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1. Johdanto 

Korkeuden vaikutus eliöiden esiintymiseen on ollut yksi eliömaantieteen 

tutkituimmista asetelmista jo vuosikymmenien ajan (Rahbek 1995; Lomolino 2001).  

Korkeuden vaikutusta on pidetty tyypillisesti varsin yksiselitteisenä: mitä 

korkeammalle merenpinnasta noustaan, sitä vähemmän lajeja alueella esiintyy 

(Rahbek 1995; Cox & Moore 2010, 135–137). Viimeisen kolmenkymmenen vuoden 

aikana korkeuden vaikutuksen on kuitenkin todettu olevan monimutkaisempi ja 

vaihtelevan merkittävästi riippuen tutkittavasta alueesta ja lajiryhmästä (Rahbek 1995; 

Cox & Moore 2010, 135–137; McCain & Grytnes 2010). Joidenkin eliölajien 

lajirunsauksien huipun on todettu sijoittuvan korkeusgradientin keskikorkeuksille 

kaikista matalimpien korkeuksien sijaan (Bruun et al. 2006; McCain 2007, 2009, 2010; 

Cox & Moore 2010, 136–137; Roland et al. 2017). Korkeuden vaikutuksen tutkimus 

on painottunut etenkin trooppiselle ja lauhkealle vyöhykkeelle sekä maailman 

suurimmille vuoristoille, kuten Andeille ja Himalajalle (McCain 2009; Cox & Moore 

2010, 135). Näillä alueilla sekä korkeuden vaihtelu että lajirunsaudet ovat monissa 

eliöryhmissä globaalisti kaikista suurimpia, mikä tekee alueista houkuttelevia 

tutkimuskohteita (Cox & Moore 2010, 138–140). Korkeuden vaikutusta kasvien 

lajirunsauteen on tutkittu erityisen paljon. Eläinkunnan eniten tutkitut lajiryhmät ovat 

linnut ja lepakot (Cox & Moore 2010, 135–137).  

Lauhkeiden ja trooppisten vyöhykkeiden vuoristoilla on todettu monien muiden 

lajiryhmien tapaan globaalisti suurimmat lintulajirunsaudet (Davies et al. 2007; Jetz et 

al. 2012; Quintero & Jetz 2020). Korkeuden vaikutusta lintuihin on tutkittu laajasti, 

sillä lintuja on helpompi havaita kuin monia muita eläinkunnan lajeja ja niitä esiintyy 

laajasti eri elinympäristöissä (Gregory et al. 2005). Linnuilla lajirunsauden muutokset 

korkeusgradientilla vaihtelevat eri tutkimusalueilla. Lintulajirunsauden on todettu 

joillain alueilla olevan korkeimmillaan kaikista matalimmilla korkeuksilla, kun taas 

toisilla alueilla lajirunsaus on korkeimmillaan keskikorkeuksilla (McCain 2009). 

Korkeuden vaikutusta lintujen esiintymiseen on kuitenkin tutkittu varsin vähän 

pohjoisilla tunturialueilla (McCain 2009; Quintero & Jetz 2020).  

Pohjoisilla tunturialueilla korkeusvaihtelu ei ole yhtä suurta kuin suurimmilla 

vuoristoilla, mutta korkeudella on merkittävä vaikutus eri eliölajien esiintymiseen 

myös näillä alueilla (Bruun et al. 2006; Lehikoinen et al. 2014). Monien pohjoisten 

tunturiympäristöjen lajien on todettu erikoistuneen matalien korkeuksien sijaan 
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tuntureiden rinteille ja lakialueille, mikä antaa syyn tutkia korkeuden vaikutusta 

lintujen esiintymiseen tunturiympäristöissä (Lehikoinen et al. 2014; Tiainen et al. 

2016). Pohjoisten alueiden olosuhteiden ja lintulajiston on lisäksi todettu olevan hyvin 

poikkeavia lauhkeisiin ja trooppisiin vyöhykkeisiin nähden, mikä on syytä huomioida 

tutkimuksessa ja tulosten soveltamisessa (Mustin et al. 2007; Thompson et al. 2012; 

Ganter & Gaston 2013; Smith et al. 2020).  

Korkeuden lisäksi elinympäristön vaihtelun on todettu vaikuttavan merkittävästi eri 

eliöiden esiintymiseen ja lajirunsauteen (Wiens 1989; Kerr & Packer 1997; Kerr et al. 

2001; Davies et al. 2007). Elinympäristöjen vaikutusta on tutkittu erityisen laajasti 

metsissä ja maatalousalueilla, mutta vuoristojen ja pohjoisten alueiden tutkiminen on 

noussut tärkeäksi kohteeksi ilmastonmuutoksen myötä (Chamberlain et al. 2012; 

Lehikoinen et al. 2014, 2019). Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti 

pohjoisiin alueisiin ja niiden lajistoon, mikä korostaa tutkimuksen tärkeyttä pohjoisilla 

tunturialueilla (IPCC 2018). Pohjoisilla alueilla korkeus on yksi elinympäristöjä 

merkittävästi määrittävistä tekijöistä, mutta elinympäristöjä säätelevät myös muut 

tekijät (Ruggiero & Hawkins 2008). Pohjoisilla ja korkeilla alueilla esiintyy tiettyihin 

elinympäristöihin erikoistuneita spesialistilajeja ja useissa eri elinympäristöissä 

esiintyviä generalistilajeja (Sokolov et al. 2012; Thompson et al. 2012). Lämpenevän 

ilmaston seurauksena spesialistilajien levinneisyysalueiden ja populaatioiden on jo 

todettu pienentyneen (Lehikoinen et al. 2014, 2019). Generalisteilla tilanne voi olla 

päinvastainen, sillä ne kykenevät mukautumaan elinympäristöjen muutoksiin 

spesialisteja paremmin (Davey et al. 2012).  

