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Käsitteet  

 

mukautuminen              

(adjustment)  

Yksilön fenotyypin ja ympäristön välinen yhteensopivuus ylei-

semmällä tasolla (esim. Gienapp ym. 2008: 167); voi olla seu-

rausta adaptiivisesta evoluutiosta, fenotyyppisestä plastisuudesta 

tai molemmista.  

sopeutuminen (adaptation) Yksilön fenotyypin ja ympäristön välinen yhteensopivuus, joka 

on seurausta adaptiivisesta evoluutiosta (Brandon 2014: 3 & 40). 

adaptiivinen evoluutio 

(adaptive evolution)  

Luonnonvalinnan kautta tapahtuva evolutiivinen muutos popu-

laation geneettisessä koostumuksessa (Merilä & Hendry 2013: 

1), jonka seurauksena vallitsevissa ympäristöolosuhteissa hyö-

dylliset alleelit yleistyvät populaatioissa (esim. West-Eberhard 

2003: 31–32; Brandon 2014: 78–79). 

fenotyyppinen plastisuus,   

ilmiasun joustavuus 

(phenotypic plasticity)  

Yksilön tai genotyypin kyky tuottaa erilaisia ilmiasuja vasteena 

ympäristöolosuhteiden vaihteluihin (Stearns 1989: 436; West-

Eberhard 2003: 33; Hamilton 2021: 369)  

fenotyyppi, ilmiasu 

(phenotype) 

Yksilön morfologiset, biokemialliset, fysiologiset tai käyttäyty-

miseen liittyvät ominaisuudet, joiden määräytymiseen vaikutta-

vat yleensä genotyypin lisäksi yksilön kokemat ympäristöolo-

suhteet (Hartl 2000: 2; Hamilton 2021: 12, 359 & 361).  

genotyyppi (genotype) Yksilön perimä, eli geenien vaihtoehtoisten muotojen (alleelien) 

muodostama kokonaisuus (Hartl 2000: 2; West-Eberhard 2003: 

31). 

kelpoisuus (fitness) Yksilön kyky tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä (Hamilton 

2021: 220). 

geneettinen ajautuminen 

(genetic drift)  

Populaation alleelifrekvenssien sattumanvarainen vaihtelu, 

jonka muutosvaikutus kasvaa populaation koon pienetessä 

(Whitlock 2004: 154; Walsh & Lynch 2018: 25).  

sisäsiitos (inbreeding)  Toisilleen läheistä sukua olevien yksilöiden lisääntyminen kes-

kenään (Hamilton 2021: 82).  

geenivirta (gene flow)  Alleelien siirtyminen populaatioiden välillä muuttoliikkeen ja 

yksilöiden pariutumisen kautta (Hartl 2000: 66; Hamilton 2021: 

120).  

 



   
    

1 Johdanto 

 

Elollisen luonnon monimuotoisuudella on kriittinen merkitys ekosysteemien toiminnan (Cha-

pin ym. 1997: 500), ja siten myös ihmisyhteiskunnan tarpeiden ja palveluiden tuottamisen kan-

nalta (Gamfeldt ym. 2008: 1223). Yksi keskeisimmistä elollisen luonnon monimuotoisuutta 

uhkaavista tekijöistä on ilmastonmuutos (Pereira ym. 2012), jonka vaikutukset ovat aiheutta-

neet merkittäviä muutoksia maapallolla, ja tulevat voimistumaan entisestään tulevaisuudessa 

(IPCC 2022: 10). Selviytyäkseen tästä muutoksesta, lajien täytyy joko siirtyä sopivan ilmaston 

perässä uusille elinalueille tai pysyä paikallaan ja muuttua itse, eli mukautua muuttuneisiin olo-

suhteisiin (Gienapp ym. 2008: 167; Nicotra 2010: 684). Monille lajeille siirtyminen sopivan 

ilmaston perässä ei ole kuitenkaan mahdollista esimerkiksi sopivan elinympäristön puutteen, 

lajin huonon leviämiskyvyn tai molempien takia (esim. Årevall ym. 2017). Tällaisissa tapauk-

sissa lajien selviytyminen, ja siten myös elollisen luonnon monimuotoisuuden säilyminen, on 

riippuvaista mukautumisesta (Diamond & Martin 2016: 5).  

       Mukautumisen kannalta on välttämätöntä, että populaation yksilöiden ilmiasuun liit-

tyvien, eli fenotyyppisten ominaisuuksien keskuudessa esiintyy riittävästi vaihtelua (Lewontin 

1978: 220; Endler 1986: 4; Brandon 2014: 6). Fenotyyppisten ominaisuuksien vaihtelua aiheut-

tavat sekä geneettiset- että ympäristötekijät: ominaisuudet voivat vaihdella joko eri genotyyppiä 

olevien yksilöiden välillä yhdessä ympäristössä, tai samaa genotyyppiä olevien yksilöiden vä-

lillä erilaisissa ympäristöissä (Laitinen & Nikoloski 2019: 741). Jälkimmäistä, eli ympäristön 

aiheuttamaa vaihtelua, kutsutaan myös fenotyyppiseksi plastisuudeksi (Hamilton 2021: 370). 

Fenotyyppinen plastisuus on adaptiivisen evoluution ohella – tai yhdessä sen kanssa − tärkeä 

mekanismi, joka voi auttaa lajeja mukautumaan ilmastossa tapahtuviin muutoksiin (Schlichting 

1986: 678; Gienapp ym. 2008: 167). Koska fenotyyppinen plastisuus sallii lajien reagoida muu-

toksiin nopeasti, sen ajatellaan olevan yksi keskeisistä lyhyen aikavälin selviytymiskeinoista 

(Matesanz ym. 2010: 6; Nicotra ym. 2010). Jos fenotyyppisessä plastisuudessa esiintyy riittä-

västi geneettistä vaihtelua, ja se on adaptiivista eli yksilön kelpoisuutta lisäävää, sillä voi olla 

keskeinen rooli lajien mukautumisessa myös pitkällä aikavälillä (Matesanz ym. 2010: 6; Hits-

man & Simos 2019). 

Useissa tapauksissa lajit eivät kuitenkaan altistu pelkästään muutoksille ilmastossa, 

vaan myös muutoksille elinympäristöjen rakenteessa ja laadussa (esim. Wiens 2016). Näiden 

muutosten taustalla on usein maankäyttö (Banks-Leite ym. 2020): elinympäristöjä muutetaan 

esimerkiksi asuinalueiksi, viljelysmaaksi tai puita kaadetaan energian lähteeksi. Elinympäris-

töjen hävitessä, pirstoutuessa ja laadun heikentyessä lajien populaatiot pienenevät ja joutuvat 
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yhä kauemmas toisistaan tai niille sopivista elinympäristöistä (esim. Young ym. 1996). Tällöin 

mukautuminen ilmastossa tapahtuviin muutoksiin voi olla lajeille vaikeampaa, sillä pienissä ja 

eristyneissä populaatioissa fenotyyppistä vaihtelua, ja sen pohjalla olevaa geneettistä vaihtelua 

esiintyy yleensä vähemmän (ks. kuva 1) (Amos & Harwood 1998: 177). Geneettisen vaihtelun 

väheneminen pienissä populaatioissa on seurausta alleelifrekvenssien sattumanvaraisen vaihte-

lun eli geneettisen ajautumisen voimistumisesta (Whitlock 2004: 154; Walsh & Lynch 2018: 

25), sekä toisilleen läheistä sukua olevien yksilöiden pariutumisen eli sisäsiitoksen lisääntymi-

sestä (Hamilton 2021: 82). Populaation eristyneisyyden lisääntyminen puolestaan vähentää po-

pulaatioiden välillä tapahtuvan muuttoliikkeen ja pariutumisen eli geenivirran määrää (Hartl 

2000: 66; Hamilton 2021: 120), joka toimii mutaatioiden ohella tärkeänä geneettisen vaihtelun 

lähteenä (Amos & Harwood 1998: 177).  

Maankäytön muutoksella voi siis olla merkittävä rooli lajien tulevaisuuden kannalta, 

sillä sen vaikutukset voivat vaikeuttaa sekä siirtymistä sopivan ilmaston perässä uusille elinalu-

eille (esim. Hannoy ym. 2002: 525) että mukautumista paikallaan pysyen adaptiivisen evoluu-

tion, fenotyyppisen plastisuuden tai molempien avulla. Erityisesti maankäytön muutoksen vai-

kutuksilla organismien ominaisuuksien lämpötilaplastisuuteen, eli niiden kykyyn joustaa läm-

pötilaolosuhteiden mukaan (Rodrigues & Beldade 2020: 1), voi olla ilmastonmuutoksen vaiku-

tusten kannalta kriittinen merkitys. Jotta voimme arvioida lajien tulevaisuutta ja sitä kautta elol-

lisen luonnon monimuotoisuudessa tapahtuvia muutoksia ilmaston muuttuessa, meidän täytyy 

ymmärtää maankäytön muutoksen kaltaisia prosesseja, jotka vaikuttavat mukautumisen kan-

nalta välttämättömän vaihtelun määrään populaatioiden sisällä.  

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on vastata kahteen tutkimuskysymykseen:  

1) onko elinympäristöjen rakenteella yhteyttä vuorikuisman (H. montanum) ja mäkikuisman 

(H. perforatum) populaatioiden ominaisuuksien ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun mää-

rään ja 2) onko tässä yhteydessä eroja harvinaisemman ja yleisemmän lajin välillä. Tutkiel-

massa keskitytään tarkastelemaan kahta ominaisuutta, joita ovat kukinnan ajankohta ja kasvien 

koko. Kukinnan ajankohta on kasvien lisääntymisen kannalta ensisijaisen tärkeä ominaisuus, 

sillä liian aikainen tai myöhäinen kukinta voivat vaikuttaa kasvien siemententuottokykyyn (El-

zinga ym. 2007: 1). Kukinnan ajankohtaa, ja erityisesti sen plastisuutta pidetäänkin ominaisuu-

tena, joka määrittää monien lajien kykyä mukautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin (Nicotra 

ym. 2010: 688), sillä ilmastonmuutos muuttaa indikaattoreita (kuten vuodenajoista kertovaa 

lämpötilaa, Elzinga ym. 2007:1) jotka laukaisevat kukintaan johtavan tapahtumaketjun (Nicotra 

ym. 2010: 688). Kasvien koolla puolestaan on tärkeä merkitys kasvien kasvussa ja fysiologi-
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sissa toiminnoissa (Rosas ym. 2003). Koska kasvien koko korreloi yleensä ilmastollisten teki-

jöiden, kuten lämpötilan ja kasvukauden pituuden kanssa (Li ym. 1998: 298), se saattaa olla 

myös ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta keskeinen ominaisuus. Aikaisempien tutkimus-

ten perusteella ominaisuuksien ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrän voidaan olet-

taa vähenevän maankäytön muutoksen negatiivisten vaikutusten lisääntyessä (katsaukset esim. 

Young ym. 1996; Amos & Harwood 1998). Tämän lisäksi vaikutusten voidaan olettaa olevan 

voimakkaampia harvinaisempien lajien keskuudessa verrattuna yleisempiin lajeihin (esim. 

Newbold ym. 2018; Dopheide ym. 2020; Sykes ym. 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maankäytön muutos 

Sisäsiittoisuuden 

lisääntyminen  
Geenivirran väheneminen 

Fenotyyppisen vaihtelun määrän väheneminen  

Mukautumisen vaikeutuminen 

Populaation eristyneisyyden 

lisääntyminen  

Populaation koon 

pieneneminen 

Elinympäristöjen     

laadun heikkeneminen 

Elinympäristöjen 

pirstoutuminen 

Elinympäristöjen 

häviäminen  

Geneettisen ajautumisen 

voimistuminen  

Maisematason 

vaikutukset  

Populaatiotason   

vaikutukset  

Geneettiset        

vaikutukset   

Lopputulos    

Kuva 1. Käsitekartta maankäytön muutoksen vaikutuksesta lajien mukautumiseen (perustuen Lewon-

tin 1978: 220; Endler 1986: 4; ; Amos & Harwood 1998: 177; Hartl 2000: 66; Whitlock 2004: 154; 

Brandon 2014: 6; Walsh & Lynch 2018: 25; Hamilton 2021: 82 & 120).  

 

Geneettisen vaihtelun määrän väheneminen  
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2 Elinympäristöjä muuttavat prosessit: ilmastonmuutos ja maankäyttö  

2.1 Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset elinympäristöissä  

 

Ihmistoiminnan seurauksena syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä johtuva ilmastonmuutos on 

aiheuttanut laajamittaisia ja nopeita muutoksia maapallolla (IPCC 2021: 4). Näistä muutoksista 

ilmeisin on ollut muutos maapallon keskilämpötilassa, joka on noussut viimeisen sadan vuoden 

aikana 1.09 °C (IPCC 2022: 10). Ilmastonlämpenemisen seurauksena esimerkiksi maapallon 

ilmastoalueet ovat siirtyneet napoja kohti molemmilla pallonpuoliskoilla (Thuiller 2007: 550; 

IPCC 2021: 6), ja kasvukausi on pidentynyt pohjoisen pallonpuoliskon tropiikin ulkopuolisella 

alueella (30–90°N) keskimäärin kahdella päivällä jokaista vuosikymmentä kohden aina 1950-

luvulta lähtien (IPCC 2021: 6). Tämän lisäksi sään ja ilmaston ääri-ilmiöt, kuten lämpöaallot ja 

rankkasateet, ovat muuttuneet yhä tavallisemmiksi ja voimakkaammiksi jokaisella maapallon 

alueella (IPCC 2021: 8).  

Ilmastonmuutoksesta erityisen huolestuttavan ilmiön tekee se, että sen vaikutusten on 

ennustettu voimistuvan tulevaisuudessa entisestään (Thuiller 2007: 550; IPCC 2021: 14). Ny-

kyisten päästömäärien ja niiden kehityksen valossa maapallon keskilämpötilan odotetaan ylit-

tävän sekä 1.5 °C että 2 °C raja-arvon 2000-luvun aikana (IPCC 2021: 14). Ilmastonmuutoksen 

ennustetaan muuttavan myös lämpötilojen ajallista vaihtelua (Bathiany ym. 2018; Di Cecco & 

Gouhier 2018), eli päivittäistä tai kausittaista vaihtelua tietyssä paikassa (Hammill & Dart 2021: 

1). Nämä nykyiset ja ennustetut muutokset ilmastossa vaikuttavat merkittävästi lajien elinym-

päristöissä vallitseviin olosuhteisiin. Elinympäristöllä tarkoitetaan Hall’n ym. (1997: 175) mu-

kaan sellaisia ympäristön fysikaalisia ja biologisia ominaisuuksia, jotka ovat lajin, populaation 

tai yksilön selviytymisen kannalta välttämättömiä. Ilmaston, ja erityisesti lämpötila- ja kosteus-

olosuhteiden (Thuiller 2008: 550) tiedetään olevan yksi tärkeimmistä lajien levinneisyyttä mää-

rittävistä tekijöistä (esim. Pearson & Dawson 2003: 361; IPCC 2022: 8), eli toisin sanoen yksi 

tärkeimmistä lajikohtaisista elinympäristön ominaisuuksista. 

 

2.2 Maankäytön muutos ja sen vaikutukset elinympäristöissä  

 

Maankäytön muutoksella viitataan luontaisten − tai jo ihmiskäytössä olevien − maisemien 

maankäyttötyypin tai maanpeitteen muuttamiseen (Foley ym. 2005: 570; Collinge 2009: 6). 

Winklerin ym. (2021) arvion mukaan maankäytön muutos on vaikuttanut yhteensä kolmannek-

seen globaalista maa-alueesta vain kuuden viimeisen vuosikymmenen aikana. Maankäytön 
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muutos luetaankin ilmastonmuutoksen ohella yhdeksi tärkeimmistä elollisen luonnon moni-

muotoisuutta uhkaavista tekijöistä (Hanski 1998: 45; Pimm & Raven 2000: 843; Pereira ym. 

2012: 1496). Kolme keskeistä osatekijää, joiden kautta maankäyttö muuttaa elinympäristöjä, 

ovat elinympäristöjen häviäminen, laadun heikkeneminen ja pirstoutuminen (kuva 2) (esim. 

Hanski 2007: 127; Banks-Leite 2020).  

 

  

 

Kuva 2. Elinympäristöjen muutoksen kolme keskeistä osatekijää (uudelleenpiirretty ja suomennettu 

versio, Banks-Leite ym. 2020: Figure 1.).  

 

Elinympäristöjä häviää aina, kun jokin maa-alue muutetaan sen nykyisestä tilasta joksikin 

muuksi maankäyttö- tai maanpeitetyypiksi, eli esimerkiksi kun metsä kaadetaan ja muutetaan 

viljelysmaaksi (Collinge 2009: 3). Tällaista elinympäristöjen määrällistä häviämistä voidaan 

pitää myös elinympäristöjen laadullisen häviämisen ääripäänä (Hanski 2007: 78). Elinympäris-

tön laadulla tarkoitetaan sen kykyä ylläpitää lajien säilymisen kannalta sopivia olosuhteita (Hall 

ym. 1997: 178). Elinympäristön laadun heikkenemiseen johtavia prosesseja tietyn lajin kan-

nalta voivat olla esimerkiksi valikoivat hakkuut (Banks-Leite ym. 2020: 672). Elinympäristöjen 

pirstoutumisella puolestaan viitataan sen laajemman määritelmän mukaisesti prosessiin, jossa 

jatkuva elinympäristö jakautuu useisiin pienempiin, eristyneempiin laikkuihin (kuva 3 B) 2.) 

(Saunders ym. 1991: 20; Young ym. 1996: 413; Haddad ym. 2015: 1; Banks-Leite ym. 2020: 

672). Tiukemman määritelmän mukaisesti sillä tarkoitetaan pelkästään elinympäristön jakau-

tumista useampaan osaan (kuva 3 B) 1.) (Fahrig 2003).  

 

 

Häviäminen                           
elinympäristön suora poistaminen  
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Vaikka elinympäristöjen häviäminen, laadun heikkeneminen ja pirstoutuminen voivat teoreet-

tisesti ilmetä riippumatta toisistaan, todellisissa maisemissa ne ovat yleensä toisiinsa kausaali-

sesti sidoksissa (Banks-Leite ym. 2020: 673). Esimerkiksi elinympäristöjen pirstoutumisen seu-

rauksena elinympäristöjä tyypillisesti myös häviää ja jäljelle jäävien elinympäristölaikkujen 

laatu heikkenee (Collinge 2009: 5; Hanski 2007: 86; Didham ym. 2012: 162). Elinympäristön 

laadun heikkeneminen pirstoutumisen ja häviämisen seurauksena liittyy usein reunavaikutuk-

sen lisääntymiseen (esim. Collinge 2009: 97; Oliveira ym. 2021: 8366): pienemmissä ja epä-

säännöllisen muotoisissa laikuissa reuna-aluetta on enemmän suhteessa laikun pinta-alaan ver-

rattuna suuriin, kompakteihin laikkuihin (ks. kuva 4) (Collinge 2009: 97; Leimu ym. 2010: 86). 

Reuna-vaikutuksen lisääntyminen muuttaa elinympäristön keskimääräistä laatua yleensä huo-

nompaan suuntaan koko jäljelle jäävässä laikussa (Hanski 2007: 84). 

Elinympäristöjen häviämisen, laadun heikkeneminen ja pirstoutumisen vaikutukset 

ovat riippuvaisia sekä tarkasteltavasta mittakaavasta, kontekstista että lajista. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaksi tutkimusta, jotka tarkastelevat elinympäristöjen häviämisen vaikutuksia samaan 

lajiin, voivat antaa hyvin erilaisia tuloksia, mikäli tutkimukset eroavat toisistaan tilallisen tai 

ajallisen mittakaavan suhteen (Banks-Leite 2020: 673). Tämän lisäksi tulokset voivat poiketa 

toisistaan, jos tutkimukset tarkastelevat pirstoutumista eri mittareiden avulla, eli esimerkiksi jos 

toisessa tarkastellaan laikkujen lukumäärää ja toisessa reunan tiheyttä, vaikka molempia käyte-

tään vaihtoehtoisesti kuvaamaan pirstoutumisen vaikutuksia (Banks-Leite ym. 2020: 673).  

 

A) B) 1. B) 2. 

Kuva 3. Pirstoutumisen laaja ja tiukka määritelmä (perustuen Fahrig 2017). Tiukan määritelmän mu-

kaan alkuperäinen elinympäristö (A)) jakautuu useampaan elinympäristölaikkuun ilman, että koko-

naispinta-alassa tapahtuu muutosta (B) 1.). Laajan määritelmän mukaan alkuperäinen elinympäristö 

(A)) jakautuu useampaan, pienempään ja eristyneempään elinympäristölaikkuun (B) 2.). 
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Myös elinympäristöä ympäröivällä matriisilla (ts. maisemakontekstilla) voi olla merkittävä vai-

kutus siihen, millaisia paineita elinympäristöön kohdistuu. Esimerkiksi maatalouspeltojen ym-

päröimään metsälaikkuun kohdistuu todennäköisesti hyvin erilaisia paineita kuin kaupunkike-

hityksen ympäröimään metsälaikkuun (Collinge 2009: 94). Lisäksi laikkujen välinen kontrasti 

eli aste, jolla reunan eri puolilla sijaitsevat maankäyttötyypit poikkeavat toisistaan, voi määrit-

tää elinympäristöön kohdistuvan reunavaikutuksen määrää (Collinge 2009: 102). Vaikutukset 

voivat olla myös hyvin erilaisia eri lajeille (Bennett & Saunders 2010: 89): esimerkiksi 100 

hehtaarin kokoisessa metsässä elävä muurahainen tuskin huomaa elinympäristön olevan eris-

tyksissä muista metsistä, kun taas 1000 metrin korkeudella lentävälle kotkalle kyseinen metsä 

näyttäytyy yksittäisenä elinympäristölaikkuna (Collinge 2009: 36).  

