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1 Johdanto 
 

Tundra-alueiden maaperään ja kasvillisuuteen on varastoitunut melkein puolet 

maaekosysteemien hiilestä ja alueet ovat olleet historiallisesti hiilen nieluja (Oechel ym., 1993; 

McGuire ym., 2009; Tarnocai ym., 2008). Kesäisin tundra-alueiden on todettu olevan hiilinieluja 

kasvukauden alusta lähtien (Belshe ym., 2013; Virkkala ym., 2021), mutta syksyisin ja talvisin 

alueiden on todettu muuttuvan hiilen lähteeksi (McGuire ym., 2009; Oechel ym., 2014; Lopéz-

Blanco ym., 2017). Tundran ekosysteemit ovat herkkiä ja ne muuttuvat huomattavasti 

ilmastonmuutoksen myötä (Shaver ym., 1992; Serreze, ym., 2000) ja erilaisten 

palautevaikutusten myötä muutokset voivat vaikuttaa ilmastoa edelleen lämmittävästi (Overpeck 

ym., 1997). Ilmaston lämpenemisen ja olosuhteiden muutoksen myötä tundra-alueet ovat 

muuttumassa hiilen lähteiksi (McGuire ym., 2009; Tarnocai ym., 2009; Belshe ym., 2013). 

Ilmaston lämpenemisen tuomat muutokset voivat vaikuttaa myös kasvukauden pituuteen sekä 

abioottisten ja bioottisten tekijöihin ja niiden vaihteluun tundralla (Overpeck ym., 1997; Serreze 

ym., 2000; McGuire ym., 2009).  

Tundran ekosysteemiä kuvailee vahvasti vuodenaikaisvaihtelut ja lyhyt kasvukausi. 

Lumipeiteaika on pitkä, mutta alueen kasvillisuus on sopeutunut muuttuviin olosuhteisiin ja 

lyhyeen kasvukauteen (Billings ja Bliss, 1959; Niittynen ym., 2020). Eri abioottiset kasvutekijät, 

kuten säteily, maaperä ja topografia, vaikuttavat kasvillisuuteen ja alueella hajotustoiminta on 

hidasta pienistä lämpötiloista johtuen (McGuire ym., 2009; Christensen ym., 2013). Näiden 

abioottisten ja bioottisten tekijöiden on todettu vaihtelevan tundralla kasvukauden aikana (Arndal 

ym., 2009; Oechel ym., 2014; Kemppinen ym., 2019) ja vaihtelun todettu vaikuttavan alueen 

hiilidioksidin kiertoon eri kasvukauden aikoina (McGuire ym., 2009; Cannone ym., 2019).  

Hiilidioksidivoita eli hiilidioksidin virtausta maa- ja vesiekosysteemien ja ilmakehän välillä ja 

virtaukseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu tundralla (Virkkala ym., 2018), mutta usein 

tutkimuksissa hiilidioksidivuot on mitattu vain kerran kasvukauden huippuaikana. Tällöin kesän 

aikainen ajallinen vaihtelun kuvaaminen jää pieneksi niin hiilidioksidivoiden kuin niitä 

selittävien tekijöiden osalta ja erilaisten abioottisten ja bioottisten tekijöiden muutosta ei pystytä 

ottamaan huomioon tutkimuksessa. Hiilidioksidivoiden on kuitenkin todettu vaihtelevan 

ajallisesti kasvukauden aikana eri tundraekosysteemeissä (Nobrega ja Grogan, 2008) ja myös 
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niihin vaikuttavien tekijöiden vasteiden ja niiden tärkeyden todettu vaihtelevan kasvukauden 

aikana (Arndal ym., 2009; Cannone ym., 2019). Jotta hiilidioksidivoiden kasvukauden aikaisia 

muutoksia voisi ymmärtää paremmin, niitä säätelevien tekijöiden ja vaikutusten ajallinen 

tutkiminen ja ymmärtäminen on tärkeää. Näiden muutosten tutkimisen avulla voidaan paremmin 

ymmärtää ilmaston lämpenemisen ja sen aiheuttamien muutosten vaikutuksia hiilidioksidivoihin 

tundralla. Myös paikallisten hiilidioksidivoiden tutkimus ja ymmärrys on puutteellista. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään tutkimaan maaekosysteemin hiilidioksidivoiden ajallista vaihtelua 

tundralla paikallisesti ja selvittämään, mitkä ympäristömuuttujat vaikuttavat alueella 

hiilidioksidivoihin eri kasvukauden ajankohtina. Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten alueen hiiidioksidivuot muuttuvat kasvukauden aikana?  

2. Mitkä tekijät selittävät hiilidioksidivoita kasvukauden eri ajankohtina?  

3. Millainen on alueen hiilibudjetti? 

 

2 Teoria 
 

2.1 Hiilidioksidivuot 

 

Maaekosysteemissä hiilidioksidivuo on hiilidioksidin virtausta ilman, kasvillisuuden ja maaperän 

välillä diffuusion ja massavirtauksen avulla ja virtauksen suuruus vaihtelee maaperän 

ominaisuuksien mukaan (Kimball ja Lemon, 1971; Livingston ja Hutchinson, 1995). Vuo kertoo 

hiilidioksidin virtauksen tietyssä ajassa tietyltä alueelta (Livingston ja Hutchinson, 1992; 

Kulmala ym., 2004). Hiilidioksidin vuo voidaan eritellä kolmeen osaan: 

nettoekosysteemivaihtoon (NEE), primaarituotantoon (GPP) sekä ekosysteemirespiraatioon (ER) 

(kuva 1). 

Primaarituotanto on kasvien fotosynteesiä, jossa kasvillisuus sitoo ilman hiilidioksidia itseensä 

(Chapin, Matsok ja Vitousek, 2011). Primaarituotanto on suurin maaekosysteemin hiilen 

kiertoon liittyvä prosessi (Pumpanen, ym., 2004; Cahoon, ym., 2016). Kasvin hiilidioksidin 

sidontaan ja sen määrään vaikuttavat kasvin lehtipinta-ala sekä auringon säteilyn määrä, joihin 
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taas vaikuttavat sijainti, alueen ilmasto, maaperän ominaisuudet ja resurssit (Chapin, Matsok ja 

Vitousek, 2011; Sørensen ym., 2019). Fotosynteesi tapahtuu kasvisolujen sisällä kloroplastissa, 

jossa auringon säteilyenergian avulla muutetaan ilman hiilidioksidia sokereiksi sekä hapeksi 

(Chapin, Matson ja Vitousek, 2011). Osa kasvin tuottamasta hiilidioksidista käytetään kasvin 

perustoimintoihin ja osa sitoutuu biomassaan kasvin kasvaessa (Falkowski ym., 2000; Busch, 

2020). Kasvi käyttää osan tuottamastaan hiilidioksidista fotorespiraatiossa, jossa se muutetaan 

takaisin kasvin käyttämäksi energiaksi (Chapin, Matson ja Vitousek, 2011). Sekä fotosynteesi 

että fotorespiraatio ovat valoreaktioita eli niitä tapahtuu päiväsaikaan, jolloin kasvi pystyy 

käyttämään auringon tuottamaa säteilyä näissä prosesseissa.  

Ekosysteemirespiraatio voidaan jakaa esimerkiksi kasvillisuuden sekä maaperän respiraatioon. 

Tosin kuin fotosynteesi ja fotorespiraatio, kasvillisuuden respiraatio eli autotrofinen respiraatio 

Kuva 1. Maaperän, kasvillisuuden ja ilmakehän välillä virtaavat hiilidioksidivuot. Nuolen suunta ja 

koko kertovat vuon suuruudesta ja mihin suuntaan vuo virtaa. Primaarituotanto on maaekosysteemin 

suurin hiilidioksidivuo. Maaperän mikrobien heterotrofinen respiraatio eli mikrobien hengitys on 

primaarituotannon jälkeen toiseksi suurin ekosysteemin vuo. Nettoekosysteemivaihto on 

primaarituotannon ja ekosysteemirespiraation erotus. 
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tapahtuu pimeäreaktiona eli kasvi ei vaadi valoenergiaa prosessiin (Chapin, Matson ja Vitousek, 

2011). Kasvin respiraatio eli soluhengitys tapahtuu kasvisolujen mitokondrioissa. Tässä 

prosessissa valmistetaan energiaa kasvin käyttöön ja samalla vapautuu hiilidioksidia (Chapin, 

Matson ja Vitousek, 2011). Ekosysteemirespiraation toinen osa, maaperän respiraatio, koostuu 

kahdesta osasta: heterotrofisesta eli maaperän mikrobien ja eliöiden hajotustoiminnasta 

aiheutuvasta hengityksestä sekä kasvin juurista aiheutuvasta hengityksestä (Janssens ym., 2001; 

Chapin, Matson ja Vitousek, 2011; Sørensen ym., 2019).  

Nettoekosysteemivaihto koostuu primaarituotannosta ja ekosysteemirespiraatiosta (Oberbauer 

ym., 2007; McGuire ym., 2009). Nettoekosysteemivaihto kertoo siis, kuinka paljon 

kokonaisuudessaan alueelta vapautuu tai sitoutuu hiilidioksidia ja positiivinen arvo tarkoittaa, 

että alue on hiilen nielu eli se sitoo enemmän hiilidioksidia kuin mitä vapauttaa. Tässä 

tutkimuksessa negatiivinen arvo kertoo alueen olevan hiilidioksidin lähde eli alueelta vapautuu 

enemmän hiilidioksidia kuin mitä sidotaan ekosysteemiin (Belshe ym., 2013; Virkkala ym., 

2018). Mittaamalla ja ennustamalla hiilidioksidivuoarvoja voidaan laskea pidemmälle aikavälille 

alueen hiilibudjetti, jonka avulla voidaan arvioida onko alue hiilinielu vai hiilen lähde. 

Primaarituotannon ja ekosysteemirespiraation keskinäinen vaihtelu ja suhde vaikuttavat 

nettoekosysteemivaihdon suuruuteen ja vuot voidaan erottaa kaavalla: 

𝑁𝐸𝐸 = 𝐸𝑅 − 𝐺𝑃𝑃     (1) 

GPP on positiivinen ja mitä suurempi luku on, sitä enemmän hiilidioksidia sitoutuu ilmakehästä 

ekosysteemiin. ER saa negatiivisen arvon ja mitä negatiivisempi arvo on, sitä enemmän 

hiilidioksidia vapautuu ekosysteemistä ilmakehään.  

 

2.2 Hiilidioksidivoihin vaikuttavat tekijät tundralla 
 

Hiilidioksidin virtaus maaperän, kasvillisuuden ja ilmakehän välillä on jatkuvaa, mutta sen 

voimakkuus vaihtelee alueittain hyvinkin pienillä välimatkoilla ja eri alueilla vuon suuruuteen ja 

suuntaan vaikuttaa eri abioottiset ja bioottiset tekijät (Livingston ja Hutchinson, 1995; Virkkala 
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ym., 2018; Sørensen ym., 2019). Eri ympäristömuuttujien vaikutus hiilidioksidin voihin voivat 

vaihdella voimakkuudeltaan sekä alueellisesti että ajallisesti (Nobrega ja Grogan, 2008; Cannone 

ym., 2019). 

 

2.2.1 Ilmasto 
 

Ilmasto on yksi tärkeimmistä hiilidioksidin voita selittävistä tekijöistä. Alueen sijainti ja ilmasto 

säätelee ilman lämpötilaa sekä auringon säteilyn määrää, jotka ovat tärkeitä selittäviä muuttujia 

hiilidioksidin voissa (Virkkala ym., 2018). Ilmasto vaikuttaa myös välillisesti muihin 

hiilidioksidivoita sääteleviin tekijöihin, kuten maaperän olosuhteisiin sekä kasvillisuuteen (Bliss 

1971; Torn ym., 1995; López-Blanco ym., 2017). Auringon säteilyä voidaan mitata eri tavoin, 

useimmissa tutkimuksissa mitataan fotosynteettisesti aktiivista säteilyä (PAR eli 

photosynthetically active radiation), joka selittää varsinkin primaarituotannon vaihtelua (Karelin 

ym., 2013). Ilman lämpötila vaikuttaa nettoekosysteemivaihtoon sekä ekosysteemirespiraatioon 

kesäisin voimakkaasti lisäämällä hiilidioksidin vuota ilmakehään (Nobrega ja Grogan, 2008; 

Ravn, Eberling ja Michelsen, 2019). Lämpötilan on taas todettu lisäävän primaarituotantoa 

tundralla (Nobrega ja Grogan, 2008). 

Hiilidioksidivoiden kannalta keskeisiä tekijöitä maaperässä ovat kosteus ja lämpötila, jotka 

vaihtelevat lyhyilläkin matkoilla tundralla (le Roux, Aalto ja Luoto, 2013; Kemppinen ym., 

2021). Molempiin vaikuttaa vahvasti alueen sijainti, geologia, ilmasto ja kasvillisuus (Billings ja 

Bliss, 1959, Ernakovitch ym., 2014; Cahoon ym., 2016). Näiden on todettu myös vaihtelevan eri 

kasvukauden vaiheissa (Nobrega ja Grogan, 2008; Cannone ym., 2019; Kemppinen ym., 2019). 

Tundralla maaperän lämpötilaan ja kosteuteen vaikuttavat myös pitkällä aikavälillä 

lumiolosuhteet ja lumen sulaminen (Billings ja Bliss, 1959; Ernakovitch ym., 2014).  

Maaperän kosteus vaikuttaa sekä ekosysteemirespiraation että primaarituotannon määrään. 

Lupascu ym. (2013) tutkimuksessa todettiin maaperän lämpötilan sekä kosteuden lisääntymisen 

nostavan ekosysteemirespiraation määrää tundralla Grönlannissa. Oberbauer ym. (2007) ja 

Cahoon ym. (2012) mukaan ekosysteemirespiraation määrä on pienempi kuivassa maaperässä. 

Samassa tutkimuksessa huomattiin primaarituotannon kasvaminen maaperän lämpötilan ja 



6 
 

kosteuden kasvaessa. Maaperän lämpötila ja kosteus voivat vaikuttaa myös välillisesti 

primaarituotantoon kasvattamalla biomassan määrää ja mahdollistamalla näin suuremman 

hiilidioksidin sitomisen (Lupascu ym., 2013; López-Blanco, 2017; Kemppinen ym., 2021). 

Nettoekosysteemivaihtoon maaperän kosteuden on todettu vaikuttavan vaihtelevasti: sekä 

korkeat että matalat kosteudet lisäävät hiilen vuota ilmakehään (Nobrega ja Grogan, 2008). 

Maaperän lämpötila vaikuttaa varsinkin maaperän respiraation määrään: viileämmässä 

maaperässä ekosysteemirespiraatio on pienempää, sillä hajotustoiminta on hitaampaa ja 

maaperään varastoituu enemmän (Chapin, Matson ja Vitousek, 2011; Cahoon ym., 2012; 

Cahoon ym., 2016). Korkeammassa maaperän lämpötilassa ekosysteemirespiraatio on 

korkeampaa (Cahoon ym., 2012). Suurin osa ekosysteemirespiraatiosta on maaperästä, joten 

maaperän ominaisuuksien vaihtelu vaikuttaa suuresti vuon määrään (Chapin, Matson, Vitousek, 

2011; Ernakovitch ym., 2014). Primaarituotantoon ja nettoekosysteemivaihtoon maaperän 

lämpötila vaikuttaa usein positiivisesti, primaarituotantoon varsinkin maaperän kosteuden ollessa 

korkeampi (Nobrega ja Grogan, 2008). 

