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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Ilvestutkimusta on harjoitettu Suomessa vasta kymmenenvuoden ajan. Tätä ennen on 

julkaistu muutamia tieteellisiä julkaisuja.  Muun muassa Pulliainen (1974, 1984) on 

Suomessa yksi ensimmäisiä suurpetotutkijoita, joka on selvittänyt omien ja muiden tut-

kimusten perusteella ilveksen ekologiaa ja käyttäytymistä. Varsinainen valtakunnallinen 

ilvestutkimus Suomessa käynnistyi vuonna 2007, jolloin myös ensimmäiset ilvekset 

pannoitettiin GPS- lähettimillä (Luonnonvarakeskus 2017b). Ilvestutkimuksen tarkoi-

tuksena on selvittää muun muassa kannan kokoa ja rakennetta, sillä tätä tietoa Maa- ja 

Metsätalousministeriö hyödyntää taustatietona ilvesmetsästyksen kiintiöiden määrityk-

sessä (Luonnonvarakeskus 2017a). Ilveskannan arvioimisessa käytetään yhtenä aineis-

tona suurpetoyhdyshenkilöiden lähettämiä pentuehavaintoja. Arvioinnissa käytetään 

lisäksi Luonnonvarakeskuksen tutkimusaineistoja ja ajoittain tehtävien lumijälkilasken-

tojen tuloksia (Luonnonvarakeskus 2016c). 

1.2 Dispersaali 

Dispersaali on nuoren eläimen siirtymistä pois synnyinalueelta uudelle alueelle elinpii-

rin perustamista varten (Wolff 1994). Dispersaalilla on olemassa yksilön selviytymisen 

ja populaation kannalta useita eri syitä, kuten levittäytymisvaelluksen myötä saavutetta-

vat uudet elinalueet ja kilpailun vähentyminen (Wolff 1994). Uroksella ja naaraalla on 

eroavaisuuksia dispersaalissa. Nisäkkäillä urokset dispersoivat yleensä naaraita aikai-

semmin ja dispersaalimatkat ovat pitempiä, kuten Samelius ym. (2011) Ruotsin ja Nor-

jan ilvestutkimuksessaan selvittivät. Kolmas oleellinen syy dispersaalille on ravinnon, 

sekä muiden tarvittavien resurssien parempi saatavuus, kun synnyinalueella lajin tiheys 

ei dispersaalin ansiosta muutu. Dispersaalin myötä saalistaminen on varmempaa, sillä 

yksilöiden välinen kilpailu vähenee (Greenwood 1980). Yleensä dispersaalin aloittavat 

yksilöt ovat nuoria, mutta esimerkiksi ilveksellä tunnetaan myös muutamia vasta aikui-

sena vaeltaneita yksilöitä (Holmala 2009a). 

 

Dispersaali on riskialtista aikaa, sillä osa vaelluksilla olevista yksilöistä voi saada sur-

mansa matkan aikana. Ilvekset voivat ylittää vesistöjä, kuten jokia ja järviä dispersaalin 

aikana ja mahdollisesti hukkua (Poole 1997). Luonnollisia kuolemia aiheuttavat muun 
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muassa taudit, nääntyminen nälkään ja saman lajin yksilöiden väliset taistelut, mutta 

myös toinen peto, kuten susi voi tappaa ilveksen (Andrén ym. 2006, Newby ym. 2013). 

Näiden lisäksi metsästys (Andrén ym. 2006, Kojola ym. 2009, Newby ym. 2013), ja 

liikenne aiheuttavat kuolemia dispersaalin aikana (Andrén ym. 2006). Joillain lajeilla, 

kuten puumalla (Puma concolor), on todettu dispersaalin aikana erityisesti urosten kuol-

leisuuden olevan korkeampi kuin naaraiden (Newby ym. 2013).  

 

Ilvesuros ja -naaras aloittavat dispersaalin suurin piirtein samaan aikaan, kun ne ovat yli 

puolenvuodenikäisiä, mutta kuitenkin alle vuoden vanhoja (Zimmermann ym. 2005). 

Skandinaviassa on osoitettu, että urokset lähtevät vaellukselle naaraita aikaisemmin 

(Samelius ym. 2011). Zimmermann ym. (2005) totesivat tutkimuksessaan, että Sveitsis-

sä nuoret ilvekset jäivät pitemmäksi aikaa synnyinalueelleen, mikäli emällä ei ollut uu-

sia pentuja hoidettavana. Myös Samelius ym. (2011) saivat selville, että osa nuorista 

naaraista oli jäänyt emänsä reviirille tai sen lähettyville. Dispersaalimatkan pituuteen 

voi vaikuttaa osaltaan myös alueella oleva toinen peto; Newby ym. (2013) huomasivat 

tutkimuksessaan puumien dispersaalimatkojen olevan pitempiä alueilla, missä oli susi-

laumoja (Canis lupus). 

1.3 Ilvesten elinpiirit ja -ympäristöt 

Ilves esiintyy suojaisissa metsiköissä ja reuna-alueilla, jossa on tarjolla riittävästi saalis-

ta, ja sitä tavataan mahdollisesti myös puuttomilla tundrilla (IUCN 2017). Ilveksellä on 

elinpiiri (IUCN 2017), ja elinpiirien koossa on sukupuolten välillä eroja, sillä yleensä 

uroksella elinpiiri on laajempi kuin naaraalla (Herfindal ym. 2004). Vashon ym. (2008) 

totesivat tutkimuksessaan kanadanilvesuroksella (Lynx canadensis) olevan jopa kaksi 

kertaa suurempi elinpiiri kuin naaraalla. Punailveksellä (Felis rufus) urosten elinpiirit 

ovat jopa kolminkertaiset verrattuna naaraisiin (Kitchings & Story 1984). Myös elinpii-

rien päällekkäisyyttä esiintyy, sillä etenkin urosten elinpiirit leikkasivat jopa useamman 

naaraan alueen sekä kanadanilveksellä että euraasianilveksellä (Pulliainen 1984, Vashon 

ym. 2008). Elinpiirien päällekkäisyydet ovat hyvin yleisiä muillakin nisäkkäillä; esi-

merkiksi supikoirien (Nyctereutes procyonoides) ja mäyrien (Meles meles) elinpiirit 

voivat olla reilusti päällekkäin eri sukupuolten välillä (Holmala 2009b). Elinpiirien 

päällekkäisyydellä ja tiettyjen elinympäristötyyppien suosimisella voi olla vaikutusta 

myös erilaisten tautien, kuten rabieksen leviämiseen (Holmala & Kauhala 2009c). Naa-
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ras-ilveksen elinpiirin käyttöön vaikuttavat myös pennut: pentujen ollessa vastasynty-

neitä, naaras liikkuu hyvin pienellä alueella (van Dalum 2013). 

 

Rakennetuilla ympäristöillä, kuten maanteillä ja viljelyksillä, on vaikutusta eläinten 

dispersaaliin: ne voivat ohjata ja paikoin vaikeuttaa liikkumista (King & With 2001). 

Ympäristö voi vaikuttaa yksilön dispersaaliin, sillä muun muassa King & With (2001) 

toteavat tutkimuksessaan rehevien elinympäristötyyppilaikkujen omaavan parhaimmat 

mahdollisuudet dispersaalille, sillä rehevät laikut antavat eläimelle suojaa. Huck ym. 

(2010) tutkimuksessaan osoittivat ilvesten Puolassa suosivan peitteistä maastoa, ja niin 

ikään välttävän avointa maastoa. Ilves voi käyttää avoimia maastoja ympäristön tuoman 

pakon vuoksi (Huck ym. 2010). Brasille ym. (2009) totesivat ilvesten selviävän myös 

urbaanissa ympäristössä, jossa etenkin tiestöä, ja niiden lähiympäristöä käytetään hyö-

dyksi. Mortelliti & Boitani (2007) tutkivat petoeläinten käyttäytymistä pirstoutuneessa 

ympäristössä. He saivat mäyrän ja kivinäädän (Martes foina) avulla selville, että 

elinympäristötyyppilaikkujen laadulla ja resursseilla oli merkitystä reitin ja laikun valin-

taan. Pirstoutuneessa ympäristössä jotkin lajit voivat laajentaa omaa ravinnonkäyttöään, 

kuten Larson ym. (2015) havaitsivat generalistisen kojootin (Canis latrans) osalta. Sa-

massa tutkimuksessa todettiin kuitenkin, ettei punailveksen ravinnonkäyttö pirstoutu-

neessa elinympäristössä poikennut lajin tyypillisestä ravinnosta (Larson ym. 2015). 

 

Holmalan (2014) tutkimuksessa eteläisessä Suomessa, oli selvitetty ilveksen liikkumista 

rakennusten lähellä. llvekset pääasiallisesti karttoivat piha-alueita, sillä keskimäärin 10 

% ajasta ilves liikkui alle sadan metrin etäisyydellä asutuksesta (Holmala 2014).  

1.4 Corine Land Cover -2012 

Corine Land Cover -2012 -hankkeessa on tuotettu ajankohtaista tietoa maankäytöstä ja 

maanpeiteaineistosta, ts. elinympäristötyyppikarttoja sekä näiden muutoksista suhteessa 

aiempaan selvitykseen (Syke 2016). Corine -hankkeet kattavat koko Euroopan alueen 

(Syke 2016). 

