10-16). Yhteismalli 

oli parempi kuin DTW (p < 2*10-16) tai maalaji yksinään (koko kaudella p=0,0115, 

kasvukaudella p=0,0153). Tyypin 2 täydessä mallissa sekä DTW:llä (kasvukausi 

p=0,0336, koko tutkimusjakso p=0,0260) että maalajilla oli vaikutusta (kasvukausi ja 

koko tutkimusjakso p < 2*10-16), mutta interaktiota ei erotettu. 

Saturoituneisuusajan mallien residuaalit eivät olleet homogeenisiä, joten kaikkiin 

seuraaviin tuloksiin tulee suhtautua varauksella. Maalajimallilla ja täydellä mallilla ei 

ollut myöskään tilastollista merkitsevyyttä. DTW-luokka selitti saturoituneisuusajasta 
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kasvukaudella 28 prosenttia (R2, korjattu R2=0,23, p=0,0010) ja koko tutkimusjaksolla 

22 prosenttia (R2, korjattu R2=0,17, p=0,0069). Maalajin selitysosuus oli kasvukaudella 

12 prosenttia (R2, korjattu R2=0,058) ja koko tutkimusjaksolla 12 prosenttia (R2, korjattu 

R2=0,053), ja mallin p-arvo ei ollut merkitsevä (kasvukaudella p=0,1223, koko 

tutkimusjaksolla p=0,1380). Molempien muuttujien additiivisen yhdistelmämallin 

selityskyky oli kasvukaudella 18 prosenttia (korjattu R2, p=0,0160) ja koko 

tutkimusjaksolla 15 prosenttia (p=0,0365). Kasvukaudella saturoituneisuusajan 

selittämisessä additiivinen yhteismalli ei ollut merkitsevästi parempi kuin DTW-luokka 

yksinään (p=0,9027) mutta oli parempi kuin pelkkä maalaji ilman DTW-luokkaa 

(p=0,0226). Koko tutkimusjaksolla yhteismalli ei ollut merkitsevästi parempi kuin 

kumpikaan yhden selittäjän malleista (DTW yksinään vs. yhteismalli p=0,6038, maalaji 

yksinään vs. yhteismalli p=0,0519). Tyypin 2 täydessä mallissa mikään komponenteista 

ei ollut merkitsevä koko tutkimusjaksolla, mutta kasvukaudella DTW-luokka oli 

relevantti (p=0,0430). 

3.3.8 Tarkkojen indeksin arvojen sovitus erilaisiin malleihin 

DTW-indeksin tarkoilla arvoilla tuotettu lineaarinen malli selitti keskikosteudesta 

kasvukaudella 33 prosenttia (R2, korjattu R2=0,32, p=2*10-6, kuva 30) ja koko 

tutkimusjaksolla 32 prosenttia (R2, korjattu R2=0,31, p=2*10-6). Mediaanikosteudelle 

vastaavat osuudet olivat samoin 33 prosenttia (R2, korjattu R2=0,31, p=2*10-6) 

kasvukaudella ja 32 prosenttia (R2, korjattu R2=0,31, p=2*10-6) koko tutkimusjaksolla. 

Maksimikosteudesta DTW-indeksi selitti kasvukaudella 36 prosenttia (R2, korjattu 

R2=0,35, p=3*10-7) ja koko tutkimusjaksolla 37 prosenttia (R2, korjattu R2=0,36, p=3*10-

7). 
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Kuva 30. DTW-indeksin tarkkojen arvojen lineaarinen sovitus kasvukauden 
keskikosteuksiin. 
 

Indeksin tarkkojen arvojen käänteinen sovitus (a*1/DTW + b) keskikosteuteen tuotti sekä 

kasvukaudella (kuva 31) että koko tutkimusjaksolla 20 prosentin (R2, korjattu R2=0,19, 

p=0,0003) selitysosuuden. Mediaanikosteudelle arvot olivat vastaavasti 20 prosenttia 

kasvukaudella (R2, korjattu R2=0,19, p=0,0003) ja 20 prosenttia koko tutkimusjaksolla 

(R2, korjattu R2=0,18, p=0,0004) ja maksimikosteudelle 18 prosenttia kasvukaudella (R2, 

korjattu R2=0,17, p=0,0007) ja 18 prosenttia koko tutkimusjaksolla (R2, korjattu R2=0,16, 

p=0,0009). 
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Kuva 31. DTW-indeksin käänteinen sovitus keskikosteuteen kasvukaudella. 

 

Tarkat indeksin arvot selittivät lineaarisella sovituksella saturaatioajasta kasvukaudella 

19 prosenttia (R2, korjattu R2=0,17, p=0,0006, kuva 32) ja koko tutkimusjaksolla 14 

prosenttia (R2, korjattu R2=0,12, p=0,0033). Saturaatioajan käänteinen sovitus on esitetty 

kuvassa 33. Sen selitysosuus oli kasvukaudella 32 prosenttia (R2, korjattu R2=0,30, 

p=3*10-6) ja koko tutkimusjaksolla 28 prosenttia (R2, korjattu R2=0,26, p=2*10-5). 
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Kuva 32. Lineaarinen malli, jossa DTW-indeksi on sovitettu kasvukaudella täysin vedellä 
kyllästyneessä tilassa olleiden havaintojen osuuteen. 
 

 
Kuva 33. DTW-indeksi sovitettuna käänteisesti osuuteen ajasta, jonka loggerit ovat täysin 
vedellä kyllästyneessä tilassa kasvukaudella. 
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3.3.9 Etäisyys purosta 

Etäisyys purosta sovitettuna lineaarisesti maksimikosteuteen (koko tutkimusjakso 

p=0,1469, kasvukausi p=0,1446), keskikosteuteen (koko tutkimusjakso p=0,1036, 

kasvukausi p=0,1611, kuva 34) tai saturaatioaikaan (koko tutkimusjakso p=0,3239, 

kasvukausi p=0,0791) ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kyseisiin 

tunnuslukuihin. 

 
Kuva 34. Kasvukauden volumetrinen keskikosteus ja pisteen etäisyys purosta. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Yleistä 

Valtaosa TMS4-mittalaitteista oli toiminut moitteettomasti koko vuoden ajan, vaikka 

monien loggereiden suojarakenteet olivat vaurioituneet. Ilman syytä häiriintyneiksi 

tunnistettavia havaintoja oli vain kahdella laitteella, ja yksi laite oli noussut ylös maasta. 

Uudistuksia läpikäyneessä DTW-mallissa tutkimusruudut eivät aina sijoittuneet 

alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Kolmelle linjalle tuli kaksi DTW-vyöhykkeeseen 

1 kuuluvaa loggeria ja samoin kolmelle linjalle kaksi vyöhykkeeseen 2 kuuluvaa loggeria, 

ja yksi Hanhiojan linja koostui pelkästään DTW-vyöhykkeen 2 pisteistä. 

4.2 Ilmasto 

Tutkimusjakso ajoittui vuoden 2020 loppupuoleen ja vuoden 2021 alkupuoleen. 

Verrattuna kansainväliseen klimatologiseen normaalikauteen (määritelmän mukaan 

vuodet 1931–1960) vuoden 2020 terminen kasvukausi loppui normaalikautta 

myöhemmin, mutta vuoden 2021 terminen kasvukausi alkoi likimain normaaliin aikaan. 

Taulukossa 6 on esitetty normaalikauden ja tutkimuskauden termisen kasvukauden alku- 

ja loppupäivät molemmille tutkimuspaikkakunnille. (Ympäristöhallinto 2019) 

Taulukko 6. Termisen kasvukauden alku- ja loppupäivät tutkimusjaksolla ja 
normaalikaudella. 

 loppupäivä 
vuonna 2020 

loppupäivä 
normaalikaudella 

alkupäivä 
vuonna 2021 

normaalikauden 
alkupäivä 

Pudasjärvi 12.10. 28.9. 11.5. 8.5. 