 

3 Ympäristömuutoksiin mukautuminen   

 

Lajit voivat reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin kolmella tavalla: ne voivat joko siir-

tyä sopivien elinympäristöjen perässä uusille elinalueille, pysyä paikallaan ja mukautua muut-

tuneisiin olosuhteisiin, tai niiden populaatiot voivat hiipua vähitellen ja kuolla sukupuuttoon 

(Gienapp ym. 2008: 167; Nicotra 2010: 684). Mikäli uusille elinalueille siirtyminen ei ole mah-

dollista esimerkiksi sopivan elinympäristön puutteen, lajin heikon leviämiskyvyn tai molem-

pien takia (esim. Årevall ym. 2018), lajien selviytyminen on riippuvaista mukautumisesta (ad-

justment) (esim. Diamond & Martin 2016: 5). Mukautuminen voi olla adaptiivisen evoluution 

(adaptive evolution) (Lewontin 1978: 213; Merilä & Hendry 2013: 1), ilmiasun joustavuuden 

(phenotypic plasticity) (Brandon 2014: 40) tai molempien (Matesanz ym. 2010) tuottamaa.  

A) B) 

Kuva 4. Kompaktit A) ja monimutkaisen B) muotoiset elinympäristölaikut (perustuen Bennett & 

Saunders 2014: 93, Fig. 5.3 c).  
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3.1 Fenotyyppien määräytyminen, vaihtelu ja merkitys  

 

Fenotyypillä tarkoitetaan yksilön morfologisia, biokemiallisia, fysiologisia ja käyttäytymiseen 

liittyviä ominaisuuksia (Hamilton 2021: 12). Fenotyyppisten ominaisuuksien määräytymiseen 

vaikuttavat sekä ympäristöolosuhteet, että yksilön perimä eli genotyyppi (geenien vaihtoehtois-

ten muotojen eli alleelien muodostama kokonaisuus (Hartl 2000: 2; West-Eberhard 2003: 31)) 

(kuva 5). Useimmilla pidemmälle kehittyneillä organismeilla jokainen yksittäinen lokus, eli 

geenin sijaintipaikka kromosomissa, sisältää kaksi vanhemmilta peräisin olevaa alleelia (Hartl 

2000: 4). Nämä kaksi alleelia voivat olla joko homotsygoottisia tai heterotsygoottisia, eli niiden 

vaikutus yksilön fenotyyppiin voi olla samanlainen tai erilainen (Hartl 2000: 4). Yksittäinen 

alleeli heterotsygoottisessa lokuksessa voi olla lisäksi dominoiva tai resessiivinen riippuen siitä, 

syrjäyttääkö se toisen alleelin, vai tuleeko se syrjäytetyksi (kuva 5) (Hamilton 2021: 12).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Esimerkki fenotyypin määräytymiseen vaikuttavista tekijöistä (perustuen Hartl 2000: 2 & 4; 

Hamilton 2021: 12).  

 

Useimmiten fenotyyppisten ominaisuuksien määräytyminen on kuitenkin riippuvaista useiden 

tekijöiden, eikä pelkästään yhden geenin kahden alleelin vaikutuksesta (Hamilton 2021: 359). 

Tällaisia ominaisuuksia, joiden määräytymiseen vaikuttavat useat eri geenit (sekä yleensä yk-

silöiden kokemat ympäristöolosuhteet), kutsutaan kvantitatiivisiksi ominaisuuksiksi (Hartl 

2000: 2; Brandon 2014: 32; Hamilton 2021: 359 & 361). Kvantitatiivisten ominaisuuksien (ku-

ten pituuden) saamat arvot (cm) eli fenotyypit ovat jakautuneet yleensä populaation yksilöiden 

välillä jatkuvasti (Hamilton 2021: 359). Tämä yksilöiden välinen fenotyyppinen vaihtelu voi-

daan jakaa geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden aiheuttamaan vaihteluun (kuva 6) 

(DeWitt & Scheiner 2004: 3). Geneettisten tekijöiden aiheuttamaksi vaihteluksi luetaan se 

osuus fenotyyppisestä vaihtelusta, jota esiintyy erilaisten genotyyppien saamissa fenotyyppiar-

voissa yhdessä ympäristössä (Laitinen & Nikoloski 2019: 741). Ympäristön aiheuttamaksi 

vaihteluksi puolestaan luetaan se osuus fenotyyppisestä vaihtelusta, jota esiintyy samaa geno-

tyyppiä olevien yksilöiden välillä erilaisissa ympäristöissä (Hamilton 2021: 370).  
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lokuksen kaksi   

alleelia   

Dominoiva 

Resessiivinen  
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Kuva 6. Geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden aiheuttama fenotyyppinen vaihtelu ominaisuus-

arvoissa (muokattu versio Laitinen & Nikoloski 2019: 417 Box 2.).  

 

Fenotyyppisillä ominaisuuksilla voi olla joko positiivinen, negatiivinen tai neutraali vaikutus 

(Ghalambor ym. 2007: 395) yksilön selviytymis- tai lisääntymiskykyyn, eli kelpoisuuteen (fit-

ness) (Hamilton 2021: 220). Ominaisuuksia, jotka lisäävät yksilön kelpoisuutta tietyssä ympä-

ristössä, kutsutaan adaptiivisiksi ominaisuuksiksi (adaptive trait) (Dobzhansky 1965: 347; 

Gotthard & Nylin 1995: 5). Ominaisuuksia, joilla on negatiivinen vaikutus yksilön kelpoisuu-

teen tietyssä ympäristössä, kutsutaan puolestaan maladaptiivisiksi ominaisuuksiksi (maladap-

tive trait), ja neutraaleja ominaisuuksia ei-adaptiivisiksi ominaisuuksiksi (nonadaptive trait)  

(Arnold ym. 2019: 2). Fenotyyppiset ominaisuudet siis määrittävät, kuinka hyvin yksilö kyke-

nee selviytymään tai lisääntymään tietyssä ympäristössä.  
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3.2 Adaptiivinen evoluutio   

 

Evoluutiolla tarkoitetaan populaation geneettisessä koostumuksessa, tarkemmin ottaen allee-

lien suhteellisissa frekvensseissä sukupolvien aikana tapahtuvaa muutosta (Endler 1986: 7; 

Hartl 2000: 24; Ghalambor 2007: 394; Brandon 2014: 5). Luonnonvalinta (natural selection) 

on tärkeä evoluutiomekanismi (Beatty, 1984: 183; Endler 1986: 5; West-Eberhard 2003: 32; 

Brandon 2014: 8), joka tapahtuu ympäristön ja fenotyypin vuorovaikutuksesta, lisäten kysei-

sessä ympäristössä hyödyllisten alleelien osuutta populaation keskuudessa (esim. West-Eber-

hard 2003: 31; Brandon 2014: 78–79). Luonnonvalinnan seurauksena tapahtuva evolutiivinen 

muutos, eli adaptiivinen evoluutio (West-Eberhard 2003: 32; Merilä & Hendry 2013: 1), on 

riippuvaista kolmen ehdon täyttymisestä (perustuen Lewontin 1978: 220; Endler 1986: 4; Bran-

don 2014: 6) (kuva 7): 1) populaation yksilöiden fenotyyppisten ominaisuuksien keskuudessa 

täytyy esiintyä vaihtelua, jotta valintaa voi tapahtua, 2) fenotyyppisten ominaisuuksien täytyy 

olla jollakin asteella perinnöllisiä, jotta ne voivat siirtyä seuraavalle sukupolvelle ja 3) popu-

laation yksilöiden kelpoisuudessa täytyy olla eroja, jotta yksilöt jättävät jälkeensä eri määrän 

jälkeläisiä. Tätä adaptiivisen evoluution seurauksena syntyvää yksilön fenotyypin ja ympäris-

tön välistä yhteensopivuutta kutsutaan sopeutumiseksi (adaptation) (Brandon 2014: 3 & 40).  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Adaptiivisen evoluution kolme ehtoa (perustuen Lewontin 1978: 220; Endler 1986: 4; Brandon 

2014: 6).  

 

Luonnonvalinnan vaikutus populaation fenotyyppisessä frekvenssijakaumassa voi olla luon-

teeltaan suuntaavaa, stabiloivaa tai hajottavaa (kuva 8) (Endler 1986: 17; Brandon 2014: 6; 

Hamilton 2021: 376). Suuntaava valinta suosii populaation fenotyyppisen jakauman yhtä ääri-

päätä, stabiloiva valinta keskiarvoisia fenotyyppejä ja hajottava valinta molempia ääripäitä (En-

dler 1986: 17–18; Brandon 2014: 5; Hamilton 2021: 377). Luonnonvalinta voi siis muotoilla 

populaation fenotyyppistä jakaumaa usealla tavalla, mutta yleensä vain suuntaava valinta (kuva 

8 a)) johtaa paikalliseen sopeutumiseen, jonka seurauksena populaatiot voivat eriytyä toisistaan 

1. Fenotyyppinen vaihtelu  

3. Kelpoisuuserot 

Ehdot 
Adaptiivinen evoluutio  2. Perinnöllisyys  
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(Hamilton 2021: 267). Se, kuinka voimakas muutos jälkeläisten fenotyyppisessä frekvenssija-

kaumassa tapahtuu luonnonvalinnan seurauksena, riippuu periytyvän geneettisen vaihtelun 

määrästä (Hansen ym. 2011), ominaisuuteen kohdistuvan valinnan voimakkuudesta (Brandon 

2014: 5–6) ja siitä, kuinka monen sukupolven aikana muutosta on tapahtunut (Lesica & Allen-

dorf 1995: 757). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Kuva 8. Luonnonvalinnan tyypit (perustuen Endler 1986: 17; Hamilton 2021: 377, Figure 9.9).  

 

3.3 Fenotyyppinen plastisuus    

 

Fenotyyppisellä plastisuudella tarkoitetaan yksilön tai genotyypin kykyä tuottaa erilaisia feno-

tyyppejä vasteena ympäristön vaihteluihin (Stearns 1989: 436; West-Eberhard 2003: 33; Price 

ym. 2003; 1433; DeWitt & Scheiner 2004: 2; Hamilton 2021: 369). Tietyn genotyypin plasti-

suutta, eli fenotyyppistä vaihtelua eri ympäristöjen välillä (ks. myös alaluku 3.1 kuva 4), kuva-

taan usein reaktionormin (norm of reaction) avulla (Stearns 1989: 436; Gotthard & Nylin 1995: 

4; Sultan 1995: 364; Hartl 2000: 158; Brandon 2014: 32). Vertailemalla eri genotyyppien reak-

tionormeja keskenään, voidaan eritellä, onko ympäristön vaikutus samanlainen vai erilainen eri 

genotyyppien välillä (ts. onko plastisissa vasteissa geneettistä vaihtelua) (kuva 9) (DeWitt & 

Scheiner 2004: 3). Jälkimmäistä kutsutaan myös genotyyppi-ympäristö vuorovaikutukseksi 

(GxE interaction) (kuva 9 c)) (Saltz ym. 2018: 6342; Hamilton 2021: 369).   
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Kuva 9. Fenotyyppinen plastisuus ja sen ilmenemismuodot reaktionormien avulla ilmaistuna: a) plasti-

suutta ei ilmene b) ympäristön vaikutus on samanlainen eri genotyyppien välillä c) ympäristön vaikutus 

on erilainen genotyyppien välillä (perustuen DeWitt & Scheiner 2004: 4, Fig. 1.1.; Hamilton 2021: 370, 

Figure 9.6) 

 

Koska fenotyyppinen plastisuus on genotyypin tai yksilön ominaisuus itsessään (Gotthard & 

Nylin 1995: 4; Ghalambor ym. 2007: 395; Hamilton 2021: 369), se voi olla myös evoluutiome-

kanismien, kuten luonnonvalinnan kohde (Schlichting 1986: 677; Pigliucci & Byrd 1998; De-

Witt & Scheiner 2010: 3). Fenotyyppinen plastisuus voi siis kehittyä adaptiivisen evoluution 

seurauksena, jos populaation yksilöiden fenotyyppisessä plastisuudessa esiintyy riittävästi ge-

neettistä vaihtelua (Murren ym. 2015: 295), ja jokin plastisista vasteista lisää yksilön kelpoi-

suutta (ts. on adaptiivista) (Price ym. 2003: 1433; DeWitt & Scheiner 2010: 3; Matesanz ym. 

2010: 6). Tämä tarkoittaa sitä, että erilaisia elinympäristöjä asuttavien lajien tai populaatioiden 

reaktionormeissa voi olla eroja, mikäli luonnonvalinta on kohdistunut tiettyyn plastiseen vas-

teeseen perustuen sen suuntaan tai voimakkuuteen (Schlichting 1986: 678).   

Fenotyyppinen plastisuus voi olla yksi lajien keskeisistä lyhyen aikavälin selviytymis-

keinoista ympäristöolosuhteiden muuttuessa (Matesanz ym. 2010: 6; Nicotra ym. 2010). Tämän 

lisäksi, jos adaptiivisessa plastisuudessa esiintyy riittävästi geneettistä vaihtelua, fenotyyppinen 

plastisuus voi olla keskeisessä roolissa lajien mukautumisessa pitkällä aikavälillä (Matesanz 

ym. 2010: 6), sillä se voi laajentaa lajien ympäristöolosuhteiden sietokykyä (Via ym. 1995: 

212). Koska ilmastonmuutoksen on ennustettu muuttavan sekä maapallon keskilämpötilaa 

(IPCC 2022: 10), että lämpötilojen ajallista vaihtelua (Bathiany ym. 2018; Di Cecco & Gouhier 
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2018), lämpötilaplastisuus (thermal plasticity) (ts. genotyypin kyky tuottaa erilaisia fenotyyp-

pejä vasteena lämpötilojen vaihteluihin, esim. Rodrigues & Beldade 2020: 1)), voi olla tärkeä 

ominaisuus suhteellisen paikallaanpysyvien kasvilajien (Schlighting 1986: 667; Van Kleunen 

& Fischer 2004: 49) selviytymisen kannalta.  

 

4 Maankäytön muutos mukautumista vaikeuttavana tekijänä  

 

Maankäytön muutos voi vaikeuttaa mukautumista ympäristöolosuhteissa tapahtuviin muutok-

siin, sillä sen vaikutukset (elinympäristöjen häviäminen, laadun heikkeneminen ja pirstoutumi-

nen) johtavat usein populaatioiden koon pienenemiseen, eristyneisyyden lisääntymiseen, ja lo-

pulta fenotyyppisen ja sen pohjalla olevan geneettisen vaihtelun määrän vähenemiseen (esim. 

Young ym. 1996). Geneettisen vaihtelun määrää populaation sisällä voidaan kuvata esimerkiksi 

heterotsygoottisuudella (heterozygosity) (Young ym. 1996: 414). Heterotsygoottisuudella vii-

tataan todennäköisyyteen, jolla tarkasteltavan yksilön tietyn geenin kaksi alleelia poikkeavat 

toisistaan (Gilpin 1991: 165). Toisin sanoen geneettisen vaihtelun määrä on suurimmillaan po-

pulaatioissa, joissa erilaisia alleeleja esiintyy runsaasti, ja jonka seurauksena todennäköisyys 

periä kaksi samaa alleelia on pieni. 

 

4.1 Populaation koon pieneneminen  

 

Populaation koon pieneneminen on yksi maankäytön muutoksen tyypillisimmistä vaikutuksista 

(Amos & Harwood 1998: 177; Young ym. 1996: 413). Elinympäristön pirstoutuminen voi jakaa 

populaation suoraan pienempiin osapopulaatioihin (esim. Young ym. 1996: 414), tai populaa-

tion koko voi pienentyä elinympäristön koon pienetessä tai sen laadun heikentyessä (esim. Col-

linge 2009: 58–59). Elinympäristön koko ja laatu ovat suoraan yhteydessä populaation kokoon, 

sillä pienempi tai huonolaatuisempi elinympäristö kykenee ylläpitämään pienemmän määrän 

yksilöitä (Hanski 2007: 80 & 83; Collinge 2009: 41). Populaatiokoon pieneneminen voi vähen-

tää populaation geneettistä vaihtelua suoraan, sillä populaation yksilöiden määrä vähenee 

(Young ym. 1996: 413; Hanski 2007: 136). Tämän suoran vaikutuksen lisäksi pienen populaa-

tion geneettisen vaihtelun määrä voi vähentyä entisestään kahden tekijän vuoksi, joita ovat ge-

neettinen ajautuminen ja sisäsiitos (kuva 10) (Lesica & Allendorf 1995: 754; Amos & Harwood 

1998: 177; Charlesworth 2003: 1058; Cole 2003: 213–214; Walsh & Lynch 2018: 25; Hamilton 

2021: 82).  
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Kuva 10. Populaation koon vaikutus geneettisen vaihtelun määrään populaation sisällä (perustuen Le-

sica & Allendorf 1995: 754; Young ym. 1996: 414; Hanski 2007: 136; Walsh & Lynch 2018: 25; Ha-

milton 2021: 82).  

 

Geneettisellä ajautumisella tarkoitetaan yksilöiden, sukusolujen ja lopulta alleelien satunnais-

otannasta johtuvaa muutosta populaation alleelifrekvensseissä (Whitlock 2004: 154; Walsh & 

Lynch 2018: 25; Hamilton 2021: 59). Tällainen muutos voi tapahtua siten, että jälkeläinen perii 

vanhemmiltaan sattumalta kaksi samaa alleelia (Walsh & Lynch 2018: 25). Rajattoman suurissa 

populaatioissa geneettisen ajautumisen aiheuttamat muutokset yleensä tasoittuvat niin, että jäl-

keläisten alleelifrekvenssit ovat melko lähellä alkuperäisen populaation frekvenssejä (Whitlock 

2004: 154; Walsh & Lynch 2018: 25). Populaatiokoon pienetessä todellinen muutos alleelifrek-

vensseissä voi kuitenkin olla verrattaen suuri (Whitlock 2004: 154; Walsh & Lynch 2018: 25), 

jonka vuoksi geneettinen ajautuminen johtaa entistä todennäköisemmin fiksaatioon, eli yksit-

täisen alleelin runsastumiseen toisen alleelin häviämisen kustannuksella (Gilpin 1991: 167; 

Frankham 1996: 1501; Walsh & Lynch 2018: 28; Hamilton 2021: 57–58 & 78). Koska geneet-

tinen ajautuminen on sattumanvaraista (ts. se ei huomioi alleelien adaptiivista arvoa), se voi 

johtaa yhtä suurella todennäköisyydellä sekä hyödyllisten että haitallisten alleelien runsastumi-

seen tai häviämiseen populaatiossa (Walsh & Lynch 2018: 25).  

Sisäsiitoksella (inbreeding) puolestaan tarkoitetaan toisilleen läheistä sukua olevien 

yksilöiden lisääntymistä keskenään (Hamilton 2021: 82). Isoissa populaatioissa, joissa pariutu-

minen on satunnaista, sisäsiitosta tapahtuu vain harvoin (Hamilton 2021: 82). Populaatiokoon 

pienetessä sisäsiitoksen todennäköisyys kuitenkin kasvaa (Young ym. 1996: 414; Hanski 2007: 

Populaation kokoa 

pienentävä tapahtuma   

Geneettinen ajautuminen               

Sisäsiitos                                                                  

1. Populaatio ennen    2. Populaatio jälkeen  

Paljon geneettistä vaihtelua    Vähän geneettistä vaihtelua    
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137; Leberg & Firmin 2007: 334; Walsh & Lynch 2018: 25), sillä mahdollisten parien määrä 

vähenee (Hamilton 2021: 82). Koska toisilleen läheistä sukua olevien yksilöiden lisääntyessä 

keskenään jälkeläinen perii todennäköisemmin vanhemmiltaan kaksi samaa alleelia, sisäsiitos 

johtaa populaatiossa havaittavan heterotsygoottisuuden määrän vähenemiseen (Lesica & Al-

lendorf 1995: 754; Walsh & Lynch 2018: 25). Lyhyellä aikavälillä sisäsiitos vähentää populaa-

tion keskimääräistä kelpoisuutta, sillä homotsygoottisuuden lisääntyessä haitallisten, resessii-

visten vaikutusten ilmeneminen (ts. sisäsiitosdepressio, inbreeding depression) lisääntyy (Ha-

milton 2021: 39). Homotsygoottisuuden lisääntyminen kuitenkin altistaa nämä muuten valin-

nalta ”piilossa” olevat alleelit luonnonvalinnalle (Leberg & Firmin 2008: 334; Hamilton 2021: 

40), jonka seurauksena niiden frekvenssit populaatiossa voivat vähentyä (ts. purging), ja vä-

hentää siten populaation sisäsiitosdepressiota tulevaisuudessa (Fu ym. 1998; Hamilton 2021: 

40).  

Monet kasvilajit kykenevät myös itsehedelmöitykseen (self-fertilization) (Holsinger 

2000: 7037), joka on sisäsiitoksen äärimmäinen muoto (Ellstrand & Elam 1993: 218; Hamilton 

2021: 29). Itsehedelmöityksen seurauksena jälkeläiset ovat keskimäärin heterotsygoottisia vain 

puolessa vanhempiensa heterotsygoottisten lokusten määrästä, ja hyvin itsehedelmöittyneet po-

pulaatiot koostuvat pääosin homotsygooteista genotyypeistä (Holsinger 2000: 7041). Itsehedel-

möitys johtaa siis tyypillisesti heterotsygoottisuuden nopeaan vähenemiseen populaatioissa 

(Hamilton 2021: 29). Kasvilajit voivat suosia itsehedelmöitystä esimerkiksi silloin, jos pölyttä-

jiä, kumppaneita tai molempia on harvassa (Pannell & Barrett 1998; Eckert ym. 2006: 184). 