Linnut ovat lajiryhmänä erinomainen eliömaantieteellinen tutkimuskohde. Hyvän 

havaittavuuden ja laajan esiintymisen lisäksi lintuja on tutkittu varsin pitkään, minkä 

vuoksi niistä on saatavilla paljon tutkimustuloksia ja pitkäaikaista aineistoa (Parmesan 

2006). Lintujen on todettu reagoivan muutoksiin elinympäristöissä varsin nopeasti, 

koska lentokyky mahdollistaa nopean siirtymisen alueelta toiselle, minkä vuoksi ne 

toimivat hyvin bioindikaattoreina muuttuvista elinympäristöistä (Parmesan 2006; Cox 

& Moore 2010, 71 & 224–225; Sokolov et al. 2012). Linnut ovat ravintoverkon 

huipulla, minkä vuoksi linnuissa heijastuvat koko ravintoverkon muutokset 

(Pihlajaniemi et al. 2020: 6–7). Jos tietty ravintoverkon osa kärsii muutoksista 

elinympäristössä, vaikutukset näkyvät jollain tavalla myös linnuissa. Lintujen 

levinneisyysalueissa ja populaatioissa onkin havaittu jo merkittäviä muutoksia etenkin 
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pohjoisilla alueilla (Virkkala & Lehikoinen 2014). On tärkeää tuntea lintujen 

esiintymistä määrittäviä tekijöitä pohjoisilla tunturialueilla, jotta pystymme 

ymmärtämään radikaalien muutosten vaikutuksia pohjoiseen lajistoon. 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten korkeus merenpinnasta vaikuttaa 

lintujen esiintymiseen tunturiympäristössä, mikä on eri elinympäristöjen rooli lintujen 

esiintymistä määrittävänä tekijänä, ja miten korkeuden ja elinympäristöjen vaikutukset 

vaihtelevat lintulajeittain ja lajiryhmittäin.  

1.1 Tutkimuskysymykset 

1. Miten lintujen esiintyminen vaihtelee korkeusgradientilla 

tunturiympäristössä? 

Lintujen lajirunsauden on todettu laskevan korkeuden kasvaessa (Rahbek 1995, 

McCain 2009). Joissain tutkimuksissa on kuitenkin todettu lajirunsauden nousevan 

maksimiinsa keskikorkeuksilla (McCain 2009). Hypoteesina on, että korkeuden 

kasvaessa lajirunsauden trendi on laskeva. On kuitenkin mahdollista, että 

lajirunsauden huiput saavutetaan keskikorkeuksilla.  

2. Miten elinympäristöt vaikuttavat lintujen esiintymiseen tunturiympäristössä? 

Tunturiympäristön sisällä on monia elinympäristöjä, kuten metsät, tunturikankaat, 

kosteikot ja karukot. Hypoteesi on, että elinympäristöjen vaikutus vaihtelee lajeittain 

ja lajiryhmittäin. Elinympäristöt määrittävät erityisesti spesialistilajien esiintymistä, 

kun taas generalistilajit eivät ole yhtä riippuvaisia tietyistä ympäristöistä.  

3. Mikä on korkeuden ja elinympäristön suhde lintulajien esiintymistä selittävinä 

tekijöinä? 

Hypoteesi on, että korkeus ja elinympäristö ovat kytköksissä toisiinsa, ja molemmat 

vaikuttavat lintulajien esiintymiseen. Vaikutuksien voimakkuudet vaihtelevat 

lajiryhmittäin. Korkeus selittää todennäköisesti elinympäristöjä paremmin yleisiä 

lajirunsauden ja parimäärän trendejä, kun taas elinympäristöt selittävät paremmin 

yksittäisen lajin esiintymistä.  
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2. Teoriatausta 

2.1 Tunturiympäristö ja linnut 

Pohjoiset alueet voidaan luokitella eri tavoin kasvillisuusluokkiin ja biomeihin. 

Pohjois-Fennoskandian osia voidaan mieltää kuuluvaksi arktiseen alueeseen, 

alempaan arktiseen alueeseen ja subarktiseen alueeseen (Meltofte et al. 2013; Virtanen 

et al. 2016). Vuoristoja pienemmistä merkittävistä korkeusvaihtelun alueista voidaan 

käyttää arktisilla ja subarktisilla alueilla nimitystä tunturiympäristö. Tunturi on 

vuorimuodostuma, jolla on puuton lakiosa (Pääkkö et al. 2018). Tunturiympäristöjä 

esiintyy arktisilla ja subarktisilla alueilla, kuten Fennoskandian pohjoisimmissa osissa. 

Tunturiympäristössä metsänrajan yläpuoleinen alue on tundraa, jota hallitsee arktis-

alpiininen kasvillisuus (Pääkkö et al. 2018). Metsänrajan alapuoleinen alue on taas 

Pohjois-Fennoskandiassa pääosin tunturikoivikkoa (Betula pubescens ssp. 

czerepanovii).  

Pohjoiset tunturit ovat merkittäviä lintualueita. Lintujen lajirunsaus vaihtelee hyvin 

paljon alueittain maapallolla ja lajien määrä vähenee kuljettaessa päiväntasaajalta 

kohti napa-alueita (Cox & Moore 2010, 124–127). Arktisilla alueilla pesii 

säännöllisesti vain noin 2 % maailman lintulajeista, vaikka nämä alueet kattavat noin 

5 % maapallon maapinta-alasta (Ganter & Gaston 2013; Smith et al. 2020). Vaikka 

kokonaislajirunsaus ei pohjoisimmilla alueilla ole erityisen korkea, tietyissä lintujen 

lajiryhmissä globaali lajirunsaus on suurinta juuri pohjoisilla tundra-alueilla. 