Taivalkoski 12.10. 25.9. 11.5. 13.5. 

 

Lämpötilan vaihtelut olivat suurimpia mittalaitteiden ilma-antureilla ja pienimpiä 

maansisäisillä antureilla. Monilla korkeimpiin lämpötiloihin yltäneillä loggereilla 

suojamuovi oli irronnut. 

Koko tutkimusjakson lämpötilan päiväkeskiarvojen keskiarvo oli 3,2 °C Pudasjärven 

havaintoasemalla ja 2,4 °C Taivalkosken havaintoasemalla. Sademäärissä ja -ajoituksissa 
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oli pientä eroa Pudasjärven ja Taivalkosken havaintoasemilla. Koko tutkimusjakson 

aikana Pudasjärvellä satoi 697 mm ja Taivalkoskella 745 mm. 

4.3 Maanäytteet ja kosteusaineiston kalibrointi 

Maanäytteiden ottaminen maastossa onnistui pääsääntöisesti hyvin, mutta joissakin 

tutkimuspisteissä maaperä oli hyvin oksaista, kivikkoista tai vetistä, mikä hankaloitti 

tilavuudeltaan tai vesimäärältään tarkan näytteen saamista.  Varsinkin kosteimmissa 

turvekohteissa oikean nestemäärän sylinterin mukana pitäminen näytteitä kerättäessä oli 

hankalaa, joten on mahdollista, että näytteistä mitattu kosteusarvo eroaa useita prosentteja 

maan todellisesta hetkellisestä kosteudesta. 

Näytteiden ottoon käytetyissä sylintereissä oli hiukan (1–2 mm) korkeusvaihtelua.  Asia 

havaittiin vasta näytteiden käsittelyn jälkeen, joten tarkkaa sylinterin korkeutta ei enää 

voitu yhdistää varmuudella kuhunkin näytteeseen. Kaikkien volumetristen 

kosteusarvojen laskentaan käytettiin yhden tyypillisimmän sylinterin tilavuutta (140,4 

cm3). 

Käytetyllä vaa’alla, jonka esittämä lukematarkkuus oli 0,1 g, saman astian paino heitteli 

3,5–3,7 g välillä päivästä riippuen. Myös tyhjänä vaa’an arvot vaihtelivat. Yhdestä 

näytteestä menetettiin noin gramman verran maata kesken kuivatuksen, koska eräs tutkija 

tönäisi sitä ruuhkautuneessa kuivatusuunissa. Kosteuspitoisuuksien tarkkuuteen saattaa 

vaikuttaa sekin, että monissa näytteissä oli orgaanisia aineksia, joista osa saattaa olla 

volatiileja 105 asteen lämpötilassa, jolloin osa massan vähenemisestä voi johtua muiden 

komponenttien kuin veden haihtumisesta. Eniten orgaanista materiaalia sisältävät 

näytteet kuivattiin alemmassa 60–65 asteen lämpötilassa tämän ilmiön vähentämiseksi. 

Nämä pienet epätarkkuudet eivät vaikuta oleellisesti tutkimuksen tuloksiin 

näytemassojen ollessa paljon suurempia: 71,9–243,8 g (keskiarvo 168,1 g, mediaani 

176,7 g). 

Valmistajan maalajikalibrointiohjelman ilmoitetaan toimivan noin 500–3600 TDT-raaka-

arvoille, mutta useilla loggereilla mitattiin yli 3600:n arvoja. Ohjelmassa ei ollut osittain 

orgaanista sisältäville maalajeille kalibrointikäyriä, mikä jo rajasi ohjelman 

käyttökelpoisuutta suurelle osalle näytteistä. Muutenkin valmistajan tarjoamien 
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kalibraatiokertoimien katsottiin toimivan huonosti mittausaineistolle, joten päädyttiin 

luomaan omat kertoimet. 

Häiriintymättömien näytteiden saturoidut volumetriset kosteudet yhdistettiin kyseisten 

loggereiden mittaamiin raakakosteuden maksimiarvoihin. Häiriintymättömien näytteiden 

maalajit eivät edustaneet niin puhtaasti mitään maalajia, että niiden perustella olisi voinut 

määritellä yhdellekään maalajilleryhmälle absoluuttista maksimikosteutta. Ne koostuivat 

usean maalajin seoksista, paitsi turvenäyte, joka oli maatunutta turvetta koko tilavuudelta, 

mutta senkään perusteella ei voitu päättää kaikille erilaisille turpeille yhteistä 

maksimiarvoa. Tämän vuoksi häiriintymättömien näytteiden saturoitujen kosteuksien ja 

maksimiraakakosteuksien pareja käytettiin kalibroinnissa samanarvoisina kuin muitakin 

laboratoriokosteus-raakakosteuspareja. Täten kalibrointiin tuli 63 kosteusparia (58 

pussinäytettä ja 5 häiriintymätöntä näytettä). Kahdesta turpeisesta kohteesta ei saatu 

kummankaanlaista näytettä, sillä turve oli liian vetistä ja juurakkoista tilavuudeltaan 

tarkan sylinterinäytteen keräämiseen. 

Joissakin näytteissä oli hyvin lajittunut raekoko, mutta monissa melko lajittumaton. 

Orgaanisen aineksen määrä vaihteli laidasta laitaan; joissakin orgaanista ainesta oli 

neljäsosa, toisissa kolme neljäsosaa. Valtaosassa mittauspisteitä oli useita senttimetrejä 

paksu orgaaninen kerros (A-horisontti), joka saattoi yltää loggerin kosteutta mittaavan 

osan alueelle. Lopulliset kalibrointiryhmät muodostuivat heterogeenisiksi, sillä 63 

arvoparin joukkoa ei kannattanut jakaa kovin moneen pieneen joukkoon. Kalibrointi 

sisältää väistämättä virhettä, koska kohteiden maalajit eivät tismalleen vastaa niitä 

maalajeja, joilla kalibrointiarvot on laadittu. Maalajien määritys tehtiin katselemalla ja 

koskettamalla, ei laboratoriotesteillä, joten osa määrittelyistä on voitu tulkita 

virheellisesti. Joissakin tapauksissa oli vaikea päättää, kumpaan maalajiryhmään näyte 

luokitellaan, jos siinä oli yhtä paljon molempien ryhmien ominaisuuksia.  

Kalibrointi toteutettiin lineaarisella regressiolla sovittamalla kunkin maalajiryhmän 

kosteusarvoparit suoralle pienimmän neliösumman menetelmällä. Näin osa loggereista 

kalibroitui lähelle mitattua arvoaan, mutta väistämättä osalle loggereista ryhmän yhteinen 

kalibrointi teki vääryyttä.  Kalibroidun arvon ero mitattuun arvoon oli suurimmillaan 18,8 

prosenttiyksikköä. Toisaalta yhtenäinen ryhmäkalibraatio saattaa myös tasoittaa 

yksittäisten näytteiden virheellisiä mittauksia oikeaan suuntaan, jos näytteidenotossa on 

tullut paljon epätarkkuutta. Kalibraation olisi voinut toteuttaa myös niin, että jokaiselle 
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näytteelle olisi laskettu oma kalibraatiosuora, jonka kulmakerroin olisi saatu 

ryhmäkohtaisesti, mutta suora pakotettaisiin kulkemaan hetkellisen kosteuden 

arvopisteen kautta. Tällainen kalibraatio sopisi tilanteeseen, jossa maanäytteiden 

oletettaisiin onnistuneen niin hyvin, että niiden laboratoriokosteus edustaisi aina 

täsmällisesti maaperän todellista kosteutta lukuhetken raakakosteusarvolle. 