 

2.2.2 Kasvillisuus 
 

Kasvillisuudella on suuri vaikutus hiilidioksidin vuon suuruuteen. Kasvillisuutta voidaan mitata 

usein eri tavoin mittauspisteillä, kuten keräämällä biomassaa, laskemalla kasvien peittävyyksiä ja 

korkeuksia tai laskemalla erilaisia kasvillisuusindeksejä (Shaver ym., 2007; Virkkala ym., 2018; 

Sørensen ym., 2019). Kasvukauden alussa kasvillisuus aloittaa kasvamisen nopeasti lumen 

sulamisen ja ilman ja maaperän lämpötilan noustessa 0 °C yläpuolelle (Billigs ja Bliss, 2959; 

Cannone ym., 2019). Kasvillisuus kehittyy lämpötilojen kohotessa nopeasti ja vaikuttaa 

primaarituotantoon kohottavasti (Sweet ym., 2015; Cannone ym., 2019). Kasvin fotosynteesin 

määrään vaikuttaa sen koko ja lehtipinta-ala, joihin vaikuttavat maaperässä olevat resurssit ja 

ilmasto (Arndal ym., 2018; Chapin et al. 2011; Sorensen ym., 2018). Tundralla kasvillisuuden 

määrä ja lajikoostumus vaihtelevat alueellisesti, ja se vaikuttaa myös hiilidioksidivoihin (Cahoon 

et al. 2012; Chapin et al. 2011; Sørensen ym., 2019).  
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Kasvillisuuden koostumus vaikuttaa hiilidioksidivuon suuruuteen sekä siihen onko alue hiilen 

nielu vai hiilen lähde (Oberbauer ym., 2007; Sørensen ym., 2019). Cahoon ym (2012) 

tutkimuksessa huomattiin, että primaarituotanto oli hieman suurempaa puuvartisilla 

tutkimuspisteillä kuin ruohovartisilla tutkimuspisteillä. Puuvartiset pisteet olivat vahvempia 

hiilen nieluja kuin muut pisteet, mutta maaperän lämpötila vaikutti vahvemmin näillä pisteillä 

hiilen nielun kokoon (Cahoon ym., 2012). Kasvillisuus vaikuttaa ekosysteemirespiraatioon ja 

primaarituotantoon positiivisesti vahvistaen voita: ekosysteemirespiraation määrä kasvaa eli 

ilmakehään vapautuu enemmän hiilidioksidia ja primaarituotannossa sitoutuu enemmän 

hiilidioksidia (Mbufong ym., 2014; Sørensen ym., 2019, Virkkala ym., 2021).  

 

 

2.2.3 Kasvukausi 
 

Kasvukaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin kasvillisuus on aktiivista maaperän yläpuolella 

(Billings, 1973; Ruosteenoja ym., 2016). Kasvukauden pituus voi vaihdella vuosittain ja 

pituuteen vaikuttavat ilmasto sekä paikallistekijät, kuten lumipeiteaika (Billings ja Bliss, 1959, 

Billings, 1973; McGuire ym., 2012). Sen alkaminen voidaan määritellä eri tavoin. Kasvukausi 

alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on yli + 5 ° C ja loppuu, kun se laskee tämän alle 

(Ruosteenoja ym., 2016; Ilmatieteen laitos, 2020). Kilpisjärvellä vuosien 1971–2000 välillä 

kasvukausi on alkanut kesäkuun alussa ja loppunut elokuun ja syyskuun vaiheessa, myös 2019 

kasvukausi alkoi kesäkuussa ja loppui syyskuussa (Ruosteenoja ym., 2016; Ilmatieteen laitos, 

2020). Ilman lämpötilan lisäksi pienemmällä mittakaavalla kasvukauden pituuteen vaikuttaa 

myös esimerkiksi lumipeite ja maaperän ominaisuudet (Billings ja Bliss, 1959). 

Lumen kerrostuminen vaihtelee vuosittain ja sen kasautumiseen vaikuttaa vahvasti alueen 

topografia sekä tuuliolosuhteet (Billings ja Bliss, 1959). Lumi kasautuu suojaisille paikoille, 

nivaatioihin eli lumenviipymiin, joista se sulaa muuta lumipeitettä myöhemmin vaikuttaen 

maaperän kosteuteen ja lämpötilaan sekä alueen kasvillisuuteen rajoittaen kasvukautta (Billings 

ja Bliss, 1959; Billings, 1973; Christiansen, 1998). Nivaatiot muodostuvat usein painaumiin, 

joihin lumi kasaantuu ympäröivää aluetta syvemmäksi.  
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Pitkän lumenpeittoajan sekä viileän ilman vuoksi tundra-alueen kasvillisuus on sopeutunut 

kylmiin olosuhteisiin ja lyhyeen kasvukauteen (Bliss, 1971; Niittynen ym., 2020). Billings ja 

Bliss (1959) tutkimuksessa todettiin, että alpiininen kasvillisuus aloitti kasvamisen lämpötilan 

ollessa jo hieman yli 0 ° C ja kasvun huippu oli noin kuukauden kasvun alkamisen jälkeen. Myös 

kukkiminen ja siementen leviäminen tapahtuivat kahden kuukauden kuluessa kasvamisen 

alkamisesta. Lumen sulamisen jälkeen kasvit kasvavat nopeasti ja saavuttavat kasvukautensa 

huipun jo ennen, kun suotuisat olosuhteet loppuvat (Bliss, 1971; Ernakovich ym., 2014). Nopea 

kasvaminen kasvukauden alussa vaikuttaa NEE:n tasapainoon ja voi muuttaa nopeasti alueen 

hiilen nieluksi lähteen sijaan (Cahoon ym., 2016). 

 

3 Tutkimusalue 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Saana-tunturilla Lapissa kesän 2019 aikana. Alue sijaitsee 

Pohjois-Suomessa käsivarren Lapissa lähellä Norjan rajaa (69°03´N 20°51E´). Tutkimuspisteet 

sijaitsevat Saana-tunturilla puurajan (600 mmpy) yläpuolella noin 2 km2 alueella (kuva 2) ja 

niiden korkeus merenpinnasta vaihtelee 660 m ja 1000 m välillä (Maanmittauslaitos, 2020). 

Kuva 2. Tutkimusalueen ja tutkimusalojen sijoittuminen alueella. Tutkimuspisteitä oli 14 eri nivaatiolla 

Saana-tunturilla ja jokaisella nivaatiolla oli kuusi tutkimuspistettä. Vasemmalla kuvassa näkyvät 

nivaatioiden sijainnit eri puolilla tunturia. 
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Alue on subarktista tundraa ja alueen keskilämpötila oli -1,9 °C ja keskisadanta 487 mm 

vuodessa vuosien 1981–2010 aikana (Pirinen ym., 2012). Vuonna 2019 heinäkuun 

keskilämpötila oli 11,6 °C ja elokuun keskilämpötila 11,2 °C, lämpötilat olivat hieman 

korkeammat kuin 1981-2010 keskiarvot (11,2 °C ja 9,6 °C) (Pirinen ym., 2012). Heinäkuun 

lämpötilat vaihtelivat huomattavasti korkeimpien päivälämpötilojen ollessa noin 25 °C (kuva 3). 

Heinäkuu oli hyvin vähäsateinen, sademäärä oli 21,9 mm ja elokuussa sademäärä nousi 71,9 

mm. Alueen ilmastoon vaikuttaa läheinen sijainti Skandien vuoristoon sekä Pohjanmereen, mutta 

alueen topografinen vaihtelu ja kasvillisuus vaikuttavat paikallisesti alueen mikroilmastoon (le 

Roux, Aalto ja Luoto, 2013). 

Alue on kasvillisuudeltaan oroarktista tundraa ja kasvillisuus koostuu arktis-alpiinisista sekä 

boreaalisista kasveista (Kauhanen, 2013). Puurajan yläpuolella kasvillisuus koostuu pääosin 

vaivaiskoivuista (Betula nana) ja pajuista (Salix spp.) sekä matalista varpukasveista, kuten 

variksenmarjasta (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), puolukasta (Vaccinium vitis-idaea) 

sekä liekovarpiosta (Cassiope tetragona) (Kauhanen, 2013; Virtanen ym., 2016; Happonen ym., 

2019). Tutkimuspisteet sijoittuivat monipuolisesti erilaisille ympäristöille eri puolille Saana-

tunturia sekä erilaisille kasvillisuustyypeille. 

 

Kuva 3. Erään tutkimuspisteen mikroilmastollinen vaihtelu tutkimuksen aikana, x-akselilla on vuoden 

päivät. Pisteet kuvaajassa osoittavat lämpötilamittauksia eri päivinä. Mittauskampanjat, eli eri 

mittausajankohdat on eroteltu väreillä kuvaajaan ja viiva osoittaa keskimääräistä lämpötilaa. 
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3.1 Tutkimusasetelma 

 

Tutkimusalueelta selvitettiin lumen kasautumista ilmakuvien ja korkeusmallin avulla keväällä 

2019. Kesäkuun lopussa valittiin alustavat tutkimuspisteet nivaatiopaikkoihin, joissa oli vielä 

lunta. Muodostelmat valittiin tutkimusasetelmaan, koska ne luovat luonnollista kosteutta ja 

kasvukautta rajoittavan ympäristön, jossa kasvukauden aikaisia muutoksia pystyy tutkimaan 

alusta alkaen. Lumen reuna kesäkuun lopussa merkattiin ja lumen reunalle tuli myöhemmin 

lopullisen tutkimusasetelman keskimmäinen piste. Heinäkuun alussa lopulliset 14 

tutkimuspistettä valittiin ja niille asetettiin kaulukset hiilidioksidimittauksia varten. Pisteille 

tehtiin kaksi kolmen tutkimuspisteen linjaa nivaation keskustasta ulospäin (kuva 4). Ylin 

tutkimuspiste tuli alueelle, joka oli lumen peitossa kesäkuun lopussa, keskimmäinen  aiemmin 

merkattuun kesäkuun lumen reunaan ja kolmas piste nivaation vaikutusalueen ulkopuolelle.  

 

 

Kuva 4. Tutkimusasetelma eräältä tutkimuspisteeltä Saanan pohjoisrinteeltä. Jokaiselle nivaatiolle 

tehtiin kaksi erillistä mittauslinjaa, joihin tuli kolme tutkimuspistettä. Ensimmäinen piste oli kesäkuun 

lopussa 2019 nivaation sisällä, toinen piste nivaation reunalla ja kolmas nivaation vaikutusalueen 

ulkopuolella.  
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4 Menetelmät 

 

Mittaukset tehtiin heinä- ja elokuun aikana 2019. Tutkimuspisteet mitattiin kolmena eri 

ajankohtana: ensimmäinen mittauskampanja sijoittui heinäkuun alkuun (5.7 – 13.7), toinen 

mittauskampanja heinäkuun puoliväliin (18.7 – 25.7) ja viimeinen elokuun alkuun (30.7 – 8.8). 

Mittauskampanjan kesto oli keskimäärin seitsemän päivää, mutta sääolosuhteiden vuoksi 

mittauskampanja saattoi pidentyä. Pisteet mitattiin aina samassa järjestyksessä, jolloin mittausten 

välissä oli 11–13 päivää. Elokuulle suunniteltu neljäs mittauskampanja jouduttiin perumaan sään 

muutoksen vuoksi. Tutkimus tehtiin useassa mittauskampanjassa, jotta kasvukauden muutokset 

sekä hiilidioksidivoissa että ympäristömuuttujissa saatiin katettua. 

 

4.1 Hiilidioksidimittaukset 

 

Hiilidioksidivuomittauksissa käytettiin sylinterin muotoista suljettua staattista kammiota (kuva 5) 

(Livingston ja Hutchinson, 1995; Pumpanen ym., 2004). Kammiomittausmenetelmä on laajasti 

käytetty menetelmä topografialtaan monipuolisella ja vaihtelevalla alueella, jossa pienelläkin 

mittakaavalla hiiidioksidivuot ja ympäristömuuttujat vaihtelevat (McGuire ym., 2012; Pavelka 

ym., 2018; Virkkala ym., 2018). Kammiossa oli kiinni hiilidioksidimittauspää (GMP343, 

Vaisala), joka mittasi infrapunalla hiilidioksidin konsentraation kammion sisältä miljoonasosina 

(ppm) viiden sekunnin välein (Livingston ja Hutchinson, 1995; Vaisala, 2021). Kammiossa oli 

myös lämpötila- ja kosteusmittarit (HM70, Vaisala), jotka mittasivat samoin intervallein 

kammion lämpötilaa sekä kosteutta. Kannettava mittalaite keräsi mitatun aineiston ja korjasi 

hiilidioksidipitoisuudet mitatun suhteellisen kosteuden sekä ohjelmoidun vallitsevan 

ilmanpaineen mukaan. Kammion yläosassa oli lisäksi pieni tuuletin ilman sekoittamiseen, jotta 

mitattava ilma olisi mahdollisimman homogeenista (Hutchinson ja Livingston, 2001). Ilman 

vuotamisen estämiseksi ja kammion tiivistämiseksi kammion päälle asetettiin tuulettimen akku 

mittauksen ajaksi (Hutchinson ja Livingston, 2001). 

Tutkimuspisteille asetettiin metalliset kaulukset vähintään neljä päivää ennen ensimmäistä 

mittausta asetuksen aiheuttamien häiriöiden minimoimiseksi hiilidioksidivoissa (Bahn ym., 

2009; Rochette, 2011). Kaulukset laitettiin 1–6 cm syvyyteen maanpinnalle ja ne tiivistettiin 
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ennen mittauksia tarvittaessa kvartsihiekalla mittausvirheen minimoimiseksi (Pumpanen ym., 

2004). Hiilidioksidikammio asetettiin mittauksen ajaksi kauluksen päälle vuotojen estämiseksi 

(Rochette, 2011; Pavelka ym., 2018). Yhden mittauksen kesto oli 90 sekuntia ja lyhyen 

mittausajan vuoksi läpinäkyvä kammio ei ehtinyt lämmetä liikaa mittauksen aikana (Pavelka 

ym., 2018). Mittauskäyrä tarkistettiin kannettavasta mittalaitteesta visuaalisesti. Tarvittaessa 

mittaus uusittiin, jos mittauskäyrässä huomattiin häiriöitä. 

Vuomittauksia otettiin useita samalla tutkimuspisteellä eri valoisuustasoissa sekä pimennetyllä 

kammiolla. Auringon säteilyä mitattiin PAR-mittarilla (MQ-200 Quantum), joka mittaa 

fotosynteettisesti aktiivista säteilyn määrää, joka ilmoitetaan muodossa μmol m-2 s-1 (PPFD). 

PAR-mittari asetettiin kammion eteen auringon puolelle. Vuomittauksia otettiin neljällä eri 

tasolla: ilman varjostusta (700 + μmol m-2 s-1 ) sekä kolmella varjostetulla tasolla (700 – 500, 

500 – 300, 300 – 150 μmol m-2 s-1). Kammiota sekä PAR-mittaria varjostettiin puiseen 

kehikkoon lisätyillä valkoisilla verkoilla, jotka suodattivat auringon säteilyä (kuva 5). Pimeisiin 

Kuva 5. Hiilidioksidimittauksiin käytetyt välineet. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on kammio (1.) 

asetettuna kauluksen (2.) päälle ja mittalaitteet, IRGA hiilidioksidianturi (3.), ilman lämpötila- ja 

kosteusmittari (4.), kannettava mittalaite (5.) sekä kammion tuulettimen akku (6.), joka asetettiin 

mittauksen ajaksi painoksi kammion päälle. Oikeanpuoleisessa kuvassa on varjostin (7.), jolla 

varjostettiin kammiota eri valotasojen mittauksien aikana sekä PAR-mittari (8.), joka mittaa 

fotosynteesiaktiivista auringon säteilyä. 
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mittauksiin (0 μmol m-2 s-1 ) kammion päälle asetettiin säteilyä heijastavaa alumiinifoliota, jotta 

kammio ei lämpenisi pimennyksen aikana ja vaikuttaisi mittaustulokseen (Pavelka ym., 2018). 