Esimerkiksi kaikista maailman rantalinnuista (Charadriiformes) jopa 25 % pesii 

arktisissa ja subarktisissa ympäristöissä (Mustin et al. 2007; Smith et al. 2020). 

Pohjois-Fennoskandian tunturiympäristöissä lintulajisto voidaan jakaa kahteen 

luokkaan: metsänrajan yläpuolella esiintyviin arktisiin tundra-alueen lajeihin ja 

metsänrajan alapuolella esiintyviin metsälintulajeihin (Lehikoinen et al. 2014). 

Tunturiympäristön linnut voidaan lisäksi luokitella kahteen luokkaan, jotka ovat 

tiettyyn elinympäristöön erikoistuneet spesialistit ja useissa eri elinympäristöissä 

esiintyvät generalistit. Generalistilajeja ovat esimerkiksi laajalle levittäytyneet 

punakylkirastas (Turdus iliacus) ja pajulintu (Phylloscopus trochilus), joiden 

levinneisyysalueet kattavat koko Fennoskandian. Suosirri (Calidris alpina), 

lapinsirkku (Calcarius lapponicus) ja kiiruna (Lagopus muta) ovat esimerkkejä 

avoimeen ympäristöön erikoistuneista lajeista. Nämä lajit esiintyvät Fennoskandian 
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pohjoisimmissa osissa ja Skandien vuoristossa metsänrajan yläpuolella (Svensson et 

al. 2009).  

Tunturiympäristöt ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle (Pääkkö et al. 2018). 

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ennusteiden mukaan 

ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisiin alueisiin (IPCC 2018). 

Pohjois-Fennoskandiassa ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaimmin juuri 

tunturiympäristöjen lajistoon (Tiainen et al. 2016). Ilmastonmuutoksen seurauksena 

metsänrajan on ennustettu nousevan tunturirinteillä aiempaa ylemmäs ja avotunturin 

pensastuvan (Kullman & Öberg 2009; Myers-Smith et al. 2011; Pearson et al. 2013; 

Pääkkö et al. 2018). 

Ympäristön muuttuessa pohjoiset lajit pärjäävät kilpailussa heikommin 

lämpimämpien alueiden lajeille (Mustin et al. 2007). Pohjoisille alueille 

erikoistuneiden lajien on todettu useammin liikkuvan olosuhteiltaan sopimattomilta 

alueilta paremmille alueille kuin sopeutuvan muuttuneisiin olosuhteisiin (Callaghan et 

al. 2004). Pohjoiseen avoympäristöön erikoistuneiden lajien on todettu vetäytyvän 

kaikkein voimakkaimmin kohti pohjoista ja menettävän elinympäristöjään kiihtyvällä 

tahdilla (Virkkala et al. 2008; Virkkala & Lehikoinen 2017; Wauchope et al. 2017). 

Esimerkiksi pohjoisilla alueilla esiintyvien suosirrin (Calidris alpina) ja järripeipon 

(Fringilla montifringilla) esiintymisalueiden painopisteet ovat siirtyneet voimakkaasti 

kohti pohjoista. Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana suosirrin esiintymisalueen 

painopiste on siirtynyt keskimäärin 265 kilometriä ja järripeipon 170 kilometriä kohti 

pohjoista (Virkkala & Lehikoinen 2017). Pohjoisten lintulajien levinneisyysalueen 

pohjoisraja ei voi liikkua pohjoiseen, sillä Jäämeri toimii lähes läpäisemättömänä 

leviämisesteenä pohjoisten maalintujen levinneisyysalueen pohjoisrajana (Virkkala et 

al. 2008). Tästä syystä lajien levinneisyysalueiden vetäytyminen tarkoittaa aina 

levinneisyysalueen pienenemistä. Pohjoisten lajien heikko tilanne näkyy myös 

tunturiympäristön lajien uhanalaisuusluokissa. Suomen lintulajiston 

uhanalaisuuskatsauksessa avotunturin lajeja oli 17, joista 12 todettiin olevan 

alueellisesti uhanalaisia (Tiainen et al. 2016). Elinympäristöjen muutokset ovat 

ilmastonmuutoksen myötä merkittävä lajien esiintymiseen vaikuttava tekijä pohjoisilla 

alueilla. Näitä tekijöitä on tärkeä tuntea, jotta voimme ennakoida ja ymmärtää 

tunturiympäristössä tapahtuvia muutoksia (Virkkala et al. 2008; Lehikoinen et al. 