Pölyttäjien käyntien väheneminen voi olla yhteydessä elinympäristöjen koon pienenemiseen, 

sillä pienet elinympäristöt houkuttelevat usein vähemmän pölyttäjiä (esim. Dauber ym. 2010). 

 

4.2 Populaation eristyneisyyden lisääntyminen  

 

Populaation koon pienenemisen lisäksi maankäytön muutos johtaa tyypillisesti populaation 

eristyneisyyden lisääntymiseen (Young ym. 1996: 413; Leimu ym. 2010: 85). Eristyneisyyden 

lisääntyminen voi vaikuttaa populaation geneettisen vaihtelun määrään, sillä se voi vähentää 

populaatioiden välistä geenivirtaa (Young ym. 1996: 413), jolla tarkoitetaan alleelien siirty-

mistä populaatioiden välillä yksilöiden muuttoliikkeen ja pariutumisen välityksellä (kuva 11) 

(Hartl 2000: 66; Hamilton 2021: 120). Geenivirta toimii mutaatioiden lisäksi tärkeänä populaa-

tion geneettisen vaihtelun lähteenä (Amos & Harwood 1998: 177), ja se voi lisätä paikallisesti 

havaittavan heterotsygoottisuuden määrää (Gilpin 1991: 167). Geenivirta rajoittaa myös sitä, 

kuinka paljon geneettistä divergenssiä, eli eriytymistä populaatioiden välillä voi tapahtua (Hartl 
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2000: 66): geenivirran vähenemisellä on eriytymistä lisäävä vaikutus (Walsh & Lynch 2018: 

26; Naaf ym. 2021: 2842). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 11. Populaatioiden välinen geenivirta (perustuen Hartl 2000: 66; Hamilton 2021: 120). 

 

Populaation eristyneisyys voi lisääntyä etäisyyden kasvaessa suhteessa muihin populaatioihin, 

tai jonkin maantieteellisen esteen erottaessa populaatioita toisistaan (Hamilton 2021: 116). 

Myös elinympäristöä ympäröivällä matriisilla voi olla eristyneisyyttä lisäävä vaikutus, mikäli 

sopivien elinympäristölaikkujen välillä on epäsopivia laikkuja, joiden kautta yksilöiden tai li-

sääntymismateriaalia (kuten siitepölyä) kuljettavien vektoreiden (kuten pölyttäjien) täytyy siir-

tyä populaatioiden välillä (Hamilton 2021: 117). Eristyneisyyden vaikutukset voivat siis välit-

tyä populaatioiden väliseen geenivirtaan joko suorasti tai epäsuorasti. Lajeilla, joiden siementen 

levittäminen tai pölytys ovat painovoimasta tai tuulesta riippuvaisia, populaation eristyneisyy-

den lisääntyminen vähentää geenivirtaa suorasti, kun taas lajeilla, joita eläimet pölyttävät tai 

joiden siemeniä eläimet levittävät, vaikutus voi välittyä epäsuorasti näiden eläinlajien kautta 

(Lesica & Allendorf 1995: 756; Young ym. 1996: 415).  

 

5 Tarkasteltavat lajit ja niiden keskeiset piirteet  

 

Malpighiales -lahkoon ja Hypericaceae -heimoon kuuluva (APG IV 2016: 17) Hypericum L. -

suku kattaa yhteensä yli 400 lajia, joiden levinneisyys ulottuu kaikille mantereille Eteläman-

nerta lukuun ottamatta (Crockett & Robson 2011: 1). Useimmille suvun lajeille ominaisia piir-

teitä ovat muun muassa vastakkaiset yksinkertaiset lehdet ja viisiosainen, vihreistä verholeh-

distä ja keltaisista terälehdistä koostuva kehä (Robson 2003: 1). Tutkielman tarkasteltaviksi 

Populaatio 1.                                                Populaatio 2. 
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lajeiksi valittiin kaksi Hypericum L. -sukuun kuuluvaa monivuotista ruoholajia (Pykälä & Vuo-

rinen 1997: 7; Blamey & Grey-Wilson 2005: 246–248; Crockett & Robson 2011: 2), joita ovat 

vuorikuisma (H. montanum) (kuva 12) ja mäkikuisma (H. perforatum) (kuva 13). Mäkikuisma 

on yleinen laji Euroopassa (esim. Crompton ym. 1988: 149; Robson 2003: 17; Raduöienė & 

Bagdonaitė 2004: 55; Cheffings ym. 2005: 60) ja se on luokiteltu IUCN:n Euroopan kattavassa 

uhanalaisuusluokituksessa elinvoimaiseksi (LC) (Khela 2012). Vuorikuisma puolestaan esiin-

tyy harvemmassa ja sen uhanalaisuusluokitus vaihtelee Euroopan eri osissa: Suomessa laji on 

luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi (CR) (Hyvärinen ym. 2019: 195) ja Ruotsissa (ar-

fakta.se) ja Isossa-Britanniassa (Cheffings ym. 2005: 60) silmälläpidettäväksi (NT). Ranskassa 

(INPN 2022) ja Luxembourgissa (Colling 2005: 15 & 33) laji on luokiteltu elinvoimaiseksi 

(LC).   

 

  

 

 

Vuorikuisma esiintyy Euroopassa tyypillisesti valoisissa ja kalkkipitoisissa havu- ja lehtimet-

sissä (Blamey & Grey-Wilson 2005: 246; SLU artdatabanken 2020: 12 & 24; Pykälä & Vuori-

nen 1997: 11; Hämet-Ahti ym. 1998: 155; Bensettiti ym. 2001: 55, 63, 66, 147) sekä niiden 

reuna-alueilla ruohokasvien muodostamissa vyöhykkeissä (Royer 2016: 5–10; Leuschner & 

Ellenberg 2017: 763). Vuorikuisma hyötyy tietynasteisista maaperän häiriöistä, jotka estävät 

Kuva 12. Vuorikuisma (H. montanum) (CC BY-

NC 4.0a) 

           

Kuva 13. Mäkikuisma (H. perforatum) (CC BY-

NC 4.0b)  
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elinympäristöjen umpeenkasvun (Bergjohannesört 2022) ja sen esiintymät sijaitsevatkin usein 

eroosioherkissä rinnepaikoissa (Renaux ym. 2019: 28, 50, 62; Leuschner & Ellenberg 2017: 

461–462; Hämet-Ahti ym. 1998: 155; Pykälä & Vuorinen 1997: 11; SLU Artdatabanken 2020: 

12 & 24). Tämän lisäksi lajia esiintyy vähemmissä määrin niityillä (Blamey & Grey-Wilson 

2005: 246) ja erilaisissa ihmisen muokkaamissa ympäristöissä, kuten maatalous- ja kaupunki-

alueilla sekä jättö- ja joutomailla (Hyvärinen 2019: 690; Bergjohannesört 2022). Mäkikuisma 

puolestaan viihtyy Euroopassa erilaisissa avoimissa elinympäristöissä, ja se suosii erityisesti 

kuivia ja lämpimiä paikkoja usean tyyppisillä ruohomailla, pensaikoissa ja ihmisen muutta-

missa ympäristöissä, kuten teiden ja junaratojen varsilla, ylilaidunnetuilla mailla ja hylätyillä 

pelloilla (Blamey & Grey-Wilson 2005: 246; Maron ym. 2007: 1914; Koch ym. 2013: 1084; 

Mäkikuisma – Hypericum perforatum 2022; Hypericum perforatum 2022). Tämän lisäksi mä-

kikuismaa esiintyy (kuivissa) metsissä (Bensettiti 2001: 63 & 173; Blamey & Grey-Wilson 

2005: 246), metsäpolkujen varrella ja metsien reuna-alueilla (Rodwell ym. 2000: 57). Esiinty-

mät sijaitsevat tyypillisesti joko neutraalilla maalla tai kalkkialustoilla (Blamey & Grey-Wilson 

2005: 246). 

Vuorikuisma kykenee vain suvulliseen lisääntymiseen (Matzk 2003: 53). Mäkikuisma 

puolestaan on lisääntymistavoiltaan monipuolisempi (Matzk 2003: 53), sillä se kykenee lisään-

tymään sekä suvullisesti että suvuttomasti siementen ja maavarsien avulla (Crompton ym. 

1988: 149; Campbell ym. 1995: 156). Tätä siementen avulla tapahtuvaa, suvullisesta suvutto-

maan vaihtelevaa lisääntymistä kutsutaan fakultatiiviseksi apomiktiaksi (facultative apomixis) 

(Maron ym. 2007: 1914). Vaikka lisääntymistapa vaihtelee yksilöiden välillä aina täysin suvul-

lisesta täysin suvuttomaan (Maron ym. 2007: 1914), suurin osa populaatioista tuottaa yli 90 % 

siemenistä suvuttomasti (Matzk ym. 2003). Mäkikuismaa pidetään luontaisen levinneisyysalu-

eensa ulkopuolella invasiivisena, eli tehokkaasti ja usein haitallisiin tasoihin asti leviävänä ja 

lisääntyvänä lajina (Buckley ym. 2003: 482). Tähän käsitykseen on johtanut lajin nopea leviä-

minen koko Pohjois-Amerikan mantereelle (Vilà ym. 2003: 212; Molins ym. 2014: 418), ja 

useille alueille Australiassa (Buckley ym. 2003: 481). Vuorikuisma puolestaan kuuluu Hermyn 

ym. (1991: 13) mukaan Euroopan muinaisiin metsäkasvilajeihin, joille tyypillistä on huono le-

viämiskyky (Hermy ym. 1991: 9). Leviämiskykyjen eroista kertoo myös se, että mäkikuisma 

on levittäytynyt alkuperäisalueeltaan Euroopasta kaikille mantereille Etelämannerta lukuun ot-

tamatta (Crompton ym. 1988: 155; Vilà ym. 2003: 212; Crockett & Robson 2011: 2), kun taas 

vuorikuismaa esiintyy vain Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa (Vuorikuisma – Hypericum mon-

tanum 2022).                  

 



 

   24 
    

6 Tutkimusalue  

Tutkimusalue sijoittuu Eurooppaan, ja se kattaa tarkasteltavien lajien, vuorikuisman (H. mon-

tanum) ja mäkikuisman (H. perforatum) populaatioita aina Suomen eteläosista Ranskan etelä-

osiin saakka (ks. kuva 14). Tutkimusalue on ilmastollisilta ominaisuuksiltaan melko vaihtele-

vaa, ja populaatioiden voidaankin katsoa sijoittuvan kolmelle ilmastoalueelle, joita ovat kylmä, 

lauhkea ja lämmin (EEA Report No 1/2002: Map 3.). Kun ilmastoalueiden luokittelussa huo-

mioidaan lämpötilan ja sadannan lisäksi haihdunta, populaatioiden ilmastoalueiksi voidaan tar-

kemmin määritellä boreaalinen havumetsävyöhyke, lauhkea mantereinen lehtimetsävyöhyke, 

lauhkea mereinen lehtimetsävyöhyke, lauhkea vuoristovyöhyke ja lämmin, kuiva lehtimetsä-

vyöhyke (kuva 14) (de Rigo ym. 2016: 24). Ilmastollisten olosuhteiden vaihtelun lisäksi myös 

maankäytön muutoksen ulottuvuus ja toimenpiteiden intensiteetti vaihtelevat tutkimusalueen 

eri osien välillä (Kuemmerle ym. 2016). Tämä maankäytössä esiintyvä vaihtelu on ollut Jepse-

nin ym. (2015) mukaan seurausta ihmisvaikutuksen pitkästä historiasta ja suuresta ympäristöl-

lisestä, poliittisesta ja sosioekonomisesta heterogeenisuudesta Euroopassa. Globaalilla mitta-

kaavalla tarkasteltuna eurooppalaisia maisemia kuvaa suurimmaksi osaksi alhainen maankäy-

tön intensiteetti ja monitoiminen maankäyttö (Schulp ym. 2019: 332). 
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7 Aineisto ja menetelmät  

 

7.1 Ominaisuuksien ja niiden plastisuuden vaihtelua kuvaava aineisto ja sen muodostaminen  

 

Tutkimusaineisto koostuu viidestä vuorikuisman (H. montanum) ja yhdestätoista mäkikuisman 

(H. perforatum) populaatiosta, jotka valittiin edustamaan lajien esiintymisalueiden etelä- poh-

jois- ja keskiosia. Vastemuuttujien muodostamiseksi (kuva 15) jokaisesta populaatiosta kerät-

tiin tai hankittiin siemeniä, joita kasvatettiin kasvihuonekokeissa syksyn 2021 ja kevään 2022 

aikana Helsingin Yliopiston Viikin kasvihuoneissa. Siemenet kerättiin joko projektin tutkijoi-

(lkm) 

Boreaalinen hm 

Lauhkea mantereinen lh 

Lauhkea vuoristo  

Lämmin kuiva lh  

Tekijä: Susanna Koivusaari                        

Taustakartat: Natural Earth, Ecozones 2010 

Lauhkea mereinen lh  

H. montanum  

 H. perforatum  

 
Kuva 14. Tutkimuksessa tarkasteltavien Hypericum-populaatioiden sijainti Euroopassa ja ilmastoalu-

eet (hm: havumetsä, lh: lehtimetsä).  

 

 

Boreaalinen vuoristo 
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den toimesta, tai niitä tilattiin eurooppalaisilta yhteistyökumppaneilta, siemenpankeista ja kas-

vitieteellisistä kokoelmista vuosien 2017-2021 välillä. Siementen tarkemmat sijainti- ja keruu-

tiedot on esitelty liitteessä 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Siementen keruu  

Kokoojamuuttujien muodostaminen  

Ominaisuuksien ja niiden plastisuuden vaihtelun määrän 

määrittäminen: ANOVA 

Aineisto ja sen muuttujat 

Aineiston muodostaminen  

Vastemuuttujat  

Ominaisuuksien ja niiden plastisuuden vaihtelun määrää kuvaava aineisto: 

1. Kukinnan ajankohdan vaihtelu (doy_RMS) 

2. Kukinnan ajankohdan plastisuuden vaihtelu  (doy_TMS) 

3. Log-muunnettu koon vaihtelu (log_size_RMS) 

4. Log-muunnettu koon plastisuuden vaihtelu (log_size_TMS)  

 

Siementen kylväminen  

Aikataulu  

marras 2021 

helmi 2022 

huhti 2022-       
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2018–2021 

R-studio 
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Satunnaisesti valittujen yksilöiden 
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helmi 2022→ 

Kuva 15. Vastemuuttujien muodostamiseen käytetyt menetelmät. LMM: Lineaarinen sekamalli, ANO-    

VA: varianssianalyysi.  

Replikaatin vaikutuksen tarkasteleminen: LMM 

Kukinnan ajankohdan seuranta  

Vegetatiiviset ominaisuudet   
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Koska tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita erityisesti lämpötilaplastisuuden vaihtelusta popu-

laatioissa, siemenet kasvatettiin neljässä eri lämpötilakäsittelyssä, joita olivat kylmä (16/8 °C, 

18/6h), keskilämmin (20/12 °C, 18/6h), lämmin (24/16 °C, 18/6h) ja kuuma (28/20 °C, 18/6h). 

Käsittelyiden lämpötilat valittiin edustamaan keskimääräisiä lämpötilaolosuhteita lajien esiin-

tymisalueiden etelä-, keski- ja pohjoisosissa, sekä ilmastonmuutoksen myötä ennustettuja tule-

vaisuuden (2050) olosuhteita (kuuma käsittely) eteläosissa. Jokainen lämpötilakäsittely jaettiin 

kahteen replikaattiin, ja jokainen replikaatti kasvatettiin omassa huoneessaan. Replikaatin si-

jainti huoneissa valittiin satunnaisesti.  

Jokaisen populaation siemenet kylvettiin yhdelle tarjottimelle tietyssä replikaatissa 

marraskuussa 2021. Siementen itämistä seurattiin viikoittain helmikuun puoliväliin asti, jonka 

jälkeen jokaisesta populaatiosta valittiin satunnaisesti maksimissaan kymmenen yksilöä (jois-

sakin populaatioissa itäneitä yksilöitä oli alle kymmenen), jotka koulittiin omiin ruukkuihinsa 

ja tuettiin puutikuilla ja klipseillä. Mikroilmastollisia eroja huoneiden sisällä pyrittiin neutrali-

soimaan muuttamalla tarjottimien järjestystä itämisvaiheessa viikon välein ja koulittujen kas-

vien järjestystä kahden viikon välein. Mullan kosteus pyrittiin pitämään samanlaisena lämpöti-

lakäsittelyiden välillä määrittämällä jokaiselle lämpötilakäsittelylle oma kasteluaikataulu ja te-

kemällä lisäkasteluja tarpeen vaatiessa.  

      Tutkimuskasvien ominaisuuksia mitattiin kahdessa vaiheessa. Kun ensimmäiset yksi-

löt alkoivat kukkia, mittausten ensimmäinen vaihe, eli kukinnan ajankohdan seuranta aloitet-

tiin. Kukinnan ajankohtaa seurattiin huhtikuun loppuun asti kaksi kertaa viikossa: ensimmäinen 

tarkastus tehtiin maanantaisin iltapäivällä ja toinen tarkastus perjantaisin aamupäivällä. Jokai-

sen tarkastuksen yhteydessä merkittiin ylös yksilöt, joissa oli vähintään yksi avoin kukka, eli 

joiden kukinta oli alkanut. Fenotyyppimittausten toinen vaihe suoritettiin huhti-toukokuun 

vaihteessa, ja siinä mitattiin jokaisen kasvin pisimmän varren pituus (cm) ja haarojen luku-

määrä.  

Fenotyyppimittausten tuloksista muodostettiin kaksi kokoojamuuttujaa, joita olivat 

kukinnan ajankohta ja kasvin koko. Kukinnan ajankohtaa kuvaava muuttuja muodostettiin 

muuttamalla kukinnan alkamispäivämäärä Day of Year (doy) muuttujaksi R:n funktiolla 

as.Date(), jolloin päivämäärät saivat luvun väliltä 1–365. Kokoa kuvaava muuttuja (size) muo-

dostettiin jakamalla pisimmän varren pituus (cm) haarojen lukumäärällä. Koska muuttujien 

analysoimisessa käytettiin menetelmiä, jotka olettavat havaintojen tai residuaalien noudattavan 

normaalijakaumaa ja vakiovarianssioletusta (ks. alaluvut 7.3 ja 7.4), kokoojamuuttujien nor-

maalijakautuneisuutta tarkasteltiin histogrammien (ks. liite 2) ja Shapiro-Wilk-testin avulla ja 

vakiovarianssioletusta Levene-testin avulla (ks. liite 3). Koska kasvien kokoa kuvaava muuttuja 
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poikkesi merkittävimmin normaalijakaumasta, muuttujan jakaumaa korjattiin normaalimmaksi 

log-muunnoksen avulla (ks. liite 2).  

Replikaatin vaikutusta kokoojamuuttujiin testattiin lineaarisen sekamallin avulla 

(esim. West ym. 2014: 1 & 9), jossa kiinteänä vaikutuksena (fixed effect) oli lämpötilakäsittely, 

ja satunnaisvaikutuksena (random effect) replikaatti (lineaarisen sekamallin tulokset on esitelty 

liitteessä 4). Tämän lisäksi replikaatin sisältäviä malleja verrattiin varianssianalyysin avulla 

malleihin, joissa replikaattia ei otettu huomioon. Koska replikaatin vaikutus oli lineaaristen se-

kamallien perusteella suhteellisen vähäinen eikä mallien välillä ollut varianssianalyysin perus-

teella tilastollisesti merkitseviä eroja, ominaisuuksien ja niiden plastisuuden vaihtelun määrä 

voitiin määrittää populaatiokohtaisesti (replikaatit yhdistäen) yksisuuntaisen varianssianalyysin 

avulla (ks. alaluku 7.3), jota käytettiin ns. varianssin osittamiseen (variance partitioning). Va-

rianssianalyysissä lämpötilakäsittelyiden sisällä esiintyvä vaihtelu (Residual Mean Square, 

RMS) tulkittiin lämpötilakäsittelyistä riippumattomaksi vaihteluksi, ja lämpötilakäsittelyiden 

välillä esiintyvä vaihtelu (Treatment Mean Square, TMS) tulkittiin lämpötilakäsittelystä riippu-

vaksi vaihteluksi, eli ominaisuuksien lämpötilaplastisuuden vaihteluksi (esim. Schlichting 

1986: 669). Kokoojamuuttujien muodostaminen ja tilastolliset analyysit tehtiin R-studiossa 

(R:n versio 4.2.1) (R Core Team 2020).  

 

7.2 Elinympäristön rakennetta kuvaava aineisto ja sen muodostaminen  

 

Elinympäristöjen rakennetta kuvaavat, eli tutkimusaineiston selittävät muuttujat koostettiin Eu-

roopan kattavasta, 100 metrin resoluutioisesta vektorimuotoisesta Corine Land Cover 2018 -

maankäyttöaineistosta (Copernicus Land Monitoring Service 2019). Kyseinen aineisto valittiin 

selittävien muuttujien muodostamiseen sen hienojakoisen maankäyttöluokituksen vuoksi: ai-

neisto on luokiteltu 45 maankäyttöluokkaan, kun taas muissa vastaavissa (tai resoluutioltaan 

pienemmissä) aineistoissa maankäyttötyypit on luoteltu tyypillisesti alle kymmeneen luokkaan 

(esim. ELC10 2018 -aineisto, Venter & Sydenham 2020). Corine Land Cover 2018 -aineiston 

maankäyttöluokat luokiteltiin ensin kunkin tutkimuslajin kannalta sopiviin ja epäsopiviin 

elinympäristöihin kirjallisuuden ja GBIF-aineistojen avulla (kuva 16).  