 

4.2 Ympäristömuuttujat 
 

Hiilidioksidivuomittausten lisäksi mittauspisteiltä kerättiin ympäristömuuttujia, joiden avulla 

selvitettiin olosuhteita ja niiden muutosta eri mittauskampanjoissa ja joita käytettiin 

mallinnuksessa hiilidioksidivoita selittävinä muuttujina. Jokaiselta tutkimuspisteeltä mitattiin 

maaperän lämpötila käsikäyttöisellä lämpömittarilla (Thermometer TD type T, VWR 

International, Radnor, Pennsylvania, USA). Maaperän kosteus mitattiin käsikäyttöisellä 

kosteusmittarilla (Field Scout TDR 3000, Spectrum Technologies, Inc., Brindgend, Wales, UK), 

joka ilmoitti maaperän kosteuden veden tilavuuspitoisuutena (VWC %). Molemmat mittaukset 

tehtiin 7 cm syvyydestä kolmesta eri pisteestä kauluksen välittömästä läheisyydestä häiritsemättä 

kauluksen sisällä olevaa maaperää ja näistä mittauksista laskettiin keskiarvo mallinnukseen 

(Pavelka ym., 2018; Kemppinen ym., 2019). Ilman lämpötilaa mitattiin kammion sisällä olevalla 

lämpötilamittarilla, joka mittasi lämpötilan mittauksien aikana viiden sekunnin välein. 

Mallinnuksessa käytettiin lämpötilojen keskiarvoja mittauksista. 

Jokaiselta tutkimuspisteeltä mitattiin kasvillisuuden keskikorkeus (cm) sekä otettiin kuva 50 cm 

korkeudesta, josta tutkittiin Canopeo-sovelluksen avulla vihreän pinta-alan suuruus kuvassa. 

Canopeo laskee kuvasta fraktionaalisen vihreän peittävyyden luokittelemalla pikselit RGB-

arvojen perusteella ja laskee kuvasta prosentuaalisen vihreän peittävyyden (Patrignani ja 

Ochsner, 2015). Kaikki ympäristömuuttujien mittaukset toistettiin jokaisella mittauskampanjalla 

hiilidioksidivuomittausten jälkeen. 

Mittauspisteiltä ja tutkimusalueelta kerättiin mittauskampanjoiden aikana jatkuvaa dataa ilman 

lämpötilasta, maaperän lämpötilasta sekä PAR-säteilystä. Maaperän ja ilman lämpötilaa mitattiin 

Ibutton lämpötilamittareilla (Thermochron iButton DS1921G ja DS1922L). Jokaiselle 

tutkimuspisteelle asetettiin maaperään iButton 7 cm syvyyteen, ensimmäiseen mittauslinjaan 

asetettiin mittari 10 cm korkeuteen maaperän yläpuolelle. Anturi oli kiinnitetty tankoon ja sen 

ympärillä oli ohuesta muovikalvosta tehty suoja, joka suojasi anturia suoralta auringon säteilyltä 
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sekä tuulelta. Lämpötila-anturit mittasivat lämpötilaa tunnin välein koko tutkimuksen ajan. 

Maaperän lämpötilat saatiin lopulta 53 tutkimuspisteeltä ja ilman lämpötilat 20 tutkimuspisteeltä. 

PAR-säteilyä mitattiin yhdellä WatchDog 2800 sääasemalla koko tutkimuksen ajan. Mittauslaite 

asetettiin kaikkien tutkimuspisteiden keskelle ja laite ohjelmoitiin tekemään mittauksia puolen 

tunnin välein. 

 

4.3 Hiilidioksidivoiden laskeminen 

 

Kampanja- ja tutkimuspistekohtaiset hiilidioksidin vuot laskettiin sovittamalla mittauksiin 

lineaarinen regressiomalli. Hiilidioksidin vuo (F) laskettiin Kulmala ym. (2004) mukaisesti: 

            𝐹 =  
∆𝐶

∆𝑡
 ×  

𝑀

𝑉𝑚𝑜𝑙
 ×  

𝑉𝑐

𝐴𝑐
      (2) 

∆C on ilmanpaine-, kosteus- ja lämpötilakorjattu hiilidioksidin muutos ja ∆t on muutos ajassa, M 

on hiilidioksidin moolimassa (44,01 g mol-1)  ja Vmol hiilidioksidin moolitilavuus (22,4 * 10-3 m3. 

Vc on kammion tilavuus ja Ac kammion pinta-ala. Tuloksena saatiin hiilidioksidin vuo muodossa 

mg CO2 m
-2 h-1, joka muunnettiin muotoon μmol m-2 s-1 jakamalla hiilidioksidin massa sen 

moolimassalla (Pavelka ym., 2018). 

Mittausten ja kampanjoiden vertailtavuuden vuoksi lasketut hiilidioksidivuot standardoitiin 

samaan valoisuustasoon. Keskiarvoinen PPFD tutkimuksen aikana oli 600 ja se on yleisesti 

käytetty tutkimuksissa, joten hiilidioksidivuot standardoitiin siihen. Vuoarvoihin sovitettiin 

epälineaarinen valovastemalli Cahoon ym., 2016 mukaisesti: 

           𝑁𝐸𝐸 = 𝐸𝑅𝑚𝑜𝑑 −  
𝐴𝑚𝑎𝑥 ×𝑃𝑃𝐹𝐷

𝑘 +𝑃𝑃𝐹𝐷
    (3) 

ERmod on ekosysteemirespiraatio, Amax on valosaturoitunut fotosynteesin taso (μmol CO2 m
-2 s-1),  

PPFD on fotosynteettisesti aktiivinen säteily (μmol m-2 s-1) ja keskisaturoitunut vakio (μmol m-2 

s-1). Ensimmäisestä kampanjasta hylättiin neljä, toisesta ja kolmannesta kaksi mittausta, joiden 

valovastekäyriä ei saatu sovitettua. Jatkomallinnuksessa käytettiin mallinnettuja ERmod sekä 

NEE-arvoja ja näiden erotuksesta saatua GPP-arvoa. Jatkossa NEE, GPP sekä ER ovat 

standardoituja voita, ellei toisin mainita.  



15 
 

4.4 Analyysi ja mallinnus 
 

Hiilidioksidivoita ja ympäristömuuttujia tarkasteltiin kampanjoittain aluksi visuaalisesti 

kuvaajien avulla sekä tarkastelemalla tärkeimpiä tilastollisia tunnuslukuja ja histogrammeja. 

Muuttujien multikollineaarisuutta tutkittiin korrelaatioiden avulla kampanjoittain (kuva 9 ja liite 

4). 

Ympäristömuuttujien ja hiilidioksidivoiden mittauskampanjoiden välisten erojen selvittämiseksi 

aineistolle tehtiin yksisuuntainen ANOVA. Testin avulla selvitettiin kampanjoiden välisiä eroja 

eri muuttujissa vertaamalla kampanjoiden sisäistä ja niiden välistä vaihtelua. 

Mittauskampanjoiden välisten erojen merkittävyydet selvitettiin Tukeyn testillä. Tukeyn HSD 

(honestly significant difference) testi vertaa kaikkien mahdollisten parien välisiä keskiarvoja ja 

huomioi ne, jos ne ovat kesihajontaa suurempia (Brown, 2005; Arndal ym., 2009)  

Aineistoa mallinnettiin kampanjakohtaisesti ja tutkittiin valittujen ympäristömuuttujien 

vaikutusta eri hiilidioksidivoihin. Tutkimuspisteet sijaitsivat 14 eri nivaatiolla ja niillä sijaitsevat 

tutkimuspisteet ovat lähellä toisiaan, joten mittaukset eivät ole täysin itsenäisiä (Forman ja 

Godron, 1981; Zuur ym, 2009). Tutkimusasetelman luoman tutkimuspisteiden klusteroitumisen 

vuoksi mallinnukseen valittiin lineaarinen sekamalli, joka ottaa sekamuuttujana huomioon 

nivaation, jolla tutkimuspisteet sijaitsevat (Zuur ym., 2009). Sekamallin oletuksena on 

normaalisti jakautunut aineisto, joten hiilidioksidivuomittauksille tehtiin logaritmimuutos 

luonnollisella logaritmilla (log(1+x)) (Zuur ym., 2009). ER:ssa oli huomattavasti negatiivisia 

arvoja, joten se muunnettiin positiiviseksi ennen logaritmimuutoksen tekemistä. 

Koska tutkielmassa halutaan tarkastella ympäristömuuttujien suhdetta ja niiden voimakkuutta 

selitettävään muuttujaan eri kasvukauden aikoina, malleista ei poistettu tekijöitä niiden 

merkitsevyyden perusteella vaan samat vastemuuttujat pidettiin kaikissa malleissa. Näin niiden 

välisiä suhteita selitettävään muuttujaan voidaan vertailla paremmin keskenään. Sekamallit 

sovitettiin aineistoon kampanjoittain eri hiilidioksidivoille. Mallien toimivuutta ja luotettavuutta 

tutkittiin mallin tilastollisilla tunnusluvuilla, kuten selitysarvoilla, keskivirheillä, 

kulmakertoimilla ja niiden merkitsevyyksillä, mallin residuaalien jakautumisen sekä aineiston 

havaintojen ja ennustuksien hajontakuvioiden avulla. Mallien selitysasteet on ilmoitettu kahdella 

eri arvolla: marginaalinen selityskyky (R2m) kuvaa selittävien tekijöiden selitysastetta mallissa, 



16 
 

kokonaisselityskyky (R2c) kuvaa selittävien muuttujien ja sekamuuttujien selityskykyä mallissa 

(Nakagawa, Schielzeth ja O’Hara, 2013). Mallien luottamusvälit on laskettu mallikohtaisesti 

bootstrap-menetelmällä, jossa malli sovitettiin 1000 kertaa aineiston otantaan ja  laskemalla 

näistä otannoista keskivirheet ja visualisoimalla ne sekamallin kanssa (Frances ja McCulloch, 

1990; Novkaniza, Notodiputro ja Sartano, 2018). Analyysit ja mallinnukset tehtiin R-ohjelmalla 

(R core Team 2020, versio 4.0.4) ja käytetyt paketit ovat liitteenä (liite 1). 

Karkea hiilibudjetti laskettiin NEE:lle, GPP:lle sekä ER:lle Fb alueelle laskettiin 

keskiarvoistamalla standardoidut hiilidioksidivuot kampanjoittain:  

               𝐹𝑏 = (
𝐹 𝑘×3600

106  × 12 𝑔/𝑚𝑜𝑙) × 24 ℎ    (4) 

Fk on keskiarvoistettu standardoitu ja kampanjakohtainen hiilivuo. Kertomalla se 3600:lla 

saadaan tuntikohtainen vuo ja jakamalla 106 muunnetaan mikromoolit mooleiksi. Tämä 

kerrotaan hiilen moolimassalla (12 g/mol). Hiilivuo on kerrottu 24:llä, jotta saadaan 

päiväkohtainen vuo muodossa g C m-2 d-1.  

 

 

5 Tulokset 

 

5.1 Ympäristömuuttujat 
 

Kasvukauden aikana mitatut ympäristömuuttujat vaihtelivat merkittävästi. Ympäristömuuttujien 

tärkeimmät tunnusluvut löytyvät liitteestä 2. Kasvillisuus kehittyi selkeästi kasvukauden 

edetessä. Ensimmäisen mittauskampanjan aikana keskimääräinen kasvillisuuden peittävyys oli 

11,9 %, (min. 0 % ja max. 57 %). Toiseen mittauskampanjaan kasvillisuuden peite oli noussut 

joillain pisteillä huomattavasti, keskimääräinen peittävyys oli 16,6 %, (min. 0 % ja max. 51%). 

Tukeyn testillä ensimmäisen ja toisen (p = 0,04) sekä ensimmäisen ja kolmannen 

mittauskampanjan (p = 0,007) erot olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta toisen ja kolmannen 

mittauskampanjan eivät olleet (liite 3). 
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Pienimmät kasvillisuuspeitteet olivat usein nivaation ensimmäisellä pisteellä, joilla lumen 

peittoaika oli pisin. Näillä pisteillä myös kasvillisuuden peittävyys nousi huomattavasti varsinkin 

ensimmäisen ja toisen mittauskampanjan välillä (kuva 7). Suurimmat kasvillisuuspeitteet olivat 

nivaatioiden viimeisillä pisteillä, varsinkin Saanan pohjoisrinteillä, joissa oli vaivaiskoivua. 

 

Ilman lämpötilan mittaukset ovat kammion sisäisiä lämpötiloja mittausten aikana. Ensimmäisen 

mittauskampanjan aikana keskimääräinen ilman lämpötila oli 17,6 °C mutta lämpötilat 

vaihtelivat huomattavasti 10,5 °C ja 26,7 °C välillä. Toisen mittauskampanjan aikana lämpötilat 

kohosivat edellisestä mittauskampanjasta, keskimäärin lämpötila oli 22,0 °C ja kampanjan 

Kampanja 1 

0,07 m-2 s-1 

Kampanja 3 

6,84 m-2 s-1 

Kampanja 2 

4,40 m-2 s-1 

Kuva 6. Ympäristömuuttujien vaihtelu kampanjoiden välillä. Kuvaajassa muuttujat on eritelty 

kampanjoittain ja palkin keskiviiva kertoo mittausten keskiarvon. Laatikoiden reunat kuvaavat 

aineiston 25 ja 75 persentiilejä ja viivojen päät aineiston 5 ja 95 persentiilejä ja maksimiarvoja. 

Viivojen päässä olevat pisteet ovat muista arvoista poikkeavia havaintoja. Kuvaajan alla ovat 

kampanjoiden välisten vaihteluiden merkitsevyydet p-arvoina eri ympäristömuuttujissa. 

Kuva 7. Erään tutkimuspisteen kehitys kampanjoiden välillä. Piste sijaitsee Saana-tunturin alarinteillä, 

noin 720 mmpy. Ensimmäisessa mittauskampanjassa kasvillisuuden peittävyys oli 4 %, toisessa 30 % ja 

kolmannessa 52 %. Kuvissa luvut ovat standardoimattomia NEE-vuoarvoja kyseiseltä mittauspisteeltä. 

p = 0,006 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 
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lämpötila oli korkeimmillaan 30,4 °C. Kolmas mittauskampanja oli kahta edellistä viileämpi: 

kampanjan keskimääräinen lämpötila oli 14,5 °C ja lämpötilat vaihtelivat 9,1 °C ja 22,5 °C 

välillä. Kaikkien mittauskampanjoiden väliset erot olivat tilastollisesti hyvin merkitseviä (liite 3). 

Mittauskampanjoiden aikana sää ja lämpötilat vaihtelivat useita asteita, mutta suurta eroa Saana-

tunturin laella olleiden ja pohjoisrinteiden alaosien tutkimuspisteiden välillä ei ollut.  

Maaperän kosteus laski tutkimuksen aikana kaikilla tutkimuspisteillä yhtä pistettä lukuun 

ottamatta. Erot mittauskampanjoiden välillä olivat tilastollisesti hyvin merkitseviä (liite 3). 