2014; Wauchope et al. 2017). 
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2.2 Korkeuden vaikutus lintuihin  

Korkeudella tarkoitetaan maantieteellisen kohteen absoluuttista korkeutta 

merenpintaan nähden. Korkeuden vaikutuksia eliölajien esiintymiseen ja etenkin 

lajirunsauteen tutkivat jo 1800-luvulla varhaiset luonnontieteilijät, kuten Alexander 

von Humboldt, Charles Darwin ja Alfred Russell Wallace (Lomolino 2001). Korkeus 

vaikuttaa merkittävällä tavalla paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin ja sitä kautta kaikkiin 

eliöihin (Cox & Moore 2010, 125–127; McCain & Grytnes 2010). Korkeuden 

kasvaessa lämpötila laskee ilmakehän troposfäärissä noin 0,6 °C sataa metriä kohden 

ilman tiheyden ja ilmanpaineen laskiessa (Barry 2008). Lämpötilan, ilman tiheyden ja 

ilmanpaineen lisäksi korkeus vaikuttaa säteilyn määrään. Säteilyn määrä kasvaa 

noustessa ylöspäin (Barry 2008). Korkeus vaikuttaa myös sateisuuteen etenkin 

vuoristoisilla alueilla, minkä lisäksi topografian on todettu säätelevän maaperän 

kosteutta alueellisesti (Barry 2008; le Roux et al. 2013). Muuttuvien 

ympäristötekijöiden seurauksena myös kasvillisuus, eläinlajisto ja maisema muuttuvat 

merkittävästi korkeuden kasvaessa, mikä on kiinnostanut tutkijoita 1800-luvulta 

lähtien (Lomolino 2001, Ruggiero & Hawkins 2008).  

Korkeuden vaihtelu synnyttää moninaisia olosuhteita ja elinympäristöjen 

heterogeenisyyttä, millä on todettu olevan merkittävä vaikutus lajirunsauteen (Davies 

et al. 2007; Ruggiero & Hawkins 2008). Korkeus säätelee merkittävällä tavalla 

paikallisia elinolosuhteita esimerkiksi säteilyn, lämpötilan ja maaperän kosteuden 

kautta, mikä heijastuu voimakkaasti kasvillisuudessa (Cox & Moore 2010, 136–137). 

Lyhyellä etäisyydellä vaihteleva kasvillisuus ja kosteus tarjoavat mahdollisia 

elinympäristöjä useille eri lajeille, jotka ovat erikoistuneet erilaisiin ympäristöihin. Eri 

elinolosuhteisiin erikoistuneiden lajien esiintyminen lyhyellä etäisyydellä toisistaan 

nostaa alueellista lajirunsautta suurten korkeusvaihteluiden alueella (Ruggiero & 

Hawkins 2008; McCain 2009; Cox & Moore 2010, 136). Monien muiden lajiryhmien 

tapaan lintujen globaalin lajirunsauden on todettu olevan korkeimmillaan juuri 

vuoristoisilla alueilla, kuten Andien itärinteillä ja Himalajan vuoristossa (Davies et al. 

2007).  

Korkeuden vaikutusta lajirunsauteen pidettiin ennen 1990-lukua yksiselitteisenä. 

Korkeuden kasvaessa ympäristöoloista tulevat karummat, jolloin myös lajirunsaus 

laskee (Rahbek 1995, Cox & Moore 2010, 135–137). Carsten Rahbek (1995) esitti 

vasta vuonna 1995 korkeuden yleisesti hyväksytyn vaikutuksen lajirunsauteen olevan 
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liian yksinkertainen, ja vaikutuksen olevan monimutkaisempi kuin on luultu. Tämän 

jälkeen aihetta on tutkittu ympäri maailmaa eri lajiryhmissä runsaasti. Tutkimuksissa 

on todettu korkeuden vaikuttavan lintujen lajirunsauteen eri alueilla neljällä eri tavalla 

(Kuva 1, McCain 2009).  

 

Kuva 1. Lajirunsauden trendit korkeuden suhteen McCainin (2009) mukaan. Kaikissa 

luokissa lajirunsaus lopulta laskee, mutta erot lajirunsauksissa matalilla korkeuksilla 

suhteessa keskikorkeuksiin. Ensimmäisessä luokassa lajirunsaus laskee tasaisesti 

korkeuden kasvaessa (decreasing diversity). Toisessa luokassa matalilla korkeuksilla 

lajirunsaus on korkea ja pysyy tasaisena keskikorkeuksille asti, missä se lähtee 

laskuun (low-elevation plateau). Kolmannessa luokassa lajirunsaus on matalilla 

korkeuksilla korkea ja se nousee huippuunsa vasta keskikorkeuksilla, jonka jälkeen se 

laskee (low-elevation plateaus with mid-peaks). Neljäs luokka on yksihuippuinen, 

jossa lajirunsaus ei ole matalilla korkeuksilla erityisen korkea. Lajirunsaus nousee 

huippuunsa keskikorkeuksilla, jonka jälkeen se laskee (unimodal mid-elevational 

peak).  

Lintujen lisäksi kasvien, matelijoiden, lepakoiden ja piennisäkkäiden lajirunsauden 

vaihtelua eri alueilla on luokiteltu korkeuden suhteen näihin luokkiin (McCain & 

Grytnes 2010). Muissa lajiryhmissä tutkimustulokset ovat tyypillisesti painottuneet 

yhteen tai kahteen luokkaan. Esimerkiksi piennisäkkäillä ja kasveilla tutkimustulokset 

viittaavat lähes kaikissa tutkimuksissa neljännen luokan yksihuippuiseen 

lajirunsauteen korkeuden kasvaessa. Tutkimustulokset ovat kuitenkin linnuissa muihin 

eliöryhmiin nähden poikkeavat, sillä tulokset jakautuvat tasaisesti kaikkiin neljään 

luokkaan (McCain & Grytnes 2010). Luokitusta tehdessä tarkasteltiin 150 eri 

tutkimusta, joista lopulta 78 otettiin mukaan analyysiin (McCain 2009). Tutkimuksista 

eteläisimmät tutkimukset oli tehty Madagaskarin eteläosissa (24,5° S) ja pohjoisimmat 