Olosuhteet saattavat vaikuttaa TMS4-loggerin tallentamiin mitta-arvoihin. Saven tapaiset 

maalajit, joissa tapahtuu kutistumista ja turpoamista, sensorin ja maaperän välinen 

kontakti saattaa rakoilla, jolloin mittari tallentaa todellista pienempiä kosteusarvoja. 

Kosteusanturi on testattu ja kalibroitu ainoastaan nestefaasin kosteudelle, joten antureita 

ei pitäisi käyttää kosteuden mittaamiseen jäätyneen maan ajalta. (Wild ym. 2019) Jos tätä 

noudatettaisiin, osa vuoden kosteusdatasta pitäisi mahdollisesti jättää käyttämättä. 

Maansisäisen lämpötila-anturin havaitsema minimilämpötila oli hitusen nollan 

alapuolella yli puolella mittareista. 

Täysin saturoituneessa maassa volumetrinen kosteus vastaa maan kokonaishuokoisuutta. 

Salaojayhdistyksen Maan vesi- ja ravinnetalous -kirjassa (Paasonen-Kivekäs ym. 2016) 

esitetään perusmaalajien tyypillisiä (ja mahdollisia) huokoisuuksia seuraavasti: hiekka, 

hieta (hienoa hiekkaa tai karkea silttiä) 45,9–46,6 prosenttia (36–56 prosenttia), hiesu 

(silttiä) 39–56 prosenttia, hiue (hietaa ja hiesua lähes yhtä paljon ja savea alle 30 

prosenttia) 30–55 prosenttia, savi 61,5 prosenttia (35–70 prosenttia) ja turve 95 prosenttia.  

Maalajien sisäinen vaihtelu voi olla suurtakin. Kalibroidusta loggeridatasta saadut 

maksimikosteudet olivat seuraavanlaisia: hiekka 39 prosenttia, siltti 46 prosenttia, 

orgaanista ainesta sisältävä hiekka 62 prosenttia, orgaanista ainesta sisältävä siltti 73 

prosenttia ja turve 88 prosenttia. Arvot ovat samansuuntaisia kuin kirjallisuudessa, ja 

ottaen huomioon maalajien luontaisen suuren kosteusarvojen vaihtelun, saadut tulokset 

ovat hyviä.  

Kalibroidun aineiston matalamman pään kosteusarvot eivät välttämättä ole yhtä 

onnistuneita, sillä eri maalajit käyttäytyvät hyvin eri tavoin kuivuessaan. Lineaarinen 

sovitus ei liene kaikille ryhmille paras kuvaus. Varsinkin hiekkaryhmää vaivasi suuri 

heterogeenisyys niin raekokojakaumalta kuin maaston olosuhteilta. Hiekkamaiden 

raekokojakaumat tunnetusti poikkeavat toisistaan hyvin paljon, ja niitä esiintyy valuma-

alueilla hyvin erilaisissa paikoissa ja siten niiden esiintymistä topografia ei määritä kovin 

selvästi, toisin kuin esimerkiksi turvemaat, jotka tyypillisesti esiintyvät tunnetunlaisissa 
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paikoissa. Kalibroidun aineiston pienimmät kosteudet olivat maalajiryhmille 

seuraavanlaiset: hiekka 21 prosenttia, siltti 30 prosenttia, orgaanista ainesta sisältävä 

hiekka 21 prosenttia, orgaanista ainesta sisältävä siltti 41 prosenttia ja turve 55 prosenttia. 

Maanäytteiden minimikosteudet olivat hiekalle 14 prosenttia, siltille 31 prosenttia, 

orgaanista ainesta sisältävälle hiekalle 25 prosenttia, orgaanista ainesta sisältävälle siltille 

42 ja turpeille 52 prosenttia. Maanäytteiden ottoaika ei osunut erityisen kuiviin 

olosuhteisiin; osana maastopäivistä satoi. 

Delta-T:n SM150 Soil Moisture Kit -manuaalimittarilla saatujen keskiarvoistettujen 

kosteuksien mediaani ja keskiarvo osuivat lähelle uunikuivatusmenetelmällä saatuja 

kosteuksia, mutta kosteusarvoparin välinen ero oli usein suuri, jopa 22 prosenttiyksikköä. 

Mittaustapojen välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä, mikä ei ole yllättävää, sillä 

maankosteuden mittauksessa välillisillä menetelmillä on tunnetusti usein 10–20 

prosenttia virhettä. Manuaalimittarin kosteushavainnot vaihtelivat samassa 

näytekuopassa jopa kymmeniä prosenttiyksiköitä jopa saman kalibrointiasetuksen sisällä, 

joten useita mittaustuloksia otettiin ylös ja niistä laskettiin keskiarvot kullekin 

näytekuopalle. Toinen syy keskiarvojen käyttämiseen oli se, että laitteen 

kalibrointiohjelmat olivat vain mineraalimaille ja turpeille erikseen, mutta monissa 

tutkimuspisteissä maaperä koostui näiden yhdistelmästä. 

4.4 Kosteushavaintojen jakautuminen 

Monilla loggereilla 10 ja 90 prosentin kumulatiivisten havaintomäärien kosteusarvot 

olivat lähes samaa tasoa mutta kauempana minimistä ja/tai maksimista, mikä kertoo siitä, 

että valtaosa havainnoista sijoittui tasaisesti pieneen kosteusikkunaan ja siitä poikkeavat 

arvot olivat harvinaisempia. Orgaanista ainesta sisältävien tutkimuspisteiden loggereilla 

kosteusvaihtelut olivat suurempia kuin hiekkojen ja silttien loggereilla, ja niillä vaihtelut 

sijoittuivat tasaisemmin koko vaihteluväliin, kun taas hiekoilla ja silteillä jyrkin vaihtelu 

oli 90–100 prosentin havaintovälillä viitaten nopeasti sadetapahtuman jälkeen 

maksimikosteudesta perustasolleen kuivahtavaan maahan.  

Havainnot vastasivat maalajinsa mukaan useimmiten loogisesti ilmastollisiin tekijöihin. 

Esimerkiksi termisen kasvukauden alkaessa toukokuun puolivälissä 2021 suuri osa 

loggereista saturoitui pitkäksi aikaa tai vähintäänkin saavutti tiheästi korkeita 

kosteusarvoja lumensulamisvesien ja sateiden vuoksi. Mineraalivaltaisissa maissa 
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sadetapahtumat synnyttivät kosteuskäyriin korkeita piikkejä, jotka kuivuivat nopeasti. 

Orgaanista ainesta enemmän sisältävissä maissa kosteusarvot pysyvät sateen jälkeen 

yleensä pitempään maksimitasoillaan ja kuivumisen aiheuttamat laskut olivat loivempia. 

Poika-Loukusanojan turveloggereilla kuivumislaskut olivat jyrkempiä kuin muilla 

turveloggereilla, koska orgaanisen kerroksen alainen maasto koostui suurista kivistä ja 

niiden välisistä tyhjistä onkaloista, joihin vesi pääsee nopeasti solahtamaan. Myös 

monilla muilla loggereilla alusmaaperän ja ympäristön vaikutus näkyi kosteusarvojen 

käyttäytymisessä. 