Ensimmäisen mittauskampanjan aikana maaperän kosteus oli keskimäärin 23,8 % (min. 8,2 % ja 

max. 42,6 %) Toisen kampanjan aikana keskiarvo pieneni ollen 19,5 % ja kosteuden 

vaihteluvälin pysyen suunnilleen samana kuin edellisessä kampanjassa. Kolmannessa 

kampanjassa maaperän kosteuden keskiarvo oli 14,6 % (min. 2,2 % ja max. 55,7 %). Ääriarvot 

maaperän kosteudessa johtuvat yhdestä mittauspisteestä Saanan pohjoisrinteellä. Pisteen 

läheisyydessä virtasi pieni uoma, jossa virtasi lumen sulamisvesiä korkeammalta tunturin 

rinteiltä. Puro kuitenkin oli kuivunut toiseen mittauskampanjaan mennessä, mutta sen vaikutus 

oli selkeästi vielä näkyvissä sekä toisessa että kolmannessa mittauskampanjassa. 

Maaperän lämpötila vaihteli ensimmäisen kampanjan aikana eri tutkimuspisteillä huomattavasti, 

keskimäärin lämpötila oli 9,8 °C. Lämpötila vaihteli huomattavasti korkeimman arvon ollessa 

16,4 °C ja matalimman 4,9 °C. Toiseen mittauskampanjaan maaperän lämpötilan keskiarvo 

nousi edelliseen verrattuna huomattavasti: keskimäärin lämpötila oli 12,9 °C (min. 6,4 °C ja 

max. 53,9 °C). Kolmanteen mittauskampanjaan maaperän lämpötila laski, keskimääräisen 

lämpötilan ollessa 9,7 °C (min. 6 °C ja max. 14,6 °C). Ensimmäisen ja toisen sekä toisen ja 

kolmannen mittauskampanjan erot olivat tilastollisesti hyvin merkitsevät (liite 3). 

 

 

5.2 Hiilidioksidivuot 
  

Hiilidioksidivuot vaihtelivat alueella eri kampanjoiden välillä huomattavasti ja erot olivat 

tilastollisesti merkitseviä tarkasteltuna Tukeyn testillä (liite 3). Tilastollisesti merkitsevimmät 

erot hiilidioksidivoissa olivat ensimmäisen ja toisen mittauskampanjan välillä (NEE p = 0,001; 

GPP p = 0,0006 ja ER p = 0,009), ekosysteemirespiraatiossa myös toisen ja kolmannen 
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kampanjan välillä oli tilastollisesti hyvin merkitsevä ero (p < 0,001). NEE:ssä ensimmäisen ja 

kolmannen mittauskampanjan välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,001), mutta GPP- ja 

ER-voissa merkitsevyys oli pienempi. NEE:ssä ja GPP:ssä toisen ja kolmannen 

mittauskampanjan välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Tässä osiossa tarkastelussa ovat 

mitatut hiilidioksidiarvot, joita ei ole standardoitu. ER-arvot on keskiarvoistettu pimeistä 

mittauksista ja GPP-arvot on laskettu NEE – ER.  

Nettoekosysteemivaihdon vaihtelu oli kampanjoiden välillä melko maltillista, mutta sen määrä 

nousi tasaisesti kasvukauden loppua kohti (kuva 8). Ensimmäisessä kampanjassa NEE:n 

keskiarvo oli 0,26 μmol m-2 s-1 , toisessa kampanjassa 0,68 μmol m-2 s-1  ja kolmannessa 1,14 

μmol m-2. Keskiarvoisesti NEE oli positiivinen eli hiilidioksidin nielu. Ensimmäisessä 

mittauskampanjassa NEE-arvot vaihtelivat huomattavasti negatiivisten ja positiivisten arvojen 

välillä. Toisessa mittauskampanjassa vaihtelu suureni varsinkin negatiivisissa arvoissa, 

kolmannessa vaihtelu tasaantui. Suuret negatiiviset arvot johtuivat ER-vuon vaihtelusta ja 

ääriarvoista. Kaikkien hiilidioksidivoiden tarkat standardoimattomat arvot ovat liitteessä 2. 

GPP:n vuot olivat ensimmäisessä mittauskampanjassa pieniä ja suuremmat vuot pysyivät pääosin 

samoissa tutkimuspisteissä koko tutkimuksen ajan. Keskimääräinen GPP:n määrä ensimmäisessä 

tutkimuskampanjassa oli 1,55 μmol m-2 s-1. Toiseen mittauskampanjaan GPP:n keskiarvo nousi 

2,5 μmol m-2 s-1 ja kolmannessa mittauskampanjassa keskiarvo oli hieman edellistä pienempi 

2,08 μmol m-2 s-1. Tilastollisesti merkitsevimmät erot olivat ensimmäisen ja toisen 

mittauskampanjan välillä (liite 3). 

Ensimmäisessä kampanjassa GPP:n arvojen hajonta oli suurta ja suurimmat mitatut vuot ovat 

14,12 μmol m-2 s-1 ja pienimmät hieman negatiivisia -0,64 μmol m-2 s-1. Toisessa 

mittauskampanjassa vaihteluväli oli suurempi edelliseen mittauskampanjaan verrattuna ja 

kolmannessa mittauskampanjassa vaihteluväli tasoittui hieman (kuva 8). Suurimmat mitatut 

arvot olivat usein tutkimusasetelman kolmansilla pisteillä, jossa ympäristömuuttujien vaihtelu oli 

pienempää. Negatiiviset arvot kuvaavat hiilidioksidin vuota ekosysteemistä ilmakehään. 

Standardoimattomissa arvoissa negatiiviset arvot voivat johtua GPP:n vuon laskutavasta, joka ei 

välttämättä vastaa täysin todellisuutta. 
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ER vaihteli huomattavimmin eri kampanjoiden välillä ja erot ensimmäisen ja toisen sekä toisen 

ja kolmannen kampanjan välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Ensimmäisessä 

mittauskampanjassa keskimääräinen ER oli 1,30 μmol m-2 s-1, toisessa kampanjassa vuon 

keskimääräinen arvo kohosi hieman 1,83 μmol m-2 s-1. Kolmannessa mittauskampanjassa 

keskimääräinen ER oli huomattavasti edellisiä pienempi 0,94 μmol m-2 s-1. 

Ensimmäisessä kampanjassa ER:n vaihteluväli oli melko suurta: -0,01 μmol m-2 s-1 - 5,36 μmol 

m-2 s-1. Seuraavissa kampanjoissa vaihteluväli pysyi samana. ER-mittauksissa oli kaikissa 

kampanjoissa muista huomattavasti poikkeavia arvoja, varsinkin kolmannessa 

mittauskampanjassa, joka aiheutti huomattavia vaihteluvälejä arvoihin. Mittauksen ääripäät 

pysyivät läpi mittauskampanjoiden pääosin samana. 

 

Kuva 8. Hiilidioksidivoiden vaihtelu kampanjoiden välillä muodossa μmol/m2/s. Vuot eivät ole 

standardisoituja vaan mitattuja havaintoja. NEE on mitattu vuo, ER on keskiarvo pimeistä 

mittauksista ja GPP on erotettu NEE:stä vähentämällä keskiarvoinen ER. NEE ja GPP:n 

positiivinen arvo tarkoittaa hiilidioksidin virtausta ilmakehästä ekosysteemiin. ER:n 

positiivinen arvo ilmoittaa hiilidioksidin virtauksen ekosysteemistä ilmakehään. 

Kuvaajassa vuot on eritelty kampanjoittain ja palkin keskiviiva kertoo mittausten keskiarvon. 

Laatikoiden reunat kuvaavat aineiston 25 ja 75 persentiilejä ja viivojen päät 5 ja 95 

persentiilejä. Viivojen päässä olevat pisteet ovat muista arvoista poikkeavia. 
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5.3 Muuttujien välinen korrelaatio 
 

Kaikissa kampanjoissa hiilidioksidivuot korreloivat vahvasti toistensa kanssa, viimeisessä 

mittauskampanjassa ER:n ja NEE:n välinen korrelaatio on pienempi, mutta kaikki korrelaatiot 

ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (liite 4). Kasvillisuuden peittävyys korreloi kaikissa 

mittauskampanjoissa >|0,8|, paitsi viimeisessä ER:n ja kasvillisuuden korrelaatio oli -0,56. Ilman 

lämpötila, maaperän kosteuden ja lämpötila korreloivat heikosti hiilidioksidivoiden kanssa 

(>|0,5|). 

Ympäristömuuttujien väliset korrelaatiot olivat heikkoja. Suurimmat korrelaatiot (Pearson) 

ympäristömuuttujien kesken olivat ilman ja maaperän lämpötiloilla (0,42, 0,49 ja 0,39) ja 

korrelaatiot olivat myös erittäin merkitseviä kaikissa kampanjoissa. Ensimmäisessä ja toisessa 

mittauskampanjassa myös maaperän kosteuden ja lämpötilan välillä oli korrelaatio, mutta se 

heikkeni kolmannessa mittauskampanjassa (-0,29, -0,34 ja -0,13). Ilman lämpötila korreloi 

maaperän kosteuden kanssa vaihtelevasti eri kampanjoissa voimistuen kasvukauden loppua kohti 

(-0,20, -0,34 ja -0,33). Kasvillisuuden ja maaperän lämpötilan korrelaatiot myös vaihtelivat 

hieman kampanjoittain (-0,34, -0,24 ja -0,32). Kasvillisuuden vahva korrelaatio ilman 

lämpötilaan laski toiseen mittauskampanjaan ja kolmannessa mittauskampanjassa oli miltei 

olematon (0,38, 0,15 ja 0,031). 

Ympäristömuuttujien, kasvillisuuden peittävyyden, ilman lämpötilan, maaperän kosteuden ja 

lämpötilan keskinäiset korrelaatiot olivat > |0,5|, joten muuttujien väliset korrelaatiot eivät 

vaikuta mallinnuksen tuloksiin (kuva 9 ja liite 4) (Dorrman, 2013). Korrelaatioiden perusteella 

ympäristömuuttujillla on ajallisesti vaihtelevia vuorovaikutuksia.  
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5.4 Hiilidioksidivoihin vaikuttavat tekijät 
 

Hiilidioksidivuon suuruuteen vaikuttavat tärkeimmät ja tilastollisesti merkitsevät tekijät 

vaihtelivat eri kampanjoissa. Ensimmäisessä mittauskampanjassa nettoekosysteemivaihtoa 

selittivät parhaiten kasvillisuuden peittävyys (p > 0,001), ilman lämpötila (p = 0,003) sekä 

maaperän kosteus (p = 0,01) (taulukko 1). Kasvillisuuden peittävyys oli tärkein ja tilastollisesti 

merkitsevin tekijä. Toisessa mittauskampanjassa tärkeimmät selittävät tekijät olivat 

kasvillisuuden peittävyys ja ilman lämpötila (p > 0,001) sekä maaperän lämpötila. Kolmannessa 

mittauskampanjassa selittäviä tekijöitä olivat kasvillisuuden peittävyys sekä ilman lämpötila. 

Malli selitti huomattavan määrän NEE:n vaihtelusta eri kampanjoissa (R2c/R2m = 1. 0,64/0,74; 

2. 0,69/0,76 ja 3. 0,68/0,76) 

Kuva 9. Kampanjan 1 hiilidioksidivoiden ja ympäristömuuttujien väliset korrelaatiot, tilastolliset 

merkittävyydet sekä histogrammit. Vasemmalla puolella numerot esittävät muuttujien välisiä 

korrelaatioita (Pearson) ja tähdet tilastollisia merkitsevyyksiä  ( *** < 0.001, ** < 0.01, * < 0.05). 

Oikealla alhaalla muuttujien väliset hajontakuviot. Hiilidioksidivuot ja kasvillisuuden peitto olivat 

gamma-jakautuneita kaikissa kampanjoissa. 
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  NEE     GPP     ER     

Kampanja 1 2 3 1  2  3  1  2  3 

R2M 0.64 0.69 0.68 0.82 0.76 0.72 0.77 0.73 0.51 

R2C 0.74 0.76 0.76 0.83 0.79 0.80 0.80 0.77 0.55 

Kasvillisuuden 

peittävyys % 

*** 

0.0368 

*** 

0.0357 

*** 

0.0326 

*** 

0.0344 

*** 

0.0367 

*** 

0.0326 

*** 

0.0196 

*** 

0.0212 

*** 

0.0155 

Ilman 

lämpötila °C 

**  

-0.0629 

***  

-0.0804 

***   

-0.0782 0.0127 -0.0209 -0.0289 

*** 

0.0427 

*** 

0.0470 

** 

0.0459 

Maaperän 

kosteus VWC 

% 

* 

 -0.0096 -0.0021 0.0014 0.0017 0.0035 

* 

 0.1 

** 

 0.0067 

* 

 0.0057 

*** 

0.0112 

Maaperän 

lämpötila °C 0.0228 

* 

 0.0437 0.0377 0.0077 0.0176 0.0203 -0.0101 

**  

-0.0325 -0.0085 

 

Kasvillisuuden peittävyys pysyi tärkeimpänä selittävänä tekijänä koko tutkimuksen ajan, mutta 

muiden tekijöiden merkittävyys vaihteli kampanjoittain (taulukko 1). Kasvillisuuden 

peittävyyden kasvaessa NEE-vuo kasvoi kaikissa kampanjoissa, ensimmäisessä (0,0368) ja 

toisessa (0,0357) mittauskampanjassa kasvillisuuden peiton vaste oli hieman voimakkaampi kuin 

toisessa mittauskampanjassa (0,0326). Ilman lämpötilan vaste nettoekosysteemivaihtoon oli 

negatiivinen eli lämpötilan noustessa hiilidioksidivuo pienenee. Vaste oli kaikissa kampanjoissa 

heikosti negatiivinen ja vasteen voimakkuus sekä tilastollinen merkitsevyys vaihtelivat eri 

mittauskampanjoissa (1. -0, 629; 2. -0,0804 ja 3. -0,0782) (taulukko 10). Maaperän kosteuden 

vaikutus oli ensimmäisen ja toisen mittauskampanjan aikana negatiivinen eli hiilidioksidivuo 

pieneni maaperän kosteuden kasvaessa. Kolmannessa mittauskampanjassa vaste muuttui 

positiiviseksi (0,0014) eli loppukesästä maaperän kosteuden kasvu myös kasvatti NEE-vuota 

ekosysteemistä. Maaperän lämpötilan vaste oli kaikissa mittauskampanjoissa positiivinen, 

Taulukko 1. Sekamallien vastemuuttujien kulmakertoimet ja niiden merkitsevyydet tähdillä eri 

kampanjoissa NEE:ssa, GPP:ssa sekä ER:ssa. Tilastollisesti erittäin merkitsevät (***, p ≤ 0,001) 

tummimmalla pohjalla, tilastollisesti merkitsevät (**, p ≥ 0,01) vaaleammalla pohjalla sekä tilastollisesti 

melkein merkitsevät (* p ≥ 0,05) vaaleimmalla harmaalla korostettuna. Valkoisella pohjalla olevat 

muuttujat eivät olleet mallissa tilastollisesti merkitseviä. Mallin R2m kertoo selittävien muuttujien 

vaikutuksen selitettävään tekijään, R2c ottaa huomioon myös sekamuuttujan, eli tässä tapauksessa 

nivaation, vaikutuksen. 
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toisessa ja kolmannessa mittauskampanjassa vaste oli pienempi, toisessa mittauskampanjassa 

edellisiin verrattuna vahvempi. 

Primaarituotantoa selitti parhaiten kasvillisuuden peittävyys kaikissa mittauskampanjoissa 

(taulukko 1). Muut selittävät muuttujat eivät olleet tilastollisesti merkitseviä vuon selittävinä, 

paitsi toisessa mittauskampanjassa maaperän kosteus oli merkitsevä (p = 0,02).  