Kummastakin lajista tehdyt havainnot ladattiin GBIF-sivustolta (GBIF 2022) touko-

kuussa 2022. GBIF-aineistoista valittiin Euroopan alueella vuosien 2015–2022 välillä tehdyt 

havainnot. Aikarajaus tehtiin siten, että aineiston sisältämä informaatio olisi mahdollisimman 

yhtenäinen vuoden 2018 Corine Land Cover -aineiston kanssa, mutta sisältäisi kuitenkin riittä-
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västi havaintoja maankäyttötyyppien luokittelua varten. Aineistoista rajattiin pois fossiilinäyt-

teisiin (fossil specimen) ja lähdeviitteisiin (material citation) perustuvat havainnot, sekä tark-

kuudeltaan yli 5000 metrin havainnot. Tämän lisäksi aineistosta valittiin vain tieteelliseltä ni-

meltään Hypericum Montanum L. ja Hypericum Perforatum L. (poissulkien mm. alalajit) ha-

vainnot. Aineiston rajauksen jälkeen havaintoja oli vuorikuismalla (H. montanum) 3800 ja mä-

kikuismalla (H. perforatum) 107 509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sopiviksi elinympäristöiksi luokiteltiin ne maankäyttötyypit, joihin 75 % kunkin lajin GBIF-

havainnoista osui (ks. havaintojen frekvenssien käyttäminen elinympäristölokeron määrittämi-

sessä esim. Barnagaud ym. 2012). Kyseinen prosenttiosuus valittiin luokituksen raja-arvoksi 

siksi, että sen perusteella tehty luokittelu oli linjassa kirjallisuuden tarjoaman informaation (ks. 

kappale 5) kanssa, ja poissulki selkeästi virheelliset havainnot (kuten vesistöihin ja suoalueille 

osuvat havainnot). Maankäyttöluokka, jossa kukin havainto sijaitsi, liitettiin GBIF-havaintojen 

Corine Land Cover 2018 -aineiston maankäyttö-

luokkien luokitteleminen sopiviin ja epäsopiviin 

elinympäristöihin  

Aineisto ja sen muuttujat 

Aineiston muodostaminen  

Selittävät muuttujat  

Elinympäristöjen rakennetta kuvaava aineisto:  

1. Sopivan elinympäristön pinta-ala (SA) 

2. Sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko (MPS) 

3. Sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä (SPN) 

4. Sopivan elinympäristön reunan pituus (SL) 

  

Elinympäristöjen rakennetta     

kuvaavien muuttujien laskeminen  

ArcGIS Pro                        

GBIF-aineistot 

Kirjallisuus  

R-studio 

Kuva 16. Selittävien muuttujien muodostamiseen käytetyt menetelmät.  

Puskurialueiden muodostaminen: 

100, 500, 1000, 2000, 5000 m 
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koordinaattipisteisiin ArcGIS Pro -ohjelman (ESRI 2020) Spatial Join -työkalun avulla. GBIF-

havaintojen frekvenssit eri maankäyttöluokissa laskettiin frequency -työkalun avulla. Luokitte-

lun tulokset kummankin lajin osalta on esitelty liitteessä 5. 

Selittävien muuttujien koostamiseksi jokaisen populaation sijaintia kuvaavan koordi-

naattipisteen ympärille muodostettiin puskurialueet 100, 500, 1000, 2000 ja 5000 metrin etäi-

syyksillä ArcGIS Pro:n Buffer -työkalun avulla (ks. kuva 17). Buffereiden etäisyydet valittiin 

edustamaan sekä paikallis- että maisematason mittakaavoja (ks. esim. Aavik ym. 2020). Koska 

joidenkin populaatioiden ympärille muodostetut puskurialueet leikkasivat toisiaan, aineisto ja-

ettiin kolmeen osaan, ja kaikki vaiheet toistettiin erikseen jokaiselle osa-aineistolle. Puskurialu-

eiden kokoiset alueet leikattiin Corine Land Cover 2018 -aineistosta Clip -työkalun avulla. 

Koska jotkut polygonit olivat alkuperäisessä Corine Land Cover 2018 -aineistossa moniosaisia 

(multipart), polygonit muutettiin yksiosaisiksi (singlepart) Multipart to Singlepart -työkalun 

avulla. Maankäyttöaineistot liitettiin populaatioiden sijaintia kuvaaviin koordinaattipisteisiin 

Spatial Join -työkalun avulla.  

 

 
Kuva 17. Esimerkki populaation (Hpe_C4) sijaintia kuvaavan koordinaattipisteen ympärille muodoste-

tuista buffereista ja maankäyttöaineistosta (ko. lajille, eli mäkikuismalle (H. perforatum) sopiva elinym-

päristö merkitty harmaalla, epäsopiva elinympäristö valkoisella). 
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Tiettyihin maankäyttötyyppeihin kuuluvien polygonien pinta-ala (m2) ja lukumäärä puskuri-

vyöhykkeiden sisällä laskettiin Calculate geometry ja Summary statistics -työkalujen avulla. 

Tiettyyn maankäyttötyyppiin kuuluvien polygonien reunan pituuden laskemiseksi Clip ja Mul-

tipart to Singlepart -työkalujen avulla käsiteltyjen tasojen polygonien reunat muutettiin vii-

voiksi Feature to Line -työkalun avulla. Puskurivyöhykkeen kaaren reunaa kuvaava viiva pois-

tettiin Select Layer By Location -työkalun avulla. Maankäyttöaineistot liitettiin populaatioiden 

sijaintia kuvaaviin koordinaattipisteisiin Spatial Join -työkalun avulla. Tiettyyn maankäyttö-

tyyppiin kuuluvien viivojen pituus puskurivyöhykkeiden sisällä laskettiin Calculate geometry 

ja Summary statistics -työkalun avulla. Sopivan elinympäristön pinta-ala, sopivien laikkujen 

lukumäärä ja sopivan elinympäristön reunan pituus laskettiin R-studiossa sum() -funktion 

avulla. Sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko saatiin jakamalla sopivan elinympä-

ristön pinta-ala sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärällä.  

 

7.3 Yksisuuntainen varianssianalyysi (One-way analysis of variance) 

 

Varianssianalyysin avulla voidaan testata, onko ryhmien (kahden tai useamman) keskiarvojen 

välillä tilastollisesti merkitseviä eroja (Freund & Wilson 2003: 222; Kim 2017: 22). Tarkaste-

lemalla pelkkien keskiarvojen sijasta myös jakaumien varianssia, voidaan välttää pelkän kes-

kiarvon perusteella tehdyt virheelliset johtopäätökset ryhmien välisistä eroista (esim. Freund & 

Wilson 2003: 222). Varianssianalyysin hypoteesit ovat (kolmen esimerkkiryhmän tapauksessa) 

(Freund & Wilson 2003: 223; Kim 2017: 23):  

H0: Kaikkien ryhmien keskiarvot ovat yhtä suuret (μ1 = μ2 = μ3) 

H1: Vähintään yhden ryhmän keskiarvo on erilainen (μ1 ≠ μ2 tai μ1 ≠ μ3 tai μ2 ≠μ3) 

Yksisuuntaisessa varianssianalyysissa on vain yksi selittävä muuttuja, joka kuvaa vastemuuttu-

jan havaintoyksikköjen jakautumista ryhmiin (Freund & Wilson 2003: 223). Varianssianalyysi 

perustuu siihen, että vastemuuttujan varianssi jaetaan kahteen osaan, joista ensimmäinen osa 

kuvaa ryhmien sisäistä vaihtelua (within group variance tai residual variance) ja toinen osa 

ryhmien välistä vaihtelua (between group variance tai treatment variance) (ks. taulukko 1) 

(Kim 2017: 23). Jos nämä kaksi varianssia eivät eroa kovinkaan paljon toisistaan, luokkien 

keskiarvot ovat todennäköisesti peräisin samankaltaisesta jakaumasta (esim. Kim 2017: 24).  
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Taulukko 1. Esimerkki ANOVA-tulostaulukosta ja neliö- ja keskineliösummien laskukaavat (muokattu 

versio, Kim 2017: Table 3.).  

 Neliösumma Vapausasteet Keskineliösumma 

(= varianssi) 

F p-arvo   

 

Ryhmien 

välinen  
∑ 𝑛𝑖(𝑌�̅� − �̅�)2

𝑘

𝑖=1

 

 

(𝐾 − 1) ∑ 𝑛𝑖(𝑌�̅� − �̅�)2

𝐾

𝑖=1

∕ (𝐾 − 1) 

 

 

 

 

Ryhmien 

sisäinen  

 

∑ (𝑌𝑖𝑗 − 𝑌�̅�)
2

𝑛

𝑖𝑗=1

 

 

 
(𝑁 − 𝐾) ∑ (𝑌𝑖𝑗 − 𝑌�̅�)

2
𝑛

𝑖𝑗=1

∕ (𝑁 − 𝐾) 
  

Yhteensä      

𝑌�̅� on ryhmän ⅈ keskiarvo; 𝑛𝑖 on ryhmän ⅈ havaintojen lukumäärä; �̅� on kokonaiskeskiarvo; 𝐾 on ryh-

mien lukumäärä; 𝑌𝑖𝑗 on 𝑗:nnes havainto ryhmässä ⅈ; 𝑁 on kaikkien havaintojen lukumäärä. F statistiikka 

on ryhmien välisen keskineliösumman ja ryhmien sisäinen keskineliösumman suhde.  

 

Ryhmien välisissä keskiarvoissa havaittavien erojen tilastollinen merkitsevyys määritetään 

merkitsevyystodennäköisyysarvon, eli  p-arvon avulla (Kim 2017: 24). Jos p-arvo on pienempi 

kuin 0.05, ryhmien välillä katsotaan yleisesti olevan tilastollisesti merkitseviä eroja (esim. Muff 

ym. 2022: 203). P-arvon määrittämiseksi käytettävää viitejakaumaa kutsutaan F-jakaumaksi 

(Kim 2017: 24). Jakauman muodostavat varianssien välinen suhde (Kim 2017: 24). F-arvo saa-

daan seuraavalla tavalla (Kim 2017: 24): 

 

𝐹 =
𝑅𝑦ℎ𝑚ⅈ𝑒𝑛 𝑠ⅈ𝑠äⅈ𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟ⅈ𝑎𝑛𝑠𝑠ⅈ 

𝑅𝑦ℎ𝑚ⅈ𝑒𝑛 𝑣ä𝑙ⅈ𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟ⅈ𝑎𝑛𝑠𝑠ⅈ 
=  

∑ 𝑛𝑖(𝑌�̅� − �̅�)2𝐾

𝑖=1
∕ (𝐾 − 1)

∑ (𝑌𝑖𝑗 − 𝑌�̅�)
2𝑛

𝑖𝑗=1
∕ (𝑁 − 𝐾)

 

 

, jossa 𝑌�̅� on ryhmän ⅈ keskiarvo; 𝑛𝑖 on ryhmän ⅈ havaintojen lukumäärä; �̅� on kokonaiskes-

kiarvo; 𝐾 on ryhmien lukumäärä;  𝑌𝑖𝑗 on 𝑗:nnes havainto ryhmässä ⅈ; 𝑁 on kaikkien havaintojen 

lukumäärä.  

Varianssianalyysi olettaa, että 1) ryhmät ovat riippumattomia toisistaan, 2) havainnot 

noudattavat normaalijakaumaa ja 3) varianssit ovat yhtä suuret ryhmien välillä (Kim 2017: 22). 

Normaalijakautuneisuusoletusta voidaan tarkastella visuaalisesti esimerkiksi histogrammien 

avulla, tai sen paikkansapitävyyttä voidaan testata erityisesti otoskooltaan pienille (N < 50) ai-

neistoille sopivalla Shapiro-Wilk-testillä (Mishra ym. 2019: 70). Varianssien yhtäsuuruutta voi-

daan puolestaan testata Levene-testin avulla (esim. Gastwirth ym. 2009). Logaritmimuunnos 

(log-muunnos) voi auttaa havaintoja vastaamaan varianssianalyysin oletuksiin paremmin, sillä 

muunnos voi tasoittaa ryhmien keskihajontoja (Curran-Everatt 2018: 343) ja tehdä havaintojen 

(1) 
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jakaumasta normaalimman (Bland & Altman 1996: 1079). Log-muunnosta käytetään erityisesti 

oikealle vinojen jakaumien muuntamisessa (Bland & Altman 1996: 1079).  

 

7.4 Lineaarinen regressiomalli (Linear Regression Model) 

 

Regressioanalyysi on tilastotieteellinen menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida, miten 

yhtä muuttujaa (ts. vastemuuttujaa) voidaan ennustaa tai selittää käyttämällä hyväksi yhden tai 

useamman muuttujan (ts. selittävien muuttujien) sisältämää informaatiota (Freund & Wilson 

2003: 288). Tämä muuttujien välinen suhde ilmaistaan regressiomalliksi kutsutun tilastollisen 

mallin avulla (Freund & Wilson 2003: 289). Yksinkertaisessa lineaarisessa regressiossa (Simple 

Linear Regression) selittäviä muuttujia on vain yksi, ja vastemuuttujan ja selittävän muuttujan 

muuttujien välistä suhdetta kuvataan suoralla viivalla (Freund & Wilson 2003: 289). Yksinker-

taisen lineaarisen regressiomallin yhtälö voidaan määritellä seuraavasti (Freund & Wilson 

2003: 290; Zuur ym. 2008: 17):  

 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖     jossa     𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎2) 

 

, jossa 𝑌𝑖 on vastemuuttujan havaittu arvo havaintoyksikössä ⅈ; 𝑋𝑖 on selittävän muuttujan ha-

vaittu arvo havaintoyksikössä ⅈ; ja 𝜀𝑖 on jäännöstermin havaittu arvo havaintoyksikössä ⅈ 

(Freund & Wilson 2003: 290; Zuur ym. 2008: 17). Jäännöstermit (ts. residuaalit) 𝜀𝑖 sisältävät 

selittämättä jäävän tiedon, ja niiden oletetaan olevan normaalijakautuneita odotusarvolla 0 ja 

varianssilla 𝜎2 (Freund & Wilson 2003: 291; Zuur ym. 2008: 17). Parametrit 𝛼 ja 𝛽 ovat pe-

rusjoukon vakiotermi ja regressiokerroin, ja ne ovat tuntemattomia (Freund & Wilson 2003: 

290; Zuur ym. 2008: 17). Käytännössä otamme siis populaatiosta N kokoisen otoksen, jota käy-

tämme 𝛼 ja 𝛽 arvojen, sekä luottamusvälin arvioimiseen tietyllä luottamustasolla (Zuur ym. 

2008: 17). Luottamustaso kertoo, millä todennäköisyydellä parametrien 𝛼 ja 𝛽 todelliset arvot 

ovat luottamusvälin sisällä, kun koetta toistetaan useita kertoja (Zuur ym. 2008: 17).  

Lineaarinen regressiomalli olettaa, että 1) lineaarinen malli on sopiva (ts. muuttujien 

välinen suhde noudattaa suoraa viivaa), 2) residuaalit ovat riippumattomia toisistaan, ja että 3) 

residuaalit noudattavat suunnilleen normaalijakaumaa (Freund & Wilson 2003: 291–293; Zuur 

ym. 2008: 17). Näistä oletuksista keskeisin on riippumattomuusoletus, sillä se validoi tärkeitä 

testejä, kuten F-testin ja t-testin, joiden avulla testataan, onko selittävällä muuttujalla vaikutusta 

vasteeseen (Freund & Wilson 2003: 301; Zuur ym. 2008: 21). Mallin oletusten paikkansapitä-

vyyttä voidaan arvioida mallidiagnostiikkakuvioiden avulla. Vakiovarianssioletusta voidaan 

(2) 
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tarkastella residuaalien ja ennustettujen arvojen hajontakuvion avulla, jossa hajonnan (spread) 

tulisi olla karkeasti samanlainen läpi ennustettujen arvojen (Freund & Wilson 2008: 320; Zuur 

ym. 2008: 20). Normaalijakautuneisuusoletusta voidaan tarkastella QQ-kuvion avulla, jossa re-

siduaalien tulisi noudattaa likimain lineaarista suoraa (Freund & Wilson 2003: 320; Zuur 2008: 

20).  

Oletusten täyttymisen lisäksi mallinnuksessa käytettävien havaintojen lukumäärä N 

(ts. otoskoko) voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen (esim. Button ym. 2013; Jenkins & Qui-

tana-Ascensio 2020). Liian pieni otoskoko voi lisätä todennäköisyyttä sille, että todellisuudessa 

virheellinen tulos tulkitaan oikeaksi, kun taas liian suuri otoskoko voi johtaa siihen, että todel-

lisuudessa tilastollisesti ei-merkitsevät vaikutukset tulkitaan merkitseviksi (esim. Faber & Fon-

seca 2014: 27). Biologisissa tutkimuksissa otoskoko on usein suhteellisen pieni (otoskokojen 

mediaani on ollut 20), ja vieläkin rajoittuneempi tapauksissa, joissa näytteiden saaminen on 

vaikeaa ja niiden tiedot kootaan yhteen ennen analysointia (Jenkins & Quitana-Ascensio 2020: 

1). Suositukset tilastollisissa analyyseissä käytettävästä havaintoarvojen minimimäärästä kui-

tenkin vaihtelevat: ainakin yksi julkaisusarja vaatii, että havaintoja tulisi olla minimissään 5 

yhtä ryhmää kohden (Curtis ym. 2015), kun taas ekologisissa tutkimuksissa on ohjeistettu käyt-

tämään vähintään 10 havaintoa yhtä ryhmää kohden (Gotelli & Ellison  2004: 150). Jenkins & 

Quitana-Ascensio (2020: 11) puolestaan esittivät, että havaintoja tulisi olla vähintään 8 vari-

anssin ollessa pieni, ja vähintään 25 varianssin ollessa suuri.  

Yksinkertaisen lineaarisen regressiomallin laajennuksessa, eli useamman selittävän 

muuttujan lineaarisessa regressiomallissa myös selittävien muuttujien keskinäinen korrelaatio, 

eli kollineaarisuus (Dormann ym. 2012: 28), voi aiheuttaa ongelmia: jos selittävät muuttujat 

korreloivat voimakkaasti keskenään, niiden vaikutuksia vasteeseen ei voida eritellä, ja malli voi 

antaa virheellisiä arvioita parametrien arvoista (Meloun ym. 2002: 443). Kollineaarisuuteen 

liittyviä ongelmia voidaan ehkäistä tarkastelemalla selittävien muuttujien keskinäisiä korre-

laatioita ennen mallinnusta hajontakuvioiden ja korrelaatiokertoimien, kuten Spearmanin jär-

jestyskorrelaatiokertoimen avulla. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin on ei-parametrinen 

menetelmä (ts. menetelmä, johon populaation jakauma ei vaikuta), jonka avulla voidaan arvi-

oida kahden toisistaan riippumattoman muuttujan lineaarista suhdetta tai korrelaatiota, ja jota 

voidaan käyttää hyvin pienillekin otoksille (Gauthier 2001: 359). Kollineaarisuuden raja-ar-

vona voidaan pitää esimerkiksi korrelaatiokertoimen arvoa |0,7| (Dormann ym. 2012) ja raja-

arvon ylittävät muuttujat voidaan jättää pois mallinnuksesta. Koska useat tutkimusaineiston se-

littävistä muuttujista (elinympäristöjen rakennetta kuvaava aineisto) olivat keskenään voimak-
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kaasti korreloituneita (Spearmanin korrelaatiokertoimen tulokset on esitelty liitteessä 7) ana-

lyyseissä käytettiin yksinkertaista lineaarista regressiomallia. Lineaarinen malli sovitettiin ai-

neistoon R:n lm() funktion avulla.  

Mallin hyvyyttä voidaan arvioida esimerkiksi determinaatiokertoimen (R2) ja AIC 

(Akaike Information Criteria) -arvon avulla (esim. Jenkins & Quitana-Ascensio 2020: 11). De-

terminaatiokertoimen käyttämistä mallin hyvyyden arvioimisessa on kuitenkin kritisoitu, sillä 

se ei kykene tunnistaman aineiston muotoa selkeästi (esim Jenkins & Quitana-Ascensio 2020: 

11). Tästä syystä Jenkins & Quitana-Ascensio (2020: 11) suosittelevat käyttämään AIC-arvoa 

parhaan mallin valinnassa (ts. mallin kalibroinnissa), ja determinaatiokertoimen arvoa parhaan 

mallin hyvyyden arvioinnissa. Pienille aineistoille käytetään usein korjattua AICc-arvoa (Portet 

2020: 123), joka voidaan laskea R:n AICcmodavg lisäpaketin funktion aictab() avulla (Aictab: 

Create Model Selection Tables 2022). AIC-arvon avulla mitattuna pienimmän arvon saava 

malli on selityskyvyltään paras (Crawley 2007: 253). 

8 Tulokset  

8.1 Aineiston alustava tarkastelu  

 

Aineiston muuttujia tarkasteltiin ensin laatikkojanakuvioiden ja tilastollisten tunnuslukujen 

(minimi, maksimi, keskiarvo, keskihajonta) avulla. Tarkastelun perusteella populaatioiden si-

sällä esiintyvän vaihtelun määrä vaihteli tyypillisesti enemmän mäkikuisman populaatioiden 

välillä: ainoastaan koon plastisuuden vaihtelun määrän vaihtelu minimi- ja maksimiarvojen vä-

lillä oli laatikkojanakuvioiden perusteella (kuvat 18 ja 19) laajempaa vuorikuisman populaati-

oissa. Vaihtelun määrä (RMS) oli keskimääräisesti korkeampaa mäkikuisman populaatioiden 

keskuudessa kukinnan ajankohdassa, mutta yhtä suurta lajien välillä koossa (taulukko 2). Plas-

tisuuden vaihtelun määrä (TMS) puolestaan oli keskimääräisesti korkeampaa mäkikuisman po-

pulaatioiden keskuudessa kukinnan ajankohdassa, mutta vuorikuisman populaatioiden keskuu-

dessa koossa (taulukko 2).  
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Kuva 18. Laatikkojanakuviot kukinnan ajankohdan (doy_RMS) ja sen plastisuuden vaihtelun 

(doy_TMS) määrästä tarkasteltavien lajien (Hpe = mäkikuisma (H. perforatum) ja Hmo = vuorikuisma 

(H. montanum)) populaatioissa.  