 

Corine- aineistoja on käytetty hyödyksi monissa riistantutkimuksissa. Kauhala ja Turkia 

(2013) muun muassa selvittivät, Corine -2006 aineistolla, kanadan (Castor candensis)- 

ja euroopanmajavan (Castor fiber) elinympäristötyyppien käyttöä. Ilvestutkimuksissa 
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Corine-aineistoja on käytetty myös paljon. Esimerkiksi Alppien lähellä sijaitsevan Jura-

vuoriston, sekä Romanian ilvesten elinympäristötyyppi tutkimusta on tehty Corine- ai-

neistoa hyödyntäen (Zimmermann & Breitenmoser 2007, Rozylowicz ym. 2010). 

1.5 Tutkimustavoitteet 

Tutkimus on osa laajempaa valtakunnallista ilvestutkimusta, jossa selvitetään ilveksen 

ekologiaa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ilveksen levittäytymisvaelluksesta. Pro gradu 

tutkielmaa ohjaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Katja Holmala ja Helsin-

gin yliopistosta yliopistonlehtori Petri Nummi. 

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa ilvesten kannanarvioinnissa. Suur-

pedot, kuten ilves, ovat aina suosittu aihe mediassa. Suurpetoja koskevat uutiset ja tut-

kimukset saavat helposti näkyvyyttä. Tutkimustulokset voivat popularisoinnin kautta 

lisätä kansalaisten tietämystä ilveksestä. 

1.6 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

Tutkimuksessani on kolme pääkysymystä: 

 

 Onko elinympäristötyypeillä merkitystä ilveksen dispersaalin aikana?  

o Hypoteesi: Elinympäristötyypit vaikuttavat dispersaalireitin valintaan. 

Ilvekset suosivat metsäisiä ja peitteistä maastoa. 

 Onko maiseman korkeussuhteilla merkitystä ilveksen liikkumiselle dispersaalin 

aikana?  

o Hypoteesi: Maiseman korkeusmalli ohjaa ilvesten dispersaalireittiä; il-

vekset suosivat korkeita alueita. 

 Onko sukupuolten välillä eroa dispersaalissa?  

o Hypoteesi: Urokset dispersoivat aikaisemmin ja kauemmas kuin naaraat.  

 

Elinympäristötyypeillä tarkoitan alueen eri maankäyttöluokkia, joissa puustoisilla alu-

eilla luokittelun perusteena on ollut myös metsätyyppi ja valta-puulaji. Elinympäristö-

tyyppejä tarkastellaan Corine Land Cover -2012 aineiston avulla. Toisen kysymyksen 

osalta hyödynnän DEM (Digital elevation model) korkeusmalli aineistoa. Kolmas ky-

symykseni käsittelee uroksen ja naaraan välistä eroa dispersaalissa. 
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Aineistojen ja analyysien tulokset tuovat uutta tietoa ilvesten käyttäytymisestä. Aineis-

tosta on mahdollista saada myös paljon muita tutkimusasetteluja ja kysymyksiä. Halusin 

kuitenkin pitää tutkimuksen rajauksen tiiviinä ja selkeänä pakettina. 

2 Aineisto ja menetelmät 

2.1 Tutkimusalue 

Tutkimusalue on Etelä-Suomi Jyväskylän korkeudelle saakka (Liite 1). Tutkimusalueen 

rajasin ArcGIS 10.3.1 -paikkatieto-ohjelmalla. Rajasin tutkimusalueen niin, että kaikki 

kuusitoista ilveksen dispersaalia jäivät alueen sisälle. 

2.2 Radioseurantalaitteiden hyödyntäminen ekologisissa tutkimuksis-

sa 

Luonnonvarakeskuksen ilvestutkimus on pannoittanut ilveksiä sekä varsinaisella tutki-

muspyynnillä, että myös merkitsemällä yksittäisten metsästäjien pienpetoloukkuun sat-

tumalta menneitä ilveksiä. Ilvekset on tutkimuksessa pyydetty metallisilla ja puisilla 

loukuilla sekä ajattamalla ilves koiran avulla puuhun nukuttamista varten (Luonnonva-

rakeskus n.d.). Tutkimusaineiston ilvekset olivat pannoitettu vuosien 2008 – 2014 aika-

na. 

 

Yleensä GPS- ja VHF-lähettimet laitetaan eläimen kaulaan kiinni pannan avulla. Stoner 

ym. (2013) mainitsevat tutkimuksessaan käyttäneensä vaihtoehtoisesti korvaan kiinni-

tettävää lähetintä. Tällaista korvalähetintä käytettiin pääasiallisesti ilvesten pennuilla. 

Kaulapanta voidaan asentaa niin, että se irtoaa itsestään määrättyyn aikaan mennessä, 

kuten Fattebert ym. (2015) tutkimuksessaan olivat tehneet. Pantojen varustaminen tipu-

tusmekanismilla on nykyään yleisestä. Luonnonvarakeskuksen ilvestutkimuksissa on 

käytetty kahden eri valmistajan pantoja: Televilt ja Vectronc Aerospace. Ensimmäinen 

on ruotsalaisvalmisteinen ja jälkimmäinen on kehitetty Saksassa. Luonnonvarakeskuk-

sen ilvestutkimuksessa on käytetty sekä GPS- että VHF- ominaisuutta hyödyksi. GPS- 

lähetintä käytetään ilveksen liikkeiden seurantaan ja VHF- signaalia GPS- pannan löy-

tymiseen pannan tiputusmekanismin lauettua. Kaikki käytetyt pannat on varustettu tipu-

tusmekanismilla. 
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin dispersaalin aikana kuljettuihin reitteihin. Ilvesten 

paikkatieto on neljän tunnin välein. Tämänhetkisen tarkan GPS-satelliittien käyttö mah-

dollistaa mitä moninaisimpia analyyseja. GPS-pannan avulla saadaan muun muassa 

tietoon yksilön kokonaismatkan pituus kaikkine mutkineen. Merkitsen matkat seuraa-

valla tavalla: 

 

 A1  B1 = dispersaalimatkan pituus suorinta reittiä lähtöpisteestä päätepistee-

seen 

 A2  B2 = dispersaalimatkan kokonaispituus kaikkien paikannuspisteiden kaut-

ta 

2.3 Tutkimusaineisto 

Sain Luonnonvarakeskukselta valmiit aineistot, joita aloin analysoimaan. Aineiston 

taustatiedot muun muassa nimen, sukupuolen ja dispersaaliajankohdan ja keston mu-

kaan on taulukossa 1. Annoin jokaiselle yksilölle oman järjestys- eli ID-numeron, jonka 

avulla yksilöitä voidaan tarkastella tuloksissa. Numerot pysyvät koko ajan samoina. 

Aineistossa oli kaksi yksilöä, joiden tarkkaa ikä ei voitu todentaa. Näiden yksilöiden 

perässä on kysymysmerkki. Kyseessä on kuitenkin nuori yksilö, joka voi olla mahdolli-

sesti enintään vuoden ikäinen (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1 Tutkimusaineisto. 
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Tutkimukseen on saatu yhteensä kuudentoista yksilön paikannustiedot. Tutkimuksessa 

tarkastellaan ilveksiä, jotka ovat alle vuoden tai enintään vuoden ikäisiä. Aineisto oli 

hieman urosvoittoinen (Kuva 1). 

 

 

2.4 Spatiaaliset analyysit ArcGIS 10.3.1 -ohjelmalla 

Aineistot käsittelin ArcGIS 10.3.1 paikkatieto-ohjelmalla. Aineistot olivat ETRS-

TM35FIN koordinaatistossa. EUREF-FIN koordinaattijärjestelmässä käytetään ETRS-

TM35FIN tasokoordinaatistoa (Maanmittauslaitos 2017a).  Elinympäristöluokkien sel-

vittämiseksi latasin Corine Land Cover -2012 -maanpeiteaineiston, joka on saatavilla 

sekä rasteri- että vektorimuotoisena. Rasteriaineistossa solut ovat kooltaan 2 x 2 metriä. 

Maiseman korkeus eli DEM (Digital elevation model) käsitti Suomen maanpinnan kor-

keuden kahden ja kymmenen metrin korkeuskäyristä luodun pinnan pohjalta. Kyseinen 

aineisto oli yhdistetty aineisto, jossa oli käytetty molempia tarkkuuksia hyväksi. Corine 

-2012 - ja korkeusmalliaineisto saatiin Luonnonvarakeskukselta. Ne ovat myös vapaasti 

ladattavissa muun muassa maanmittauslaitoksen internetsivuilta (Maanmittauslaitos 

2017b). 

Kuva 1 Tutkimusaineiston sukupuolijakauma oli hieman urosvoittoinen. Aineistossa oli uroksia yhdeksän 

ja naaraita seitsemän kappaletta. 
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Saaduista paikkatietopisteistä poistettiin manuaalisesti mahdolliset harhapaikannukset, 

esimerkiksi paikannukset, jotka olivat tapahtuneet ennen ilveksen pannoitusta tai GPS- 

pannan pudottua. Sen lisäksi poistettiin pisteet, jotka eivät kuuluneet dispersaaliin.  Jäl-

jelle jääneet pisteet kertoivat dispersaalin kokonaismatkan ja etäisyyden synnyinelinpii-

riltään. Seuraavaksi yhdistin pisteet viivaksi ArcGIS- ohjelman point to line työkalulla. 

Tutkimusaineiston dispersaalireitit ovat näkyvillä liitteessä kaksi (Liite 2). Tämän lisäk-

si paikkatietopisteille täytyi luoda vaikutusalueet. Vaikutusalueen halkaisija tehtiin pus-

kuroimalla neljän kilometrin levyiseksi. Koska pisteiden paikannusvälit ovat neljä tun-

tia, on aineistosta aikaisemmin laskettu että ilves ehtii liikkua sinä aikana mitä todennä-

köisimmin kahden kilometrin säteellä varsinaiselta paikannukselta (Katja Holmalan 

suullinen tiedonanto 2017). Vaikutusalueen lisäksi tein kunkin erillisen paikannuspis-

teen ympärille kymmenen metrin halkaisijaltaan olevan ympyrän. Tällä halusin selvittää 

ilveksen elinympäristön sen paikannuspisteissä, ts. mikroelinympäristöissä. Vaikutus-

alue analyysit tein buffer -työkalulla, jolla voi hyvin monipuolisesti havainnoida halutun 

alueen tai pisteen vaikutusaluetta. 