Kalliovuorilla Pohjois-Amerikassa (48,2° N). Tarkastellut tutkimukset eivät kata 

korkeiden leveyspiirien alueita, joissa tunturiympäristöjä esiintyy.  
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Pohjoisilta alueilta on erittäin vähän tutkimuksia korkeuden vaikutuksesta maalintujen 

esiintymiseen. Syynä voi olla lintuaineiston vähäinen määrä, johon voi vaikuttaa 

alueen harva asutus, heikko saavutettavuus ja vaikeakulkuisuus. Pohjoiset alueet ovat 

myös lintulajistoltaan esimerkiksi trooppisiin alueisiin verrattuna lajiköyhiä, mikä voi 

vaikuttaa tutkimuspreferensseihin. Korkeuden vaikutuksen tutkiminen on mielekästä 

monen käytännöllisen syyn kannalta. Korkeus on helppo muuttuja tutkia, sillä korkeus 

on globaalisti tunnettu absoluuttinen arvo. Aineistoa on suhteellisen helppo kerätä, sitä 

on paljon saatavilla ja sitä on helppo verrata esimerkiksi tässä tapauksessa 

eliömaantieteellisiin aineistoihin. Tämä tekee korkeuden vaikutuksen vertailusta eri 

alueilla helppoa. 

Korkeiden leveyspiirien alueilla olosuhteet poikkeavat lauhkean ja trooppisen 

vyöhykkeen vuoristoista esimerkiksi lämpötilan, vuodenaikojen ja säteilyn määrän 

suhteen, mikä vähentää alueiden tutkimustulosten vertailukelpoisuutta. Vaikka 

pohjoisissa tunturiympäristöissä korkeusgradientti ei ole yhtä suuri kuin maailman 

korkeimmilla vuoristoilla, vaihtelee korkeus silti merkittävästi, mikä tekee korkeuden 

vaikutuksen tutkimisesta mielekästä. Korkeuden vaikutus lajirunsauteen on myös 

pohjoisilla alueilla todennäköisesti yhtenevä jonkin McCainin (2009) määrittelemän 

luokan kanssa.  

Vaikka korkeuden vaikutusta lintujen esiintymiseen tunturiympäristössä ei ole tutkittu 

kovin paljon, alueella on tutkittu paljon korkeuden vaikutusta kasvillisuuteen. 

Korkeuden on todettu säätelevän tunturiympäristössä monia ympäristötekijöitä ja 

niiden kautta myös kasvillisuutta (Riihimäki et al. 2017, Pääkkö et al. 2018). 

Putkilokasvien ja jäkälien lajirunsauden on todettu olevan Pohjois-Fennoskandian 

tunturialueella korkeuden suhteen yksihuippuinen, kun taas sammalten lajirunsaus 

kasvaa korkeuden kasvaessa (Bruun et al. 2006). Samankaltaisia tuloksia on saatu 

myös Alaskan tundra-alueilta (Roland et al. 2017). Korkeuden vaikutus näissä 

lajiryhmissä ei siis vastaa hypoteesia tasaisesti laskevasta runsaudesta, vaan 

lajirunsauden huippu saavutetaan suhteellisen korkealla. Kasvillisuuden on todettu 

vaikuttavan merkittävästi myös lintujen esiintymiseen korkeusgradientilla (Lewis & 

Starzomski 2015; Altamirano et al. 2020). Kasvillisuuden muutokset 

korkeusgradientilla ovat tunturiympäristössä paikoin hyvin selkeitä. Selkein 

kasvillisuuden muutos tunturiympäristössä on metsän ja avotunturin välinen raja. 

Korkeus on yksi merkittävimmistä metsänrajan sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä 
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(Ruggiero & Hawkins 2008). Metsänrajan sijoittuminen taas määrittää metsälintujen 

ja tundralintujen mahdollisten esiintymisalueiden sijaintia ja laajuutta (Lehikoinen et 

al. 2014). Tunturiympäristö poikkeaa kasvillisuudeltaan merkittävästi muista 

ympäristöistä, joissa korkeuden vaikutusta lajirunsauteen on tutkittu. Metsänraja 

saavutetaan suhteellisen matalilla korkeuksilla ja pohjoisimmilla alueilla metsänraja 

voidaan saavuttaa jo merenpinnan tasolla (Moen et al. 2008).  

2.3 Elinympäristö ja linnut 

Elinympäristö on termi, jonka voi määritellä eri tavoin (Hall et al. 1997; Franklin et 

al. 2002). Elinympäristöllä voidaan tarkoittaa habitaattia, joka on yksittäisen lajin 

näkökulmasta alue, jossa resurssien ja ympäristöolojen yhdistelmä mahdollistaa tietyn 

lajin yksilöiden selviytymisen ja lisääntymisen (Hall et al. 1997). Elinympäristöllä 

voidaan myös habitaatin sijaan tarkoittaa myös biotooppia, jolloin käsite on laajempi. 

Biotoopilla tarkoitetaan lajiyhteisön elinympäristöä, joka on bioottisilta ja abioottisilta 

olosuhteiltaan yhtenevä (Tirri et al. 2001). Biotoopit luokitellaan usein kasvillisuuden 

perusteella (Kontula & Raunio 2005). Tässä tutkimuksessa elinympäristön määritelmä 

on lähempänä biotoopin määritelmää. Elinympäristö-käsitettä käytetään kuvaamaan 

merkittäviä ympäristöolosuhteiden muutoksia tutkimusalueella.  

Tunturiympäristö voidaan jakaa useaan eri elinympäristöön (Pääkkö et al. 2018). 