Kasvillisuuden peittävyyden vaste GPP-vuohon oli kaikissa kampanjoissa positiivinen eli 

kasvillisuuden peittävyyden kasvaessa myös GPP kasvoi. Ilman lämpötilan vaste oli heikosti 

positiivinen ensimmäisessä kampanjassa, kun taas toisessa ja kolmannessa heikosti negatiivinen 

(1. 0,0127; 2. -0,0209 ja 3. -0,0289). Maaperän kosteuden vaste GPP-vuohon on ensimmäisessä 

ja toisessa kampanjassa heikosti positiivinen, kolmannessa kampanjassa vaste on vahvempi. 

Maaperän lämpötilan vaste on hyvin pieni kaikissa kampanjoissa (taulukko 10). Malli selitti 

kuitenkin hyvin paljon GPP:n vaihtelua eri kampanjoissa (R2c/R2m = 1. 0,82/0,83; 2. 0,76/0,79 

ja 3. 0,72/0,80) 

Ekosysteemirespiraation selittävät muuttujat vaihtelivat eniten kampanjoiden välillä. 

Ensimmäisessä kampanjassa kasvillisuuden peittävyys ja ilman lämpötila olivat erittäin 

merkitseviä (p > 0,001) ja maaperän kosteus merkitsevä (p = 0,001). Toisessa 

mittauskampanjassa kasvillisuuden peittävyys ja ilman lämpötila olivat erittäin merkitseviä (p > 

0,001), maaperän lämpötila merkitsevä (p = 0,005) ja maaperän kosteus melkein merkitsevä (p = 

0,01). Kolmannessa mittauskampanjassa kasvillisuuden peittävyys ja maaperän kosteus olivat 

erittäin merkitseviä (p > 0,001) ja ilman lämpötila merkitsevä tekijä (p = 0,005). 

Selittävien muuttujien vasteiden voimakkuus myös vaihteli mittauskampanjoissa eniten. 

Kasvillisuuden peittävyyden vaste oli kaikissa kampanjoissa positiivinen ja miltei 

samankaltainen ollen ensimmäisessä mittauskampanjassa hieman vahvempi kuin kahdessa 

seuraavassa (1. 0,0196; 2. 0,0212 ja 3. 0,0155). Ilman lämpötilan vaste pysyi kaikissa 

kampanjoissa samana eli lämpötilan kasvaessa ekosysteemirespiraation määrä kasvoi. Maaperän 

kosteuden vaste oli ensimmäisessä ja toisessa mittauskampanjassa heikosti positiivinen, mutta 

vahvempi kolmannessa mittauskampanjassa. Maaperän lämpötilan vaste oli kaikissa 

kampanjoissa negatiivinen eli lämpötilan kasvaessa hiilidioksidia vapautui vähemmän 

ilmakehään. Mallit selittivät ER vaihtelua kampanjoittain hyvin (R2c/R2m = 1. 0,77/0,80; 2. 

0,73/0,77 ja 3. 0,51/0,55).  
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5.5 Hiilibudjetti 
 

Alueen laskennallinen hiilibudjetti vaihteli kasvukauden aikana huomattavasti. Päivittäiset 

hiilidioksidin vuot on kerrottu 14 päivällä, joka kuvastaa kahden mittauskampanjan väliä. Tarkat 

lasketut arvot eri hiilidioksidivoille kampanjoittain löytyvät liitteestä 5. Ensimmäisen 

mittauskampanjan aikana GPP oli 31,7 g C m-2 14 d-1. Toisessa mittauskampanjassa 

primaarituotanto kohosi huomattavasti, 51 g C m-2 14 d-1, ja laski hieman kolmanteen 

mittauskampanjaan, 43,7 g C m-2 14 d-1 (kuva 10 ja liite 5). Ekosysteemirespiraation osuus 

noudatti samankaltaista trendiä: ensimmäisessä mittauskampanjassa ER oli  -18,9 g C m-2 14 d-1, 

toisessa mittauskampanjassa sen osuus kasvoi hieman -26,7 g C m-2 14 d-1. Kolmannessa 

mittauskampanjassa ekosysteemirespiraation määrä vähenee huomattavasti, -13,7 g C m-2 14 d-1 .  

Nettoekosysteemivaihto kasvoi kasvukauden loppua kohti, ensimmäisessä kampanjassa 

primaarituotannon ja ekosysteemirespiraation suhde oli melko tasainen ja NEE on 12,9 g C m-2 

14 d-1 . Toisessa mittauskampanjassa GPP oli huomattavasi ER:ta suurempi, joten 

nettoekosysteemivaihto oli 24,4 g C m-2 14 d-1 . Vaikka primaarituotanto ja 

ekosysteemirespiraatio pienenevät kolmanteen kampanjaan, ekosysteemirespiraation 

C
 g

 m
-2

 1
4

 d
-1

 

Kampanja 

Kuva 10. Tutkimusalueen karkea hiilibudjetti kahdelle viikolle kampanjoittain. Kampanjat on eroteltu 

katkoviivoin ja ekosysteemirespiraatio on negatiivisena arvona. Budjetti on laskettu PAR 600 m-2 s-1 

standardoiduista hiilidioksidivuoarvoista, muunnettu ja kerrottu kattamaan 14 päivän osuus, joten se ei 

ota huomioon Auringon valotasojen vaihteluita. 
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pieneneminen oli huomattavampaa, joten nettoekosysteemivaihto kasvoi kolmannessa 

kampanjassa ollen 30 g C m-2 14 d-1 . 

 

6 Tulosten tarkastelu 
 

6.1 Hiilidioksidivoiden vaihtelu 
 

Kerätyssä aineistossa hiilidioksidivoiden vaihtelu oli melko suurta varsinkin NEE- ja GPP-voissa 

vaikka tutkimuksessa mitatut vuoarvot olivat matalia (Shaver ym., 2007;  Sørensen ym., 2018). 

Kampanjakohtaiset suuret vaihtelut aineistossa selittyvät tutkimuspisteiden erilaisilla 

ympäristömuuttujilla ja olosuhteilla. Nivaatioiden ensimmäiset pisteet olivat ensimmäisen 

mittauskampanjan aikana pääosin hyvin karuja ja niissä ei ollut kasvillisuutta. Myös Saanan 

huipulla olevat tutkimuspisteet olivat läpi mittauskampanjoiden hyvin karuja. Nivaatioiden 

kolmannet pisteet pysyivät melko muuttumattomina kaikissa mittauskampanjoissa ja näissä 

kasvukauden aikainen vaihtelu oli huomattavasti maltillisempaa. Monella tutkimuspisteellä 

kolmannella pisteellä oli puuvartisia kasveja, joiden primaarituotanto on korkeampaa kuin 

ruohovartisilla pisteillä (Cahoon ym., 2012; Strimbeck ym., 2019). Samoilla tutkimuspisteillä 

myös ekosysteemirespiraatio oli vähäisempää (Cahoon ym., 2012), varsinkin maaperän 

lämpötilan ollessa alhaisempi (Cahoon ym., 2016).  

Hiilidioksidivoiden vaihtelu oli merkittävää varsinkin ensimmäisen ja toisen mittauskampanjan 

välillä (liite 3), mikä voi selittyä ympäristömuuttujien, varsinkin kasvillisuuden, suurella 

muutoksella ensimmäisen ja toisen mittauskampanjan välissä (Cannone ym., 2019). 

Primaarituotannon sekä ekosysteemirespiraation huiput olivat toisen mittauskampanjan aikoihin 

heinäkuun puolessavälissä. Myös ympäristömuuttujat, maaperän kosteutta lukuun ottamatta, 

vaihtelevat samassa suhteessa hiilidioksidivoiden kanssa (McGuire ym., 2009; Niu ym., 2012). 

Yhdellä tutkimuspisteellä NEE oli negatiivinen koko tutkimuksen ajan eli piste oli hiilen lähde. 

Ensimmäisessä mittauskampanjassa 8 pistettä olivat hiilen lähteitä, mutta muuttuivat yhtä lukuun 

ottamatta toiseen mittauskampanjaan hiilinieluiksi. Pisteillä oli hyvin vähän tai ei ollenkaan 

kasvillisuutta. Suurin osa pisteistä kuitenkin oli hiilinieluja eli ne sitoivat enemmän hiilidioksidia 

ekosysteemiin, ja sidonta oli suurempaa kasvukauden loppua kohti. NEE:n vaihtelu kasvukauden 
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aikana on huomattu useissa tutkimuksissa ja kasvukauden aikana NEE-vuon on todettu olevan 

pienempi kasvukauden aikana kuin kasvukauden loppuvaiheen alussa (Hobbie ja Chapin, 1998; 

Nobrega ja Grogan, 2008; Cannone ym., 2019). Tässä tutkimuksessa, kuten muissakin 

tutkimuksissa on todettu, kasvukauden aikana GPP:n ja ER:n erot ovat usein pienempiä, mikä 

johtaa pienempään NEE-vuohon (Nobrega ja Grogan, 2008). NEE:n nouseminen kolmannessa 

mittauskampanjassa johtuu ER:n huomattavasta pienenemisestä kasvukauden loppua kohti. 

Aivan kasvukauden lopussa NEE pienee myös GPP:n laskiessa auringon säteilyn vähentyessä 

(Nobrega ja Grogan, 2008; Cannone ym., 2019). Tätä ei huomattu tässä tutkimuksessa 

todennäköisesti kasvukauden lopun mittauskampanjan puutteesta. 

GPP vaihteli kasvukauden eri aikoina huipun ollessa toisen mittauskampanjan aikoihin ja  

kolmanteen mittauskampanjaan mennessä primaarituotanto oli jo heikompaa (Arndal ym., 2009; 

Nobrega ja Grogan, 2008). Kasvukauden alussa GPP vuo oli pienempi, jolloin kasvillisuus oli 

useilla tutkimuspisteillä vähäistä ja kasvoi huomattavasti toiseen mittauskampanjaan, jossa 

kasvillisuus oli kehittynyt useilla pisteillä huomattavasti pidemmälle. Korkeimpien GPP-voiden 

tutkimuspisteet pysyivät läpi tutkimuksen samoina ja ne olivat pääosin nivaation ulkopuolisia 

pisteitä.  Primaarituotannon tärkein selittävä tekijä on kasvillisuus, joten sen muutos 

mittauskampanjoiden välillä on merkittävä selittävä tekijä hiilidioksidivoiden muutokseen eri 

mittauskampanjoissa. Myös PAR-arvojen on todettu vaikuttavan huomattavasti kasvukauden 

lopussa GPP-vuon pienenemiseen (Hobbie ja Chapin, 1998; Cannone ym., 2019), mikä näkyy 

standardoimattomissa GPP-voissa niiden pienenemisenä elokuun alussa. 

ER vaihteli huomattavasti tutkimuksen aikana. Ensimmäisessä mittauskampanjassa ER oli 

keskimäärin korkeampi kuin kasvukauden loppuvaiheessa. Suurempi ER-vuo kasvukauden 

alussa voi selittyä korkeammalla heterotrofisen respiraation määrällä lumen sulamisen ja 

aikaisen maan lämpenemisen vuoksi (Nobrega ja Grogan, 2008; Ravn, Elberling ja Michelsen, 

2019). ER-vuo laski huomattavasti kolmannessa mittauskampanjassa, kuten muissakin 

tutkimuksissa on todettu (Cannone ym., 2019; Ravn, Elberling ja Michelsen, 2019). Ilman ja 

maaperän lämpötila laski huomattavasti kolmannessa mittauskampanjassa ja öisin maaperän 

lämpötila laski kylmimmillään noin 4 °C ja ilman lämpötila lähelle 0 °C. Maaperän ja ilman 

jäähtyminen vaikuttaa maaperän mikrobitoimintaan negatiivisesti (Mikan, Schimel ja Doyle, 

2002) ja pienentää ER:n määrää (Cannone ym., 2019). 
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6.2 Hiilidioksidivoihin vaikuttavat tekijät 
 

Tutkimuksessa hiilidioksidivoihin vaikuttavien tekijöiden vasteet eivät pääosin ole kovin 

voimakkaita kasvillisuuden vastetta lukuun ottamatta, mutta niissä näkyy eroavaisuuksia niin 

voiden kuin kasvukauden aikojen välillä. Kahdessa selittävässä tekijässä myös vasteen suunta 

muuttui mittauskampanjoiden välillä: maaperän kosteuden vaikutus NEE-vuohon muuttui 

viimeisessä mittauskampanjassa positiiviseksi ja ilman lämpötilan vaste GPP-vuohon muuttui 

toisessa ja kolmannessa kampanjassa negatiiviseksi. 

 

6.2.1 Kasvillisuus 

 

Kasvillisuus osoittautui tutkimuksessa kaikissa hiilidioksidin voissa tärkeäksi muuttujaksi (p < 

0,001) ja vasteen voimakkuus kaikissa voissa pysyi miltei samana kasvukauden eri aikoina. 

Suurimmat erot kasvillisuuden vasteessa on varsinkin ensimmäisen ja toisen mittauskampanjan 

välillä kaikissa hiilidioksidivoissa. Varsinkin primaarituotannon määrä vaihteli huomattavasti 

ensimmäisen ja toisen mittauskampanjan välillä, jolloin myös kasvillisuudessa oli selkein 

muutos. Muissa tutkimuksissa on käytetty kasvillisuuden mittarina kasvillisuuden peittävyyden 

lisäksi esimerkiksi biomassaa, funktionaalisia kasviryhmiä sekä kasvillisuusindeksejä kuten 

NDVI (normalized vegetation index) sekä lehtipinta-alaa (leaf area index, LAI) (Shaver ym., 

1998; Boelmann ym., 2003; Strimbeck ym., 2018; Atkinson ym., 2020; Skeeter ym., 2020). 

Varsinkin biomassaa sekä kasvillisuusindeksejä on käytetty runsaasti hiilidioksidivoiden 

selittämiseen, kasviryhmiä on käytetty varsinkin alueiden väliseen vertailuun (Chapin ym., 1995; 

Street ym., 2007; Atkinson ym., 2020). Tässä tutkimuksessa käytettyä Canopeon avulla laskettua 

kuvan fraktionaalista vihreää pinta-alaa ei voida suoraan verrata lehtipinta-alaan, mutta pienillä 

LAI-arvoilla vihreän pinta-alan arvot ovat samankaltaisia (Nielsen, Miceli-Garcia ja Lyon, 2012; 

Patrignani ja Ochsner, 2015). Myös erilaisten kasviryhmien vaikutusta hiilidioksidivoihin on 

tutkittu paljon. Ruohovartisilla kasveilla on todettu suurin vaikutus NEE-vuohon varsinkin 

niittymäisillä alueilla ja aina vihreillä nummimaisilla varpukasvivaltaisilla alueilla (Strimbeck 

ym., 2018). 
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Kasvillisuus selitti vahvasti NEE:n vaihteluita aineistossa jokaisessa mittauskampanjassa. 

Tutkimuksessa kasvillisuuden vaste NEE-vuohon oli hieman suurempi ensimmäisessä 

mittauskampanjassa ja laski hieman toiseen sekä kolmanteen mittauskampanjaan. Vasteen 

voimakkuus oli yllättävän pieni sekä NEE- että GPP-vuossa vaikka mallin selityskyky pysyy 

hyvänä. Tämä voi johtua esimerkiksi muiden selittävien tekijöiden, kuten ilman lämpötilan sekä 

ER:n selittävien tekijöiden voimakkuudesta sekä ei-merkitsevien muuttujien vaikutuksesta 

mallissa. 