 

  
Kuva 19. Laatikkojanakuviot log-muunnetun koon (log_size_RMS) ja sen plastisuuden vaihtelun 

(log_size_TMS) määrästä tarkasteltavien lajien (Hpe = mäkikuisma (H. perforatum) ja Hmo = vuori-

kuisma (H. montanum)) populaatioissa.  

 

Sopivan elinympäristön pinta-ala (SA), sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä (SPN) ja 

sopivan elinympäristön reunan pituus (SL) saivat keskimääräisesti korkeampia arvoja mäki-

kuisman populaatioiden keskuudessa verrattuna vuorikuisman populaatioihin kaikilla tarkas-

teltavilla etäisyyksillä (taulukko 2). Sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko (MPS) 

oli suurempi vuorikuisman keskuudessa 1000 metrin etäisyydelle asti, mutta mäkikuisman kes-

kuudessa 1000 metristä eteenpäin. Vaihtelun määrä (keskihajonta) lisääntyi kaikkien selittävien 

muuttujien keskuudessa etäisyyden kasvaessa, lukuun ottamatta sopivan elinympäristölaikun 

keskimääräistä kokoa mäkikuisman populaatioiden keskuudessa: vaihtelu oli laajempaa 2000 

metrin etäisyydellä verrattuna 5000 metrin etäisyyteen (taulukko 2). 
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H. montanum      

n Muuttuja  Min Max Keskiarvo Keskihajonta 

5 doy_RMS 197,70 300,50 237,28 45,27 

5 doy_TMS 1192,40 6172,00 3136,82 1847,39 

5 log_size_RMS 0,16 0,39 0,27 0,10 

5 log_size_TMS 0,63 2,98 1,57 0,94 

5 SA_100 (m2) 0,00 31 375,00 18 825,00 17 184,80 

5 SA_500 (m2) 195 270,00 785 191,00 454 902,00 239 104,37 

5 SA_1000 (m2) 1 081 683,00 3 004 066,00 1 972 930,40 746 892,80 

5 SA_2000 (m2) 5 558 958,00 10 106 308,00 7 833 700,40 1 739 637,91 

4 SA_5000 (m2) 35 101 026,00 62 805 459,00 47 006 616,25 11 985 562,83 

3 MPS_100 (m2) 31 375,00 31 375,00 313 75,00 0,00 

5 MPS _500 (m2) 62 127,25 785 191,00 310 133,81 332 356,26 

5 MPS _1000 (m2) 180 280,50 3 004 066,00 1082924,90 1200058,49 

5 MPS _2000 (m2) 463 246,50 1 712 160,00 930 900,35 485 904,12 

4 MPS _5000 (m2) 892 040,64 3 305 550,47 1 624 265,75 1 136 408,73 

5 SPN_100 (lkm.) 0,00 1,00 0,60 0,55 

5 SPN _500 (lkm.) 1,00 5,00 2,80 1,79 

5 SPN _1000 (lkm.) 1,00 6,00 4,00 2,74 

5 SPN _2000 (lkm.) 5,00 12,00 9,60 3,05 

4 SPN _5000 (lkm.) 19,00 55,00 35,25 14,97 

5 SL_100 (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 SL_500 (m) 0,00 3 031,00 2 175,40 1 245,77 

5 SL_1000 (m) 1 400,00 14 864,00 9 201,40 4 975,67 

5 SL_2000 (m) 24 149,00 47 481,00 40 015,20 9 167,77 

4 SL_5000 (m) 179 675,00 293 841,00 227 396,50 48 546,40 

H. perforatum      

n Muuttuja  Min  Max Keskiarvo  Keskihajonta 

11 doy_RMS 132,00 385,00 248,96 72,24 

11 doy_TMS 649,40 13378,00 3698,14 3762,92 

11 log_size_RMS 0,14 0,41 0,27 0,08 

11 log_size_TMS 0,08 1,20 0,63 0,38 

11 SA_100 (m2) 0,00 31375,00 26055,55 10270,74 

11 SA_500 (m2) 66 976,00 785 192,00 605 437,00 255 991,90 

11 SA_1000 (m2) 284 483,00 3 141 178,00 2 333 015,09 1 076 354,18 

11 SA_2000 (m2) 284 483,00 12 565 538,00 9 057 274,18 4 326 433,47 

11 SA_5000 (m2) 1 134 122,00 77 380 210,00 55 860 445,36 27 435 273,17 

10 MPS_100 (m2) 14 671,00 31 375,00 23 954,85 7 954,45 

11 MPS _500 (m2) 66 976,00 524 903,00 210 682,85 117 257,19 

11 MPS _1000 (m2) 260 934,42 1 346 580,00 533 263,69 300 858,05 

11 MPS _2000 (m2) 284 483,00 2043 965,00 999 616,99 5 401 145,00 

11 MPS _5000 (m2) 226 824,40 2 976 161,92 1 816 512,13 1 002 464,33 

11 SPN_100 (lkm.) 0,00 2,00 1,18 0,60 

11 SPN _500 (lkm.) 1,00 6,00 3,27 1,79 

11 SPN _1000 (lkm.) 1,00 12,00 5,27 3,52 

11 SPN _2000 (lkm.) 1,00 26,00 10,72 7,54 

11 SPN _5000 (lkm.) 5,00 101,00 37,09 29,60 

11 SL_100 (m) 0,00 482,00 152,72 181,18 

11 SL_500 (m) 674,00 6 056,00 3 604,36 1 726,98 

11 SL_1000 (m) 2 831,00 22 387,00 12 254,82 6 918,55 

11 SL_2000 (m) 2 831,00 81 801,00 46 036,73 25 409,93 

11 SL_5000 (m) 10 056,00 518 015,00 248 967,55 149 772,35 

Taulukko 2. Aineiston muuttujista lasketut tilastolliset tunnusluvut. Univariaattimallinnuksessa käy-

tetyt selittävät muuttujat on esitelty katkoviivan alapuolella. 
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Vaihtelun määrää lajien levinneisyysalueiden eri osien (etelä- keski- ja pohjoisosien) välillä 

tarkasteltiin visuaalisesti pistekuvioiden avulla (ks. liite 6). Mäkikuisman ominaisuuksien tai 

niiden plastisuuden vaihtelun määrässä ei ollut havaittavissa johdonmukaista trendiä levinnei-

syysalueen eri osien välillä. Vuorikuisman koon ja sen plastisuuden vaihtelun määrä oli kor-

keimmillaan levinneisyysalueen pohjoisosassa sijaitsevissa populaatioissa.  

Muuttujien normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin Shapiro-Wilk-testin tulosten (ks. 

liite 7) ja histogrammien (ks. liitteet 8 ja 9) avulla. Mäkikuisman vastemuuttujat olivat sekä 

Shapiro-Wilk-testin että histogrammien perusteella normaalijakautuneita kukinnan ajankohdan 

plastisuuden vaihtelua lukuun ottamatta. Vuorikuisman muuttujien normaalijakautuneisuus ei 

ollut yhtä selkeää, sillä vastemuuttujien jakaumissa oli enemmän vaihtelua sekä Shapiro-Wilk-

testin tulosten että histogrammien perusteella.  

Vastemuuttujien ja selittävien muuttujien välisiä lineaarisia yhteyksiä tarkasteltiin 

Spearmanin korrelaatiokertoimen (ks. liite 10) avulla. Vuorikuisman kukinnan ajankohdan 

vaihtelu (doy_RMS) korreloi positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi sopivan elinympäris-

tön reunan pituuden kanssa 500 ja 5000 metrin etäisyydellä. Mäkikuisman kukinnan ajankoh-

dan vaihtelu (doy_RMS) korreloi positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi sopivan elinym-

päristön pinta-alan kanssa 100 ja 500 metrin etäisyydellä. Vuorikuisman log-muunnetun koon 

vaihtelu (log_size_RMS) korreloi negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi sopivan elinym-

päristön reunan pituuden kanssa 1000 ja 2000 metrin etäisyydellä.  

 

8.2 Elinympäristöjen rakenteen yhteys kukinnan ajankohdan ja sen plastisuuden vaihtelun 

määrään  

 

Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan ajankohdan vaihtelua (doy_RMS) selittävistä malleista 

alhaisimman AICc-arvon (78,97) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli sopivan elinympäristön 

reunan pituus 500 metrin etäisyydellä (SL_500) (taulukko 3). Malli selitti 36 % vasteen vaih-

telusta. Selittävän tekijän vaikutus vasteeseen oli positiivinen ja tilastollisesti ei-merkitsevä (p-

arvo = 0,284). Selkeää yhteyttä muuttujien välillä ei ollut havaittavissa myöskään hajontakuvi-

ossa (kuva 20). Residuaaleissa ei ollut ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajan perus-

teella selkeää heteroskedastisuutta, ja residuaalit noudattivat QQ-kuvion perusteella likimain 

normaalijakaumaa (liite 11).  
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Mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan ajankohdan vaihtelua (doy_RMS) selittävistä mal-

leista alhaisimman AICc-arvon (126,67) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli sopivan elinym-

päristön pinta-ala 100 metrin etäisyydellä (SA_100) (taulukko 3). Malli onnistui selittämään 47 

% vasteen vaihtelusta. Selittävän tekijän vaikutus vasteeseen oli positiivinen ja tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0,019). Muuttujien välinen yhteys oli havaittavissa myös hajontakuviossa (kuva 

21). Residuaalit olivat ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajan perusteella homoskedas-

tisia mutta poikkesivat QQ-kuvion perusteella jonkin verran normaalijakaumasta (liite 11). So-

pivan elinympäristön pinta-alan positiivinen vaikutus mäkikuisman kukinnan ajankohdan vaih-

telun määrään väheni johdonmukaisesti mittakaavan kasvaessa.  

Myös sopivan elinympäristölaikun keskimääräisellä koolla oli positiivinen, tilastolli-

sesti lähes merkitsevä (p-arvo 0,077) vaikutus mäkikuisman kukinnan ajankohdan vaihtelun 

määrään 100 metrin etäisyydellä (MPS_100) (taulukko 3). Muuttujien välinen yhteys oli ha-

vaittavissa myös hajontakuviossa (liite 11). Residuaalit olivat ennustettujen arvojen ja residu-

aalien kuvaajan perusteella homoskedastisia ja noudattivat QQ-kuvion perusteella likimain nor-

maalijakaumaa (liite 11). 

 

 

 

 

Kuva 20. Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan 

ajankohdan vaihtelun (doy_RMS) ja sopivan 

elinympäristön reunan pituuden 500 metrin etäi-

syydellä (SL_500) välinen hajontakuvio ja lineaa-

rinen vastekäyrä. Vastekäyrän ympärille har-

maalla merkitty 0.95 luottamusväli.  

 

Kuva 21. Mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan 

ajankohdan vaihtelun (doy_RMS) ja sopivan 

elinympäristön pinta-alan 100 metrin etäisyydellä 

(SA_100) välinen hajontakuvio ja lineaarinen vas-

tekäyrä. Vastekäyrän ympärille harmaalla mer-

kitty 0.95 luottamusväli.  
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Taulukko 3. Lineaarisen univariaattimallinnuksen tulokset. SA: sopivan elinympäristön pinta-ala, MPS: 

sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko, SPN: sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä, 

SL: sopivan elinympäristölaikun reunan pituus. + ja -: estimaatin vaikutuksen suunta. Merkitsevyys: * 

p < 0.05. Tilastollisesti merkitsevät tulokset on tummennettu.  

 Kukinnan ajankohdan vaihtelu (doy_RMS)  

 H. montanum    H. perforatum 

 

  

 t p-arvo  AICc R2 df t p-arvo AICc R2 df 

SA           

100 m  + 0,328 79,33 0,31 1,3 + 0,019* 126,67 0,47 1,9 

500 m  + 0,793 81,06 0,03 1,3 + 0,197 131,60 0,17 1,9 

1000 m  - 0,674 80,85 0,07 1,3 + 0,344 132,60 0,10 1,9 

2000 m  - 0,647 80,79   0,07 1,3 + 0,596 133,39 0,03 1,9 

5000 m  - 0,743 Inf 0,07 1,2 + 0,852 133,71 0,00 1,9 

MPS           

100 m  NA NA NA NA NA + 0,077 133,24 0,34 1,8 

500 m  + 0,947 81,19 0,00 1,3 + 0,508 133,19 0,05 1,9 

1000 m  - 0,855 81,13 0,01 1,3 - 0,950 133,75 0,00 1,9 

2000 m  + 0,797 81,07 0,03 1,3 + 0,515 133,21 0,05 1,9 

5000 m  - 0,325 Inf 0,46 1,2 + 0,766 133,64 0,01 1,9 

SPN           

100 m  + 0,328 79,33 0,31 1,3 + 0,527 133,24 0,05 1,9 

500 m  - 0,981 81,20 0,00 1,3 + 0,378 132,75 0,09 1,9 

1000 m  - 0,699 80,91 0,06 1,3 + 0,243 132,00 0,15 1,9 

2000 m  - 0,710 80,93 0,05 1,3 + 0,849 133,71 0,00 1,9 

5000 m  + 0,180 Inf 0,67 1,2 + 0,845 133,71 0,00 1,9 

SL           

100 m  NA NA NA NA NA + 0,631 133,46 0,03 1,9 

500 m  + 0,284 78,97 0,36 1,3 + 0,540 133,27 0,04 1,9 

1000 m  + 0,510   80,35 0,16 1,3 + 0,164 131,25 0,20 1,9 

2000 m  + 0,597 80,65 0,10 1,3 + 0,670 133,52 0,02 1,9 

5000 m  + 0,054 Inf 0,90 1,2 + 0,902 133,74 0,00 1,9 

 

Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan ajankohdan plastisuuden vaihtelua (doy_TMS) selittä-

vistä malleista alhaisimman AICc-arvon (111,41) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli sopi-

van elinympäristölaikun keskimääräinen koko 2000 metrin etäisyydellä (MPS_2000). Malli se-

litti 75 % vasteen vaihtelusta. Vaikutus vasteeseen oli positiivinen ja lähes tilastollisesti mer-

kitsevä (p-arvo = 0,059) (taulukko 4). Muuttujien välinen yhteys oli havaittavissa myös hajon-

takuviossa (kuva 22). Residuaaleissa ei ollut ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajan pe-

rusteella selkeää heteroskedastisuutta, ja ne noudattivat QQ-kuvion perusteella likimain nor-

maalijakaumaa (liite 12). Vaikutuksen suunta kuitenkin poikkesi muilla etäisyyksillä havaitusta 

vaikutuksen suunnasta.  

Myös sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärällä oli positiivinen, lähes tilastolli-

sesti merkitsevä (p-arvo = 0,081) vaikutus vuorikuisman kukinnan ajankohdan plastisuuden 

vaihtelun määrään 500 metrin etäisyydellä (SPN_500) (taulukko 4). Muuttujien välinen yhteys 



 

   41 
    

oli havaittavissa myös hajontakuviossa (liite 12). Residuaaleissa ei ollut ennustettujen arvojen 

ja residuaalien kuvaajan perusteella selkeää heteroskedastisuutta, ja ne noudattivat QQ-kuvion 

perusteella likimain normaalijakaumaa (liite 12). Vaikutus ei kuitenkaan ollut johdonmukainen 

muilla etäisyyksillä, sillä sekä sen suunta että voimakkuus vaihtelivat.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan ajankohdan plastisuuden vaihtelua (doy_TMS) selit-

tävistä malleista alhaisimman AICc-arvon (218,28) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli so-

pivien elinympäristölaikkujen lukumäärä 100 metrin etäisyydellä (SPN_100) (taulukko 4). 

Malli selitti 20 % vasteen vaihtelusta. Vaikutus vasteeseen oli positiivinen ja tilastollisesti ei-

merkitsevä (p-arvo = 0,169). Selkeää yhteyttä muuttujien välillä ei ollut havaittavissa myöskään 

hajontakuviossa (kuva 23). Residuaaleissa oli ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajan 

perusteella jonkin verran heteroskedastisuutta mutta ne noudattivat QQ-kuvion perusteella li-

kimain normaalijakaumaa (liite 12). 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan 

ajankohdan plastisuuden vaihtelun (doy_TMS) ja 

sopivan elinympäristölaikun keskimääräisen 

koon 2000 metrin etäisyydellä (MPS_2000) väli-

nen hajontakuvio ja lineaarinen vastekäyrä. 

Vastekäyrän ympärille harmaalla merkitty 0.95 

luottamusväli.  

 

Kuva 23. Mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan 

ajankohdan plastisuuden vaihtelun (doy_TMS) ja 

sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärän 100 

metrin etäisyydellä (SPN_100) välinen hajontaku-

vio ja lineaarinen vastekäyrä. Vastekäyrän ympä-

rille harmaalla merkitty 0.95 luottamusväli.  
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Taulukko 4. Lineaarisen univariaattimallinnuksen tulokset. SA: sopivan elinympäristön pinta-ala, MPS: 

sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko, SPN: sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä, 

SL: sopivan elinympäristölaikun reunan pituus. + ja -: estimaatin vaikutuksen suunta. Merkitsevyys: * 

p < 0.05. Tilastollisesti merkitsevät tulokset on tummennettu.  

 Kukinnan ajankohdan plastisuuden vaihtelu (doy_TMS)  

 H. montanum    H. perforatum 

 

 t p-arvo  AICc R2 df t p-arvo AICc R2 df 

SA           

100 m  + 0,880 118,24 0,01 1,3 + 0,533 220,22 0,04 1,9 

500 m  -  0,892 118,25 0,01 1,3 + 0,322 219,46 0,11 1,9 

1000 m  + 0,610 117,78 0,10 1,3 + 0,342 219,56 0,10 1,9 

2000 m  + 0,521 117,48 0,15 1,3 + 0,361 219,64 0,09 1,9 

5000 m  - 0,628 Inf 0,14 1,2 + 0,392 219,78 0,08 1,9 

MPS           

100 m  NA NA NA NA NA - 0,296 200,93 0,13 1,8 

500 m  - 0,353 116,60 0,29 1,3 + 0,999 220,72 0,00 1,9 

1000 m  - 0,452 117,18 0,20 1,3 - 0,744 220,58 0,01 1,9 

2000 m  + 0,059 111,41 0,75 1,3 - 0,575 220,32 0,04 1,9 

5000 m  - 0,942 Inf 0,00 1,2 + 0,353 219,61 0,10 1,9 

SPN           

100 m  + 0,880 118,24 0,00 1,3 + 0,169 218,28 0,20 1,9 

500 m  + 0,081 112,43 0,69 1,3 + 0,558 220,28 0,04 1,9 

1000 m  + 0,230  115,48 0,43 1,3 + 0,582 220,33 0,03 1,9 

2000 m  - 0,161 114,47 0,53 1,3 + 0,670 220,49 0,02 1,9 

5000 m  - 0,582 Inf 0,17 1,2 - 0,753 220,59 0,01 1,9 

SL           

100 m  NA NA NA NA NA + 0,284 219,24 0,13 1,9 

500 m  + 0,629 117,83  0,09 1,3 + 0,337 219,53 0,10 1,9 

1000 m  + 0,242 115,62 0,41 1,3 + 0,759 220,60 0,01 1,9 

2000 m  + 0,604 117,76 0,10 1,3 + 0,522 220,19   0,05 1,9 

5000 m  - 0,725  Inf 0,08 1,2 + 0,749 220,59 0,01 1,9 

 

8.3 Elinympäristöjen rakenteen yhteys koon ja sen plastisuuden vaihtelun määrään  

 

Vuorikuisman (H. montanum) log-muunnettua koon vaihtelua (log_size_RMS) selittävistä 

malleista alhaisimman AICc-arvon (13,96) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli sopivan 

elinympäristön reunan pituus 1000 metrin etäisyydellä (SL_1000) (taulukko 5). Malli selitti 70 

% vasteen vaihtelusta. Selittävän tekijän vaikutus vasteeseen oli negatiivinen ja lähes tilastolli-

sesti merkitsevä (p = 0,075). Muuttujien välinen yhteys oli havaittavissa myös hajontakuviossa 

(kuva 24). Residuaaleissa ei ollut ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajan perusteella 

selkeää heteroskedastisuutta, ja ne noudattivat QQ-kuvion perusteella likimain normaalija-

kaumaa (liite 13).  
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Myös sopivan elinympäristön reunan pituuden negatiivinen vaikutus vuorikuisman koon vaih-

telun määrään 2000 metrin etäisyydellä (SL_2000) oli lähellä tilastollisesti merkitsevää (p-arvo 

= 0,079) (taulukko 5). Muuttujien välinen yhteys oli havaittavissa myös hajontakuviossa (liite 

13). Residuaaleissa ei ollut ennustettujen arvojen ja residuaalien hajontakuvion perusteella sel-

keää heteroskedastisuutta, ja residuaalit noudattivat QQ-kuvion perusteella likimain normaali-

jakaumaa (liite 13). Tämän lisäksi sopivan elinympäristölaikun keskimääräisellä koolla oli po-

sitiivinen, lähes tilastollisesti merkitsevä (p-arvo = 0,082) vaikutus vuorikuisman koon vaihte-

lun määrään 500 metrin etäisyydellä (MPS_500) (taulukko 5). Myös näiden muuttujien välinen 

yhteys oli havaittavissa hajontakuviossa (liite 13). Mallin residuaalit olivat ennustettujen arvo-

jen ja residuaalien hajontakuvion perusteella homoskedastisia ja noudattivat QQ-kuvion perus-

teella likimain normaalijakaumaa (liite 13). Sopivan elinympäristölaikun keskimääräisen koon 

vaikutuksen voimakkuus väheni melko johdonmukaisesti mittakaavan kasvaessa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Mäkikuisman (H. perforatum) log-muunnettua koon vaihtelua (log_size_RMS) selittävistä 

malleista alhaisimman AICc-arvon (-17,45) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli sopivien 

elinympäristölaikkujen lukumäärä 100 metrin etäisyydellä (SPN_100) (taulukko 5). Malli se-

litti 21 % vasteen vaihtelusta. Selittävällä tekijällä oli positiivinen ja tilastollisesti ei-merkitsevä 

(p = 0,153) vaikutus vasteeseen. Muuttujien välinen yhteys ei ollut selkeästi havaittavissa 

myöskään hajontakuviossa (kuva 25). Residuaaleissa oli ennustettujen arvojen ja residuaalien 

Kuva 24. Vuorikuisman (H. montanum) log-

muunnetun koon vaihtelun (log_size_RMS) ja so-

pivan elinympäristön reunan pituuden 1000 metrin 

etäisyydellä (SL_1000) välinen hajontakuvio ja li-

neaarinen vastekäyrä. Vastekäyrän ympärille har-

maalla merkitty 0.95 luottamusväli.  