 

Kun olin tehnyt vaikutusalueen jokaiselle halutulle viivalle (reitille) ja pisteelle, siirryin 

leikkaamaan kyseisillä vaikutusalueilla Corine -2012 - ja korkeusmallia. Leikkauksen 

tein kahdella eri clip-työkalulla: clip data management ja clip analysis. Ensimmäisellä 

leikkaustyökalulla leikkasin Corine -2012 -rasteri-aineistoa tehdyillä vaikutusalueilla. 

Jälkimmäisellä leikkasin puolestaan vektoriaineiston. Korkeusmallin leikkasin ainoas-

taan clip data management työkalulla. Corine- 2012 leikatut rasterit muunsin vektori-

muotoiseksi toiminnolla raster to polygon. Siitä saadun tiedoston avulla pystyin laske-

maan vaikutusalueella olevat elinympäristöluokat ja niiden määrät. Muutoin käytettiin 

vektori- ja rasteri-aineistoja. 

 

DEM- korkeusmallista tein luokituksen (reclassify -työkalu) kahteenkymmeneen eri 

luokkaan, jonka välit olivat kaksikymmentä metriä (pois lukien korkeusmallin ääriar-

vot). Tällöin saatiin selville ilveksen käyttämät korkeusluokat. Vesistöjen kohdalla kor-

keusmalli oli katkaistu vedenpintaan. Havaintopisteiden korkeudet sain selville extract 

multi values to points -työkalulla. 
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Vaikutusalueella leikatut Corine- 2012 - ja korkeusmallit antoivat tuloksia elinympäris-

tön ja korkeusluokkien käytöstä. Ominaisuustietotaulukosta pystyin havaitsemaan eri 

elinympäristötyyppi- ja korkeusluokkien määrän, laadun ja pinta-alat (km
2
). Nämä tie-

dot siirsin Microsoft Excel -ohjelmaan, jossa laskin jokaisen yksilön prosenttiarvot. 

Kaikista yksilöistä otin elinympäristötyyppitiedot, joiden prosentuaalista vertailua tein 

Excelin analysointi-työkaluilla. 

2.5 Tutkimusalueen elinympäristötyypit ja korkeusluokat 

Käytin analyysissa kahdeksaa eri elinympäristöluokkaa, kuten Holmala ja Savola 

(2017) tutkimuksessaan olivat tehneet. Tutkimusalueella oli eniten havumetsää, muuten 

elinympäristöt jakaantuivat suhteellisen tasaisesti (Kuva 2). 

 

Tutkimusalueen elinympäristöluokat olivat 1) asutus, teollisuus ja urheilualueet (5 %), 

2) pellot ja laitumet (13 %), 3) lehtimetsät kivennäismaalla (3 %), 4) havumetsät (32 

%), 5) sekametsät (12 %), 6) harvapuustoiset kalliomaat (9 %), 7) suot sisältäen kaikki-

en metsätyyppien turvemaat (suomaski) (9 %) ja 8) vesistöt ja kosteikot (17 %). 

 

 

 

 
Kuva 2 Tutkimusalueen eri elinympäristöluokkien osuudet. 
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Korkeusluokkiin (20 kpl) sisällytin kaikki tutkimusalueen korkeusluokat, myös meri-

alueet (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2 Tutkimusalueen korkeusmalliluokat ja luokkajaottelu. 

 

 

2.6 Tilastolliset testit ja kuvaajat 

Tutkimukseni oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jossa halusin selvittää tutki-

mustulosten harhattomuuden muun muassa tilastollisten testien avulla. 

 

Tilastolliset testit tein IBM SPSS Statistics 24 - ja Systat-tilasto-ohjelmalla sekä Mic-

rosoft Excel- lisäosan kompositionanalyysin avulla. Tutkimuksessa käytin epäparamet-

risiä testejä, sillä aineisto ei ollut normaalisti jakautunut. Tämä selvisi muun muassa 

aineiston vinoutta (skewness) ja huipukkuutta (kurtosis) tarkastelemalla, sillä ne poik-

kesivat nollasta. Kokonaisuudessaan aineistosta tarkastelin seuraavat tunnusluvut: mi-

nimin, maksimin, mediaanin, keskiarvon, vinouden ja huipukkuuden. 
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Lisäksi laskin kuljetuista matkoista (A1  B1 ja A2  B2) matkaindeksin, joka osoitti 

kuinka mutkikkaasti tai suoraviivaisesti ilves oli liikkunut dispersaalin aikana. Matkain-

deksin sain jakamalla kuljetut matkat keskenään. Mitä lähempänä indeksiluku on nollaa, 

sen mutkikkaammin ilves on kulkenut. Indeksiluvun ollessa lähellä yhtä ilves on kulke-

nut suoraviivaista reittiä. 

 

Sukupuolien välisen vertailun tein Mann-Whitney U -testillä. Parittaisella vertailulla 

sain tarkemmat tilastolliset tulokset eri luokkien käytöstä. Testin p-arvo osoitti, oliko 

ilveksen sukupuolella tilastollista merkitystä, kun tarkasteltiin esimerkiksi dispersaali-

matkan pituutta ja elinympäristön, sekä korkeusmalli-aineistojen lukuja. 

 

Tutkimuksessa oli oleellista saada tilastollista varmuutta siitä, miten ilves valitsee 

elinympäristötyypin suhteessa saatavuuteen, ja mikä elinympäristötyyppi on suosituin, 

siispä valitsin tilastolliseksi testiksi kompositioanalyysin (Aebischer ym. 1993). Ana-

lyysi antoi tuloksen, jossa ilmoitettiin elinympäristötyypit suosituimmuusjärjestyksessä 

eniten käytetyistä vähiten käytettyyn (Aebischer ym. 1993). Koska tutkimusaineistoni ei 

ollut normaalisti jakautunut, käytin kompositioanalyysin p-arvona Randomized P -

lukua. Lisäksi tuloksissa esitän myös Chi Sq ja vapausasteiden (d.f.) arvot. Elinympäris-

tötyypin edellä oleva merkki ”>>>” osoittaa, että kyseistä tyyppiä on käytetty tilastolli-

sesti merkitsevästi vähiten, suhteessa luokkaa edeltäviin elinympäristötyyppeihin (Aebi-

scher ym. 1993). Analysointi oli ristiintaulukoimista, joka voidaan tehdä myös muilla 

testeillä, kuten khii toiseen -testillä. Tarkastelin kompositioanalyysilla kolmea erilaista 

hypoteesiä elinympäristön käytöstä: 1) Dispersaalireitin sijoittuminen maisemaan (tut-

kimusalue), 2) Dispersaalin mikro-elinympäristön (kymmenenmetrin vyöhyke) käyttöä 

eli dispersaalireitin sisällä tapahtuva elinympäristötyypin valinta ja 3) Dispersaalin mik-

ro-elinympäristön sijoittuminen maisemaan. Kolmas analyysitaso saattaa olla mittakaa-

valtaan liian suuri antaakseen aidosti biologisesti mielekkäitä tuloksia. 

 

Tein myös yhden Spearman rank-order -korrelaatiotestin. Testin tuloksen sain selville 

SPSS tilasto-ohjelmalla. Korrelaationtulkinta tapahtui tarkastelemalla SPSS-tilasto-

ohjelman tuloksia kohdasta Correlation coefficient. 
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3 Tulokset 

Tutkimuksessa seuratut ilvekset aloittivat dispersaalin keväällä (Kuva 3). Yksi naaras 

oli lähtenyt jo saman vuoden puolella vaellukselle, noin puolen vuoden ikäisenä. 

 

 

Kuva 3 Tutkimusilvesten dispersaalin aloituskuukausi. 

 

Urosten ja naaraiden dispersaalin kestolla oli eroavaisuuksia. Urosten (keskiarvo = 146, 

SD = 84,99) dispersaalin vuorokautinen kesto oli suurempi kuin naarailla (keskiarvo = 

92, SD = 81,98). Dispersaalimatkojen pituuksissa oli myös eroavaisuuksia sukupuolten 

kesken. Linnuntietä urokset (keskiarvo = 72,17, SD = 45,13) kulkivat pidemmälle kuin 

naaraat (keskiarvo = 37,77, SD = 32,97) (Kuva 4). Kokonaismatkoissa havainto oli sa-

mansuuntainen: urokset (keskiarvo = 644,33, SD = 408,99) kulkivat pitemmän matkan 

kuin naaraat (keskiarvo = 363,56, SD = 354,95). Naarailla oli yksi poikkeava yksilö 

(Virgo), jonka dispersaalimatka oli naaraiden aineiston pisin (Kuva 5). Niin ikään koko-

naismatkan aikana kuljettu vuorokautinen kilometrimatka ei poikennut urosten (kes-

kiarvo = 4,20, SD = 1,26) ja naaraiden (keskiarvo = 3,90, SD = 1,17) välillä. Linnuntiel-

lä vuorokautinen kuljettu kilometrimatka ei eronnut paljoa urosten (keskiarvo = 0,70, 

SD = 0,42) ja naaraiden (keskiarvo = 1,00, SD = 1,11) välillä. Matkaindeksiluvun (kul-

kemisen mutkittelevuus) eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi urosten (Md = 0,11, 

SD = 0,17) ja naaraiden (Md = 0,07, SD = 0,24) välillä. (Kuva 6). Yksilökohtaiset tiedot 

luettavissa liitteestä kolme (Liite 3). 
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Urosten ja naaraiden dispersaalimatkoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, mutta 

trendinä oli, että urokset liikkuvat pitempiä matkoja. 