Tunturiympäristön luontotyypit on eroteltu Suomen tunturien 

uhanalaisuuskatsauksessa 13 luokkaan, jotka ovat: tunturikoivikot, erillismetsiköt, 

tunturikangaspensaikot, tunturikankaat, tunturien heinäkankaat, tunturiniityt, 

lumenviipymät ja lumenpysymät, kuviomaat ja vuotomaat, routanummet, tunturien 

dyyni- ja deflaatioalueet, tunturikalliot ja -kivikot, tunturien rotkolaaksot ja tunturien 

rotkot, kurut ja uomat (Pääkkö et al. 2018). Luontotyypit voivat vaihdella erittäin 

lyhyillä etäisyyksillä eivätkä luokkien rajat ole aina selkeitä.  

Tunturiympäristössä linnut käyttävät elinympäristöjä pesintään ja ravinnon hankintaan 

pääasiassa kesäaikana. Lähes kaikki tunturiympäristön lajit ovat muuttolintuja, jotka 

viettävät tunturiympäristössä enintään puolet vuodesta (Ganter & Gaston 2013). 

Tunturiympäristössä esiintyy kesällä runsaasti ravintoa suhteellisen lyhyellä ajalla, 

mikä on yksi lintulajeja pohjoisille alueille houkutteleva tekijä. Esimerkiksi 

rantalinnut muuttavat tuhansia kilometrejä talvehtimisalueilta pesimään arktisille 
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alueille, jotta ne voivat käyttää ravinnoksi niveljalkaisten esiintymishuippua arktisilla 

alueilla (Smith et al. 2020).  

Elinympäristön vaihtelun ja elinympäristöjen heterogeenisyyden on todettu olevan 

merkittävä lintujen esiintymiseen vaikuttava tekijä (Wiens 1989). Elinympäristöjen 

vaikutusta eliöiden esiintymiseen on tutkittu laajasti erilaisilla alueilla, mutta suurin 

osa tutkimuksesta on tehty metsissä, maatalousympäristöissä ja urbaaneissa 

ympäristöissä (ks. esim. Benton et al. 2003; Goetz et al. 2007; Lepczyk et al. 2017). 

Eri ympäristöissä tehtyjen tutkimusten tulosten soveltumisesta pohjoiseen 

tunturiympäristöön ei ole varmuutta (Sokolov et al. 2012).  

Viime vuosina tutkimus pohjoisten alueiden elinympäristöissä on kuitenkin 

lisääntynyt merkittävästi ilmastonmuutostutkimuksen myötä. Muutokset 

elinympäristöissä vaikuttavat lintujen pesintämahdollisuuksiin ja ravinnonsaantiin 

merkittävällä tavalla. Muutosten on todettu suosivan generalistilajeja spesialistilajien 

kustannuksella eri ympäristöissä, mikä voi olla mahdollista myös tunturiympäristössä 

(Sokolov et al. 2012). Pohjoisten avotuntureiden lajien on jo todettu vähentyvän 

ilmaston lämmetessä (Lehikoinen 2014; Virkkala & Lehikoinen 2018; Lehikoinen 

2019). Toisaalta lämpenevä ilmasto voi myös nostaa tunturiympäristöjen lajirunsautta, 

kun avotunturin pensastuminen mahdollistaa useamman metsänrajassa esiintyvän lajin 

esiintymisen yhä korkeammalla (Lewis & Starzomski 2015). On tärkeä tunnistaa 

tunturiympäristössä tiettyihin elinympäristöihin erikoistuneet lajit, jotta voimme 

tunnistaa niitä uhkaavat tekijät ja pyrkiä suojelemaan ympäristöjä tulevaisuudessa.  

  



 

11 
 

3. Tutkimusalue 

Tutkimusalue sijaitsee Pohjois-Norjassa Finnmarkin läänissä Utsjoen länsipuolella 

(70°0’N, 26°14’E) (Kuva 2). Tutkimusalueen koko on noin 180 km² (15km x 12 km). 

Alue kuuluu Skandien vuoriston itäisimpään tunturimassiiviin, mikä näkyy alueen 

suurena korkeusvaihteluna. Tutkimusalueen matalimmat kohdat sijaitsevat 

jokilaaksossa noin 125 metriä merenpinnan yläpuolella ja korkein kohta Rásttigáisá- 

tunturin huipulla 1064 m metriä merenpinnan yläpuolella. Rásttigáisán lisäksi alueen 

muut korkeat huiput ovat Geaidnogáisá (1032 m mpy) ja Jorbbot (946 m mpy).  

 

Kuva 2. Tutkimusalue Pohjois-Norjassa. Tutkimuspisteet (n=420) on merkitty mustilla 

pisteillä ja mustilla käyrillä 50 metrin korkeuskäyrät. Tutkimusalueen korkeus 

vaihtelee kaakon jokilaakson 125 metristä Rásttigáisán (kartassa idänpuoleinen 

tunturi) 1064 metriin. Rásttigáisán lounaispuolella sijaitsee alueen toinen korkea 

tunturi Geaidnogáisá (1032 m mpy).  

Tutkimusalue on elinympäristöiltään monimuotoinen. Matalissa jokilaaksoissa 

kasvillisuus on noin 250–350 metrin korkeuteen asti rehevää metsää, jossa valtapuuna 

on tunturikoivu (Betula pubescens ssp. czerepanovii). Metsänraja sijoittuu 

tutkimusalueella 200–350 metriin, jonka yläpuolella yksittäiset puut ja pensasmaiset 

kasvit vaihettuvat avotunturiksi, jossa valtakasvina ovat erilaiset varvut, kuten 

variksenmarja (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), puolukka (Vaccinium vitis-

idaea) ja vaivaiskoivu (Betula nana). Avotunturissa elinympäristöt vaihtelevat 

kasvillisuuden ja maaperän kosteuden mukaisesti. Kosteammilla alueilla kasvillisuus 
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muuttuu varvikosta rehevämmäksi niittymäiseksi kasvillisuudeksi (Niittynen & Luoto 

2018). Erityisen kosteita alueita avotunturissa ovat kosteikot, tulvaniityt ja vesistöjen 

rannat. Alueella sijaitsee kaksi merkittävää jokea Geaidnojohka ja Dárjohka, jotka 

yhdistyvät tutkimusalueen kaakkoiskulmassa suurempaan jokeen Leavvajohkaan. 