 

Kuva 25. Mäkikuisman (H. perforatum) log-

muunnetun koon vaihtelun (log_size_RMS) ja so-

pivien elinympäristölaikkujen lukumäärän 100 

metrin etäisyydellä (SPN_100) välinen hajontaku-

vio ja lineaarinen vastekäyrä. Vastekäyrän ympä-

rille harmaalla merkitty 0.95 luottamusväli.  
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kuvaajan perusteella jonkin verran heteroskedastisuutta, mutta ne noudattivat QQ-kuvion pe-

rusteella normaalijakaumaa (liite 13). 

 

Taulukko 5. Lineaarisen univariaattimallinnuksen tulokset. SA: sopivan elinympäristön pinta-ala, MPS: 

sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko, SPN: sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä, 

SL: sopivan elinympäristölaikun reunan pituus. + ja -: estimaatin vaikutuksen suunta. Merkitsevyys: * 

p < 0.05. Tilastollisesti merkitsevät tulokset on tummennettu.  

 Log-muunnettu koon vaihtelu (log_size_RMS)  

 H. montanum     H. perforatum 

 

 t p-arvo  AICc R2 df t p-arvo AICc R2 df 

SA           

100 m  + 0,612 19,55 0,10 1,3 + 0,322 -16,09 0,11 1,9 

500 m  + 0,268 17,67 0,40 1,3 + 0,169 -17,26 0,20 1,9 

1000 m  + 0,798 19,93 0,03 1,3 + 0,386 -15,79 0,08 1,9 

2000 m  - 0,356 18,40 0,28 1,3 + 0,603 -15,17 0,03 1,9 

5000 m  + 0,314 NA 0,47 1,2 + 0,974 -14,82 0,00 1,9 

MPS           

100 m  NA NA NA NA NA - 0,357 -14,81 0,11 1,8 

500 m  + 0,082 14,24 0,69 1,3 + 0,336 -16,02 0,10 1,9 

1000 m  + 0,100 14,82 0,65 1,3 + 0,198 -16,97   0,18 1,9 

2000 m  - 0,413 18,74 0,23 1,3 + 0,271 -16,38 0,13 1,9 

5000 m  + 0,430 NA 0,33 1,2 - 0,984 -14,82 0,00 1,9 

SPN           

100 m  + 0,612 19,55 0,10 1,3 + 0,153 -17,45 0,21 1,9 

500 m  - 0,140 15,83 0,57 1,3 + 0,450 -15,56 0,06 1,9 

1000 m  - 0,102 14,88 0,65 1,3 + 0,989 -14,82 0,00 1,9 

2000 m  + 0,789 19,92 0,03 1,3 + 0,848 -14,87 0,00 1,9 

5000 m  - 0,867 NA 0,02 1,2 + 0,751 -14,95 0,01 1,9 

SL           

100 m  NA NA NA NA NA + 0,313 -16,13 0,11 1,9 

500 m  - 0,223 17,17 0,44 1,3 + 0,498 -15,42 0,05 1,9 

1000 m  - 0,075 13,96 0,70 1,3 + 0,837 -14,88 0,00 1,9 

2000 m  - 0,079 14,09 0,70 1,3 + 0,724 -14,98 0,01 1,9 

5000 m  - 0,767 NA 0,05 1,2 + 0,769 -14,93 0,01 1,9 

 

Vuorikuisman (H. montanum) log-muunnettua koon plastisuuden vaihtelua (log_size_TMS) 

selittävistä malleista alhaisimman AICc-arvon (33,72) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli 

sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä 1000 metrin etäisyydellä (SPN_1000) (taulukko 6). 

Malli selitti 83 % vasteen vaihtelusta. Selittävällä tekijällä oli negatiivinen ja tilastollisesti mer-

kitsevä (p = 0,033) vaikutus vasteeseen. Muuttujien välinen yhteys oli havaittavissa myös ha-

jontakuviossa (kuva 26). Residuaaleissa oli ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajan pe-

rusteella heteroskedastisuutta, mutta ne olivat QQ-kuvion perusteella normaalijakautuneita 

(liite 14). Sopivien laikkujen lukumäärällä oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,044) negatiivinen 

vaikutus vasteeseen myös 500 metrin etäisyydellä (taulukko 14). Tämän mallin residuaaleissa 

ei ollut ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaajan perusteella selkeää heteroskedastisuutta, 
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ja ne noudattivat QQ-kuvion perusteella likimain normaalijakaumaa (liite 14). Vaikutuksen 

suunta poikkesi kuitenkin näillä etäisyyksillä muista etäisyyksistä.  

 

 

 

 

 

 

 

Mäkikuisman (H. perforatum) log-muunnettua koon plastisuuden vaihtelua (log_size_TMS) 

selittävistä malleista alhaisimman AICc-arvon (16,39) sai malli, jossa selittävänä tekijänä oli 

sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä 5000 metrin etäisyydellä (SPN_5000) (taulukko 6). 

Malli selitti 17 % vasteen vaihtelusta. Selittävällä tekijällä oli negatiivinen ja tilastollisesti ei-

merkitsevä (p = 0,206) vaikutus vasteeseen. Muuttujien välinen yhteys oli kuitenkin havaitta-

vissa hajontakuviossa (kuva 27). Residuaalit olivat ennustettujen arvojen ja residuaalien kuvaa-

jan perusteella homoskedastisia, mutta poikkesivat QQ-kuvion perusteella jonkin verran nor-

maalijakaumasta (liite 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26. Vuorikuisman (H. montanum) log-

muunnetun koon plastisuuden vaihtelun 

(log_size_TMS) ja sopivien elinympäristölaikku-

jen lukumäärän 1000 metrin etäisyydellä 

(SPN_1000) välinen hajontakuvio ja lineaarinen 

vastekäyrä. Vastekäyrän ympärille harmaalla 

merkitty 0.95 luottamusväli.  
 

Kuva 27. Mäkikuisman (H. perforatum) log-

muunnetun koon plastisuuden vaihtelun 

(log_size_TMS) ja sopivien elinympäristölaikku-

jen lukumäärä 5000 metrin etäisyydellä 

(SPN_5000) välinen hajontakuvio ja lineaarinen 

vastekäyrä. Vastekäyrän ympärille harmaalla mer-

kitty 0.95 luottamusväli.  
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Taulukko 6. Lineaarisen univariaattimallinnuksen tulokset. SA: sopivan elinympäristön pinta-ala, MPS: 

sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko, SPN: sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärä, 

SL: sopivan elinympäristölaikun reunan pituus. + ja -: estimaatin vaikutuksen suunta. Merkitsevyys: * 

p < 0.05. Tilastollisesti merkitsevät tulokset on tummennettu.  

 Log-muunnettu koon plastisuuden vaihtelu (log_size_TMS)  

 H. montanum    H. perforatum 

 

 t p-arvo  AICc R2 df t p-arvo AICc R2 df 

SA           

100 m  + 0,439 41,30 0,21 1,3 - 0,683 18,24 0,02 1,9 

500 m  + 0,401 41,10 0,24 1,3 - 0,817 18,39 0,01 1,9 

1000 m  - 0,930 42,46 0,00 1,3 - 0,999 18,46 0,00 1,9 

2000 m  - 0,532 41,71 0,14 1,3 + 0,970 18,46 0,00 1,9 

5000 m  + 0,451 NA 0,30 1,2 + 0,873 18,43 0,00 1,9 

MPS           

100 m  NA NA NA NA NA - 0,871 19,01 0,00 1,8 

500 m  + 0,127 37,96 0,59 1,3 - 0,709 18,28 0,02 1,9 

1000 m  + 0,239 39,77 0,42 1,3 + 0,696 18,26   0,02 1,9 

2000 m  - 0,396 41,06 0,25 1,3 + 0,786 18,36 0,01 1,9 

5000 m  + 0,925 NA 0,01 1,2 - 0,357 17,36 0,09 1,9 

SPN           

100 m  + 0,439 41,30 0,21 1,3 - 0,825 18,40 0,01 1,9 

500 m  - 0,044* 34,67 0,79 1,3 - 0,957 18,46 0,00 1,9 

1000 m  - 0,033* 33,72 0,83 1,3 - 0,480 17,81 0,06 1,9 

2000 m  + 0,643 42,05 0,08 1,3 + 0,582 18,07 0,03 1,9 

5000 m  + 0,475 NA 0,28 1,2 + 0,206 16,39 0,17 1,9 

SL           

100 m  NA NA NA NA NA - 0,895 18,44 0,00 1,9 

500 m  - 0,671 42,12 0,07 1,3 + 0,866 18,42 0,00 1,9 

1000 m  - 0,273 40,13 0,37 1,3 - 0,931 18,45 0,00 1,9 

2000 m  - 0,466 41,44 0,19 1,3 + 0,802 18,38 0,01 1,9 

5000 m  + 0,473 NA 0,28 1,2 + 0,400 17,54 0,08 1,9 

 

9 Tulosten tarkastelu 

9.1 Elinympäristöjen rakenteen yhteys ominaisuuksien ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihte-

lun määrään  

 

Sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärällä (500 m etäisyydellä) oli positiivinen vaikutus 

vuorikuisman kukinnan ajankohdan plastisuuden vaihtelun määrään (ks. kuva 28). Vaikka mal-

lin oletukset täyttyivät melko hyvin, vaikutuksen luotettavuutta heikensi se, että tulos ei ollut 

johdonmukainen eri etäisyyksillä tarkasteltaessa, vaan sekä vaikutuksen voimakkuus että sen 

suunta vaihtelivat mittakaavan muuttuessa. Tulos oli kuitenkin linjassa aikaisempien tutkimus-

tulosten kanssa. Esimerkiksi Fahrig (2017) päätyi samaan lopputulokseen laikkujen lukumää-

rän lisääntymisen vaikutuksesta katsauksessa, jossa hän kävi läpi tutkimuksia liittyen pirstou-

tumisen vaikutuksiin: lajien vasteet pirstoutumista itsessään (ts. elinympäristön jakautumista 
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osiin) kuvaaviin mittareihin ovat yleensä positiivisia.  Tämä tarkoittaa sitä, että elinympäristön 

jakautumisen useampaan osaan on havaittu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi lajirikkauteen 

(species richness), eloonjäämisasteeseen (survival rate) ja populaatioiden kasvunopeuteen 

(growth rate) (Fahrig 2017: 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisin tekijä, jolla laikkujen lukumäärän lisääntymisen positiivista vaikutusta on selitetty ai-

kaisemmissa tutkimuksissa, on toiminnallisen kytkeytyneisyyden (functional connectivity) li-

sääntyminen (Fahrig 2017: 13). Kytkeytyneisyydellä (connecitivity) tarkoitetaan tasoa, jolla 

maisema edistää tai rajoittaa liikettä (Taylor ym. 1993: 571). Siinä missä rakenteellinen kyt-

keytyneisyys (stuctural connectivity) mittaa maiseman fyysisiä ominaisuuksia, toiminnallinen 

kytkeytyneisyys huomioi maiseman fyysisten ominaisuuksien lisäksi lajien liikkumiskyvyn 

(Collinge 2009: 49). Toiminnallisen kytkeytyneisyyden lisääntymistä laikkujen lukumäärän 

positiivisen vaikutuksen syynä tukeekin se, että laikkujen lukumäärän on havaittu vaikuttavan 

usein positiivisesti myös liikkumismenestykseen (movement success) (Fahrig 2017: 13). 

Tarkasteltavat     

ominaisuudet  

Vaihtelun       

määrän mittarit  

Elinympäristöjen 

rakennetta kuvaavat 

muuttujat    

SA MPS SPN SL 

Tulosten tarkastelu  

Tarkasteltavat lajit:                            

H. montanum              

H. perforatum  

Luotettavuus:                               

1. Luotettavin                             

2. Kohtalaisen luotettava              

3. Epäluotettavin  

 

Selitteet   

Kuva 28. Lineaarisen univariaattimallinnuksen tilastollisesti (tai lähes tilastollisesti) merkitsevät tulok-

set ja niiden luotettavuus tiivistettynä. Mallien luotettavuus on arvioitu perustuen oletusten täyttymiseen 

ja vaikutuksen suunnan johdonmukaisuuteen eri etäisyyksillä. Nuolet kuvaavat yhteyksiä muuttujien 

välillä ja + ja – vaikutuksen suuntaa. Esimerkiksi punainen nuoli kuvaa sopivan elinympäristön pinta-

alan positiivista vaikutusta mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan ajankohdan vaihtelun määrään. SA: 

sopivan elinympäristön pinta-ala, MPS: sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko, SPN: sopi-

vien elinympäristölaikkujen lukumäärä, SL: sopivan elinympäristön reunan pituus.  

+ 

Kukinnan           

ajankohta  

+ + + - - 

Plastisuuden vaihtelu 

Koko  

Vaihtelu   
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Vaikka laikkujen lukumäärän lisääntyminen ei lisäisikään maiseman toiminnallista kytkeyty-

neisyyttä vuorikuisman kannalta suoraan, se saattaa lisätä maiseman toiminnallista kytkeyty-

neisyyttä vuorikuisman lisääntymismateriaalia (siitepölyä tai siemeniä) kuljettavien eläinten 

(esim. pölyttäjähyönteisten tai lintujen) kannalta (esim. Lesica & Allendorf 1995: 756; Young 

ym. 1996: 415). Tämä puolestaan voi lisätä vuorikuisman populaatioiden välillä tapahtuvaa 

epäsuoraa geenivirtaa ja lopulta populaatioiden sisällä esiintyvän geneettisen vaihtelun määrää 

(Hartl 2000: 66; Hamilton 2021: 120; Amos & Harwood 1998: 177).  

Tarkasteltaessa laikkujen lukumäärän lisääntymisen positiivista yhteyttä populaatioi-

den sisällä esiintyvän vaihtelun määrään, täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että suhde saattaa 

kääntyä negatiiviseksi, mikäli laikkujen lukumäärän lisääntyessä laikkujen koko pienenee tai 

niiden eristyneisyys lisääntyy merkittävästi. Toisin sanoen, vaikutuksen suunta voi olla riippu-

vainen siitä, jakautuuko elinympäristö useampiin laikkuihin ilman, että sen kokonaispinta-

alassa tapahtuu muutosta, vai ei (esim. Fahrig 2017). Tällainen negatiivinen yhteys muodostui 

vuorikuisman koon plastisuuden vaihtelun määrän ja sopivien elinympäristölaikkujen lukumää-

rän (500 m ja 1000 m) välille (ks. kuva 28). Tilastollisia merkitsevyyksiä saaneiden tulosten 

vaikutuksen suunta kuitenkin poikkesi muista etäisyyksistä, ja toisen mallin (1000 m) residu-

aaleissa oli havaittavissa heteroskedastisuutta. Vaikutuksen suunnan muuttuminen näytti kui-

tenkin olevan yhteydessä vaikutuksen ja havaintojen vähäiseen määrään, sillä suunta muuttui 

sen ollessa lähellä nollaa tai etäisyyksillä, joilla havaintoja (5000 m) tai havaintojen keskuu-

dessa esiintyvää vaihtelua (100 m) oli vähän. Tästä syystä (sekä pienemmän AICc-arvon ja p-

arvon vuoksi) laikkujen lukumäärän negatiivinen vaikutus vaihtelun määrään oli aikaisemmin 

mainittua positiivista vaikutusta luotettavampi. 

Elinympäristölaikkujen lukumäärän vaikutuksen suunnan vaihtelu vuorikuisman omi-

naisuuksien välillä voi kertoa tulosten olevan yhteydessä pienen otoskoon aiheuttamaan epä-

varmuuteen. Mallinnuksessa käytetty otoskoko oli erityisesti vuorikuisman osalta todella pieni, 

sillä havaintoja (ts. tarkasteltavia populaatioita) oli parhaimmillaankin mallinnuksessa vain 

viisi. Vaihtelu vaikutuksen suunnassa voi kuitenkin olla myös seurausta siitä, että laikkujen 

lukumäärän lisääntymisen negatiiviset vaikutukset eivät ole vielä välittyneet kaikkiin tarkastel-

taviin ominaisuuksiin. Esimerkiksi geneettinen ajautuminen on saattanut johtaa jonkin koon 

plastisuuteen vaikuttavan, mutta ei (vielä) kukinnan ajoittumiseen vaikuttavan perimän moni-

muotoisuuden vähenemiseen. Jotta laikkujen lukumäärän lisääntymisen vaikutuksen luonne 

vuorikuisman populaatioissa esiintyvän vaihtelun määrään voitaisiin määrittää luotettavasti, 

tutkimus tulisi toistaa suuremmalla havaintomäärällä, tai tarkastelussa tulisi ottaa huomioon 
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maankäytön muutos ajassa (ts. onko elinympäristö vain jakautunut useampaan osaan vai onko 

muutokseen liittynyt myös elinympäristön häviämistä ja laadun heikkenemistä).  

Sopivan elinympäristölaikun keskimääräisellä koolla (500 m) oli positiivinen, ja reu-

nan pituudella (1000 m ja 2000 m) negatiivinen vaikutus vuorikuisman koon vaihtelun määrään 

(ks. kuva 28). Sopivan elinympäristölaikun keskimääräisellä koolla (2000 m) oli positiivinen 

vaikutus myös vuorikuisman kukinnan ajankohdan plastisuuden vaihtelun määrään, mutta vai-

kutuksen suunta poikkesi kaikista muista etäisyyksistä (ks. kuva 28). Sopivan elinympäristölai-

kun keskimääräisen koon positiivinen vaikutus voi johtua ensinnäkin siitä, että suuret laikut 

kykenevät kokonsa puolesta ylläpitämään suuremman määrän yksilöitä kuin pienet laikut 

(Hanski 2007: 80 & 83; Collinge 2009: 41). Suuremmissa populaatioissa geneettistä vaihtelua 

esiintyy yleensä enemmän, sillä yksilöitä on enemmän (Hanski 2007: 136) ja geneettisen ajau-

tumisen voimakkuus sekä sisäsiitoksen todennäköisyys ovat pienempiä (Young ym. 1996). Tä-

män lisäksi muodoltaan kompakteissa laikuissa reunaa on vähemmän suhteessa laikun pinta-

alaan, ja siten reunavaikutuksen voimakkuus on vähäisempää verrattuna monimutkaisen muo-

toisiin laikkuihin (Collinge 2009: 97). Kompaktien laikkujen laatu voi siis olla vuorikuisman 

kannalta monimutkaisia laikkuja korkeampi.  

Sopivan elinympäristölaikun keskimääräisen koon vaikutus vuorikuisman koon vaih-

telun määrään väheni jokseenkin johdonmukaisesti mittakaavan kasvaessa. Samanlainen mit-

takaavasta riippuvainen trendi oli havaittavissa myös mäkikuisman kukinnan ajankohdan vaih-

telun ja sopivan elinympäristön pinta-alan välillä. Sopivan elinympäristön pinta-alalla (100 m) 

oli positiivinen vaikutus mäkikuisman kukinnan ajankohdan vaihtelun määrään, ja vaikutus vä-

heni johdonmukaisesti mittakaavan kasvaessa (ks. kuva 28). Tämä maankäytön muutoksen vai-

kutusten mittakaavariippuvaisuus on melko hyvin tunnettu ilmiö. Lajiryhmien vasteissa havait-

tujen erojen on esitetty olevan yhteydessä niiden ominaisuuksiin, kuten liikkumiskykyyn ja ko-

koon (With 1994). Suhteellisen paikallaanpysyville lajeille, kuten kasveille (esim. Schlighting 

1986: 667; Van Kleunen & Fischer 2004: 49), elinympäristöjen rakenteen vaikutusten tulisi 

siten olla voimakkaampia pienemmällä mittakaavalla (esim. Collinge 2009: 111), kuten edellä 

mainitut tulokset ehdottivat.  