Kasvillisuuden vaikutus ja sen voimakkuus nettoekosysteemivaihtoon vaihtelee kasvillisuuden 

huippuaikana, varsinkin LAI:n on todettu olevan vahva selittävä tekijä NEE-vuolle (Boelmann 

ym., 2003; Lund ym., 2010; Mbufong ym., 2014), mutta tässä tutkimuksessa vasteen 

voimakkuudessa ei huomattu huippuaikana eroja. Kasvukauden alussa ja lopussa kasvillisuuden 

vasteen voimakkuus usein pienenee huomattavasti (Cannone ym., 2019). Kasvillisuuden suurin 

muutos ja kasvukauden huippu sijoittuivat toisen mittauskampanjan aikoihin, jolloin 

kasvillisuuden aktiivisuus ja fotosynteesi olivat huipussaan (Cannone ym., 2019), mikä voisi 

vaikuttaa kasvillisuuden vasteen voimistumiseen kasvukauden keskellä ja hiipumiseen loppua 

kohti. 

Kasvillisuuden vaste GPP-vuohon pysyi kaikissa mittauskampanjoissa miltei samana ja 

tilastollisesti erittäin merkitsevänä (p < 0,001). Vasteessa on pieni voimistuminen toisessa 

mittauskampanjassa, joka voi johtua kasvillisuuden peiton runsastumisesta toiseen 

mittauskampanjaan mennessä sekä ilman lämpötilojen nousemisen vaikutuksesta kasvillisuuteen 

(Hobbie ja Chapin, 1998; Cannone ym., 2019). Eri kasvillisuusmuuttujien, kuten 

kasvillisuusindeksien ja biomassan on todettu selittävän hyvin GPP:n vaihtelua varsinkin 

kasvukauden huippuaikaan (Boelmann ym., 2003; Strimbeck ym., 2018; Sørensen ym., 2019; 

Atkinson ym., 2020; Sundqvist ym., 2020). Puuvartisvaltaisilla alueilla puuvartisten kasvien 

vaste GPP-vuohon on huomattava, vaikka biomassasta vain pieni osa on näiden kasvien lehtiä 

(Cahoon ym., 2012: Strimbeck ym., 2018). Tutkimuksessa oli useita nivaation ulkopuolisia 

pisteitä, jossa oli valtakasvina vaivaiskoivua, kaikissa näissä GPP-vuot ovat korkeita ja ne 

pysyvät korkeina läpi mittauskampanjoiden. 

Kasvillisuus oli myös ER-vuolle tärkeä selittävä tekijä (p < 0,001) kaikissa mittauskampanjoissa 

ja vasteen voimakkuus vaihteli kampanjoittain. Toisessa mittauskampanjassa vaste oli muita 
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voimakkaampi ja kolmannessa vaste oli heikompi kuin muissa mittauskampanjoissa. Vasteet 

olivat heikompia kuin NEE- ja GPP-voissa. Ekosysteemirespiraation koostuminen 

heterotrofisesta ja autotrofisesta respiraatiosta vaikuttaa kasvillisuuden vasteeseen. Noin puolet 

respiraatiosta on heterotrofista, mutta näiden kahden suhde voi vaihdella kasvukauden aikana 

(Nobrega ja Grogan, 2008; Strimbeck ym, 2018). ER-vuon kasvillisuuden vastetta voi selittää 

autotrofisen, eli kasvinosien, hengityksen määrän vaihtelulla niin kasvillisuustyypeittäin kuin 

kasvukauden aikana. Autotrofisessa respiraatiossa on usein suuremmat vaihtelut kasvukauden 

aikana kuin heterotrofisessa respiraatiossa (Norbrega ja Grogan, 2008). 

Tässä tutkimuksessa havaittu ER-vuon kasvu sekä kasvillisuuden vasteen nouseminen toisessa 

mittauskampanjassa on linjassa Cannone ym. (2019) tulosten kanssa. Kasvillisuuden vasteen 

nousu voi johtua kasvillisuuden peittävyyden ja määrän lisääntymisestä toiseen 

mittauskampanjaan mennessä, kuten NEE- ja GPP-vuon kohdalla, sekä maaperän lämpötilan 

noususta (Cannone ym., 2019). Kasvillisuudella ja ER:lla oli myös vahva korrelaatio 

kasvukauden alussa, joka pieneni kolmanteen mittauskampanjaan mennessä huomattavasti. 

Kasvillisuuden vasteen kasvu ja kasvukauden alun vahva korrelaatio voisi viitata varsinkin 

autotrofisen respiraation suurempaan osuuteen kasvukauden alkupuolella (Dagg ja Lafleur, 

2011). Toisaalta Boelman, ym. (2003) tutkimuksessa suuremman biomassan määrän ehdotettiin 

vaikuttavan heterotrofisen respiraation lisääntymiseen suuremman karikkeen tuotannon johdosta. 

Koska tässä tutkimuksessa ei ole mitattu erikseen maaperän ja kasvillisuuden respiraatiota, ei 

voida tarkasti selvittää, mikä vaikutti kasvillisuuden vasteen ja ER-vuon kohoamiseen. 

Kolmannen mittauskampanjan kasvillisuuden vasteen pienenemisen syynä voi olla varsinkin 

maaperän kosteuden vasteen kasvaminen edellisistä mittauskampanjoista.   

 

 

6.2.2 Ilman lämpötila  

 

Ilman lämpötilan vaste ja sen voimakkuus vaihteli tutkimuksessa sekä hiilidioksidivoittain että 

kampanjoittain. Sen vaste ja tilastollinen merkitsevyys NEE-vuohon vaihteli kampanjoittain, 

mutta kaikissa vaikutus oli negatiivinen eli lämpötilan kasvaessa hiilidioksidia vapautui 

enemmän ekosysteemistä ilmakehään. Ensimmäisessä kampanjassa vaste oli tilastollisesti hyvin 
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merkitsevä (p = 0,003) ja kahdessa seuraavassa vaste oli erittäin merkitsevä (p < 0,001). Vaste 

voimistui kasvukauden loppua kohti, mutta vasteet olivat melko heikkoja. Lämpötilan vasteen on 

todettu aiemminkin vaihtelevan kasvukauden aikana, varsinkin aikaisin kasvukauden alussa ja 

myöhään loppuvaiheessa ilman lämpötila on tärkeä selittävä tekijä (Cannone ym., 2019).  

NEE-vuo ilmakehään voimistuu ilman lämpötilan noustessa (Boelman 2003; Ravn, Eberling ja 

Michelsen, 2019), mutta suuremmin lämpötilan nousun on todettu vaikuttavan GPP- ja ER-

voihin molempia voimistavasti (Hobbie ym., 1998). Tutkimuksessa kolmannessa 

mittauskampanjassa NEE oli suurempi kuin aiemmin kasvukauden aikana, mikä voi selittyä ER-

vuon huomattavalla pienenemisellä kolmannessa mittauskampanjassa ja GPP-vuon maltillisella 

muutoksella mittauskampanjan aikana. 

Ilman lämpötila ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi GPP-vuohon missään kampanjassa, 

mutta vaste oli heikosti negatiivinen ensimmäisessä mittauskampanjassa ja kahdessa seuraavassa 

heikosti positiivinen. Näiden väliset korrelaatiot olivat myös pieniä ja vain ensimmäisessä 

kampanjassa tilastollisesti erittäin merkitseviä. Useissa tutkimuksissa on todettu 

primaarituotannon ja lämpötilan välinen korrelaatio (Hobbie ja Chapin, 1998; Shaver ym., 1998; 

Oberbauer ym., 2012). Tutkimuksessa ilman lämpötilan vähäistä vaikutusta GPP-vuohon voi 

selittää kasvillisuuden tärkeys vuon selittäjänä. Ilman lämpötilan kohoaminen vaikuttaa kasvien 

kasvun alkamiseen ja lehtien puhkeamiseen aikaisemmin (Arft ym., 1999) ja tämä voi selittää 

ilman lämpötilan vasteen vaihtumisen heikosti positiivisesta negatiiviseksi toisessa 

mittauskampanjassa. Ilman keskilämpötila nousi ensimmäisestä kampanjasta toiseen kampanjaan 

noin 5 ° C ja mittauskampanjaan osuivat koko tutkimuksen korkeimmat ilman lämpötilat. 

Lämpötilan nopea kasvu on vaikuttanut kasvillisuuden kehittymiseen kasvukauden aikana 

varsinkin kasvukauden alussa (Hobbie ym., 1998). Korkeat lämpötilat toisen mittauskampanjan 

aikana voivat vaikuttaa myös kasvillisuuden fotosynteesikykyyn laskevasti (Šigut ym., 2015; Xu 

ym., 2016). Varsinkin keskipäivällä, jolloin hiilidioksidimittaukset pääosin tehtiin, ilman 

lämpötilat olivat korkeimmillaan, mikä on vaikuttanut kasvillisuuden primaarituotantoon. Myös 

Cahoon ym. (2012) sekä Oberbauer ym. (2007) tutkimuksissa on huomattu ilman lämpötilan 

vaikuttaneen negatiivisesti GPP:n vuohon. 

Ilman lämpötilalla oli suuri vaikutus ER-vuohon koko kasvukauden ajan ja sen vaste pysyi 

melko samana. Tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,001) olivat vaste ensimmäisessä ja 
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toisessa mittauskampanjassa, kolmannessa vasteen merkitsevyys laski hieman (p = 0,005) . 

Lämpötilan ja ER-vuon korrelaatio pysyi miltei samana ja tilastollisesti erittäin merkitsevänä 

ensimmäisessä ja toisessa mittauskampanjassa, mutta laskee kolmannessa. ER:n ja ilman 

lämpötilan vaste on todettu useissa tutkimuksissa (Oberbauer ym., 2007; Cahoon ym., 2016) ja 

vasteen merkittävyyden on todettu vaihtelevan huomattavasti kasvukauden eri aikoina (López-

Blanco ym., 2017). Varsinkin ilman lämpötilan ja maaperän vähäisen kosteuden on todettu 

nostavan huomattavasti ER-vuota ekosysteemista ilmakehään (Oberbauer ym., 2007) ja 

vaikuttavan heterotrofisen respiraation voimistumiseen (Grogan ja Chapin, 2000). 

 

6.2.3 Maaperän olosuhteet 

 

Maaperän kosteuden ja lämpötilan vasteet vaihtelivat selkeästi kampanjoittain ja 

hiilidioksidivoittain. NEE-vuossa maaperän kosteuden vaste oli hyvin heikko, kahdessa 

ensimmäisessä negatiivinen ja kolmannessa positiivinen. Kuitenkin vain ensimmäisessä 

kampanjassa maaperän kosteuden vaste oli hieman tilastollisesti merkitsevä (p = 0,01) ja 

maaperän lämpötilan vaste toisessa kampanjassa hieman tilastollisesti merkitsevä (p = 0,01). 

Maaperän kosteus vaihteli spatiaalisesti tutkimusalueella, mutta selkeästi laski tutkimuksen 

aikana alueella johtuen sateettomuudesta ja lumien aikaisesta sulamisesta. Maaperän lämpötila ja 

ilman lämpötila korreloivat keskenään ja maaperän lämpötilan vaihtelu on seurannut ilman 

lämpötilojen vaihtelua. 

 

 

 

6.2.3.1 Maaperän kosteus 

 

Aiemmin on todettu maaperän kosteuden negatiivinen suhde NEE-vuohon eli kuivemmilla 

alueilla NEE-vuo on ollut positiivinen eli hiilidioksidia virtaa enemmän ekosysteemiin 

(Oberbauer ym. 2007; Cannone ym., 2019; Atkinson ym., 2020), korkeammassa maaperän 

kosteudessa NEE-vuo on pienempi. Maaperän kosteuden pieneneminen kasvukauden aikana voi 

selittää kosteuden vasteen muuttumisen negatiivisesta positiiviseksi. Tässä tutkimuksessa 
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kosteuden vaste vuohon oli kuitenkin heikko eikä tilastollisesti merkitsevä, mikä voi osin johtua 

kasvillisuuden voimakkaasta vasteesta NEE-vuohon ja kosteuden tärkeydestä kasvillisuuden 

selittäjänä (Kemppinen ym., 2019). 

Maaperän kosteuden vaste GPP-vuohon oli ensimmäisessä ja toisessa mittauskampanjassa hyvin 

vähäinen, kolmannessa mittauskampanjassa se nousi tilastollisesti merkittäväksi (p = 0,02) ja 

voimakkaammaksi. GPP-vuon ja maaperän kosteuden välillä on löydetty positiivinen korrelaatio 

(Atkinson, ym., 2020) ja kosteus on kasvillisuuden jälkeen tärkein selittävä tekijä (Dagg ja 

Lafleur, 2011; Sørensen ym., 2019). Aiemmin on todettu tämän tutkimuksen tapaan kosteudella 

olevan pieni vaikutus GPP-vuohon selittävänä tekijänä varsinkin kasvukauden huipun aikana 

(Oberbauer ym, 2007), mutta kosteuden vasteen nousevan syksyä ja kasvukauden loppua kohti 

(Nobrega ja Grogan, 2008). Maaperän kosteus on tärkeä kasvillisuudelle ja kasvillisuuden 

vasteen heikkeneminen voi mahdollisesti tuoda muiden muuttujien vasteita paremmin esille 

tutkimuksessa (Nobrega ja Grogan, 2008; Dagg ja Lafleur, 2011; Kemppinen ym., 2019.) 

Kosteuden vaste ER-vuohon oli positiivinen eli se lisäsi virtausta ilmakehään ja vaste vaihteli 

voimistuen kolmanteen mittauskampanjaan. Myös tilastollinen merkitsevyys vaihteli 

kampanjoittain (p = 0,001, p = 0,01 ja p < 0,001) ollen viimeisessä erittäin merkitsevä. Useissa 

tutkimuksissa kosteuden on todettu vaikuttavan ER-vuohon sitä nostavasti sekä hyvin kosteissa 

että hyvin kuivissa olosuhteissa (Nobrega ja Grogan, 2008, Morison ym., 2020). Joissain 

tutkimuksissa vasteen unimodaalinen rakenne vaihteli tutkimusalueittain (Oberbauer ym., 2007; 

Dagg ja Lafleur, 2011). Tässä tutkimuksessa huomattavan kosteita (VWV > 60 %) 

tutkimuskoealoja ei ollut, joten unimodaalista trendiä ei löytynyt. Toisin kuin tässä 

tutkimuksessa, kosteuden tärkeyden selittävänä muuttujana on todettu pienenevän kasvukauden 

loppua kohti (Cannone ym., 2019), mikä voisi viitata siihen, että kasvukausi ei loppuisi vielä 

elokuun alussa alueella.  

6.2.3.2 Maaperän lämpötila 

 

Maaperän lämpötila oli NEE-vuolle vain toisessa mittauskampanjassa hieman merkitsevä (p = 

0,01) ja positiivinen kaikissa mittauskampanjoissa. Vaste oli voimakkaampi toisessa 

mittauskampanjassa, ensimmäisessä se oli heikoin. Maaperän lämpötila vaihteli 

mittauskampanjoiden aikana huomattavasti: ensimmäisessä ja toisessa mittauskampanjassa 
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vaihteluvälit olivat suuria, mutta tasoittuivat kolmanteen mittauskampanjaan. Tutkimuksessa 

todettu suhde on yhdenmukainen muiden tutkimusten kanssa, kylmemmissä maaperissä NEE:n 

vuo on pienempi (Cahoon ym., 2012). Vaihtelut lämpötilavasteen voimakkuudessa voivat 

selittyä maaperän lämpötilojen huomattavalla vaihtelulla tutkimuksen aikana (Emmerton ym., 

2016). Lämpötilalla oli myös voimakas vaste ER-vuohon toisessa mittauskampanjassa ja se voi 

vaikuttaa NEE:n lämpötilavasteeseen. 