 

 

Kuva 4 Lähtö- ja päätepisteen välinen dispersaalietäisyys (A1  B1) eriteltynä sukupuolittain. N=naaras, 

U=uros, n = 16. 
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Kuva 5 Dispersaalin kokonaispituus (A2  B2) sukupuolittain. N=naaras, U=uros, n = 16. 

 
Kuva 6 Indeksi ilvesten dispersaaliatkoista ositti ettei urosten ja naaraiden välillä ollut suuria eroavaisuuksia 

mediaanien ja hajonnan suhteen. N=naaras, U=uros, n = 16. 
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Kokonaismatka ja vuorokausien määrä korreloivat vahvasti positiivisesti keskenään 

(Kuva 7, rho = 0,953, n = 16, p = 0,001). 

 

 

3.1 Elinympäristötyyppien merkitys 

Uroksilla ja naarailla ei ollut suuria eroja neljän kilometrin halkaisijalla puskuroidulla 

dispersaalireitillä olevien elinympäristötyyppien käytössä (Kuva 8). Naaraat olivat käyt-

täneet kuitenkin suoalueita tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,050) enemmän kuin 

urokset. Yksi naaraista (Venus) oli suosinut suoalueita muita naaraita selvästi enemmän 

(Kuva 9). 

 

Kuva 7 Dispersaalin kokonaismatkan (A2 --> B2) ja dispersaalipituuden (vrk) välillä oli vahva 

korrelaatio. 
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Kuva 8 Urosten ja naaraiden elinympäristötyypit neljän kilometrin halkaisijalla olevalla dispersaalireitillä. 

 

Kuva 9 Naaraat suosivat enemmän suoalueita (dispersaalireitti Ø 4km). Naaraissa ID 7 (Venus) oli käyttänyt 

enemmän suoalueita. n = 16. 
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Kymmenen metrin halkaisijalla puskuroiduilla paikannuspisteillä oli selvempiä eroja 

sukupuolten välillä, kuin neljän kilometrin halkaisijaan dispersaalireitillä (Kuva 10). 

Naaraat käyttivät tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,039) enemmän havumetsiä kuin 

urokset (Kuva 11). Tutkimusaineistossa oli yksi naaras, Lyra, joka oli käyttänyt muita 

naaraita vähemmän havumetsäluokkaa (Kuva 11). 

 

 

Kuva 10 Urosten ja naaraiden elinympäristötyypit havaintopisteissä (kymmenen metrin halkaisija) 
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Kuva 11 Naaraat käyttivät tilastollisesti merkitsevästi uroksia enemmän havumetsää, poikkeuksena ID 1 (Ve-

nus). n = 16. 

 

Suosituin elinympäristötyyppi verratessa dispersaalireittiä koko tutkimusalueeseen oli 

sekametsät ja toisena olivat pellot ja laitumet (Taulukko 3). Vesistöjä ja kosteikkoja käy-

tettiin tilastollisesti merkitsevästi vähemmän, kuin mikä niiden saatavuus oli (Rand P = 

0,0250, Chi Sq = 22,0501, d.f. = 7). Puolestaan suosituimmat elinympäristötyypit ver-

rattaessa puskuroitua dispersaalialuetta ja todellisia paikannuspisteitä (mikro-

elinympäristöt) toisiinsa olivat havumetsät sekä pellot ja laitumet (Taulukko 3). Kysei-

set elinympäristötyypit olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi käytetympiä, kuin mikä 

niiden saatavuus (Rand P = 0,0010, Chi Sq = 35,9485, d.f. = 7). Kolmannella tarkastelu-

tasolla (mikro-elinympäristöt suhteessa maisemaan) suosituimmat elinympäristötyypit 

olivat samat kuin itse dispersaalireitin sisällä eli havumetsät sekä pellot ja laitumet (Tau-

lukko 3). Nämä olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi enemmän käytettyjä kuin nii-

den saatavuus (Rand P = 0,0020, Chi Sq = 36,2642, d.f. = 7). 
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Taulukko 3 Kompositioanalyysin tulokset ilvesten elinympäristötyyppien käytöstä. Elinympäristöt ovat suosi-

tuimmuusjärjestyksessä. Randomized P luku osoittaa tilastollisen merkitsevyyden. 

 

3.2 Korkeusvyöhykkeiden merkitys ilvesten dispersaalille 

Neljän kilometrin halkaisijalla olevalla dispersaalireitillä sukupuolten välillä ei ollut 

suuria eroja korkeusvyöhykkeiden käytössä, joskin urokset olivat myös alavammilla 

alueilla kuin naaraat (Kuva 12). Urosten ja naaraiden välillä ei ollut tilastollisesti mer-

kitseviä eroja, paitsi luokassa 12 (korkeusluokka: 105 m – 125 m; p = 0,023), jota naa-

raat olivat käyttäneet enemmän. 

 

 

Kuva 12 Ilvesten korkeusmallin käyttö neljän kilometrin halkaisijalla olevalla dispersaalireitillä. X- akselilla 

suluissa oleva numero viittaa luokkaan ja sulun jälkeen oleva arvo on korkeusluokka metreissä. Parittaisessa 

vertailussa havaittiin tilastollista merkitsevyyttä (p-arvo 0,023) luokassa numero 12. 
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Sukupuolten välillä ilveksellä ei havaittu suuria eroja käytetyissä korkeusluokissa ver-

rattaessa paikannuspisteitä ja reittejä toisiinsa. Urokset käyttivät enemmän alavia paik-

koja, naaraat puolestaan liikkuivat enemmän korkeammilla paikolla (Kuva 13), mutta 

ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

 

 

Kuva 13 Ilvesten paikannuspisteiden täsmälliset korkeudet. Suluissa oleva luku osoittaa luokkanumeron ja 

sulkujen jälkeen oleva arvo on korkeusmalli metreissä. Urokset käyttivät enemmän alavia paikkoja, kuin 

naaraat. 

4 Tulosten tarkastelu 

4.1 Tutkimusaineisto 

Aineiston koko oli tilastollisten testien tekemiseen riittävän suuri. Sen lisäksi urosten ja 

naaraiden suhde oli 9:7, jolloin sukupuolten välisiä eroja voitiin tarkastella. Uroksia oli 

kaksi enemmän aineistoissa kuin naaraita. 

4.2 Ilvesten dispersaali 

Tutkimusaineistossani suuri osa ilveksistä oli aloittanut dispersaalin keväällä, ja etenkin 

huhtikuussa oli eniten lähdetty vaellukselle. Urokset olivat pääsääntöisesti lähteneet 

keväällä ja alkukesällä, kun taas naaraat olivat lähteneet vaellukselle pitkin vuotta. Sa-

meliuksen ym. (2011) tutkimustulokset osoittivat urosten lähtevän ensimmäisenä vael-

lukselle ja kauemmas kuin naaraat. Zimmermann ym. (2005) totesivat tutkimuksessaan, 
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että urokset ja naaraat aloittavat dispersaalin yleisesti alle vuoden ikäisenä, ja melko 

samanaikaisesti. Yleensä dispersaali aloitettiin keväällä, ja etenkin huhtikuussa tavataan 

korkea piikki (Zimmermann ym. 2005). Tutkimusaineistossani muutama naaras oli läh-

tenyt vaellukselle jo alle puolen vuoden ikäisenä. Samelius ym. (2011) esittivät tutki-

muksessaan naaraiden jäävän synnyinreviirille pitemmäksi aikaa, mikäli emällä ei ollut 

uusia pentuja. Ei tiedetä, oliko omassa tutkimusaineistossani yksilöitä, joiden vaelluk-

seen vaikutti emän pennuttomuus. 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että ilvesten dispersaali kesti keskimäärin 123 vuorokautta. 

Samelius ym. (2011) olivat seuranneet Norjassa ja Ruotsissa ilveksiä yli 18 kuukautta. 

Tutkimuksessaan he olivat havainneet, että 18 kuukauden jälkeen oli dispersaali liikeh-

dintä vähentynyt. Samelius ym. (2011) olivat siis seuranneet eri tavoin ilveksiä, kuin 

tässä tutkimuksessa. Zimmermann ym. (2005) saivat kahden eri tutkimusalueen aineis-

toista keskiarvo tulokset 112 ja 72 vuorokautta. Omat tulokseni ovat hieman korkeam-

mat kuin Zimmermannin ym. (2005). Tulosten erovaisuudet voivat johtua Zimmerman-

nin ym. (2005) eri analysointimenetelmistä, sillä monet heidän aineiston ilveksistä oli-

vat kuolleet tai dispersaali oli muulla tavoin keskeytynyt. Omassa tutkimusaineistossa ei 

vastaavanlaisia ongelmia ollut. Erot voivat johtua myös maantieteellisistä eroista, sillä 

Zimmermannin ym. (2005) tutkimukset on tehty Sveitsissä, Juravuoristossa. Oma tut-

kimusalueeni oli eteläinen Suomi, jossa maanpinnan korkeuserot ovat huomattavasti 

pienemmät kuin Sveitsin vuoristoissa. Näin ollen Suomessa ilveksillä on helpompi ja 

nopeampi liikkua paikasta toiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa ilvesten dispersaalimatka laskettiin kahdella eri tavalla, jotta tulok-

sia voidaan verrata myös aikaisempiin tutkimuksiin. Monissa aikaisemmissa tutkimuk-

sissa ilveksiä on seurattu VHF-pannoilla, kuten esimerkiksi Zimmermann ym. (2005) 

tekvät. Tällöin saatiin selville ilveksen matkan pituus lähtö- ja päätepisteen välillä. Ko-

konaismatkat osoittivat tarkempia tuloksia dispersaalin laadusta, sillä sen avulla saatiin 

tietoon ilveksen todellinen dispersaalimatka. Tutkimusaineisto ja siitä tehdyt analyysit 

viittasivat siihen, että urokset liikkuivat pitempiä matkoja kuin naaraat. Ero ei ollut ti-

lastollisesti merkitsevä. Myös Sveitsissä ja Skandinaviassa urokset kulkivat pitempiä 

matkoja kuin naaraat (Zimmermann ym. 2005, Samelius ym. 2011). Sameliuksen ym. 