Sopivan elinympäristön pinta-alan ajatellaan olevan maiseman eristyneisyydestä ker-

tova mittari (Fahrig 2017: Fig. 3.). Toisin sanoen, sitä eristyneempänä maisemaa voidaan lajin 

kannalta pitää, mitä vähemmän sopivaa elinympäristöä pinta-alaltaan on. Positiivinen yhteys 

mäkikuisman kukinnan ajankohdan vaihtelun ja elinympäristön pinta-alan välillä voi siis kertoa 

eristyneisyyden lisääntymisestä, joka puolestaan voi vähentää populaatioiden välillä tapahtuvaa 
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geenivirtaa ja sitä kautta geneettisen vaihtelun määrää populaation sisällä (Hartl 2000: 66; Ha-

milton 2021: 120; Amos & Harwood 1998: 177). Sopivan elinympäristön pinta-ala saattaa olla 

yhteydessä myös siihen, kuinka suuria populaatioita maisema kykenee ylläpitämään, jolloin 

vaikutus voi liittyä myös geneettisen ajautumisen voimistumiseen ja sisäsiitoksen lisääntymi-

seen (Young ym. 1996; Hanski 2007: 80, 83 & 136; Collinge 2009: 41). Myös sopivan elinym-

päristölaikun keksimääräisellä koolla (100 m) oli positiivinen vaikutus mäkikuisman kukinnan 

ajankohdan vaihtelun määrään. Sopivan elinympäristölaikun keksimääräisen koon vaikutus ei 

kuitenkaan ollut johdonmukainen muilla tarkasteltavilla etäisyyksillä. Muuttujien välinen yh-

teys saattoi johtua siitä, että sopivan elinympäristölaikun keskimääräinen koko 100 metrin etäi-

syydellä sai samoja arvoja kuin sopivan elinympäristön pinta-ala monissa populaatioissa. Yh-

teys saattoi siis todellisuudessa heijastaa enemmänkin elinympäristön pinta-alan, kuin elinym-

päristölaikun keskimääräisen koon vaikutusta.  

 

9.2 Erot tarkasteltavien lajien välillä  

 

Elinympäristöjen rakennetta kuvaavien muuttujien vaikutuksissa oli eroja kahden tarkastelta-

van lajin välillä. Vaikutukset olivat tyypillisesti voimakkaampia ja niitä esiintyi useampien 

muuttujien välillä harvinaisemman vuorikuisman populaatioiden keskuudessa verrattuna ylei-

semmän mäkikuisman populaatioihin. Tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia, joissa lajien 

harvinaisuuden (rarity) on havaittu olevan yhteydessä maankäytön muutoksen vaikutusten voi-

makkuuteen: harvinaisten lajien lukumäärä yleensä vähenee ja yleisten lajien lukumäärä lisään-

tyy ihmisperäisen maankäytön lisääntyessä (esim. Newbold ym. 2018; Dopheide ym. 2020; 

Sykes ym. 2020). Harvinaisuutta käytetään mittaamaan, kuinka laajalle levinneitä generalisteja 

tai tiettyihin paikkoihin tai maankäyttötyyppeihin rajoittuneita speasialisteja lajit ovat 

(Dopheide ym. 2020: 2).  

Yhteys elinympäristöjen rakenteen ja tarkasteltavien lajien harvinaisuuden välillä voi 

johtua siitä, että elinympäristölokeroltaan kapeampi, pääosin luontaisiin elinympäristöihin ra-

joittunut vuorikuisma on altistunut maankäytön muutoksen negatiivisille vaikutuksille, kun taas 

elinympäristölokeroltaan laajempi, ihmisvaikutteisissa ympäristöissä viihtyvä mäkikuisma ei 

ole. Tätä johtopäätöstä tukee se, että vuorikuisman on todettu kärsivän elinympäristöjen häviä-

misestä ainakin esiintymisalueensa pohjoisosassa (Vuorikuisma – Hypericum montanum 

2022), kun taas mäkikuisman kohdalla vastaavaa trendiä ei ole tiedettävästi dokumentoitu. So-

pivaa elinympäristöä esiintyi myös tässä tutkimuksessa keskimääräisesti enemmän mäkikuis-

man populaatioiden ympärillä verrattuna vuorikuismaan.  
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Lajien välillä havaitut erot voivat olla yhteydessä myös eroihin niiden lisääntymis- ja leviämis-

kyvyissä. Pelkästään suvullisesti lisääntyvän vuorikuisman populaatioiden koon pieneneminen 

todennäköisesti lisää populaatioissa tapahtuvan sisäsiitoksen määrää, kun taas pääsääntöisesti 

suvuttomasti lisääntyvän mäkikuisman populaatioiden koon pienenemisellä ei todennäköisesti 

ole vaikutusta populaatioissa tapahtuvan sisäsiitoksen määrään. Erot lajien leviämiskyvyissä 

voivat puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka eristyneenä maisema välittyy lajeille (esim. Collinge 

2009: 36). Koska vuorikuisman leviämiskyvyn on arvioitu olevan erityisen huono (esim. 

Hermy ym. 1991: 13), eristyneisyyden lisääntyminen voi vähentää merkittävästi lajin populaa-

tioiden välillä tapahtuvan geenivirran määrää, ja siten geneettisen vaihtelun määrää populaati-

oiden sisällä (Hartl 2000: 66; Hamilton 2021: 120; Amos & Harwood 1998: 177). Leviämisky-

vyltään paremman mäkikuisman populaatioiden eristyneisyys vastaavassa tilanteessa voi olla 

vähäisempää.  

Lajien välillä oli eroja myös siinä, millaiset elinympäristöjen rakennetta kuvaavat 

muuttujat muodostivat tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Siinä missä vuorikuisman popu-

laatioiden keskuudessa esiintyvän vaihtelun määrään vaikuttivat elinympäristölaikkujen koko, 

lukumäärä ja reunan pituus, mäkikuisman populaatioissa esiintyvän vaihtelun määrä oli riippu-

vaista sopivan elinympäristön pinta-alasta. Myös tämä tulos voi olla yhteydessä lajien ominais-

piirteisiin: elinympäristölokeroltaan kapeammalle vuorikuismalle elinympäristöjen laadun vä-

henemistä aiheuttavilla tekijöillä oli keskeisempi rooli, kun taas elinympäristölokeroltaan laa-

jemmalle mäkikuismalle koko elinympäristö näyttäytyi sopivana, riippumatta sen reuna- ja kes-

kialueiden välisistä vaihteluista. Tulos voi kertoa myös siitä, että vuorikuisman populaatioihin 

vaikuttavat elinympäristöjen tilarakenteessa tapahtuvat muutokset, kun taas mäkikuisman po-

pulaatioihin vaikuttavat elinympäristöjen häviämiseen liittyvät muutokset (esim. Fahrig 1997; 

Villard ym. 1999).  

 

9.3 Tulosten epäjohdonmukaisuutta selittävät tekijät ja virhelähteet  

 

Elinympäristöjen rakenteen vaikutus ei ollut johdonmukainen kaikkien ominaisuuksien, 

elinympäristöjen rakennetta kuvaavien muuttujien ja eri etäisyyksien välillä. Epäjohdonmukai-

suus eri ominaisuuksien välillä saattoi johtua esimerkiksi jonkin muun ympäristötekijän aiheut-

tamasta voimakkaasta valintapaineesta: luonnonvalinta on voinut muovata jossakin tietyssä 

ominaisuudessa havaittavan vaihtelun määrää, mikäli ominaisuus on lisännyt kelpoisuutta val-

litsevissa ympäristöolosuhteissa (Endler 1986: 17–18; Brandon 2014: 5; Hamilton 2021: 377). 

Tämä saattaa pitää paikkansa erityisesti kukinnan ajankohdan ja sen plastisuuden kohdalla, 
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joilla on suora yhteys yksilön kelpoisuuteen (Elzinga ym. 2007: 1). Muutokset tietyn ominai-

suuden alleelifrekvensseissä voivat olla myös seurausta geneettisestä ajautumisesta, joka voi 

kohdistua sattumanvaraisesti mihin tahansa ominaisuuteen (Whitlock 2004: 154; Walsh & 

Lynch 2018: 25; Hamilton 2021: 59).  

Toisaalta voi myös olla, että elinympäristöjen rakenteessa tapahtuneiden muutosten 

vaikutukset eivät ole vielä välittyneet kaikkiin ominaisuuksiin, sillä vasteet ympäristössä tapah-

tuneisiin muutoksiin ilmenevät kasvilajien keskuudessa yleensä vasta pitkän ajan kuluttua muu-

toksen tapahtumisesta (Krauss ym. 2010). Myös populaation sijainti levinneisyysalueella saat-

taa vaikuttaa vaihtelun määrään populaation sisällä, sillä reuna-alueilla sijaitsevat populaatiot 

ovat yleensä esimerkiksi eristyneempiä verrattuna keskialueilla sijaitseviin populaatioihin (Vu-

cetih & Waite 2003: 639; Eckert ym. 2008). Selkeää trendiä vaihtelun määrässä levinneisyys-

alueen eri osien välillä ei kuitenkaan havaittu visuaalisessa tarkastelussa. Koska tutkielmassa 

tarkasteltiin vain kahden ominaisuuden ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrää yh-

dessä ajankohdassa, tarkastelu ei antanut kattavaa kuvaa populaatioiden fenotyyppisen vaihte-

lun kokonaismäärästä tai siinä esiintyvistä alueellisista tai ajallisista trendeistä.   

Näiden tekijöiden lisäksi tutkimuksen eri vaiheisiin liittyi virhelähteitä, jotka saattoi-

vat vaikuttaa havaittuihin tuloksiin ja niiden johdonmukaisuuteen. Esimerkiksi kasvien ominai-

suuksia kuvaava aineisto kerättiin useiden henkilöiden toimesta, jonka vuoksi mittojen tulkin-

nassa saattoi olla vaihtelua. Koska aineistoa kuitenkin käytettiin ominaisuuksien vaihtelun mää-

rän mittaamiseen, mittaustulokset antoivat todennäköisesti melko totuudenmukaisen kuvan 

vaihtelun määrästä, vaikka mittojen absoluuttiset arvot olisivatkin poikenneet jonkin verran to-

dellisista arvoista. Kasvien ominaisuuksien määräytymiseen saattoivat vaikuttaa kasvihuone-

kokeiden aikana lämpötilakäsittelyn lisäksi myös muut ympäristötekijät, kuten mullan kosteus 

ja valon määrä. Näiden tekijöiden vaikutusten poissulkemiseksi jokainen käsittely kuitenkin 

kasvatettiin kahdessa erillisessä replikaatissa. Koska replikaatin vaikutus kokoojamuuttujiin oli 

lineaaristen sekamallien perusteella vähäinen, eikä replikaatin lisääminen parantanut mallia ti-

lastollisesti merkitsevästi, tämänkaltaiset ympäristötekijät eivät todennäköisesti poikenneet 

merkittävästi replikaattien välillä.  

Kokoojamuuttujien jakaumat eivät kuitenkaan vastanneet täysin mallien normaalija-

kautuneisuus- ja homoskedastisuusoletuksia. Tämä saattoi vaikuttaa sekä lineaaristen sekamal-

lien että varianssianalyysien tuloksiin. Normaalijakautuneisuusoletuksen puutteellisen täytty-

misen vuoksi kasvien kokoa kuvaavan muuttujan jakaumaa korjattiin log-muunnoksen avulla. 

Log-muunnos saattoi kuitenkin vaikuttaa koossa ja sen plastisuudessa havaitun vaihtelun mää-

rään ja myöhemmin myös lineaaristen univariaattimallien tuloksiin ja niiden tulkintaan (Feng 



 

   53 
    

2014: 106). Lineaaristen univariaattimallien tulosten epäjohdonmukaisuus saattoi olla myös 

seurausta pienestä otoskoosta (esim. Faber & Fonseca 2014: 27).  

Tulokset saattoivat olla myös riippuvaisia selittävien muuttujien muodostamisessa 

käytetystä maankäyttöaineistosta ja sen luokittelemisesta. Corine Land Cover 2018 -aineisto 

saattoi antaa virheellisen kuvan populaatioiden ympäristössä vallitsevista maankäyttöolosuh-

teista ensinnäkin siksi, että aineisto oli vuodelta 2018, kun taas siementen keruuaika vaihteli 

vuosien 2017–2021 välillä. Koska kasvipopulaatioita muovaavien prosessien vaikutusten voi-

daan olettaa esiintyvän suhteellisen pienellä mittakaavalla (esim. Collinge 2009: 111), 100 met-

rin resoluutioinen Corine Land Cover 2018 -aineisto ei välttämättä ollut myöskään tarpeeksi 

tarkka elinympäristöjen rakenteen vaikutusten havaitsemiseksi. Esimerkiksi vuorikuisman po-

pulaatioita ympäröivien elinympäristöjen rakenteesta saatiin tietoa vasta 500 metrin etäisyy-

dellä, sillä 100 metrin etäisyydellä maankäyttöaineistossa ei ollut tarpeeksi vaihtelua populaa-

tioiden välillä. Koska joidenkin populaatioiden koordinaattipisteissä oli kuitenkin epätark-

kuutta, tarkastelu pienemmällä mittakaavalla olisi saattanut tuottaa entistä virheellisempiä tu-

loksia. Tämän lisäksi resoluutioltaan pienemmissä aineistoissa maankäyttötyyppien luokittelu 

oli huomattavasti karkeampi verrattuna Corine Land Cover 2018 -aineistoon, joka olisi voinut 

vaikuttaa elinympäristöluokittelun luotettavuuteen. Koska lajien elinympäristövaatimukset 

koostuvat useista bioottisista ja abioottisista tekijöistä, maankäyttötyyppeihin perustuva luokit-

telu ei antanut todennäköisesti totuudenmukaista kuvaa lajien kannalta sopivien ja epäsopivien 

elinympäristöjen rakenteesta (esim. Hanski 2007: kpl. 1.2).  

Maankäytön muutoksen vaikutusten on havaittu olevan riippuvaisia myös siitä, mil-

laisilla muuttujilla vaikutuksia mitataan (Banks-Leite ym. 2020: 673). Voi siis olla, että tutkiel-

maan valitut elinympäristöjen rakennetta kuvaavat muuttujat eivät onnistuneet ilmentämään to-

dellisissa maisemissa esiintyviä prosesseja. Selittävien muuttujien ongelmallisuutta lisäsi se, 

että ne mittasivat ainoastaan maiseman fyysisiä ominaisuuksia, eivätkä ottaneet huomioon laji- 

tai populaatiokohtaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena mai-

sema välittyy populaatioille. Esimerkiksi lajin leviämiskyky, muiden lajin populaatioiden etäi-

syys ja koko sekä sopivien elinympäristöjen välillä olevan matriisin laatu voivat vaikuttaa sii-

hen, kuinka eristyneenä tai kytkeytyneenä maisema välittyy tarkasteltavalle populaatiolle (Moi-

lanen & Nieminen 2002). Näiden tekijöiden huomiotta jättäminen voi johtaa elinympäristöjen 

rakenteen muutoksen vaikutusten aliarvioimiseen (Moilanen & Nieminen 2002).  

Jotta keskeisten virhelähteiden vaikutus voitaisiin poissulkea, aineistoa tulisi kerätä 

useammista populaatioita ja tutkimuksessa tulisi vertailla useampia lajipareja. Tämän lisäksi 

tutkimuksessa tulisi tarkastella erilaisten maankäyttöaineistojen, erilaisilla perusteilla tehtyjen 
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elinympäristöluokitusten sekä erilaisten elinympäristöjen rakennetta kuvaavien muuttujien vai-

kutuksia tuloksiin. Elinympäristöluokittelussa voisi olla hyödyllistä huomioida maankäyttötyy-

pin lisäksi muitakin ympäristötekijöitä. Esimerkiksi vuorikuisman on havaittu olevan riippu-

vainen kalkkipitoisesta maaperästä (esim. Pykälä & Vuorinen 1997: 11; Hämet-Ahti ym. 1998: 

155), joten sen huomioon ottaminen voisi parantaa elinympäristöluokittelun luotettavuutta.  

 

10 Tarkasteltavien lajien tulevaisuus ilmaston ja maankäytön muuttuessa  

 

Maankäytössä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa erityisesti vuorikuisman mukautumista 

ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Koska laji kuuluu leviämiskyvyltään heikkoihin muinaisiin 

metsäkasvilajeihin (Hermy ym. 1991: 13), siirtyminen sopivan ilmaston perässä uusille elin-

alueille voi olla lajille vaikeaa. Siirtymistä voi vaikeuttaa entisestään lajille sopivien elinympä-

ristöjen vähäinen määrä esiintymisalueen pohjoisosissa (esim. Vuorikuisma – Hypericum mon-

tanum 2022), jossa siirtymisen tulisi tapahtua (esim. Wiens 2016: 2). Mukautuminen paikallaan 

pysyen adaptiivisen evoluution, fenotyyppisen plastisuuden tai molempien avulla voi olla myös 

uhattuna, sillä elinympäristöjen rakenteella vaikutti olevan yhteys sekä vuorikuisman ominai-

suuksien, että niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrään. Näyttö elinympäristöjen raken-

teen yhteydestä lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrään oli kuitenkin suhteellisen heikkoa ja 

siihen liittyi epävarmuustekijöitä. Tämän vuoksi ei voida sanoa varmasti, onko fenotyyppinen 

plastisuus potentiaalinen mukautumismenetelmä vuorikuismalle ilmaston ja maankäytön muut-

tuessa vai ei.  

Vuorikuisman tulevaisuus näyttää haastavalta myös siksi, että lajille sopivat elinym-

päristöt, kuten valoisat rinnemetsät, tulevat todennäköisesti häviämään ja pirstoutumaan enti-

sestään. Maankäytön muutokseen liittyvä pölyttäjien (Millard ym. 2021), tai niiden käyntien 

(Dauber ym. 2010) väheneminen voivat myös johtaa suvullisesti lisääntyvän vuorikuisman po-

pulaatioiden sisällä tapahtuvan sisäsiitoksen voimakkaaseen lisääntymiseen, ja sitä kautta fe-

notyyppisen vaihtelun määrän vähenemiseen (esim. Pannell & Barrett 1998; Eckert ym. 2006: 

184) ja mukautumisen vaikeutumiseen tulevaisuudessa. Toisaalta sisäsiitoksen lisääntyminen 

voi johtaa pitkällä aikavälillä haitallisten alleelien häviämiseen, ja siten jopa edistää vuorikuis-

man populaatioiden mukautumista (Fu ym. 1998; Leberg & Firmin 2008: 334; Hamilton 2021: 

40). Elinympäristöjen rakenteen vaikutukset vuorikuisman kukinnan ajankohdan plastisuuden 

vaihtelun määrään kuitenkin viittaavat siihen, että lajin siemententuottokyky, ja siten myös li-

sääntymismenestys voivat kärsiä ilmaston ja maankäytön muuttuessa (Elzinga ym. 2007: 1).  
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Vuorikuisman tulevaisuuden kannalta toivoa herättää se, että laji esiintyy edelleen suhteellisen 

elinvoimaisena esiintymisalueensa keskiosissa (ks. luku 5). Mikäli vuorikuisman populaatioi-

den suojelemiseen panostetaan ajoissa, lajin säilyminen ilmaston ja maankäytön muuttuessa voi 

olla mahdollista. Tutkielman tulosten perusteella suojelussa olisi tärkeää ottaa huomioon 

elinympäristölaikkujen laatuun ja tilarakenteeseen vaikuttavat tekijät, jotta maisemat ylläpitäi-

sivät vuorikuisman kannalta sopivia olosuhteita ja siten elinvoimaisia populaatioita. Koska mo-

net vuorikuisman populaatioista sijaitsevat kuitenkin suhteellisen eristyksissä toisistaan (esim. 

esiintymät Suomessa, Pykälä & Vuorinen 1997: 7), populaatiot saattavat olla voimakkaasti pai-

kallisesti sopeutuneita (esim. Hamilton 2021: 267). Paikallinen sopeutuminen puolestaan voi 

johtaa maladaptaatioon, eli haitalliseen sopeutumiseen ilmaston muuttuessa (Aitken & 

Whitlock 2013: 368). Mikäli populaatioissa ei esiinny tästä syystä (ja elinympäristöjen raken-

teen vaikutusten vuoksi) riittävästi evoluutiopotentiaalia (evolutionary potential), eli populaa-

tiot eivät kykene kehittymään riittävän paljon riittävän nopeasti (esim. Milot ym. 2020: 1365), 

ratkaisuna saattaisi toimia avustettu geenivirta (assisted gene flow). Avustetulla geenivirralla 

tarkoitetaan genotyyppien siirtämistä paikkoihin, joissa ympäristö on muuttunut vastaamaan 

paremmin siirretyn genotyypin lähtöympäristöä (Aitken & Whitlock 2013: 368).  