4.5 Kosteusarvojen yhteys DTW-vyöhykkeisiin ja asemaan linjalla 

DTW-vyöhykkeillä oli vaihteleva määrä loggereita ja maalajeja vaihtelevissa suhteissa, 

mikä vaikeuttaa ryhmien välisten tilastollisten vertailujen tulkintaa. Kosteutta pidättävät 

orgaaniset maalajit olivat yleisempiä pienempien DTW-indeksin arvojen alueilla. 

Vyöhykkeillä 1 ja 2 oli eniten loggereita. Viidennessä DTW-luokassa oli vain kolme 

loggeria: kaksi silttipistettä ja yksi orgaanisia aineksia siltin seassa sisältävä piste, joten 

varsinkaan tämän vyöhykkeen ei voida olettaa kattavasti edustavan kaikenlaisia maita, 

joissa DTW-indeksin arvo ylittää 1,6. Kaikki hiekkanäytteet olivat puolestaan 

vyöhykkeillä 2 ja 4, mikä kuivattaa näitä vyöhykkeitä suhteessa hiekattomiin 

vyöhykkeisiin. Luotettavien johtopäätösten tekeminen vyöhykkeiden välisistä eroista 

pelkän DTW-luokan perusteella vaatisi tasakokoisempia- ja koosteisempia 

tutkimusryhmiä, joissa muut tilastolliseen laskentaan ja kosteusarvoihin vaikuttavat 

tekijät olisivat jakautuneet yhtäläisemmin. 

DTW-indeksiä on luonnehdittu maaperän saturoitumistaipumuksen indikaattoriksi 

(Murphy ym. 2007). Ajan osuus, jonka maaperä oli saturoituneena, erosikin tilastollisesti 

merkitsevästi kosteimman DTW-luokan (DTW 1 = indeksin arvot 0–0,4) ja muiden 

luokkien välillä. Tilastollinen merkitsevyys erolle säilyi, kun tutkimusjakso rajattiin 

pelkkään kasvukauteen. Luokkien 2–5 väliset keskinäiset eroavaisuudet eivät olleet 

merkitseviä.  

Saturoituneisuusajan DTW-luokkariippuvuus oli siis tilastollisesti merkittävä, mutta ei 

systemaattisesti portaittain laskeva. Tällä 60 havaintopisteen määrällä tulokseen 

saattoivat oleellisesti vaikuttaa poikkeavat kohteet, esimerkiksi neljänteen DTW-

luokkaan kuuluvat loggerit Majovanoja 200 ja Jänisoja 625, joissa saturoituneisuus oli 
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oletettua tiheämpää. Majovanojalla runsaan kosteuden syyksi arveltiin viereistä harjua, 

joka purkaa pohjavettä tutkimuslinjan kohdalle. Jänisojan pisteessä runsasta kosteutta 

saattavat selittää savinen pohjamaa, sijainti jyrkän rinteen alareunassa ja DTW-kartan 

laskentavirheet alueella. Korkeusmallin prosessoinnissa puron ylittävät tiet ja sillat täytyy 

alentaa mallista käsin, jotta vesi ei patoudu niiden kohdalle. Luonnonvarakeskuksen 

DTW-mallissa näin on tehtykin Maanmittauslaitoksen tietokannoissa olevien tie- ja 

uomatietojen pohjalta, mutta ne eivät kata kaikkia risteyksiä. Esimerkiksi juuri Jänisojalla 

indeksikartta häiriintyy tien kohdalla kuvan 35 mukaisesti, joten loggereiden 

sijoittuminen tiettyyn kosteusluokkaan voi tien lähellä olla virheellinen. Virtausmalli 

johtaa osan vesistä vääriin karttapisteisiin. 

 
Kuva 35. Ylittävän tien vaikutus korkeusmallista johdettuun DTW-karttaan Jänisojan ja 
Raappanansuontien risteyksessä. Tie näyttäytyy purona. Ylhäällä myös valtatie 20 ja 
ylärinteen kuiva kangasmetsä värjäytyvät ”kosteaksi”. 
 

Kosteuksien keskiarvot, mediaanit ja maksimit olivat likimain normaalisti jakautuneita. 

Maksimikosteudessa tilastollisesti merkitsevä ero löytyi siten, että DTW-luokan 1 

maksimikosteus erosi luokkien 2, 4 ja 5 maksimikosteuksista ja kasvukauden 

ulkopuolella myös luokka 2 erosi luokasta 4. Keski- ja mediaanikosteuksien suhteen 

DTW-luokka 1 erosi vain luokista 2 ja 4. Maalajisuhteet vaikuttavat tuloksiin. 
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Esimerkiksi vyöhyke 3 olisi todennäköisesti ollut kuivempi ja eronnut vyöhykkeestä 1, 

jos siihenkin olisi osunut hiekkamaita. 

Osuus ajasta, jonka loggerin kosteushavainnot olivat oman maalajinsa kaikkien 

havaintojen keskiarvoa korkeampia, ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi DTW-

luokkien kesken eli kääntäen voisi sanoa, että joka DTW-luokassa kosteusarvot vastasivat 

keskimäärin maalajiensa keskimääräisiä arvoja tai että vaihtelua oli molempiin suuntiin 

yhtä paljon. Näin ollen pienemmissä DTW-luokissa sama maalaji ei ole kosteampaa kuin 

suuremman DTW-indeksin luokissa, joten luokkien väliset erot tunnusluvuissa 

johtunevat pääosin eri maalajien jakautumisesta luokkiin siten, että pienemmän DTW-

indeksin luokissa on enemmän maalajeja, jotka pidättävät enemmän vettä, kuin 

suuremman DTW-indeksin luokissa. 

Neljänkymmenen ja kuudenkymmenen prosentin volumetrisen kosteuden ylittävien 

arvojen vaihtelu DTW-luokittain tutkittiin siksi, että kosteaan maahan muodostuu 

herkemmin uria metsäkoneista. Maalajikohtainen raja-arvo olisi ollut parempi tutkittava, 

sillä toisen maalajin ollessa hyvin vetinen neljänkymmenen prosentin kosteudessa toinen 

maalaji saattaa olla kuivimmillaan. Neljänkymmenen prosentin volumetrinen kosteus 

ylittyi vyöhykkeellä 1 useammin kuin vyöhykkeellä 4, ja kuudenkymmenen prosentin 

kosteus ylittyi useammin vyöhykkeellä 1 useammin kuin vyöhykkeillä 2, 4 ja 5. 

Tunnuslukujen vaihtelu myös asemapaikkojen mukaisissa ryhmissä haluttiin testata, 

koska loggerit oli sijoitettu lähestulkoon suoralle uomasta poispäin kulkevalle linjalle, 

jossa etäisyys uomasta ja DTW-indeksi oletettavasti kasvaisivat linjalla edetessä. 

Testauksella nähtäisiin, kuinka jo pelkästään uomalta poispäin eteneminen vaikuttaisi 

kosteusarvoihin. Näitä testejä tehdessä ei ollut vielä saatavilla kohtisuoran etäisyyden 

tarkkoja arvoja, joilla etäisyyden vaikutus kosteusarvoihin testattiin myöhemmin ja 

todettiin, että se ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Asemapaikan 1 loggerit olivat selvästi 

useammin saturoituneita kuin paikkojen 2 ja 3. Maksimikosteudessa, keskikosteudessa, 

mediaanikosteudessa, neljänkymmenen prosentin kosteuden ylittämisessä sekä 

kuudenkymmenen prosentin kosteuden ylittämisessä puolestaan paikan 3 loggereilla oli 

pienempiä arvoja kuin lähempänä uomaa olevilla. Tulokset vahvistavat sen, että jo 

suurpiirteinen nousu uomasta maastossa ylöspäin on kosteustasoon oleellisesti vaikuttava 

tekijä. 
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Kategoristen muuttujien (DTW-luokkien ja maalajiryhmien) regressiomallien 

varianssianalyysien tuloksia voidaan pitää korkeintaan vihjeellisinä, sillä faktorien 

testaamista ei suositella suoritettavan näin pienelle aineistolle, joissa joidenkin luokkien 

havaintomäärä on todella vähäinen. Toisekseen residuaalien normaalijakaumaoletus ja 

varianssien homogeenisuus eivät useinkaan toteutuneet. Tehdyt regressioanalyysit 

viittasivat siihen suuntaan, että maalajiryhmä olisi volumetrisen kosteustason 

määrittämisessä merkittävämpi kuin DTW-vyöhyke, mutta saturoituneisuustaipumuksen 

selittämisessä maalajiryhmä ei ollut avuksi. Maalaji selitti keski- ja mediaanikosteuksista 

noin 83–85 prosenttia. DTW-indeksin selityskykyä on parempi tarkastella tarkoilla 

arvoilla muodostetuista malleista. 