(2011) urosten keskiarvo dispersaalimatka vaihteli välillä 83 km – 205 km ja naaraiden 

15 km – 69 km. Lisäksi Sameliuksen ym. (2011) tutkimuksessa dispersaalimatka oli 
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laskettu elinpiirin keskeltä, kun taas omissa tutkimuksissani dispersaalimatka on lasket-

tu vasta synnyinelinpiirin ulkorajalta. Elinpiirin sisällä liikkuminen ei ole dispersaalia. 

Joka tapauksessa hypoteesini sai jonkinasteista vahvistusta: urokset vaikuttivat disper-

soivan kauemmas kuin naaraat. Vaikka urokset yleensä liikkuvat pitempiä matkoja kuin 

naaraat, joukossa oli myös joitain poikkeusyksilöitä. Mielenkiintoista oli, että koko-

naismatka-analyysissa yksi naarasilves oli liikkunut huomattavasti pitemmän matkan, 

kuin muut naaraat.  Kokonaismatkan ja dispersaalin vuorokausien välillä löytyi vahva 

korrelaatio. On luonnollista, että mitä pitempi dispersaalimatka on, sitä kauemmin se 

kestää. Tutkimuksessani en ottanut huomioon muiden lajien vaikutuksia, kuten susi-

laumojen reviirien sijaintia ilveksen vaellusreitillä. Niillä voi kuitenkin olla jonkinlaista 

merkitystä, sillä alueella olevat sudet ja toiset ilvekset voivat vaikuttaa yksilön disper-

saalin pituuteen Newby ym. 2013). Etelä-Suomessa susikanta on kuitenkin erittäin har-

va (Riistahavainnot 2017). 

 

Tutkimusaineistossani kaikki yksilöt olivat lähteneet vaellukselle ja aloittaneet disper-

saalin. Yhtään ei ollut jäänyt synnyinelinpiirille. Dispersaali ehkäisee sukusiittoisuutta 

(Mcrae ym. 2005, Campbell & Strobeck 2006). Kun yksilö jää synnyinalueelle tai sen 

lähelle, tätä kutsutaan filopatriksi (philopatry) (Gombber ym. 1998). Myös maantieteel-

listen etäisyyksien tai eristyneisyyden takia, saman lajin edustajat voivat erota toisistaan 

geneettisesti (Mcrae ym. 2005, Campbell & Strobeck 2006). Tehokkaan dispersaalin 

myötä, ei populaation geeniperimässä ole yleensä suuria eroavaisuuksia (Row ym. 

2012). 

 

Matkaindeksiarvo ei juuri poikennut sukupuolten välillä, sillä mediaaniluvut olivat 

uroksella ja naarailla melko samantasoisia. Yksilöiden matkaindeksiarvoissa oli suurta 

vaihtelua, joten käytin aineistosta mediaania. Matkaindeksiarvo on uusi menetelmä tar-

kastella dispersaalia A2  B2 -matkan lisäksi. Matkaindeksiä ei voida laskea yksistään 

A1  B1 -matkan avulla eli VHF -seurantamenetelmällä. Syy ilvesten mutkaiseen liik-

kumiseen voi löytyä maiseman rakenteesta (heterogeeninen tai pirstaleinen) tai saalis-

tustekniikasta. Ilves saalistaa yleensä hiipimällä ja väijymällä saalistaan, mutta se voi 

myös keskittää saalistuksen joksikin aikaa pienelle alueelle, jossa esiintyy esimerkiksi 

runsaasti metsäjäniksiä (Lepus timidus) (Pulliainen 1984). Ilvesten paikannuksia tarkas-

tellessa, huomasin ilvesten liikkuvan ajoittain siksakkia. On mahdollista, että tällaisissa 

paikannuskohdissa on ollut otollinen paikka viipyä saalistamassa. 
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4.3 Ilvesten elinympäristön käyttö 

Tutkimustulokset osoittivat, että tarkasteltaessa mikro-elinympäristöjä ilvekset näyttivät 

viihtyvän puustoisissa havu- ja sekametsätyyppisissä elinympäristötyypeissä. Neljän 

kilometrin puskurointireitillä tarkasteltuna naaraat olivat suosineet suoalueita, jotka käy-

tetyssä luokituksessa sisältävät myös puustoisia elinympäristötyyppejä (turvemaat). 

Avosoilla ilveksen on ollut pakko liikkua puuttoman alueen läpi, kuten Huck ym. (2010) 

totesivat tutkimustuloksissaan. Huckin ym. (2010) Puolassa tehdyn tutkimuksen mu-

kaan ilvekset suosivat lehti- ja sekametsätyyppejä, joissa on parhaimmat suojat ilveksil-

le. Norjassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin ilvesten suosivan metsäisiä alueita (May 

ym. 2008). Näihin tuloksiin tulin myös omassa tutkimuksessani. Mayn ym. (2008) tut-

kimuksessa oli hyödynnetty VHF-aineistoja, jonka avulla testit mallinnettiin. May ym. 

(2008) lisäksi havaitsivat ilveksen suosivan yksityis- ja metsäautoteitä. 

 

Dispersaalin aikana käytettiin hyvin vähän asutusalueita hyödyksi. Reittitasolla asutusta 

oli noin viiden prosentin luokkaa, kun pistetasolla vain muutamia prosentteja. Tutki-

musalueesta oli vain 5 % asutusta ym. teollisuusalueita, mikä jo kertoo Suomen metsäi-

syydestä. Metsäpinta-ala osuus tutkimusalueesta oli 65 %. Koko Suomen maapinta-

alasta metsäpinta-alaa on 75 % ja metsätalousmaata 86 % (Luonnonvarakeskus 2012). 

Tämä kuvaa hyvin, kuinka harvaan asuttu ja metsäinen maa Suomi on. King & With 

(2001) ja Brasille ym. (2009) totesivat tutkimuksissaan, että Keski-Euroopassa urbaanit 

ja rakennetut ympäristöt voivat osaltaan vaikeuttaa dispersaalia. Tähän voivat myös 

viitata yllä mainitut Huckin ym. (2010) tulokset Puolasta. Elinalueellaan ilves välttelee 

asutusta, ja vain 10 % eläimistä liikkuu alle sadan metrin säteellä asutuksesta (Holmala 

2014), ja tähän tulokseen päädyin myös dispersaalin osalta. 

 

Ilvesten elinympäristötyyppien vertailu reitti- ja paikannuspisteen mukaan antoi erilaisia 

tuloksia. Syynä tähän voi olla paikannuspisteen tarkempi paikkatietoanalyysi. Paikan-

nukset olivat neljän tunnin välein, mikä mielestäni osoittaa hyvällä varmuudella kulloi-

senkin elinympäristön käytön paikannuspisteellä. Sukupuolten välillä oli eroa vain muu-

tamissa elinympäristöluokissa, muutoin elinympäristöjen käyttö jakautui sukupuolten 

kesken samalla lailla. Havumetsien suosiminen on ilveksillä hyvinkin tavallista, ja täy-

tyy muistaa, että myös muut elinympäristötyypit voivat olla suojaisia ilvekselle, kuten 

lehtimetsät. Esimerkiksi aluskasvillisuudella on iso merkitys ympäristön antamaan suo-
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jaan. Mitä aikaisimmissa tutkimuksissa tuli ilmi, suojaisimmat elinympäristötyypit 

omaavat parhaimmat mahdollisuudet vaellukseen (King & With 2001). 

 

Ilvekset olivat ylittäneet vesistöjä dispersaalin aikana. Vesistöt eivät kuitenkaan olleet 

kovin tärkeä elinympäristötyyppi, mutta aineistossa tietyt yksilöt olivat ylittäneet jokia 

ja järviä. Vesistöjen käyttö onkin ilvekselle normaalia käyttäytymistä (Poole 1997). Il-

ves ei välttämättä muuta kulkusuuntaa, vaikka maastossa olisi haastaviakin reittejä (Pul-

liainen 1984). Lisäksi on mahdollista, että halu uida tietylle saarelle voi johtua osaltaan 

saalistuksesta, sillä ilves keskittää saalistuksen alueelle, missä on paljon ravintoa (Pulli-

ainen 1984). Onkin mahdollista, että ilvesten liikkumista ohjaa osittain saalistus, sillä 

ilvesten tyypillisimmät saaliseläimet kuten, metsäjänis viihtyy metsäisissä elinympäris-

töissä ja metsäkauriit (Capreolus capreolus) ja valkohäntäpeurat (Odocoileus vir-

ginianus) suosivat peltoja ja niiden reuna-alueita. Etenkin urokset hyödyntävät naaraita 

enemmän suuria saalislajeja kuten metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja (Aho 2012). To-

sin, nuorten yksilöiden kokemattomuus voi hankaloittaa suurten saaliseläinten hyödyn-

tämistä (Kojola ja Holmala 2009). Tutkimuksessani en selvittänyt ilveksen ravinnon-

käyttöä ja alueellisia riistakantojen tiheyksiä. 