Jokien lisäksi alueella on kaksi järveä, Gurrojávri (534 m mpy) ja Geaidnojávri (555 

m mpy), ja lukuisia pienempiä tunturilampia ja puroja. Kaikista korkeimmilla alueilla 

elinympäristöt muuttuvat karuiksi kivikoiksi ja louhikoiksi, joissa kasvaa 

putkilokasveja pienissä laikuissa.  

Tutkimusalue sopii hyvin eliömaantieteelliseksi tutkimuskohteeksi. Korkeuden ja 

elinympäristöjen suuret vaihtelut alueella mahdollistavat monimuotoisen 

tunturilinnuston esiintymisen. Suuri korkeusvaihtelu ja sijainti pohjoisimmassa 

Fennoskandiassa tekevät alueesta tyypillisen tunturiympäristön. Ihmistoiminnan 

vaikutus alueella on verrattain pieni. Tutkimusalueella kulkee vain harvoja merkittyjä 

polkuja, joista eniten käytetty on retkipolku Rásttigáisán huipulle. Alueella 

harjoitetaan jonkin verran poronlaidunnusta, mikä voi vaikuttaa paikallisesti 

kasvillisuuteen ja lintuihin. Poronlaidunnuksen on todettu vähentävän lintujen 

lajirunsautta tunturiympäristössä etenkin avotunturin pensasmaisissa lepiköissä 

(Alnus) ja pajukoissa (Salix) esiintyvillä lajeilla (Ims & Henden 2012). 
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4. Menetelmät 

4.1 Lintulaskenta 

Tutkimusalueelta arvottiin 420 tutkimuspistettä, jotka otettiin tutkimukseen mukaan. 

Arvonnassa huomioitiin korkeus ja elinympäristöt, jonka seurauksena tutkimuspisteet 

kattavat koko alueen korkeusgradientin ja erilaiset elinympäristöt. Lintuaineisto 

kerättiin pistelaskentamenetelmällä, joka on yleinen lintulaskentamenetelmä 

globaalisti (Nichols et al. 2000; Gregory et al. 2005). Pistelaskennassa ennalta 

määritetyissä pisteissä lasketaan havaitut linnut tasan viiden minuutin ajalta. Laskenta-

ajan sisällä kaikki havaitut maalinnut kirjataan ylös lajilleen, ja erotetaan ovatko linnut 

ensihavaintotilanteessa alle 50 metrin päässä tutkimuspisteestä, yli 50 metrin päässä 

tutkimuspisteestä vai ylilentävänä. Pistelaskennassa laskettava yksikkö on lintupari. 

Lintupariksi lasketaan havaittu lintupari eli koiras ja naaras, nähty tai kuultu koiras, 

yksinäinen naaras, poikue tai pesä.  

Tutkimuspisteillä laskettiin alueen maalintulajisto kaikilta pisteiltä kahdesti 5.6.2019–

5.7.2019 välisenä aikana. Tunturiympäristössä laskennat on toteutettava kesä-

heinäkuussa, kun alueen pesimälinnusto on mahdollisimman kattavasti paikalla. 

Suurin osa tunturiympäristöjen lintulajeista on sopeutunut kylmään 

tunturiympäristöön talvehtimalla jossain muualla ja palaavat kesällä alueelle pesimään 

(Callaghan et al. 2004; Ganter & Gaston 2013). Laskenta toteutettiin kullakin pisteellä 

kahdesti eri ajankohtina, jotta yksittäisten häiriötekijöiden vaikutuksia saatiin 

minimoitua. Toisto vähentää esimerkiksi heikkojen sääolosuhteiden vaikutusta 

tuloksiin. Ensimmäinen laskentakerta toteutettiin 5.6. – 17.6. ja toinen laskentakerta 

22.6. – 3.7. Molempien laskentakertojen parihavainnot laskettiin yhteen.  

Laskentojen toteuttamisessa seurattiin Luomuksen pistelaskentaohjeita, joissa 

määritetään muun muassa laskentakausi, laskennan kellonaika, sääolosuhteet ja 

laskettavat lajit (Maalintujen pistelaskentaohjeet 2018). Laskennat suoritettiin lintujen 

aktiivisimpaan lauluaikaan aamulla noin kello 3.00 – 9.00. Laskentoja vältettiin 

tekemästä voimakkaalla tuulella tai vähintään kohtalaisella sateella. 

Pistelaskentamenetelmä ei tuota luotettavaa aineistoa vesilinnuista, minkä vuoksi 

kuikka-, sorsa- ja lokkilinnut jätettiin laskematta, kun taas kahlaajat laskettiin mukaan. 