4.6 Lineaariset mallit 

DTW-indeksin tarkat arvot selittivät lineaarisessa mallissa keski-, mediaani- ja 

maksimikosteudesta noin 32–37 prosenttia ja saturaatioajasta 14–19 prosenttia. DTW-

indeksin kyky selittää lineaarisesti kosteustasoja on kohtalainen. Radułan ym. (2018) 

tutkimuksessa TWI-indeksin maankosteuden korjatut selitysosuudet erilaisilla 

virtausalgoritmeilla olivat 0,266–0,353, mikä on suunnilleen samaa luokkaa tämän 

tutkimuksen kanssa. Ellenbergin indikaattorien korjattu R2-selitysosuus oli vain 0,085, 

joten on selvää, että kosteusindeksien käytöstä saataisiin etua siihen nähden, jos 

kiinnostuksen kohteena olisivat pelkät kosteustasot eivätkä kasvien habitaatit. Usein 

kuitenkin kosteusindeksien käyttömahdollisuuksien tutkimiselle on jokin kasvillisuuden 

rajaamiseen liittyvä tavoite, kuten myös GIS-SUS-projektissa. 

DTW-indeksin käänteiset sovitukset olivat keski-, mediaani- ja maksimikosteuksille 

huonompia. Saturoituneisuusaikaa käänteinen malli kuitenkin selitti paremmin (28–32 

prosenttia), koska saturoituneisuusosuudet laskivat jyrkästi aivan pienimpien 0–0,25 

DTW-indeksin arvojen jälkeen. Saturoituneisuuden osuutta ajasta lieneekin parempi 

ennustaa jollakin DTW-indeksin kynnysarvolla kuin lineaarisella mallilla. 

Etäisyyden lineaarinen sovitus muutamaan kosteusarvoon testattiin erikseen, koska 

haluttiin selvittää, johtuisiko DTW:n korrelaatio kosteuteen pelkästä etäisyydestä – olihan 

etäisyyttä kuvaava loggerin asemakin linjalla yhteydessä kosteustasoihin. Kuitenkaan 

etäisyydelle purosta ei löydetty lineaarista tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

keskikosteuteen, maksimikosteuteen tai saturoituneisuusosuuteen. Tämä on 
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ymmärrettävää, sillä puroympäristöjen korkeusprofiilit erosivat huomattavasti toisistaan, 

minkä vuoksi joillakin puroilla linjat olivat hyvin lähellä uomaa ja hitaammin nousevassa 

maastossa linjat olivat pitkiä tai kaukana uomasta. 

Kynnysarvon määrittäminen todennäköisyydelle olla saturoituneena suuren osan ajasta 

olisi tämän aineiston pohjalta mahdollista. Esimerkiksi yli 15 prosenttia ajasta 

saturoituneena koko kaudella olleista pisteistä vain kolme ylitti DTW-arvon 0,5 ja 

yhdeksän alitti sen. Yli 50 prosenttia ajasta saturoituneena olleista kaksi ylitti DTW-arvon 

0,25 ja kuusi alitti sen. Kasvukaudella korkeiden osuuksien keskittyminen pienimpiin 

DTW-arvoihin oli vielä selvempää. Kasvukaudella yli 25 prosenttia ajasta saturoituneena 

olleista pisteistä vain yksi kahdeksasta ylsi DTW-indeksin arvoltaan yli 0,25 alueelle.  

Myös keskikosteuteen DTW-indeksin arvo 0,5 näyttäisi sopivan kynnysarvoksi tai 

vaikkapa lineaaristen sovituksien kulmakertoimien käännepisteeksi, jos 

keskikosteudellekin haluttaisiin jokin yksittäinen todennäköisyysraja määritellä. DTW-

indeksin arvoja 0–0,5 saaneista kohteista vain kaksi alitti 50 prosentin ja 27 ylitti sen, kun 

taas indeksin arvon 0,5 ylittäneissä oli jo kaksi kolmasosaa 50 prosentin keskikosteuden 

alittavia sekä kasvukaudella että koko tutkimusjaksolla. 

4.7 Yleisiä tuloksiin vaikuttavia asioita 

Valunnan alkamisen kynnysarvon valinta vaikuttaa DTW-indeksin suuruuteen. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin neljän hehtaarin kynnysarvoa. Märempinä kesinä kynnysarvo 

pitäisi valita pienemmäksi. Oltean ym. (2016) löysivät vahvimman yhteyden pitkän 

aikavälin maankosteustyyppiin kahden hehtaarin kynnysarvolla. Yhden ja neljän 

hehtaarin kynnysarvoilla löytyi myös yhteyttä. Ågren ym. (2014) puolestaan havaitsivat 

maaston uomaverkoston vastaavan eri aikoina laajasti eri kynnysarvojen verkostoja; 

vaihtelua oli 0,4 hehtaarista 15,8 hehtaariin. Tässä tutkimuksessa käytettiin neljän 

hehtaarin valunnan alkamisen kynnysarvolla laskettuja DTW-arvoja. On mahdollista, että 

joku muu kynnysarvo kuvastaisi tarkemmin niitä kosteusoloja, jotka ovat vallalla 

suurimman osan vuodesta tai tiettyinä merkittävinä hetkinä vuodesta. Useimmilla 

loggereilla kosteimmat jaksot sijoittuivat loppusyksyyn ja alkutalveen sekä 

lumensulamisvaiheeseen, kun taas keväällä maaperän kosteustasot laskivat lumipeitteen 

alla. 
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Virtausalgoritminkin voisi olettaa vaikuttavan myös DTW-indeksin kosteikkojen 

ennustuskylyyn samoin kuin on todettu TWI-indeksin kohdalla.  Kopeckýn ym. (2021) 

tutkimuksessa virtauksen useaan naapurisoluun jakava FD8-algoritmi oli huomattavasti 

parempi kuin yhden suunnan D8, jota Suomen DTW-aineistossa on käytetty. D8-

alogritmilla laskettu TWI-indeksi selitti maan keskikosteudesta 15,0 ja kuivuudesta 15,6 

prosenttia (R2), kun taas FD8-algoritmeista parhaalla laskettu indeksi selitti 

keskikosteudesta 31,8 ja kuivuudesta 30,2 prosenttia. Myös Radułan ym. (2018) 

tutkimuksessa usean suunnan virtausalgoritmit tuottivat selitysosuudeltaan parempia 

indeksin arvoja, esimerkiksi D8-algoritmilla korjattu selitysosuus oli 0,266 ja FD8-

algoritmilla 0,352. 

Maalajilla oli paikoin suurempi vaikutus kosteuteen kuin DTW-indeksillä, mutta 

maalajijakauma on erilainen lähempänä puroa kuin kauempana ja saattaa osittain riippua 

kosteudesta, sillä orgaanista maamassaa syntyy enemmän kosteissa olosuhteissa. 