 

Kompositioanalyysin tulokset osoittivat tilastollisesti merkitseviä, ja tilastollisesti erit-

täin merkitseviä tuloksia elinympäristön valinnasta. Tulokset osoittivat, että ilvekset 

eivät valitse sattumanvaraisesti elinympäristöjä, vaan niiden valinnalla ja käytöllä on 

selvä merkitys. Dispersaalireitin sijoittumisella maisemaan eli tutkimusalueeseen, oli 

suosituimmat elinympäristötyypit sekametsät, sekä pellot ja laitumet. Huomattavaa oli, 

että vesistöillä ja kosteikoilla oli erittäin vähäinen merkitys suhteessa kahteen suosi-

tuimpaan. Kahdessa muussa analyysissa suosituimmat elinympäristötyypit olivat havu-

metsät, sekä pellot ja laitumet. Samansuuntaisia tuloksia olivat saaneet myös Holmala ja 

Savola (2017), jossa ilvesten suosituimmat elinympäristötyypit olivat harvapuustoiset 

alueet, lehtimetsät ja eriasteiset suometsät. Mielenkiintoinen yksityiskohta omissa tu-

loksissa oli, että peltoja ja laitumia oli suosittu jokaisessa testissä toiseksi eniten. Pelto 

ja laidun elinympäristöjen suosiminen voi johtua saalistuksesta, sillä näillä alueilla riis-

taa on paljon saatavilla. Huomattavaa oli kuitenkin, etteivät Holmalan ja Savolan (2017) 

tuloksissa pelto- ja laidunalueet olleet suosittuja. Pelto ja laitumet olivat vasta kuuden-

neksi suosituimmat elinympäristötyypit. Tutkimuksessa selvitettiin ilvesten elinpiirien 
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käyttöä, kun taas omassa tutkimuksessani oli kyseessä ilvesten dispersaali. Tämäkin voi 

osaltaan puoltaa sitä, että saalistus ohjaa osittain dispersaalin kulkusuuntaa ja reittiä.  

4.4 Ilvesten maiseman korkeusvyöhykkeiden käyttö 

Tutkimukseni osoitti, että ilveksellä uroksen ja naaraan korkeusluokkien käyttö erosi 

tilastollisesti vain yhden luokan suhteen. Tutkimustulosteni perusteella ei voida kuiten-

kaan todeta, että sukupuolten välillä olisi merkittävää eroa korkeusluokkien suhteen. 

Korkeusluokat jakaantuivat urosten ja naaraiden välille hyvin samanlaisesti. Ilvekset 

suosivat korkeita alueita, mikä voi viitata turvallisuuteen. Korkealta näkee kauemmas 

mahdolliset saaliit ja häiriötekijät. Tämä voi viitata osaltaan myös saaliskäyttäytymi-

seen, sillä ilves saalistaa osittain väijymällä (Pulliainen 1984). May ym. (2008) saivat 

tutkimuksessa selville, että ilvekset käyttivät suhteellisen alavia maita, verrattuna esi-

merkiksi susien käyttäytymiseen. Tutkimustulokset menevät omien tulosteni kanssa 

osittain ristiin. Tutkimus oli tehty Norjassa, jossa korkeuserot ovat huomattavasti suu-

remmat, kuin Suomessa. Tulosten erot voivat johtua näistä tekijöistä, ja silloin voi olla 

mahdollista, että korkeusluokkien käyttö on suurin piirtein samaa luokkaa. 

4.5 Tulosten mahdolliset virhelähteet 

Tutkimusaineisto oli valmiiksi kerättyä, joten maastoseurantaan tai pannoitukseen en 

osallistunut. Tutkimusaineistoni painottui tutkimusalueen etelä- ja keskiosaan. Toivotta-

vaa olisi, että tutkimusaineisto jakautuisi koko alueelle tasaisesti. Pannoituksessa olisi 

hyvä saada kiinni oikeanlaiset yksilöt, jotka edustavat sopivaa ikä- ja sukupuoliraken-

netta. Tämä on kuitenkin melko haastavaa, sillä pyyntitilanteessa ei juuri voi vaikuttaa 

siihen, minkälainen yksilö saadaan pyydystettyä. 

 

Käsittelin aineiston monella eri ohjelmalla. ArcGIS- ja Excel-ohjelmien avulla tehdyt 

dispersaalianalyysit ovat luotettavia työkaluja. Jotkin aineistot olivat suurikokoisia, jo-

ten niiden käsittely kulutti aikaa ja resursseja. Suurten tiedostojen hallinnassa täytyi olla 

tarkkana, jotta pienetkin yksityiskohdat tulivat mukaan. ArcGIS- paikkatieto-ohjelma 

kaatui herkästi, mikäli analysoitava tiedosto oli liian suuri. Tutkimusalueen rajauksen 

tein oman harkinnan mukaan ohjaajan suosituksesta niin, että kaikki tutkimusaineistot 

olivat alueen sisällä. Pyrin leikkaamaan tutkimusalueen mahdollisimman selkeästi. Ha-

lusin jättää tutkimusalueesta pois merialueita, sillä niiden sisällyttäminen ei ollut oleel-
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lista. Näin ollen on mahdollista, että rajauksen ulkopuolelle on jäänyt alueita, jotka 

mahdollisesti mukaan otettuina olisivat vaikuttaneet tutkimusalueen elinympäristötyyp-

peihin ja korkeusluokkien kokonaispinta-aloihin. Kyseessä on kuitenkin pieniä margi-

naalisia prosenttiosuuksia. 

4.6 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa asetettuihin kysymyksiin ja hypoteeseihin saatiin vastaukset paikkatieto-

ohjelman avuilla tehdyillä analyyseilla ja tilastollisilla testauksilla. Esittämäni hypotee-

sit toteutuivat. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että naaraat vaikuttivat disper-

soivan lyhyemmän matkan kuin urokset. Keskimäärin molemmat sukupuolet liikkuivat 

dispersaalin aikana yhtä mutkikkaasti. Elinympäristötyyppi-tarkastelussa todettiin ilves-

ten suosivan eniten seka- ja havumetsätyyppiä sekä peltoja ja laitumia. Lisäksi ilvekset 

eivät valitse käyttämäänsä elinympäristötyyppiä sattumanvaraisesti. Maiseman korkeu-

den käytöllä ei havaittu sukupuolten välillä eroja. Urokset ja naaraat suosivat pääsään-

töisesti korkeita paikkoja dispersaalin aikana. 

 

Tutkimuksesta voitiin tehdä johtopäätös, että yleisesti ottaen ilvekset suosivat dispersaa-

lin aikana peitteistä maastoa. Naaraat voivat olla varovaisempia liikkeissään ja tuntuvat 

harkitsevan eri vaihtoehtoja ja uhkia. Urokset puolestaan liikkuvat virtaviivaisesti käyt-

täen tasaisesti kaikkia tarjolla olevia elinympäristötyyppejä. Lisäksi saatujen tulosten 

puolesta voidaan olettaa saalistuksen ohjaavan ilveksen dispersaalireitin valintaa. Dis-

persaalin aikana ilves käyttää myös enemmän peltoja ja laitumia hyväkseen kuin vakiin-

tuneella elinpiirillään. Voidaan myös todeta, että Suomen metsäisyys ja elinympäristö-

tyypit edesauttavat ilvesten menestyksellistä dispersaalia. 

4.7 Jatkotutkimukset 

Pro gradu -tutkielmani tarkoitus tuottaa uutta tietoa ilvesten käyttäytymisestä täyttyi. 

Ilvesten elinympäristön ja dispersaalin toteutumista on tutkittu jonkin verran, mutta 

Suomen olosuhteisiin saatuja tuloksia on syytä selvittää vielä lisää. Osa käyttämästäni 

lähteistä olivat puuman ja punailveksen dispersaalitutkimuksista. Olisi toivottavaa, että 

ilveksen dispersaalia tutkittaisiin jatkossa lisää. Tutkimustulokseni ovat yksi osa Annika 

Herreron väitöskirjaa. 
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Ilveksen ekologian tutkimusta jatketaan niin Suomessa, kuin muuallakin. Saatujen tu-

losten pohjalta, voidaan yleistää ilveksen käyttäytymistä ja elinympäristön valintaa. 

Paikkatieto on yhä kehittyvä menetelmä, jolla saadaan luotettavia tuloksia. Paikkatiedon 

ja sillä tehtyjen analyysien mahdollisuudet ovat miltei rajattomia. Seuraavissa vastaa-

vanlaisissa tutkimuksissa voitaisiin ottaa mukaan kaukokartoitusmenetelmät, jolla voi-

daan saada vielä tarkempia tuloksia ilveksen elinympäristöistä. Kaukokartoituksen avul-

la voidaan muun muassa tehdä erilaisia mallinnuksia ja painotuksia. Hirvien ja metsä-

kanalintujen elinympäristöjen käyttöä onkin selvitetty laserkeilauksen avulla (Luonnon-

varakeskus 2016a). Laserkeilauksen lisäksi nelikopterilennokki eli drone, on tuonut 

uusia ulottuvuuksia luonnonalojen tutkimukseen. Jo nyt kameroilla asennettujen len-

nokkien avulla voidaan selvittää muun muassa pelto- ja metsätalouden tuotantolukuja ja 

-arvioita (Luonnonvarakeskus 2016b). Drone mahdollistaisi ilvesten seurannan, ilman 

suurempia häiriötekijöitä. 