Maaperän lämpötila ei ollut tilastollisesti merkitsevä muuttuja GPP-vuossa, mutta vasteen 

suuruus kasvoi hieman kolmanteen mittauskampanjaan mennessä. GPP ja maaperän lämpötila 

korreloivat heikosti kaikissa kampanjoissa, korrelaatio oli kolmannessa hieman suurempi ja 

tilastollisesti hieman merkitsevä (liite 4). Aikaisemmin on todettu myös maaperän lämpötilan 

vähäinen vaikutus GPP-vuohon (Ravn, Eberling ja Michelsen, 2020). Kosteuden on todettu 

kuitenkin olevan tärkeämpi selittäjä kasvukauden loppuvaiheesta (Nobrega ja Grogan, 2011).  

Maaperän lämpötila selitti heikosti ER-vuota varsinkin ensimmäisessä ja kolmannessa 

mittauskampanjassa, näissä myös vasteen voimakkuus oli heikompi. Toisessa 

mittauskampanjassa lämpötilan vaste oli tilastollisesti hyvin merkitsevä (p = 0,005) ja vaste 

muita mittauskampanjoita hieman voimakkaampi. Samassa kampanjassa oli myös pieni mutta 

erittäin merkitsevä korrelaatio ER:n ja maaperän lämpötilan kanssa, jota ei ole ensimmäisessä ja 

kolmannessa mittauskampanjassa. Maaperän lämpötilan kohoaminen vaikutti negatiivisesti eli 

pienensi vuota ilmakehään. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin löydetty lämpötilan ja ER-vuon 

välillä positiivinen suhde (Oberbauer ym., 2007; Nobrega ja Grogan, 2008; Morison ym., 2020). 

Myös Seppälä (2020) on samalla alueella huomannut kesäkuukausina vastaavan negatiivisen 

suhteen, joka on kääntynyt positiiviseksi elokuussa kasvukauden lopussa. Tämä voi johtua 

maaperän kosteuden tärkeästä asemasta selittävänä tekijänä tai kasvillisuuden varjostuksen 

vaikutuksesta maaperän lämpötilaan (Dagg ja Lafleur, 2011; Knowles ym., 2015).  

ER-vuota voidaan selittää kasvillisuustyypin ja maaperän lämpötilan korrelaatiolla, 

lämpimämmässä maaperässä samalaisessa kasvillisuudessa ekosysteemirespiraation on todettu 

olevan suurempaa (Cahoon ym., 2012). Puuvartisilla kasveilla ekosysteemirespiraation ja 

maaperän respiraation suhteen on todettu olevan tasaisempi kuin nummimaisilla tai niittymäisillä 

kasvillisuustyypeillä (Strimbeck ym., 2018). 
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6.3 Hiilibudjetti 
 

Alueelle lasketun hiilibudjetin perusteella alue oli hiilen nielu koko kasvukauden aikana. 

Kasvukauden alussa ensimmäisessä mittauskampanjassa hiilinielu oli huomattavasti pienempi 

kuin seuraavissa kampanjoissa. Toisessa sekä kolmannessa kampanjassa hiilinielu oli 

samankaltainen, mutta GPP:n ja ER:n suhteet olivat epätasaisemmat. Tundra-alueiden on todettu 

keväällä kasvukauden alussa muuttuvan hiilen lähteestä nieluksi ja syyskuun aikana 

kasvukauden loppuvaiheessa muuttuvan takaisin hiilen lähteeksi (McGuire ym., 2009; 

Euskirshen ym, 2012; Belshe ym., 2013; Lopéz-Blanco ym., 2017). Suurin osa tundralla 

tapahtuvasta hiilidioksidin vuosta tapahtuu kasvukauden aikana (Oechel ym., 2014; Virkkala 

ym., 2021). Tutkimuksen kolmas mittauskampanja sijoittui vielä kasvukauteen, jolloin sidotun 

hiilidioksidin määrä voi vielä kasvaa ennen kuin alue kääntyy hiilen lähteeksi (Hashemi ym., 

2021; Cannone ym., 2019). Tässä tutkimuksessa laskettu hiilibudjetti on useita tutkimuksia 

korkeampi, sillä se on laskettu tutkimuksen aikaiseen keskimääräiseen valotasoon eikä ota 

huomioon valoisuuden vaihteluita ja yhteyttämisen lakkaamista yöaikaan ja näin yliarvioi hiilen 

sitoutumisen ja vapautumisen määrää. Keskiarvoistettu NEE:n budjetti yhdelle päivälle on 1,6 C 

g m-2 d-1, joka on melko linjassa useiden tutkimusten kanssa (Nobrega ja Grogan, 2008; Oechel 

ym., 2014).  

Kasvukauden hiilibudjettia on tutkittu erilaisilla tundraekosysteemeillä (Nobrega ja Grogan, 

2008; Belshe ym., 2013; Oechel ym., 2014; Virkkala ym., 2021). Puolentoista kuukauden aikana 

alue oli hiilinielu, NEE:n budjetti oli 67,18 g C m-2 45 d-1 (GPP: 126,47 g C m-2 45 d-1 ja ER: -

59,3 g C m-2 45 d-1). Tämä on korkeampi kuin kasvukaudelle (80-100 päivää) laskettu budjetti 

Nobrega ja Grogan (2008), Oechel ym. (2014) sekä Virkkala ym., (2021) tutkimuksissa, joissa 

on todettu tundran NEE:n budjetin olevan 24 - 44 g C m-2 kasvukausi-1. Kuitenkin GPP:n budjetti 

on linjassa Virkkala, ym. (2021) tutkimuksen kanssa (232 g C m-2 kasvukausi-1), sillä 

yhteyttämistä tapahtuu valoisaan aikaan ja tämän tutkimuksen budjetti on standardoitu alueen 

keskimääräiseen valotasoon.  
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6.4 Tulosten luotettavuus 
 

6.4.1 Mittaamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Hiilidioksidivuot muuttuvat niin spatiaalisesti pienillä välimatkoilla kuin ajallisestikin lyhyiden 

aikojen sisällä. Muutoksiin vaikuttavat eri tekijät ja niiden muutokset alueella. Ajallista vaihtelua 

tutkiessa on tärkeää huomioida protokollan noudattaminen sekä olosuhteiden samankaltaisuus eri 

mittausajankohtina. Kesä 2019 oli hyvin kuiva tutkimusalueella: sade oli hyvin vähäistä 

mittauskampanjoiden aikana ja sen vaikutukset hiilidioksidivoiden muutoksiin voi olla 

huomattavat. Kosteudella on huomattava vaikutus kasvillisuuteen ja varsinkin ER-vuohon ja 

vähäisen kosteuden vuoksi muuttujat ja niiden vasteet hiilidioksidivoihin voivat poiketa 

normaalista (Nobrega ja Grogan, 2008). Osa mittauksista on tehty huomattavan tuulisina päivinä, 

joka on voinut vaikuttaa yliarvioimalla varsinkin ER-voita (Davidson, ym., 2002). 

Kammiomenetelmä on tutkittu ja yleisesti käytetty menetelmä pienipiirteisten hiilidioksidivoiden 

vaihtelun tutkimiseen, mutta eri kammioissa ja menetelmissä on todettu olevan eroja. Suljetut 

staattiset kammiot voivat antaa mittaustuloksena jopa 30 % pienemmän hiilidioksidivuon 

dynaamisiin kammioihin verrattuna (Pumpanen ym., 2002). Tässä tutkimuksessa on otettu 

samalta tutkimuspisteeltä useita eri mittauksia, joissa on tarkastettu hiilidioksidivoiden 

käyttäytymistä. Mittauksien välissä pidettiin tauko, jolloin kauluksen sisällä olosuhteet pystyivät 

palautumaan, kammio tuuletettiin sekä suojattiin. Mittauksissa on käytetty myös samoja 

kammioita ja protokollaa koko tutkimuksen ajan, joten vuomittaukset ovat vertailtavia 

keskenään. Mittauskammiossa ei ollut erikseen venttiiliä, jonka avulla kammion sisäisiä ja 

ulkoisia paine-eroja olisi tasattu (Hutchinson ja Livingston, 2001). Lisääntyneet paine-erot voivat 

aiheuttaa muutoksia hiilidioksidivoissa ja aiheuttaa yli- tai aliarviointeja. Tuulettimen käytöllä 

pyrittiin homogenisoimaan kammion sisällä olevaa ilmaa paremman mittaustuloksen saamiseksi, 

mutta voimakkaat tuulettimet voivat vaikuttaa hiilidioksidin vuohon (Davidson ym., 2002). 

Myös kauluksen asettaminen aiheuttaa häiriöitä maaperään ja hiilidioksidivoihin ja niiden 

asettaminen on voinut johtaa joidenkin tutkimuspisteiden ali- tai yliarviointiin (Davidson ym., 

2002; Virkkala ym., 2018). Kaulukset asetettiin tutkimuspisteille vähintään 72 tuntia ennen 

mittauksia ja ne jätettiin paikoilleen koko tutkimuksen ajaksi. Kuitenkin osa kauluksista oli 

siirtynyt kampanjoiden välissä alueen kasvinsyöjien vaikutuksesta. Kaulukset tarkistettiin ja 
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tarvittaessa tiivistettiin uudelleen ennen jokaista mittausta kvartsihiekalla. Maaperän ollessa ohut 

kaulus on voinut varjostaa pistettä, joka on aiheuttaa GPP-vuon aliarviointia. Kammion 

asettaminen kauluksen päälle vaikuttaa hiilidioksidivuohon ja häiriön tasoittumiseen voi mennä 

jopa useita kymmeniä sekunteja (Davidson ym., 2002). Myös hiilidioksidin virtaaminen 

kauluksen ja kammion välistä sekä kauluksen ja maan välistä on todettu olevan ongelma 

(Hutchinson ja Livingston, 2001). Kammion asettamisen aiheuttama häiriö on huomioitu 

mittauksissa aloittamalla mittaus vasta vähintään 10 sekuntia kammion asettamisen jälkeen. 

Mittaukset on tarkistettu visuaalisesti heti mittauksen jälkeen ja tarvittaessa mittauksia on uusittu 

häiriöiden poistamiseksi. Kammion tiiviys on huomioitu tarkistamalla mittauksen alussa 

kammion tiivis asetus kauluksen päälle sekä asettamalla tuulettimen akku painoksi kammion 

päälle.  

Hiilidioksidivoihin vaikuttaa huomattavasti myös vuorokauden aikainen vaihtelu (Hobbie ja 

Chapin, 1998; Davidson ym., 2002). Mittaukset on tehty klo 10:00 ja 17:00 välillä, joten 

vuorokauden aiheuttama vaihtelu on minimaalinen aineistossa. Mittaukset on tehty kahden 

ihmisen toimesta, mutta sama ihminen mittasi samat tutkimuspisteet jokaisessa kampanjassa. 

Mittausajoissa on vaihtelua, mutta tarkempi tulos saataisiin, jos mittauksia olisi tehty useita 

päivän aikana ja käytetty keskiarvoa, mutta tämä oli mahdotonta kenttätöiden luonteen ja 

aikataulun rajoitusten vuoksi. Kasvukauden aikaisessa hiilidioksidivoiden tutkimuksessa on 

usein tehty useita mittauksia kasvukauden aikana (Nobrega ja Grogan, 2008; Cannone ym., 

2019), jotta temporaalinen vaihtelevuus on saatu huomioitua. Tutkimusasetelman ja nivaatioiden 

myöhäisen sulamisen vuoksi mittauksia ei voitu aloittaa kasvukauden alkaessa kesäkuussa. 

Kuitenkin nivaatioiden sisäiset pisteet kuvaavat tutkimuksen alussa kasvukauden alkamista, sillä 

lumen sulamisesta oli mittausten aloittaessa kulunut lyhyt aika ja sen vaikutukset esimerkiksi 

maaperän lämpötiloihin olivat suuria verrattuna nivaatioiden ulkopuolisiin pisteisiin. Pisteiden 

tiheämpi mittaaminen olisi voinut tuoda lisää tietoa hiilisioksidivoiden muuttumisesta eri 

kasvukauden aikoina, mutta tutkimuspisteiden määrä, mittauksien aikataulu sekä sääolosuhteet 

rajoittivat mittauksia. 

Tutkimuksessa oli tarkoituksena suorittaa neljä mittauskampanjaa, jotta kasvukauden loppu olisi 

saatu mukaan tarkasteluun, mutta sääolosuhteet huonoivat huomattavasti elokuussa ja sekä 

pilvisyys ja sade lisääntyivät huomattavasti edellisiin kuukausiin verrattuna. Neljäs 
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mittauskampanja olisi kuvannut kasvukauden loppua ja hiipumista ja sen puuttuessa täydellinen 

aikasarja kasvukauden aikaisista muutoksista jäi saamatta. Kuitenkin kasvillisuuden kasvuhuippu 

on jo heinäkuun aikana ja kasvukausi hiipuu jo ennen kuin suotuisat olosuhteet katoavat, 

tutkimustuloksissa tämä näkyy kolmannessa kampanjassa hiilidioksidivoiden pienenemisenä ja 

ympäristömuuttujien erojen tasaantumisessa (Billigs ja Bliss. 1959; Bliss, 1971; Ernakovich ym., 

2014). 

 

6.4.2 Mallintamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Mallinnuksen epävarmuustekijät liittyvät mallien rakenteisiin, sovittumiseen sekä mallinnuksen 

tuloksien tulkitsemiseen. Bioottisten ja abioottisten suhteiden mallintamisessa ja mallien 

rakentamisessa voita kontrolloivia tekijöitä voi jäädä huomiotta ja mallin rakenteella voi olla 

vaikutuksia siitä saataviin tuloksiin. Hiilidioksidivoiden laskemiseen käytettiin lineaarista mallia, 

joka voi arvioida hiilidioksidivuota ja siihen vaikuttavia bioottisia sekä abioottisia tekijöitä 

huonommin kuin epälineaarinen malli (Kutzbach ym., 2007). GPP-vuossa esiintyi jokaisessa 

mittauskampanjassa muutamia negatiivisia arvoja. Virheet voivat johtua mitatuista ja 

mallinnetuista pienistä vuoarvoista sekä mittauksen tai vuon laskemisen aikana tapahtuneista 

virheistä. ER- ja GPP-arvot ovat myös irrotettuja NEE-vuosta ja sen vuoksi eivät välttämättä 

täysin vastaa todellisuutta. Standardisoiduissa arvoissa GPP-vuo oli positiivinen. 

Monimuuttujamalleissa voidaan huomioida useiden vaikuttavien tekijöiden vaikutus 

samanaikaisesti mallinnettavaan tekijään ja antaa usein todellisemman kuvan interaktioista kuin 

yksimuuttujamallinnus (Zuur ym., 2009). Kuitenkin monimuuttuja-analyyseissa pitää ottaa 

huomioon selittävien tekijöiden korrelaatiot, ja päällekkäisyys sekä mahdolliset muut vaikuttavat 

tekijät. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien väliset korrelaatiot olivat alle yleisesti käytetyn 

raja-arvon |0,7| (Dormann ym., 2013), mutta malli ei ota huomioon täysin muuttujien välisiä 

suhteita. Esimerkiksi maaperän lämpötilan ja kosteuden on todettu vaikuttavan huomattavasti 

kasvillisuuteen (Billings ja Bliss, 1959; Kemppinen ym., 2019). Mallinnuksessa ei myöskään 

poistettu tekijöitä, joiden merkitsevyys muuttujalle oli pieni, joka saattaa vaikuttaa merkitsevien 

tekijöiden suuruuteen (Zuur ym., 2009). Jättämällä kaikki selittävät tekijät malliin tuloksia 

pystyttiin vertaamaan paremmin keskenään kampanjoittain. Malliin on valittu yleisimpiä eri 
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tutkimuksissa käytettyjä ympäristömuuttujia, joiden on todettu selittävän hiilidioksidin voita 

tundralla (Virkkala ym., 2018).  