Muunkinlaista korrelaatiota maalajin ja kosteuden välillä voi olla uoman 

muodostumisvaiheisiin liittyen. 

Luonnollisesti myös sademäärä, auringon säteilyn määrä ja kasvillisuus säätelevät 

maankosteuden vaihteluita veden virtausten ja maalajin lisäksi. Myös maalajien 

kerrospaksuuksilla tietyssä pisteessä ja sen lähialueilla on oletettavasti merkitystä. 

Pohjavettä valuttavien harjujen ja muiden isompien rinteiden alareunoilla volumetrinen 

kosteus saattaa olla keskimääriseltä tasoltaan suurempi ja vähentyä kuivina jaksoina 

hitaammin kuin mitä DTW ja maalaji antaisivat olettaa. Maankosteuden ennustajista 

maastonmuotoihin perustuvat indeksit ovat helpoimmin saatavilla laajoille alueille, joten 

ne ovat vakiinnuttaneet asemansa, vaikka eivät pystyisikään selittämään maankosteuden 

vaihteluita kattavasti. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tässä tutkimuksessa testattiin TMS4-loggereita ensimmäistä kertaa pohjoisissa 

puronvarsissa. Havaintoaineistosta voidaan todeta, että TMS4-loggerit ovat varsin 

luotettavia mittauslaitteistoja pohjoisboreaalisen puronvarsimetsän olosuhteisiin. Niiden 

havainnoista voidaan tehdä päätelmiä maaperän kuivatusolosuhteista, esimerkiksi kuinka 

nopeasti kyseisessä pisteessä ylimääräistä vettä poistuu maan pintakerroksista sateen 

jälkeen painovoimaisesti. Mittarit soveltuvat myös maan sisäisen lämmön mittaamiseen, 

mutta ilmalämpöanturit ovat alttiita sille, että suojamuovi irtoaa tai rikkoutuu esimerkiksi 

eläinten liikkeiden takia. 

Digitaalisista korkeusmalleista johdetut topografiset kosteusindeksit kuten DTW-indeksi 

kuvastavat vain pintavesien tai lähellä pintaa olevien vesien keräytymistä. 

Pohjavedenpurkausalueita tai muita syvempiä kosteuden virtauksia tai keräytymistä ne 

eivät ota huomioon. Lähiympäristön muodostelmat kuten harjut saattavat vaikuttaa 

oleellisesti kosteudenvaihteluihin ja ne täytyy ottaa huomioon tapauskohtaisesti. TMS4-

loggereiden data voi olla hyödyksi tällaisten kohteiden yksilöllisten kosteusolosuhteiden 

kartoittamisessa. 

Näytteenottoon ja kalibrointiin liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen kaikki tässä 

tutkimuksessa kalibroiduilla arvoilla tehdyt kosteustasojen analyysit ovat suuntaa antavia 

approksimaatioita. Näin tosin on yleensäkin kaikilla malleilla, jotka ovat todellisuuden 

yksinkertaistuksia eivätkä voi kuvata kaikkia luonnonympäristöjen yksityiskohtia. 

Kuitenkin tässä kuudenkymmenen loggerin joukossa edellä mainituista syistä johtuen 

kalibroidut arvot poikkeavat useilla loggereilla todennäköisesti kohtalaisen paljon 

todellisista arvoista. Loggerikohtaiset yksilölliset kosteusarvojen vaihtelut kuitenkin 

säilyttävät muotonsa kalibrointiarvojen onnistuneisuudesta riippumatta. Epävarmuus 

todellisista kalibraatiotasoista ei myöskään estä vertailemasta kosteustasoja DTW-

indeksin mukaan, mutta merkitsevyysrajoja ei tule ottaa lukkoon lyötyinä. On 

mahdollista, että DTW-luokkien väliset erot ovat todellisuudessa suurempia ja 

tilastollisesti merkitsevämpiä tai heikompia kuin tässä lasketut. 

Useimmissa luokkavertailussa DTW-luokka 1, joka vastaa DTW-indeksin arvoja 0–0,4, 

erottui korkeamman indeksin luokista. Myös tunnuslukujen kuvaajista DTW-indeksin 

tarkkojen arvojen mukaan esitettynä saattoi nähdä, että kosteustasot olivat keskimäärin 
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selkeästi pienempiä viimeistään DTW-indeksin arvoa 0,4–0,5 suuremmilla indeksin 

arvoilla ja saturoituneisuusaika jo 0,25 suuremmilla arvoilla. Olisi suositeltavaa tehdä 

lisätutkimuksia tarkemman hyödyntämiskelpoisen DTW-kynnysarvon määrittämiseksi. 

Tämän tutkimuksen tuottamien viitteiden perusteella se voisi asettua jonnekin 0,25–0,4 

välille. Metsäpurojen suojavyöhykkeiden rajaus kynnysarvolla olisi hyvin mahdollista, 

jos rajaus haluttaisiin tehdä maankosteusolosuhteiden perusteella. GIS-SUS-projektissa 

ehdotettiin kuitenkin alustavasti rajaksi DTW-indeksin arvoa 0,5, sillä kenttä- ja 

pohjakerroksen kasvilajien kumulatiivisissa määrälaskennoissa se todettiin sopivaksi. 

Kyseisellä rajauksella tehtiin myös taloudelliset puuston arvolaskelmat, jota vertailtiin 

tasalevyisten 5, 10 ja 15 metrin suojavyöhykkeiden, koneoppimisella rajattujen 

vyöhykkeiden ja RUSLE 2015-eroosiomallilla rikastetun DTW-rajauksen laskelmiin. 

Kynnysarvon mahdollisimman tiukka rajaus olisi taloudellisten intressien mukaista, sillä 

DTW-indeksin arvolla 0,5 rajattu suojavyöhyke oli kaikilla koepuroilla pinta-alaltaan 

laajempi kuin 15 metrin tasalevyinen suojavyöhyke. 

Kasvien viihtyvyyteen ja ekosysteemin monimuotoisuuteen vaikuttavat tietysti muutkin 

seikat kuin kosteus, esimerkiksi valoisuus, ravinteisuus ja maan pH. Jotkut eliöt 

tarvitsevat olosuhteidensa muokkautumiseen otollisiksi myös luonnollisia häiriötekijöitä 

kuten metsäpaloja (Richardson ym. 2012). Suojelun kannalta erityisen merkittävinä 

pidettyjen kasvien ja puuston esiintymiä voitaisiin jatkossa verrata DTW-indeksin 

arvoihin ja luoda suojelun kynnysarvoja myös yksittäisten kasvilajien tai lajijoukkojen 

avulla. 

Nykyiset suojavyöhykesuositukset onnistuvat osittain latvapurojen suojelussa. Vain osan 

aikaa vuodesta esiintyvät norot jäävät helposti ilman suojavyöhykettä, jos niitä ei 

tunnisteta. DTW-kartan avulla voitaisiin luotettavasti paikantaa myös pienimpiä uomia ja 

metsäpuroihin liittyviä kosteikkoja. Tiwarin ym. (2016) mukaan ei liene tarpeellista 

asettaa puunhakkauskieltovyöhykkeitä aivan koko uomaverkoston (ml. osa-aikaiset 

norot) ympärille, mutta väliaikaisetkin virrat ja kosteikot on hyvä ottaa huomioon 

metsäkoneiden liikennöinnin reiteillä, sillä kosteat maat ovat herkempiä vaurioille. 