Vaikka elinympäristöjen rakenne vaikutti myös vaihtelun määrään mäkikuisman po-

pulaatioiden kukinnan ajankohdassa, lajin tulevaisuus näyttää vuorikuismaan verrattuna opti-

mistisemmalta. Mäkikuisma pystyy ensinnäkin lisääntymään vegetatiivisesti kukinnan ajoituk-

sen epäonnistuessa, jonka lisäksi sille sopivat ihmisvaikutteiset elinympäristöt tulevat todennä-

köisesti lisääntymään tulevaisuudessa. Sopivien elinympäristöjen runsaan määrän ja lajin te-

hokkaan leviämiskyvyn vuoksi mäkikuisma pystyy todennäköisesti myös siirtymään sopivan 

ilmaston perässä uusille elinalueille. Näiden tekijöiden lisäksi optimistista kuvaa lajin tulevai-

suudesta ilmaston ja maankäytön muuttuessa luovat tutkimukset liittyen mäkikuisman le-

viämishistoriaan: useiden fenotyyppisten ominaisuuksien analyysissä Maron ym. (2004) osoit-

tivat, että mäkikuisman saapuminen Pohjois-Amerikkaan oli yhteydessä lajin nopeaan sopeu-

tumiseen vallitseviin ilmasto-olosuhteisiin. Tutkimuksen tulokset ja lajin leviämishistoria nos-

tavatkin mäkikuisman osalta esiin hyvin erilaisen huolen: miten invasiivisen mäkikuisman le-

viämistä voidaan hallita ilmaston ja maankäytön muuttuessa? Elinympäristöjen rakenteen vai-

kutusten tutkiminen saattaa olla avainasemassa myös ratkaisujen etsimisessä tähän kysymyk-

seen.  
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11 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Ilmastonmuutos on aiheuttanut merkittäviä muutoksia lajien elinympäristöissä, ja sen vaikutus-

ten ennustetaan voimistuvan tulevaisuudessa entisestään (IPCC 2022: 10). Useiden lajien sel-

viytyminen ilmaston muuttuessa on riippuvaista niiden kyvystä mukautua muuttuneisiin olo-

suhteisiin adaptiivisen evoluution, fenotyyppisen plastisuuden tai molempien avulla (Diamond 

& Martin 2016: 5). Ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta erityisesti ominaisuuksien lämpö-

tilaplastisuudella, eli niiden kyvyllä joustaa lämpötilaolosuhteiden mukaan (Rodrigues & Bel-

dade 2020: 1), voi olla tärkeä merkitys. Maankäytön muutoksen vaikutukset, kuten elinympä-

ristöjen rakenteessa tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin vaikeuttaa mukautumista, sillä ne 

johtavat usein mukautumisen kannalta välttämättömän vaihtelun määrän vähenemiseen popu-

laatioissa (esim. Young ym. 1996; Brandon 2014: 6). Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää 

1) onko elinympäristöjen rakenteella yhteyttä vuorikuisman (H. montanum) ja mäkikuisman 

(H. perforatum) populaatioiden ominaisuuksien ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun mää-

rään ja 2) onko tässä yhteydessä eroja harvinaisemman ja yleisemmän lajin välillä.  

Tulokset osoittivat, että elinympäristöjen rakenne voi vaikuttaa kuismapopulaatioiden 

sisällä esiintyvän vaihtelun määrään. Tämän lisäksi tulokset antoivat viitteitä yhteydestä 

elinympäristöjen rakenteen ja vuorikuisman ominaisuuksien lämpötilaplastisuuden vaihtelun 

määrän välillä. Tuloksissa oli havaittavissa mittakaavariippuvuutta, joka tuki käsitystä siitä, että 

kasvipopulaatioita määrittävät tyypillisesti pienemmän mittakaavan prosessit. Elinympäristö-

jen rakenteen ja vaihtelun määrän välisessä yhteydessä oli eroja lajien välillä, sillä vaikutukset 

olivat voimakkaampia ja niitä esiintyi useampien muuttujien välillä vuorikuisman populaatioi-

den keskuudessa verrattuna mäkikuismaan. Erot lajien välillä olivat selitettävissä niiden 

elinympäristövaatimuksissa sekä lisääntymis- ja leviämiskyvyissä esiintyvien erojen avulla. 

Tulokset tukivat käsitystä siitä, että maankäytön muutoksen vaikutukset voivat olla voimak-

kaampia harvinaisemmille lajeille verrattuna yleisempiin lajeihin.  

Siinä missä vaihtelun määrää vuorikuisman populaatioissa määritti sopivien elinym-

päristölaikkujen keskimääräinen koko, lukumäärä ja reunan pituus, mäkikuisman populaati-

oissa vaihtelun määrää määritti elinympäristön kokonaispinta-ala. Tulos viittasi siihen, että 

vuorikuisma on mäkikuismaa riippuvaisempi elinympäristön laatuun vaikuttavista tekijöistä, ja 

että vuorikuisman populaatioihin vaikuttavat muutokset liittyvät elinympäristön tilarakenteen 

muuttumiseen, kun taas mäkikuismalla elinympäristöjen häviämiseen. Pienen havaintomäärän, 

mallien oletusten puutteellisen täyttymisen ja elinympäristöluokitukseen liittyvien haasteiden 
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vuoksi tuloksiin liittyi epävarmuutta. Tulosten luotettavuutta voitaisiin jatkossa lisätä kerää-

mällä aineistoa useammista populaatioista ja vertailemalla useampia lajipareja, erilaisia maan-

käyttöaineistoja sekä erilaisin perustein tehtyjä elinympäristöluokituksia. Tarkastelussa voitai-

siin ottaa lisäksi huomioon maankäytön muutos ajassa.  

Vuorikuisman mukautuminen ilmastossa ja maankäytössä tapahtuviin muutoksiin il-

man ihmisapua näyttää epätodennäköiseltä, sillä lajille sopivia, uusia elinympäristöjä saattaa 

olla huonosti saatavilla levinneisyysalueen pohjoisosassa, ja maankäytön muutos saattaa vai-

keuttaa mukautumista adaptiivisen evoluution, fenotyyppisen plastisuuden tai molempien 

avulla. Mäkikuisman tulevaisuus näyttää optimistisemmalta, sillä laji selviytyy laajemmassa 

kirjossa erilaisia elinympäristöjä ja kykenee lisääntymään suvuttomasti kukinnan ajoittumisen 

epäonnistuessa tai pölyttäjien ja kumppanien ollessa harvassa, eikä elinympäristöjen raken-

teella havaittu olevan juurikaan vaikutusta ominaisuuksien tai niiden lämpötilaplastisuuden 

vaihtelun määrään. Tämän lisäksi lajin leviämishistoria viittaa sen kykenevän sopeutumaan no-

peasti vallitseviin ilmasto-olosuhteisiin. Yleisellä tasolla tarkasteltuna tulokset korostivat 

maankäytön muutoksen vaikutusten huomioimisen tärkeyttä arvioitaessa lajien tulevaisuutta il-

maston muuttuessa, sekä elinympäristöjen rakenteen suunnitteluun liittyviä mahdollisuuksia 

harvinaisten lajien suojelemisen näkökulmasta.  
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimuksessa tarkasteltavien Hypericum-populaatioiden sijainti- ja keruutiedot. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksessa tarkasteltavien Hypericum-populaatioiden sijainti- ja keruutiedot. 

Populaatio  Maa Keruupaikka N E Lähde  

Hmo_L1 Ruotsi  Gotland, Hellvi socken 57.79208 18.88880 SC 

Hmo_L2 Suomi Lohja NA* NA* SC 

Hmo_C1 Puola Bialowiezan metsä  52.70290 23.84605 SC 

Hmo_T1 Ranska Rosans 44.41989 5.463764 SC 

Hmo_T2 Ranska Lozère, Meyrueis 44.17737 3.430656 SB 

Hpe_L1 Suomi  Helsinki, Kumpula 60.20721 24.95873 SC 

Hpe_L2 Suomi  Hanko, Tulliniemi 59.82505 22.93126 SC 

Hpe_C1 Ranka Fontainebleau, Fontai-

nebleaun metsä 

48.39624 2.63275 SC 

Hpe_C2 Ranska Rocquencourt, Arboretum 

de Chevreloup 

48.83033 2.10726 SC 

Hpe_C3 Iso-Britannia Sussex, Lewes 50.89845 -0.04440 SC 

Hpe_C4 Iso-Britannia Sussex, Lewes 50.88466 -0.01873 SC 

Hpe_C5 Iso-Britannia Sussex, Lewes 50.86720 -0.00443 SC 

Hpe_C6 Belgia Sous Saint-Roch 50.08461 4.55408 SC 

Hpe_T1 Ranska Champoleon 44.76298 6.28104 SC 

Hpe_T2 Ranska Pommerol, Col du Prieur 44.44823 5.44315 SC 

Hpe_T3 Slovenia Gornji kraj, Pivka, Zagorje 45.63967 14.22753 SB 

* Populaatio on äärimmäisen uhanalainen, jonka vuoksi sijainti on salattua tietoa. SC: itse kerätty 

(self-collected), SB: siemenpankki (seed bank) 
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Liite 2. Kokoojamuuttujien ja niiden log-muunnosten jakaumien tarkasteleminen histogram-

mien avulla. 
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Liite 3. Kokoojamuuttujien normaalisuus- ja vakiovarianssioletusten testaaminen Shapiro-

Wilk-testin ja Levene-testin avulla.  

 

Taulukko 1. ANOVA:n oletusten täyttymisen tarkasteleminen: Shapiro-Wilk-testin (esim. Flow-

Phen_Hmo_L1$doy) ja Levene-testin tulokset (esim. doy ~ treatment, data = FlowPhen_Hmo_L1). 

Merkitsevyys: * p < 0.05. Tilastollisesti merkitsevät tulokset on tummennettu.  

Muuttuja Populaatio  Shapiro-Wilk  Levene 

doy Hmo_L1 0.16 0.79 

doy Hmo_L2 0.08 0.48 

doy Hmo_C1 0.29 0.23 

doy Hmo_T1 0.11 0.15 

doy Hmo_T2 0.10 0.06 

doy Hpe_L1 0.32 0.62 

doy Hpe_L2 0.08 0.25 

doy Hpe_C1 0.13 0.97 

doy Hpe_C2 0.34 0.56 

doy Hpe_C3 0.02* 0.07 

doy Hpe_C4 0.29 0.24 

doy Hpe_C5 < 0.001** 0.06 

doy Hpe_C6 0.04* 0.38 

doy Hpe_T1 0.09 0.14 

doy Hpe_T2 0.37 0.40 

doy Hpe_T3 0.07 0.32 

log_size  Hmo_L1 0.08 0.91 

log_size  Hmo_L2 0.01* 0.02*  

log_size  Hmo_C1 < 0.001** 0.17 

log_size  Hmo_T1 0.60 0.51 

log_size  Hmo_T2 0.40 < 0.001** 

log_size  Hpe_L1 0.13 < 0.001** 

log_size  Hpe_L2 < 0.001** 0.70 

log_size  Hpe_C1 < 0.001** 0.38 

log_size  Hpe_C2 0.08 0.82 

log_size  Hpe_C3 0.15 0.30 

log_size  Hpe_C4 0.25 0.86 

log_size  Hpe_C5 < 0.001** 0.11 

log_size  Hpe_C6 0.63 0.26 

log_size  Hpe_T1 0.01* 0.63 

log_size  Hpe_T2 0.03* 0.28 

log_size  Hpe_T3 < 0.001** 0.84 
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Liite 4. Tulokset replikaatin vaikutuksen tarkastelemisesta lineaarisen sekamallin avulla.  

 

Taulukko 1. Replikaatin (random effect) selittämä osuus lineaarisen sekamallin vaihtelusta.  

 H. montanum  H. perforatum  

Muuttuja Replikaatin selittämä osuus vasteen 

vaihtelusta (%)  

Replikaatin selittämä osuus vasteen 

vaihtelusta (%)  

doy 6.55 0 

log_size  0  3.34  

 

Liite 5. CORINE Land Cover 2018 aineiston maankäyttöluokat, niiden selitteet ja kummalle-

kin lajille tehdyt elinympäristöluokittelut.  

 

Taulukko 1. CORINE Land Cover 2018 aineiston maankäyttöluokat ja niiden selitteet. 1: sopiva elinym-

päristö, 0: epäsopiva elinympäristö.  

CLC koodi  Selite  H. montanum  H. perforatum  

111 Tiiviisti rakennetut asuinalueet  0 0 

112 Väljästi rakennetut asuinalueet  0 1 

121 Teollisuuden ja palveluiden alueet  0 0 

122 Liikennealueet  0 0 

123 Satama-alueet  0 0 

124 Lentokenttäalueet  0 0 

131 Maa-ainesten ottoalueet  0 0 

132 Kaatopaikat  0 0 

133 Rakennustyöalueet  0 0 

141 Taajamien viheralueet ja puistot 0 0 

142 Urheilu- ja vajaa-ajan toiminta-alueet  0 0 

211 Pellot  1 1 

212 Keinokastellut pellot  0 0 

213 Riisipellot  0 0 

221 Viinitarhat  0 0 

222 Hedelmäpuu- ja marjapensasviljelmät 0 0 

223 Oliivipuuviljelmät 0 0 

231 Laidunmaat  1 1 

241 Yhdistelmäviljelmät 0 0 

242 Peltojen ja niittyjen muodostama mosaiikki 0 1 

243 Pienipiirteinen maatalousmosaiikki 0 1 

244 Puustoiset pelto- ja laidunmaat  0 0 

311 Lehtimetsät  1 1 

312 Havumetsät 1 1 

313 Sekametsät 1 1 

321 Luonnonniityt 0 0 

322 Varvikot ja nummet  0 0 

323 Nahkealehtisen kasvillisuuden alueet  0 0 

324 Harvapuustoiset alueet  0 0 

331 Rantahietikot ja dyynialueet  0 0 

332 Kalliomaat  0 0 

333 Niukkakasvustoiset kangasmaat  0 0 
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334 Paloalueet  0 0 

335 Jäätiköt ja pysyvän lumen alueet  0 0 

411 Sisämaan kosteikot  0 0 

412 Avosuot  0 0 

421 Merenrantakosteikot  0 0 

422 Merenrannan suolamaat  0 0 

423 Vuorovesialueet  0 0 

511 Joet  0 0 

512 Järvet  0 0 

521 Rannikon laguunit  0 0 

522 Jokisuistot  0 0 

523 Meri  0 0 

999  Ei dataa  0 0 

 

Liite 6. Ominaisuuksien vaihtelun määrän tarkasteleminen levinneisyysalueittain.  

 

 

 
Kuva 2. Kukinnan ajankohdan ja sen plastisuuden vaihtelun määrä lajien välillä. Levinneisyysalueen eri 

osat on merkitty eri väreillä: sininen = pohjoinen, keltainen = keskiosa ja punainen = etelä.  
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Kuva 4. Log-muunnetun koon ja sen plastisuuden vaihtelun määrä lajien välillä. Levinneisyysalueen eri 

osat on merkitty eri väreillä: sininen = pohjoinen, keltainen = keskiosa ja punainen = etelä.  

 

Liite 7. Muuttujien normaalijakautuneisuuden testaaminen.  

 

Taulukko 1. Shapiro-Wilk-testin tulokset. Testin perusteella normaalijakautuneet (p>0.05) tummen-

nettu. Katkoviivan alapuolella esitetty selittävät muuttujat. NA: arvot ovat identtisiä (eli SD = 0).  

Muuttuja/Laji  Hmo  Hpe 

doy_RMS 0.257 0.168 

doy_TMS 0.352 0.003 

log_size_RMS 0.468 0.456 

log_size_TMS 0.545 0.548 

SA_100 0.006 < 0.0001 

SA_500 0.608 0.003 

SA_1000 0.967 0.005 

SA_2000 0.961 0.015 

SA_5000 0.798 0.007 

MPS_100 NA 0.002 

MPS _500 0.080 0.007 

MPS _1000 0.109 0.002 

MPS _2000 0.478 0.245 

MPS _5000 0.048 0.119 

SPN_100 0.006 0.004 

SPN _500 0.377 0.193 

SPN _1000 0.006 0.460 

SPN _2000 0.190 0.550 

SPN _5000 0.855 0.020 

SL_100 NA 0.015 

SL _500 0.021 0.610 

SL _1000 0.701 0.340 

SL _2000 0.065 0.703 

SL_5000 0.695 0.723 
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Liite 8. Vastemuuttujien jakaumat histogrammien avulla esitettynä.  
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Liite 9. Selittävien muuttujien jakaumat histogrammien avulla esitettynä.  
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Liite 10. Muuttujien lineaaristen suhteiden tarkasteleminen Spearmanin korrelaatiokertoimen 

avulla.  

 
Kuva 1. Korrelaatiomatriisi vuorikuisman (H. montanum)  muuttujista. Huom. 100 m jätetty kaikista 

muuttujista pois koska havainnoissa liian vähän vaihtelua. Tilastollisesti ei-merkitsevät korrelaatiot on 

merkitty rastilla.  
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Kuva 2. Korrelaatiomatriisi mäkikuisman (H. perforatum) muuttujista. Tilastollisesti ei-merkitsevät 

korrelaatiot on merkitty rastilla.  
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Liite 11. Kukinnan ajankohdan vaihtelun univariaattimallien residuaalikuvaajat ja hajontaku-

viot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan 

ajankohdan vaihtelun (doy_RMS) ja sopivan 

elinympäristön reunan pituuden 500 metrin etäi-

syydellä (SL_500) univariaattimallin residuaali-

kuvaajat 

Kuva 2. Mäkikuisman (H. perforatum) kukin-

nan ajankohdan vaihtelun (doy_RMS) ja sopi-

van elinympäristön pinta-alan 100 metrin etäi-

syydellä (SA_100) univariaattimallin residuaa-

likuvaajat. 

 

Kuva 3. Mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan 

ajankohdan vaihtelun (doy_RMS) ja sopivien 

elinympäristölaikun keskimääräisen koon 100 

metrin etäisyydellä (MPS_100) univariaattimallin 

residuaalikuvaajat.  

 

Kuva 4. Mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan 

ajankohdan vaihtelun (doy_RMS) ja sopivan 

elinympäristölaikun keskimääräisen koon 100 

metrin etäisyydellä (MPS_100) välinen hajonta-

kuvio ja lineaarinen vastekäyrä. Vastekäyrän ym-

pärille harmaalla merkitty 0.95 luottamusväli.  
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Liite 12. Kukinnan ajankohdan plastisuuden vaihtelun univariaattimallien residuaalikuvaajat 

ja hajontakuviot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan 

ajankohdan plastisuuden vaihtelun (doy_TMS) ja 

sopivan elinympäristölaikun keskimääräisen 

koon 2000 metrin etäisyydellä (MPS_2000) uni-

variaattimallin residuaalikuvaajat.  

 

Kuva 2. Mäkikuisman (H. perforatum) kukinnan 

ajankohdan plastisuuden vaihtelun (doy_TMS) ja 

sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärän 100 

metrin etäisyydellä (SPN_100) univariaattimallin 

residuaalikuvaajat.  

 

Kuva 3. Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan 

ajankohdan plastisuuden vaihtelun (doy_TMS) 

ja sopivien elinympäristölaikkujen lukumäärän 

500 metrin etäisyydellä (SPN_500) univariaatti-

mallin residuaalikuvaajat.  

 

Kuva 4. Vuorikuisman (H. montanum) kukinnan 

ajankohdan plastisuuden vaihtelun (doy_TMS) ja 

sopivan elinympäristölaikkujen lukumäärän 500 

metrin etäisyydellä (SPN_500) välinen hajontakuvio 

ja lineaarinen vastekäyrä. Vastekäyrän ympärille 

harmaalla merkitty 0.95 luottamusväli.  
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Liite 13. Log-muunnetun koon vaihtelun univariaattimallien residuaalikuvaajat ja hajontaku-

viot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Vuorikuisman (H. montanum) log-muun-

netun koon vaihtelun (log_size_RMS) ja sopivan 

elinympäristön reunan pituuden 1000 metrin etäi-

syydellä (SL_1000) univariaattimallin residuaali-

kuvaajat. 

 

Kuva 3. Vuorikuisman (H. montanum) log-muun-

netun koon vaihtelun (log_size_RMS) ja sopivan 

elinympäristön reunan pituuden 1000 metrin etäi-

syydellä (SL_1000) univariaattimallin residuaali-

kuvaajat.  

 

Kuva 4. Vuorikuisman (H. montanum) log-muun-

netun koon plastisuuden vaihtelun 

(log_size_RMS) ja sopivan elinympäristön reu-

nan pituuden 1000 metrin etäisyydellä (SL_1000) 

välinen hajontakuvio ja lineaarinen vastekäyrä. 

Vastekäyrän ympärille harmaalla merkitty 0.95 

luottamusväli.  

 

Kuva 2. Mäkikuisman (H. perforatum) log-muun-

netun koon vaihtelun (log_size_RMS) ja sopivien 

elinympäristölaikkujen lukumäärän 100 metrin 

etäisyydellä SPN_100) univariaattimallin residu-

aalikuvaaja. 
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Liite 14. Log-muunnetun koon plastisuuden vaihtelun univariaattimallien residuaalikuvaajat 

ja hajontakuviot.  

 

 

 

 

 

Kuva 1. Vuorikuisman (H. montanum) log-

muunnetun koon plastisuuden vaihtelun 

(log_size_TMS) ja sopivien elinympäristölaik-

kujen lukumäärän 1000 metrin etäisyydellä 

(SPN_1000) univariaattimallin residuaaliku-

vaajat.  

 

Kuva 2. Mäkikuisman (H. perforatum) log-

muunnetun koon plastisuuden vaihtelun 

(log_size_TMS) ja sopivien elinympäristölaikku-

jen lukumäärän 5000 metrin etäisyydellä 

(SPN_5000) univariaattimallin residuaalikuvaa-

jat. 

 

Kuva 5. Vuorikuisman (H. montanum) log-muun-

netun koon vaihtelun (log_size_RMS) ja sopivan 

elinympäristölaikun keskimääräisen koon 500 

metrin etäisyydellä (MPS_500) univariaattimallin 

residuaalikuvaajat.  

 

Kuva 6. Vuorikuisman (H. montanum) log-muun-

netun koon vaihtelun (log_size_RMS) ja sopivan 

elinympäristölaikun keskimääräisen koon 500 met-

rin etäisyydellä (MPS_500) välinen hajontakuvio 

ja lineaarinen vastekäyrä. Vastekäyrän ympärille 

harmaalla merkitty 0.95 luottamusväli.  
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Kuva 3. Vuorikuisman (H. montanum) log-

muunnetun koon plastisuuden vaihtelun 

(log_size_TMS) ja sopivien elinympäristölaik-

kujen lukumäärän 500 metrin etäisyydellä 

(SPN_500) univariaattimallin residuaalikuvaa-

jat.  

 

Kuva 4. Vuorikuisman (H. montanum) log-

muunnetun koon plastisuuden vaihtelun 

(log_size_TMS) ja sopivien elinympäristölaikku-

jen lukumäärän 500 metrin etäisyydellä 

(SPN_500) univariaattimallin residuaalikuvaajat. 

 