Sekamallin käytöllä pyritään huomioimaan aineistossa ja mallinnuksessa pseudoreplikaation 

tuomat ongelmat, joihin malliin valituilla sekamuuttujilla on suuri rooli (Arnqvist, 2020). 

Sekamuuttujaksi valikoitui nivaatio, jolla pyrittiin huomioimaan tutkimuspisteiden 

klusteroituminen. Nivaatioiden lisäksi tutkimuspisteiden paikkaa tutkimusasetelmassa testattiin 

sekamuuttujana, mutta sillä ei ollut huomattavaa vaikutusta mallinnuksen tuloksiin missään 

kampanjassa.  

Viimeisessä mittauskampanjassa oli yksittäisiä muista havainnoista poikkeavia arvoja. Pisteiden 

havaittujen ja mallinnettujen arvojen käyttäytymistä tarkasteltiin läpi mittauskampanjoiden ja 

mittauksista tarkasteltiin tilastollisia tunnuslukuja, residuaaleja sekä käyttäytymistä sekamallissa. 

Pisteiden olosuhteet poikkesivat hieman muista tutkimuspisteistä maaperän paksuuden osalta, 

jolla saattaa olla vaikutusta suureen ekosysteemirespiraation määrään (Wang ym., 2019). Mallin 

selitysarvot (R2m, R2c) eivät muuttuneet huomattavasti, jos piste poistettiin tutkimusaineistosta, 

joten tutkimuspiste päätettiin pitää tutkimuksessa mukana. 

Tutkimuksessa on selvitetty hiilidioksidivoiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden temporaalista 

vaihtelua, mutta spatiaalinen vaihtelu on jäänyt pienelle huomiolle. Tutkimuspisteet sijoittuivat 

monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin karuista tunturin lakipisteistä rehevämpiin 

varvikkovaltaisiin pisteisiin tunturin alarinteillä. Kasvillisuus oli kaikissa hiilidioksidin voissa ja 

mittauskampanjoissa tilastollisesti erittäin merkitsevä. Canopeolla mitattujen tutkimuspisteiden 

vihreän peittävyyden laskemisessa ongelmaksi on voinut nousta kuvien ylisaturoituminen ja 

valoisuuden vaihtelu kuvatessa, mitkä ovat voineet johtaa vihreän peittävyyden aliarviointiin 

(Patrignani ja Ochsner, 2015). Useissa tutkimuksissa on käytetty biomassaa tai lehtipinta-alaa 

kasvillisuuden selittävänä muuttujana (Virkkala ym., 2018). Biomassan mittaaminen 

kasvukauden eri aikoina häiritsemättä tutkimuspistettä on kuitenkin mahdotonta, mutta LAI:n 

käyttäminen tutkimuksessa olisi voinut tuoda myös luotettavan ja vertailtavan tuloksen. 

Hiilibudjetti on laskettu keskiarvoistamalla mallinnukseen käytetyt tutkimuspistekohtaiset 

hiilidioksidivuot. Auringon säteilyn vaikutus on standardoitu tutkimuksen keskimääräiseen 

valotasoon PPFD 600, jolloin hiilibudjetti ei ota huomioon valotasojen vaihteluita niin päivien 

kun kasvukauden eri aikojen välillä. Laskettu budjetti ei myöskään ota huomioon yöllisiä arvoja, 
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jolloin PAR oli lähellä nollaa keskimäärin neljä tuntia. Tämän vuoksi arvot ovat yliarvioituja 

todellisesta hiilen määrästä (Nobrega ja Grogan, 2008). Hiilibudjetin laskemiseen käytettyjä 

malleja ei saatu toimimaan tarpeeksi luotettavasti aineistossa, joten valotasoon ja maaperän 

lämpötilaan sidottu mallintaminen jäi pois tutkimuksesta. 

 

 

7 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa selvitettiin eri hiilidioksidin voihin vaikuttavia tekijöitä ja miten ne vaihtelevat 

ajallisesti tundraympäristössä. Mittauksissa ja mallinnuksessa kasvukauden aikaiset muutokset 

tulivat hyvin esille niin ympäristömuuttujissa kuin hiilidioksidivoissa. Vasteiden tärkeys ja 

niiden voimakkuus vaihtelivat kaikissa hiilidioksidivoissa mutta erityisesti NEE- ja ER-voissa 

(kuva 11). Hiilidioksidivuot vaihtelivat ajallisesti alueella, NEE voimistui kolmatta 

mittauskampanjaa kohti, kun GPP- ja ER-vuot pienenivät kolmannessa mittauskampanjassa. ER-

vuo laski huomattavasti GPP:tä enemmän, mikä aiheutti NEE:n voimistumisen. 

Kasvillisuus osoittautui tutkimuksessa hyvin tärkeäksi selittäväksi tekijäksi kaikissa 

hiilidioksidivoissa kasvukauden eri aikoina. NEE muuttui maltillisesti kasvukauden loppua kohti 

ja kasvu pysyi maltillisena, sillä GPP ja ER kasvoivat melko tasaisesti toiseen 

mittauskampanjaan. Kolmannessa mittauskampanjassa kasvukausi oli hiipumassa ja vaikutti 

GPP-vuon pienenemiseen. ER:n huomattava pieneneminen kolmannessa mittauskampanjassa 

johtui todennäköisesti sekä kasvillisuuden toiminnan hiipumisesta että viilenevistä ilman- sekä 

maaperän lämpötiloista, jotka vaikuttivat heterotrofisen respiraation pienenemiseen. 

Ilman lämpötilan vaste vaihteli kampanjoittain, NEE:n selittämisessä se oli tärkeä varsinkin 

kasvukauden keskellä ja loppuvaiheessa. ER:ta se selitti varsinkin kasvukauden alkuvaiheessa. 

Tämä voi viitata ilman lämpötilan olevan tärkeä selittäjä respiraatiossa varsinkin kasvukauden 

alussa ja maaperän prosessien tärkeyden nousemisen kasvukauden loppuvaiheessa. Lämpötilat 

vaihtelivat tutkimuksen aikana huomattavasti ja se vaikutti myös primaarituotantoon 

kasvillisuuden lämpöstressin aktivoituessa korkeiden päivälämpötilojen vuoksi. NEE-vuo 
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ilmakehään suureni lämpötilojen noustessa, mikä viittaa vaikutuksen olevan pitkälti ER:sta 

johtuva. 

 

Maaperän kosteudella oli heikko vaikutus kaikkiin hiilidioksidivoihin. ER-vuohon vaikutus oli 

yllättävän vähäinen, sillä useissa tutkimuksissa se on todettu tärkeimmäksi tekijäksi respiraation 

vaihtelussa. Vaikutus oli kuitenkin merkittävä kaikissa mittauskampanjoissa ja vasteen 

vahvistuminen maaperän lämpötilan lisäksi viittaisi ekosysteemirespiraatiossa maaperän 

prosessien vahvistumiseen ja heterotrofisen respiraation osuuden voimistumiseen kasvukauden 

lopussa. Maaperän kosteus vaikutti vaihtelevasti myös NEE- ja GPP-voihin. NEE:ssa vasteen 

Kuva 11. Tärkeimmät hiilidioksidivoihin vaikuttavat tekijät tundralla eri kasvukauden aikoina. Viivan 

väri kuvaa kampanjaa ja viivan paksuus muuttujan tilastollista merkitsevyyttä vuolle.  Merkitsevimmät 

vasteet olivat myös vahvimmat vasteet selittävissä tekijöissä lukuun ottamatta ilman lämpötilan vastetta 

GPP vuohon. Pääosin vasteiden voimakkuudet olivat tutkimuksessa melko pieniä. 

Nettoekosysteemivaihtoa selittävät tekijät vaihtelivat kasvukauden eri aikoina huomattavasti. Koko 

kasvukauden ajan kuitenkin kasvillisuus ja ilman lämpötila vaikuttivat voimakkaasti vuohon. Erityisesti 

ilman lämpötilan vaste oli vahva koko kasvukauden ajan. Primaarituotantoa selitti hyvin vahvasti 

kasvillisuus kasvukauden eri aikoina. Ekosysteemirespiraatiota selittivät kaikki muuttujat mutta 

voimakkuus ja merkitsevyys vaihteli kasvukauden eri aikoina. 
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voimakkuuden väheneminen selittyy maaperän kosteuden pienenemisellä kasvukauden aikana 

hyvin pienistä sademääristä johtuen.  

Maaperän lämpötilan merkitys eri hiilidioksidin voille vaihteli kasvukauden eri aikoina. Toisessa 

mittauskampanjassa se selitti merkitsevästi NEE- ja ER-vuota. Lämpötilan vaikutus 

ekosysteemirespiraatioon voi johtua maaperän kosteuden vahvasta selittävästä suhteesta ER- 

vuohon sekä lämpötilan ja kosteuden korreloimisesta. GPP:n vuohon maaperän lämpötilan 

vähäinen vaikutus voi selittyä kasvillisuuden suurella tärkeydellä. 

Tässä tutkimuksessa ei käsitelty kaikkia hiilidioksidivoihin vaikuttavia tekijöitä ja tutkimuksia 

varsinkin maaperän prosessien ja ominaisuuksien vaikutuksesta tarvitaan enemmän. Monissa 

tundran hiilidioksidivoihin keskittyvistä tutkimuksista vuomittaukset on tehty kasvukauden 

huipun aikoihin ja tulokset on yleistetty koko kesälle. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin 

viittaavat hiilidioksidivoiden ja niiden selittävien tekijöiden vaihtelevan huomattavasti 

kasvukauden aikana. Kasvukauden aikaisia muutoksia sekä voissa että niitä selittävissä 

muuttujissa on myös tutkittu verrattain vähän eri tundraympäristöissä ja lisää ymmärrystä näistä 

prosesseista ja niiden muutoksista tarvitaan. Ympäristömuuttujien vasteet myös vaihtelivat 

kasvukauden aikana niin voimakkuudeltaan kuin vasteen suunnaltaan. Ilmastonmuutoksen myötä 

tundraympäristöissä abioottiset ja bioottiset tekijät voivat muuttua ja kasvukausi pidentyä ilman 

lämpötilojen noustessa. Muutokset ympäristötekijöissä vaikuttavat hiilen kiertoon ja 

hiilidioksidivoiden voimakkuuteen tundralla ja alue voi muuttua hiilen lähteeksi. 

Hiilidioksidivoiden ja niitä selittävien tekijöiden ajallisen muuttumisen ymmärtäminen on 

tärkeää tulevien muutosten ennustamiseksi ja ymmärtämiseksi. 
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package  
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Liite 2. 

Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien tärkeimmät tunnusluvut eriteltynä kampanjoittain. NEE:n, 

GPP:n sekä ER:n arvot ovat standardoimattomia arvoja. 

  

Kampanja   1 2 3 

NEE Keskiarvo 0.2615 0.6751 1.1383 

  Minimi -5.4915 -8.0096 -6.7578 

  Maksimi 9.5627 10.7981 10.405 

GPP Keskiarvo 1.5662 2.5045 2.0792 

  Minimi -0.6378 -1.8719 -0.9375 

  Maksimi 14.1201 15.4644 12.756 

ER Keskiarvo -1.30471 -1.8293 -0.94088 

  Minimi -5.36398 -6.1377 -6.38145 

  Maksimi 0.01103 -0.9684 0.02966 

Kasvillisuuden 

peittävyys % 
Keskiarvo 11.9 16.59 17.54 

  Minimi 0 0 0 

  Maksimi 57 51 52 

Ilman lämpötila 

°C 
Keskiarvo 17.6 21,9 15.5 

  Minimi 10.5 12.3 9.1 

  Maksimi 26.7 30.4 22.5 

Maaperän 

kosteus VWC % 
Keskiarvo 24.32 19.87 15.01 

  Minimi 8.2 6.4 2.2 

  Maksimi 59.6 53.9 55.7 

Maaperän 

lämpötila °C 
Keskiarvo 9.8 12.9 9.7 

  Minimi 4.9 7.6 6 

  Maksimi 16.4 18.2 14.6 

Liite 3.  

Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien  erot kampanjan suhteen Tukeyn Honestly Significant 

Difference (HDS) testillä. Alla sovitettu lineaarinen malli jokaiseen muuttujaan ja selittävänä 
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muuttujana kampanja. Laatikkokuvion alla mallin p-arvo, joka kertoo kuinka merkitsevä tekijä 

kampanja on mallissa. 

 

NEE       GPP 

         diff        lwr       upr     p adj             diff       lwr       upr      p adj 
2-1 0.7801597  0.2659605 1.2943589 0.0012132 2-1  1.2592437  0.4665473 2.0519401 0.0006557 
3-1 1.1882717  0.6740725 1.7024709 0.0000004  3-1  0.8171563  0.0244599 1.6098527 0.0416234 
3-2 0.4081120 -0.1029033 0.9191273 0.1456869 3-2 -0.4420875 -1.2298755 0.3457005 0.3835470 
 

ER       Kasvillisuuden peittävyys 

        diff          lwr        upr       p adj           diff       lwr        upr    p adj 
2-1 -0.4790841 -0.856382654 -0.1017855 0.0085005   2-1 4.452381  0.053337  8.851425 0.0465512 
3-1  0.3711154 -0.006183196  0.7484140 0.0549999   3-1 5.702381  1.303337 10.101425 0.0069915 
3-2  0.8501995  0.475237107  1.2251618 0.0000006   3-2 1.250000 -3.149044  5.649044 0.7811435 
 

Maaperän lämpötila     Maaperän kosteus 

        diff        lwr        upr     p adj            diff         lwr        upr     p adj 
2-1  3.17380952  2.3953232  3.9522959 0.0000000 2-1 -4.248810  -7.633647 -0.8639722 0.0094316 
3-1 -0.05714286 -0.8356292  0.7213435 0.9836237 3-1 -9.182143 -12.566980 -5.7973056 0.0000000 
3-2 -3.23095238 -4.0094387 -2.4524660 0.0000000 3-2 -4.933333  -8.318171 -1.5484960 0.0019894 

 
 Ilman lämpötila 
         diff       lwr       upr p adj 
2-1  4.266127  3.375085  5.157169     0 
3-1 -2.224885 -3.115927 -1.333842     0 
3-2 -6.491012 -7.382054 -5.599969     0 
 

 

Liite 4.  
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Kampanja 2 

Muuttujien väliset korrelaatiot visualisoituna PerformanceAnalytics avulla kampanjoittain. 

Vasemmalla alhaalla muuttujien väliset hajontakuviot, keskellä muuttujien histogrammit ja 

oikealla muuttujien väliset korrelaatiot (Pearson) mustalla. Tähdet kuvastavat muuttujien välistä 

tilastollista merkittävyyttä. NEE, GPP se ER arvot ei logaritmimuunnettuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 5. 

Kampanja 3 
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Hiilibudjetin lasketut arvot 14 päivälle kampanjoittain ja hiilidioksidivoittain. 

g c m-2 14 d-1 GPP ER NEE 

Kampanja 1 31.7201972 -18.9072963 12.81289508 

Kampanja 2 51.05361623 -26.6556407 24.39796101 

Kampanja 3 43.69931597 -13.7325898 29.96673201 

 

Taulukko 2. Tutkimusalueen hiilibudjetti kampanjoittain 14 vuorokauden ajalle. 

 