 

Dispersaalin laatuun viittaaviin tutkimuksiin on myös mahdollista keskittyä jatkossa. 

Mielenkiintoinen selvitys olisi esimerkiksi elinympäristötyypin ja korkeusluokkien vai-

kutukset dispersaalin syntyyn ja valittuun ilmansuuntaan. Valitseeko ilves sattumanva-

raisesti dispersaalin aloitusajankohdan ja suunnan, vai voiko dispersaalin kulkusuuntaan 

vaikuttaa esimerkiksi alueelliset riistatiheydet? Matkaindeksi oli myös mielenkiintoinen 

yksityiskohta tutkimustuloksissa, ja siitä voitaisiin saada vielä lisää tutkimusaiheita. 

Matkaindeksin ja saalistuksen väliset vaikutukset voisi liittää yhdeksi tutkimuskysy-

mykseksi seuraaviin tutkimuksiin.  
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5 Loppusanat ja kiitokset 

Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan riistaeläintieteiden 

opiskelu on ollut antoisaa. Pro gradun suunnittelun aloitin jo hyvissä ajoin, ja minulla 

oli ollut jo mielessä minulle mielenkiintoisia aiheita. Aikaisemman tutkintoni opinnäy-

tetyönä aiheena oli ilveksen talviravinto poronhoitoalueella. Oli siis luontevaa jatkaa 

ilvestutkimusta, nyt vähän eri suunnalta tarkasteltuna. 

 

Olen ollut aina kiinnostunut luonnosta ja siellä tapahtuvista asioista. Olen kiitollinen 

siitä, että olen saanut kouluttautua alalle, johon olen aina halunnut. Pro gradu -

tutkielman teon aikana opin valtavasti lisää ilveksen ekologiasta. Tutkielman työstämi-

nen muistutti mieleeni jo opittuja tieteellisen artikkelin kirjoitus- ja esitystapoja, mutta 

työ opetti myös paljon uutta. Paikkatiedon ja tilastollisten testien osalta sain paljon uu-

sia näkökulmia ja ideoita myös mahdollisiin seuraaviin tutkimuksiin. Tästä on jälleen 

helpompi jatkaa eteenpäin. 

 

Haluan kiittää pro gradu -tutkielmani ohjaajiani: Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija 

Katja Holmalaa ja Helsingin yliopiston lehtori Petri Nummea erinomaisesta tuesta ja 

työn ohjauksesta. Katja Holmalan ansiosta olen voinut tehdä opinnäytetyön ja pro gra-

dun minulle mielenkiintoisista aiheista. Kiitos Luonnonvarakeskuksen tutkijalle Annika 

Herrerolle rakentavista kommenteista ja avusta. Kiitokset myös Suomen Riistanhoito-

säätiölle, joka rahoitti pro gradu -tutkimustani stipendillä. Haluan lisäksi kiittää tuesta ja 

kannustuksesta avopuolisoani Susanna Auttoa. 

 

  



34 

 

6 Lähteet 

Aebischer, N. J., Robertson, P. A. & Kenward, R. E. 1993. Compositional analysis of 

habitat use from animal radio-tracking data. Ecology 74, 5: 1313-1325. 

 

Andrén, H., Linnell, J. D. C., Liberg, O., Andresen, R., Danell, A., Karlsson, J., Odden, 

J., Moa, P. F., Ahlqvist, P., Kvam, T., Franzén, R. & Segerström, P. 2006. Survival rates 

and causes of mortality in Eurasian lynx (Lynx lynx) in multi-use landscapes. Biological 

conservation, 131: 23-32. 

 

Aho, H. 2012. Pro gradu. Ilveksen talviravinto Hämeessä. Helsingin yliopisto, biotietei-

den laitos. 

 

Brasille, M., Herfindal, I., Santin-Janin, Hugues., Linnell, J. D. C., Odden, J., Andersen, 

R., Høgda, K. A. & Gaillard, J-M. 2009. What shapes Eurasian lynx distribution in hu-

man dominated landscapes: selecting prey or avoiding people? Ecography 32: 683-691. 

 

Campbell, V. & Strobeck, C. 2006. Fine-scale genetic structure and dispersal in Canada 

lynx (Lynx Canadensis) within Alberta, Canada. Canadian Journal of Zoology 84: 1112-

1119. 

 

Dobson, S. F. 1982. Competition for mates and predominant juvenile male dispersal in 

mammals. Animal Behaviour, 30, 4: 1183-1192. 

 

Fattebert, J., Balme, G., Dickerson, T., Slotow, R. & Hunter, L. 2015. Density-

Dependent Natal Dispersal Patterns in a Leopard Population Recovering from Over-

Harvest. Plos One 10(4). 

 

Gompper, M. E., Gittleman, J. L. & Wayne, R. K. 1998. Dispersal, philopatry, and ge-

netic relatedness in a social carnivore: comparing males and females. Molecular Ecolo-

gy (1998) 7: 157-163. 

 

Greenwood, P. J. 1980. Mating systems, philopatry and dispersal in birds and mammals. 

Anim. Behav. 28: 1140-1162. 

 



35 

 

Herfindal, I., Linnell, J. D. C., Odden, J., Nilsen, E. B. & Anderse, R. 2004. Prey densi-

ty, environmental productivity and home-range size in the Eurasian lynx (Lynx lynx). J. 

Zool., Lond. 265: 63-71. 

 

Holmala, K. 2014. Asutuksen lähellä viihtyvät ilvekset ovat poikkeusyksilöitä. Metsäs-

täjä 4/2014: 38-39. 

 

Holmala, K. 2009a: Miksi liikkua? - Teoksessa: Katajisto, J. (toim.), Luonnossa Nisäk-

käät 2. Weilin-Göös Oy, Porvoo. s. 166-170. 

 

Holmala, K. 2009b. The community of medium-sized carnivores: The interactions be-

tween species, habitats and rabies. University of Helsinki.  35 s. 

 

Holmala, K. & Kauhala, K. 2009c. Habitat use of medium-sized carnivores in southeast 

Finland – key habitats for rabies spread? Ann. Zool. Fennici 46: 233-246. 

 

Holmala, K. & Savola, S. 2017 Käsikirjoitus. Searching for food or avoiding predator – 

circadian activity and habitat use of Red fox in relation to Eurasian lynx. 

 

Huck, M., Jedrzejewski, W., Borowik, T., Milosz-Cielma, M., Schmidt, K., Jedrzejew-

ska, B., Nowak, S. & Myslajek, R. W. 2010. Habitati suitability, corridors and dispersal 

barriers for large carnivores in Poland. Acta Theriologica 55: 177-192. 

 

IUCN. 2017. [Verkkodokumentti]. The IUCN Red List of Threatened Species, Lynx 

lynx. Saatavissa: http://www.iucnredlist.org/details/full/12519/0. [Viitattu 26.6.2017]. 

 

Kauhala, K. & Holmala, K. 2008. Optimal radio-tracking strategy – The best results 

with the least effort? Acta Theriologica 53 (4): 333-341. 

 

Kauhala, K. & Turkia, T. 2013. Majavien elinympäristönkäyttö: alkuperäislajin ja vie-

raslajin alustavaa vertailua. Suomen riista 59: 20-33. 

 



36 

 

King, A. W. & With, K. A. 2001. Dispersal success on spatially structured landscapes: 

when do spatial pattern and dispersal behaviour really matter? Ecological Modelling 

147 (2002) 23-39. 

 

Kitchings, T. J. & Story, J. D. 1984. Movements and Dispersal of Bobcats in East Ten-

nessee. The Journal of Wildlife Management, Vol. 48, No. 3: 957-691. 

 

Kojola. I. ja Holmala, K. 2009. Pienet hirvieläimet ja jänis – saaliseläinyhteisön merki-

tys ilveksen kuntoon. Suomen Riista 55: 63-70. 

 

Kojola, I., Kaartinen, S., Hakala, A., Heikkinen, S. & Voipio, H-M. 2009. Dispersal be-

haviour and the connectivity between wolf populations in Northern Europe. Journal of 

wildlife management, 73(3): 309-313. 

 

Luonnonvarakeskus. 2012. [Verkkodokumentti]. Suomen metsät 2012: Kriteeri 1 Met-

sävarat. Saatavissa: http://www.metla.fi/metinfo/kestavyys/c1-forest-area.htm. [Viitattu 

30.5.2017]. 

 

Luonnonvarakeskus. 2016a. [Verkkodokumentti]. Laserkeilaus tuottaa tietoa puuston 

lisäksi eläimistä. Saatavissa: https://www.luke.fi/laserkeilaus-tuottaa-tietoa-puuston-

lisaksi-elaimista/. [Viitattu 24.5.2017]. 

 

Luonnonvarakeskus. 2016b. [Verkkodokumentti].  Peltojen sadontuottokykyä arvioi-

daan nyt myös ilmakuvauslentojen avulla. Saatavissa: 

https://www.luke.fi/uutiset/peltojen-sadontuottokykya-arvioidaan-myos-

ilmakuvauslentojen-avulla/. [Viitattu 24.5.2017]. 

 

Luonnonvarakeskus. 2016c. [Verkkodokumentti]. Ilves. Saatavissa: 

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/ilves/. [Viitattu 26.6.2017]. 

 

Luonnonvarakeskus. 2017a. [Verkkodokumentti].  Ilves. Saatavissa: 

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/ilves/. [Viitattu 20.2.2017]. 