Suositeltavaa olisi tulevaisuudessa tutkia myös toisilla valunnan alkamisen 

kynnysarvoilla ja virtausalgoritmeilla laskettuja DTW-indeksejä, jotka saattavat olla 

maankosteuden selityskyvyltään tarkempia. 
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6 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli selvittää kartografisen DTW-indeksin yhteyttä 

maankosteusolosuhteisiin jatkuvatoimisten TMS4-kosteusanturien mittausdatan avulla. 

DTW-indeksiä toivotaan voitavan hyödyntää metsäpurojen suojavyöhykkeiden 

rajaamisessa, sillä nykyisten suositusten ja sertifiointien mukaiset tasalevyiset 

suojavyöhykkeet eivät ota huomioon suojelukohteiden yksilöllisiä piirteitä ja herkkien 

alueiden leveysvaihteluita. 

Loggerien tallentamat raakakosteusarvot kalibroitiin volumetrisiksi kosteuksiksi 

maanäytteiden laboratoriossa uunikuivatusmenetelmällä mitattujen kosteusarvojen 

avulla. Kalibrointiin todettiin liittyvän paljon epävarmuustekijöitä. Kalibroidusta 

aineistosta kerättiin jokaiselta tutkimuspisteeltä kosteuden minimi, maksimi, keskiarvo ja 

mediaani, arvojen kumulatiiviset jakaumat, osuus ajasta saturoituneessa tilassa, osuus 

ajasta, jolloin volumetrinen kosteus ylittää 40 ja 60 prosenttia, sekä osuus ajasta, jolloin 

havainnot olivat kyseisen maalajin keskiarvoa tai kasvukauden keskiarvoa kosteampia. 

Tutkimuspisteet jaettiin DTW-indeksin mukaan viiteen vyöhykkeeseen. Tilastollisilla 

testeillä tutkittiin, oliko vyöhykkeiden välillä eroa kerättyjen tunnuslukujen suhteen. 

DTW-indeksin tarkoilla arvoilla luotiin regressiomalleja, joiden selitysosuuksia 

vertailtiin. Myös vyöhykkeittäiset regressiomallit tutkittiin, vaikkakin niiden luotettavuus 

todettiin heikoksi. 

Pienimpiä DTW-indeksin arvoja saaneista pisteistä muodostunut ryhmä 1 (DTW = 0–

0,4) erosi yhdestä tai useammasta muusta vyöhykkeestä tilastollisesti merkitsevästi 

saturaatioajan, maksimikosteuden, keskikosteuden, mediaanikosteuden sekä yli 40 ja 60 

prosentin kosteusarvojen ylittämisen osalta. 

Lineaaristen regressiomallien selitysosuudet keski-, mediaani- ja maksimikosteuksille 

olivat noin 32–37 prosenttia, mikä osoittaa, että DTW-indeksillä on yhteyttä 

kosteustasoihin. Osuus ajasta, jolloin tutkimuspisteiden maa on saturoituneena, ei 

selittynyt lineaarisella mallilla yhtä hyvin. Yksi tämän tutkimuksen merkittävimpiä 

löydöksiä metsäpurojen suojavyöhykkeiden kannalta onkin se, että osuus ajasta, jolloin 

maaperä on saturoituneena, laskee pienillä DTW-indeksin arvoilla jyrkästi. Valitsemalla 

DTW-indeksin kynnysarvo sopivasti voitaisiin sitä käyttää rajaamaan alueita, joiden 
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maaperä on merkittävän osan ajasta saturoituneena, ja välttää metsänhoidollisia 

toimenpiteitä niillä joko kokonaan tai kosteimpina tai kasvun kannalta herkimpinä 

aikoina. Tämän tutkimuksen perusteella kyseinen DTW-kynnysarvo voisi olla 

esimerkiksi 0,25–0,4 välillä, mutta tarkentavat tutkimukset olisivat suositeltavia 

pienehkön otoskoon vuoksi. Keskikosteudet laskevat nousevan indeksin mukaan 

tasaisemmin, mutta myös niille olisi mahdollista valita indeksin kynnysarvo, jota 

pienemmillä arvoilla keskimääräiset kosteustasot ovat todennäköisesti hyvin suuria. 
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Liite 1. Taulukko TMS4-loggerin valmistajan tarjoamista kalibraatiokertoimista. 
 

Taulukko 1. Loggerin valmistajien laatimat kosteusanturien kalibrointiarvot eräille 
maalajeille. Suomalaiset nimet on annettu geoteknisen luokituksen mukaan. 

Maalaji a b c 

Sand / Hiekka (100 
%) 

–0,000000038 0,000161192 –0,109956505 

Loamy sand A / 
Hiekka 

(hiekkaa 72 %, 
silttiä 25 % ja 
savea 3 %) 

–0,000000019 0,00026561 –0,154089291 

Loamy sand B / 
Silttinen hiekka 
(hiekkaa 67 %, 
silttiä 28 %, savea 

5 %) 

–0,000000023 0,000282473 –0,167211156 

Sandy loam A / 
Silttinen hiekka 
(hiekkaa 61 %, 
silttiä 34 %, savea 

5 %) 

–0,000000038 

 

0,000339449 

 

–0,214921782 

 

Sandy loam B / 
Silttinen hiekka 
(hiekka 57 %, siltti 
36 %, savi 7 %) 

–9*10-10 
 

0,000261847 
 

–0,158618303 
 

Loam / Savinen 
siltti 

(hiekkaa 47 %, 
silttiä 29 %, savea 

24 %) 

–0,000000051 0,000397984 –0,291046437 

Silt loam / Savinen 
siltti 

(hiekkaa 21 %, 
silttiä 66 %, savea 

13 %) 

0,000000017 

 

0,000118119 –0,101168511 

Peat / Turve 0,000000123 –0,000144644 0,202927906 

 
 

  



 

 

Liite 2. Taulukko kalibroidun aineiston tunnusluvuista, osa 1. 

Taulukko 1. Kosteuden tunnuslukuja tutkimuspisteen mukaan. 
Kohde Maksimikosteus 

[v-%] 
Keskikosteus 
[v-%] 

Kosteuden 
mediaani [v-%] 

Kosteuden 
minimi [v-%] 

174 Majovanoja 70,0 60,9 60,1 58,4 
175 Majovanoja 58,9 50,4 51,1 45,9 
176 Majovanoja 65,5 47,4 46,4 44,3 
194 Majovanoja 72,3 63,2 62,3 54,1 
195 Majovanoja 72,9 67,1 66,5 62,7 
196 Majovanoja 32,8 26,3 26,3 23,3 
198 Majovanoja 71,7 60,7 61,2 50,2 
199 Majovanoja 61,4 56,0 58,4 47,0 
200 Majovanoja 62,0 58,7 59,1 52,2 
206 Majovanoja 86,8 85,9 86,5 79,1 
208 Majovanoja 85,3 84,2 84,3 82,5 
209 Majovanoja 84,5 81,4 82,2 75,0 
311 Hanhioja 72,5 69,2 72,1 58,3 
312 Hanhioja 86,2 80,5 81,6 75,1 
313 Hanhioja 32,9 23,5 23,4 21,1 
319 Hanhioja 61,5 55,0 55,6 41,2 
320 Hanhioja 57,7 51,8 52,3 45,0 
321 Hanhioja 64,4 52,2 50,3 46,7 
34 Hanhioja 50,2 34,9 35,4 29,8 

343 Poika-Loukusanoja 87,5 76,0 75,6 72,5 
344 Poika-Loukusanoja 46,4 23,5 22,9 20,6 
345 Poika-Loukusanoja 31,7 25,1 25,5 21,1 
347 Poika-Loukusanoja 87,4 62,9 59,6 55,2 
348 Poika-Loukusanoja 86,9 69,4 69,0 59,3 
349 Poika-Loukusanoja 87,0 75,4 75,3 71,3 