 



37 

 

Luonnonvarakeskus. 2017b. [Verkkodokumentti].  Ilvesten pantaseuranta. Saatavissa: 

http://www.rktl.fi/riista/suurpedot/ilves/ilvesten_pantaseuranta/. [Viitattu 22.2.2017]. 

 

Luonnonvarakeskus. n.d.. [Verkkodokumentti]. Pantaseuranta. Saatavissa: 

http://riistahavainnot.fi/suurpedot/suurpetotutkimus/pantaseuranta. [Viitattu 26.6.2017]. 

 

Maanmittauslaitos. 2017a. [Verkkodokumentti].  Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. 

Saatavissa: http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/maastotiedot/koordinaatti-

korkeusjarjestelmat. [Viitattu 12.1.2017]. 

 

Maanmittauslaitos. 2017b. [www-sivusto]. Saatavissa: 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta. [Viitattu 10.7.2017]. 

 

May, R., van D, J., Wabakken, P., Swenson, E. J., Linnell, DC. J., Zimmermann, B., 

Odden, J., Pederson, C. H., Andersen, R. & Landa, A. 2008. [Verkkojulkaisu]. Habitat 

differentiation within the large-carnivore community of Norway´s multiple-use landcsa-

pes. The Journal of Applied Ecology 45(5):1382-1391. Saatavissa: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658717/. [Viitattu 27.6.2017]. 

 

Mcrae, B. H., Beier, P., Dewald, L. E., Huynh, Y. & Keim. P. 2005. Habitat barriers lim-

it gene flow and illuminate historical events in a wide-ranging carnivore, the American 

puma. Molecular Ecology 14: 1965-1977. 

 

Mortelliti, A. & Boitani, L. 2007. Interaction of food resources and landscape structure 

in determining the probability of patch use by carnivores in fragmented landscapes. 

Landscape Ecol (2008) 23: 285-298. 

 

Newby, J. R., Mills, L. S., Ruth, T. K., Pletscher, D. H., Mitchell, M. S., Quigley, H. B., 

Murphy, K. M. & DeSimone, R. 2013. Human-caused mortality influences spatial popu-

lation dynamics: Pumas in landscapes with varying mortality risks. Biological Conser-

vation 159: 230-239. 

 

Paituli – paikkatietopalvelu. 2017. [www-sivusto].  Saatavissa: 

https://avaa.tdata.fi/web/paituli/latauspalvelu. [Viitattu 12.1.2017]. 



38 

 

 

Poole, K. G. 1997. Dispersal Patterns of Lynx in the Northwest Territories. The Journal 

of Wildlife Management. Vol. 61, No. 2: 497-505. 

 

Pulliainen, E. 1974. Suomen suurpedot. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. s. 193-

219. 

 

Pulliainen, E. 1984. Petoja ja ihmisiä. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. s. 156-

179. 

 

Pulliainen, E. 1999. Suurpetomme. Arcticmedia, Kotka. s. 106-107. 

 

Larson, R. N., Morin, D. J., Wierzbowska, I. A. ja Crooks, K. R. 2015. Food habits of 

coyotes, gray foxes, and bobcats in a coaStal southern California urban landscape. Wes-

tern North American Naturalist 75(3): 339-347. 

 

Riistahavainnot. 2017. [Verkkodokumentti]. Susikanta-arvio. Saatavissa: 

http://wordpress1.luke.fi/riistahavainnot-suurpedot/wp-

content/uploads/sites/4/2017/06/Susikanta-arvio-Luke-2017.pdf. [Viitattu 14.7.2017]. 

 

Row, J. R., Gomez, C., Koen, E. L., Bowman, J., Murray, D. L. & Wilson, P. J. 2012. 

Dispersal promotes high gene flow among Canada lynx populations across mainland 

North America. Conser Genet 13: 1259-1268. 

 

Rozylowicz, L., Chiriac, S., Sandu, R. M. & Manolache, S. 2010. The habitat selection 

of a female lynx (Lynx lynx) in the northwest part of  the Vrancea Mountains, Romania. 

North-Western Journal of Zoology, Vol. 6, No 1: 122-127. 

 

Samelius, G., Andrén, H., Liberg, O., Linnell, J. D. C., Odden, J., Ahlqvist, P., Se-

gerström, P. & Sköld, K. 2011. Spatial and temporal variation in natal dispersal by Eura-

sian lynx in Scandinavia. Journal of Zoology. 

 



39 

 

Stoner, D.C., Wolfe, M.L., Mecham, C., Mecham, M.B., Durham, S.L. & Choate, D.M. 

2013. Dispersal behaviour of a polygynous carnivore: do cougars (Puma concolor) fol-

low sourse-sink predictions? Wildlife Biology, 19(3): 289-301. 

 

Syke. 2016. [Verkkodokumentti]. Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen 

CORINE Land Cover 2012 –hankkeessa. Saatavissa: 

http://www.syke.fi/maanpeiteseuranta. [Viitattu 26.3.2017]. 

 

Van Dalum, M. M. J. 2013. Pro-gradu. Postnatal behaviour in Eurasian lynx females in 

Norway: space use and activity. Utrecht University,Department of Biology. [Verkkojul-

kaisu] Saatavissa: 

http://scandlynx.nina.no/Portals/Scandlynx/Dokumenter/Postnatal%20behaviour%20of

%20Eurasian%20lynx%20females%20in%20Norway_MJvanDalum_FINAL.pdf?ver=2

013-05-31-154155-687. [Viitattu 22.1.2017]. 

 

Vashon, J. H., Meehan, A. L., Jakubas, W. J., Organ, J. F., Vashon, A. D., Mclaughlin, C. 

R., Matula, Jr. G. J. & Crowley, S. M. 2008. Spatial Ecology of a Canada Lynx Popula-

tion in Northern Maine. Journal of wildlife management, 72(7): 1479-1487. 

 

Zimmermann, F., Breitenmoser-Würsten, C. & Breitenmoser, U. 2005. Natal dispersal 

of Eurasian lynx (Lynx lynx) in Switzerland. J. Zool., Lond. (2005) 267: 381-395. 

 

Zimmermann, F. & Breitenmoser, U. 2007. Potential distribution and population size of 

the Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Jura Mountains and possible corridors to adjacent 

ranges. Wildlife Biology, 13(4): 406-416. 

 

Wolff, J.O. 1994. More on Juvenile Dispersal in Mammals. Oikos, Vol. 71, No. 2: 349 -

352. 



40 

 

LIITE 1 Tutkimusalue  



41 

 

LIITE 2 Tutkimusaineisto: Ilvesten paikannuspisteet dispersaalin aikana 

  



42 

 

ID
N

IM
I

Ikälu
o

kka
SU

K
U

P
U

O
LI

D
ISP

ER
SA

A
LIA

IN
IESTO

N
 K

ESTO
 (P

V
)

D
ISP

ER
SA

A
LIN

 K
ESTO

 (V
R

K
)

D
A

TA
P

ISTEET K
P

L
D

ISP
ER

SA
A

LIN
 A

LO
ITU

S (K
K

)
M

A
TK

A
 (K

M
) A

1 --> B
1

M
A

TK
A

 (K
M

) A
2 --> B

2
IN

D
EK

SI 
K

M
/V

R
K

1
Lyra

pen
tu

N
30.12.2008 - 10.2.2009

43
164

Jo
ulukuu

75,47
220,26

0,34
5,12

2
U

ula
pen

tu
N

17.5.2008 - 23.5.2008
7

29
To

uko
kuu

22,10
32,66

0,68
4,67

3
V

irgo
pen

tu
N

1.4.2010 - 3.1.2011
278

1268
H

uhtikuu
14,65

1162,61
0,01

4,18

4
A

po
llo

pen
tu

U
8.4.2010 - 26.12.2010

263
1075

H
uhtikuu

25,39
1067,78

0,02
4,06

5
R

egulus
pen

tu
U

2.7.2011 - 8.12.2011
160

496
H

einäkuu
52,30

707,09
0,07

4,42

6
A

pus
pen

tu
U

25.4.2012 - 9.9.2012
138

825
H

uhtikuu
51,66

491,95
0,11

3,56

7
V

en
us

pen
tu

N
24.3.2012 - 18.5.2012

56
264

M
aaliskuu

3,85
72,42

0,05
1,29

8
Titanus

pen
tu

U
11.7.2009 - 1.12.2009

144
634

H
einäkuu

170,98
782,68

0,22
5,44

9
Saturnus

pen
tu

U
21.4.2011 - 6.7.2011

77
406

H
uhtikuu

91,87
159,86

0,57
2,08

10
Picto

r
pen

tu
U

10.4.2011 - 20.5.2011
41

138
H

uhtikuu
40,23

150,06
0,27

3,66

11
Pannstars

nuo
ri?

N
11.4.2013 - 6.6.2013

57
241

H
uhtikuu

99,17
219,07

0,45
3,84

12
M

im
as

pen
tu

N
13.4.2013 - 30.6.2013

109
466

H
uhtikuu

16,28
390,55

0,04
3,58

13
M

erkurius
nuo

ri?
U

16.4.2012 - 25.5.2012
40

188
H

uhtikuu
45,52

138,38
0,33

3,46

14
Icarus

pen
tu

U
16.4.2012 - 10.2.2013

301
1576

H
uhtikuu

124,98
1277,63

0,10
4,24

15
Titan

pen
tu

U
13.4.2014 - 9.9.2014

150
1011

H
uhtikuu

46,57
1023,55

0,05
6,82

16
V

esta
pen

tu
N

19.9.2014 - 23.12.2014
96

537
Syyskuu

32,88
447,38

0,07
4,66

LIITE 3 Tutkimusaineisto: Data 

  



 
 

 