35 Hanhioja 50,8 35,4 35,5 31,7 
36 Hanhioja 53,1 38,6 37,9 30,2 

379 Poika-Loukusanoja 87,4 73,0 73,9 60,7 
380 Poika-Loukusanoja 75,3 60,6 60,8 55,3 
381 Poika-Loukusanoja 44,3 30,2 30,1 26,4 
399 Poika-Loukusanoja 87,1 84,0 84,2 80,6 
400 Poika-Loukusanoja 61,7 35,0 33,8 28,9 
401 Poika-Loukusanoja 38,7 27,5 27,4 24,4 

46 Hanhioja 87,4 82,1 82,3 75,2 
47 Hanhioja 82,2 79,7 79,8 74,8 
48 Hanhioja 36,5 31,2 30,5 27,5 
566 Tutuoja 86,3 83,7 83,7 82,1 
567 Tutuoja 83,5 76,2 75,8 72,9 
568 Tutuoja 42,6 35,2 35,3 33,2 
574 Tutuoja 86,5 85,6 85,8 81,9 
575 Tutuoja 72,7 59,4 59,7 47,8 
576 Tutuoja 44,5 38,8 38,6 35,9 
594 Jänisoja 71,8 70,6 71,3 65,5 
595 Jänisoja 44,9 43,7 43,8 42,0 



 

 

596 Jänisoja 41,0 34,2 34,5 30,5 
598 Jänisoja 69,1 68,1 68,0 66,9 
599 Jänisoja 86,1 83,4 83,6 81,2 
600 Jänisoja 55,5 46,9 47,5 40,8 
619 Jänisoja 46,0 32,4 32,2 30,2 
620 Jänisoja 72,8 66,9 66,8 63,6 
621 Jänisoja 40,9 35,1 35,4 30,9 
623 Jänisoja 72,7 71,9 72,5 65,9 
624 Jänisoja 87,4 83,3 83,4 78,3 
625 Jänisoja 59,5 57,5 58,5 49,7 
691 Tutuoja 72,2 61,7 61,0 50,1 
692 Tutuoja 31,4 24,9 25,0 20,9 
693 Tutuoja 29,9 24,8 24,6 23,0 
695 Tutuoja 70,9 64,9 64,7 58,9 
696 Tutuoja 45,1 39,4 39,5 35,1 
697 Tutuoja 45,2 37,4 37,0 34,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3. Taulukko kalibroidun aineiston tunnusluvuista, osa 2. 

Taulukko 1. Tunnuslukuja tutkimuspisteen mukaan. 
Kohde Saturaatioraja 

[v-%] 
Osuus ajasta 
saturoituneena 

[%] 

Maalajin 
keskiarvon 
ylittävien 
havaintojen 
osuus [%] 

Maalajin 
kasvukauden 
keskiarvon 
ylittävien 
havaintojen 
osuus [%] 

174 Majovanoja 68,92 6,8 16,5 25,0 
175 Majovanoja 57,79 0,0 0,0 0,0 
176 Majovanoja 64,35 0,1 0,3 0,3 
194 Majovanoja 71,21 8,4 70,7 77,9 
195 Majovanoja 71,84 11,4 100,0 100,0 
196 Majovanoja 32,33 0,1 53,0 53,8 
198 Majovanoja 70,62 7,5 47,7 51,4 
199 Majovanoja 60,33 18,3 100,0 100,0 
200 Majovanoja 60,95 22,0 100,0 100,0 
206 Majovanoja 85,69 81,3 100,0 100,0 
208 Majovanoja 84,24 53,8 100,0 100,0 
209 Majovanoja 83,42 4,4 88,2 88,4 
311 Hanhioja 71,37 63,0 88,3 89,4 
312 Hanhioja 85,15 0,7 72,1 73,1 
313 Hanhioja 32,36 0,0 0,4 0,4 
319 Hanhioja 60,39 39,9 92,3 92,4 
320 Hanhioja 56,59 0,1 100,0 100,0 
321 Hanhioja 63,32 0,7 13,0 14,0 
34 Hanhioja 49,11 0,0 0,3 0,3 

343 Poika-Loukusanoja 86,45 4,1 9,4 11,6 
344 Poika-Loukusanoja 45,29 0,0 0,0 0,0 
345 Poika-Loukusanoja 31,19 0,0 20,8 22,1 
347 Poika-Loukusanoja 86,25 6,9 8,9 8,9 
348 Poika-Loukusanoja 85,81 3,1 4,4 4,4 
349 Poika-Loukusanoja 85,88 1,7 6,8 7,3 

35 Hanhioja 49,73 0,0 0,4 0,4 
36 Hanhioja 52,00 0,0 16,0 16,3 

379 Poika-Loukusanoja 86,34 2,7 7,3 7,3 
380 Poika-Loukusanoja 74,23 0,0 0,0 0,0 
381 Poika-Loukusanoja 43,18 0,0 0,0 0,0 
399 Poika-Loukusanoja 86,05 10,8 100,0 100,0 
400 Poika-Loukusanoja 60,58 0,7 4,0 4,0 
401 Poika-Loukusanoja 38,15 1,8 73,6 74,0 

46 Hanhioja 86,26 8,0 82,6 83,6 
47 Hanhioja 81,12 6,9 94,1 94,5 
48 Hanhioja 36,00 1,6 100,0 100,0 
566 Tutuoja 85,17 7,6 100,0 100,0 
567 Tutuoja 82,38 0,6 8,8 9,6 
568 Tutuoja 42,13 0,0 4,7 5,4 
574 Tutuoja 85,36 70,0 100,0 100,0 



 

 

575 Tutuoja 71,59 1,9 28,6 33,0 
576 Tutuoja 43,99 0,3 95,5 95,6 
594 Jänisoja 70,72 69,0 100,0 100,0 
595 Jänisoja 44,39 0,4 100,0 100,0 
596 Jänisoja 40,53 0,0 7,9 8,4 
598 Jänisoja 67,98 52,8 100,0 100,0 
599 Jänisoja 84,96 10,2 100,0 100,0 
600 Jänisoja 54,35 0,1 0,0 0,0 
619 Jänisoja 45,51 0,5 1,0 1,0 
620 Jänisoja 71,73 0,2 100,0 100,0 
621 Jänisoja 40,41 0,0 13,2 14,2 
623 Jänisoja 71,63 84,8 100,0 100,0 
624 Jänisoja 86,32 6,4 100,0 100,0 
625 Jänisoja 58,42 53,8 100,0 100,0 
691 Tutuoja 71,11 30,7 49,2 50,0 
692 Tutuoja 30,87 0,0 20,9 21,4 
693 Tutuoja 29,44 0,1 3,7 3,8 
695 Tutuoja 69,78 9,5 84,9 86,0 
696 Tutuoja 44,57 3,2 88,7 88,9 
697 Tutuoja 44,69 4,3 48,9 51,5 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 4. Kumulatiivisten arvokertymien kuvaajat DTW-luokittain ja maalajiryhmittäin. 

 

Kuva 1. DTW-luokka 1       Kuva 2. DTW-luokka 2 

 

 

Kuva 3. DTW-luokka 3       Kuva 4. DTW-luokka 4 
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Kuva 5. DTW-luokka 5 

 

 

Kuva 6. Hiekkaloggerit  Kuva 7. Silttiloggerit 
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Kuva 8. Orgaanista ja hiekkaa sisältäneet   Kuva 9. Orgaanista ja silttiä sisältäneet 

 

 

Kuva 10. Turveloggerit 
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