Tutkimuspisteen korkeus ja koordinaatit kirjattiin GPS-laitteella. Laskentaan 

vaikuttavat sääolosuhteet ja mahdolliset muut häiriötekijät kirjattiin. 
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4.2 Elinympäristöluokitus 

Tutkimusalue jaettiin viiteen elinympäristöluokkaan, jotka kattavat tutkittavan alueen 

mahdollisimman hyvin. Elinympäristöluokitus tehtiin kasvillisuuden ja kosteuden 

perusteella 50 metrin säteellä tutkimuspisteestä. Elinympäristöluokitus tehtiin 

Landsat-aineistosta perusteella aiemmin lasketun NDVI-aineiston (Normalized 

Difference Vegetation Index) ja Norjan Geologian Tutkimuskeskuksen karttapalvelun 

ilmakuvien perusteella (Norges Geologiske Undersøkelse 2021). Elinympäristöluokat 

ja niiden määritelmät ovat seuraavat:  

Metsä – kasvillisuudeltaan puiden hallitsema alue. Kasvillisuus on pääosin rehevää ja 

valtapuuna on tunturikoivu (Betula pubescens ssp. czerepanovii). Kaikki metsänrajan 

(noin 250–350 m mpy) alapuoliset pisteet luokiteltiin metsäluokkaan maaperän 

kosteudesta riippumatta. 

Metsänraja – vaihettumisvyöhyke noin 250 – 350 metrin korkeudessa. Metsänrajassa 

esiintyy vielä yksittäisiä puita ja pensaita. Tutkimuspisteet, jotka sijaitsivat 50 metrin 

säteellä metsänrajasta. Metsänraja määritettiin ilmakuvien perusteella. 

Kuiva avotunturi – avotunturi metsänrajan yläpuolella. Kasvillisuus pääosin varpuja 

ja heiniä.  

Kostea avotunturi – avotunturi metsänrajan yläpuolella. Kasvillisuudeltaan voi vastata 

aiempaa luokkaa, mutta maaperän kosteus on korkea. Sijaitsee esimerkiksi 

kosteikoilla, tulvaniityllä tai joen, järven tai tunturilammen rannalla. 

Karukko – avotunturi metsänrajan yläpuolella, jossa kasvillisuutta on hyvin vähän. 

Maaperä on hyvin ohut tai sitä ei ole lainkaan. Esimerkiksi kivikot, louhikot ja 

tuntureiden huiput. 

4.3 Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset tarkastelut toteutettiin RStudio-ohjelmalla (R-Core Team 2018). Lintujen 

esiintymistä kuvaavina muuttujina käytettiin lajirunsautta ja parimäärää, jotka 

laskettiin kerätystä lintuaineistosta. Havaitut lintulajit luokiteltiin taksonomian 

mukaan lintulahkoihin, joita tarkasteltiin erikseen. Lajikohtaiseen tilastolliseen 

analyysiin otettiin mukaan vain lajit, joita havaittiin vähintään 10 paria. Näistä lajeista 

käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä ydinlajisto. Lintujen esiintymistä 

tutkimuspisteillä ja korkeusgradientilla tarkasteltiin histogrammien, 
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pylväsdiagrammien ja laatikko-janakuvioiden avulla. Korkeuden ja elinympäristöjen 

vaikutusta lintujen esiintymiseen tarkasteltiin alueellisilla malleilla (GLM ja GAM). 

Tilastollisen mallintamisen menetelmät ovat yleisiä ja toimivia ekologisen aineiston 

tutkimiseen (Guisan & Zimmermann 2000; Guisan et al. 2002). Ekologisessa 

mallinnuksessa eniten käytettyjä menetelmiä ovat etenkin yleistetyt lineaariset mallit 

(Generalized Linear Models, GLM) ja yleistetyt additiiviset mallit (Generalized 

Additive Models, GAM), joita on hyödynnetty laajasti lajien esiintymiseen 

vaikuttavien tekijöiden tutkimuksessa (Guisan et al. 2002). Malleja on käytetty sekä 

lintujen että muiden lajiryhmien tutkimuksessa selittämään lajirunsauden muutoksia 

korkeuden suhteen (Acharya et al. 2011; Paudel & Šipoš 2014).  

GLM on perinteisen lineaarisen regressiomallin laajennus, jonka avulla on mahdollista 

tutkia eri muuttujien välisiä yhteyksiä ja vaikutussuhteita. GLM sopii hyvin 

ekologiseen tutkimukseen, koska sillä on mahdollista käsitellä eri jakaumilla esitettyjä 

vastemuuttujia. Lisäksi mallilla on mahdollista käsitellä riippuvuussuhteita, jotka eivät 

ole lineaarisia. Nämä ovat olennaisia asioita luonnossa esiintyvien ilmiöiden 

tutkimisessa, joihin liittyy monimutkaisia riippuvuussuhteita (Guisan et al. 2002).  

GAM on GLM:n ei-parametrinen laajennus, jonka avulla pystytään tuottamaan 

vastekäyriä aineistosta eri muuttujien välille. Vastekäyrät sovitetaan ennalta 

määrättyjen vapausasteiden avulla. GAM on monipuolinen malli, jolla voidaan 

samassa mallissa esittää sekä lineaarisia että ei-lineaarisia vasteita (Hastie & 

Tibshirani 1987; Wood & Augustin 2002; Luoto et al. 2005). Vapausasteiden määrät 

vaihtelevat aineiston mukaan, mutta lintututkimuksessa on yleensä käytetty kolmea tai 

neljää vapausastetta. GAM:n vapausasteiden määrät on syytä pitää maltillisina, jotta 

malli ei ylisovita vastekäyrää aineiston perusteella (Yee & Mitchell 1991). 

Malleissa vastemuuttujina käytettiin lajirunsautta ja parimäärää 50 metrin säteellä, 

kokonaislajirunsautta ja -parimäärää sekä varpus- ja rantalintujen lajirunsautta ja 

parimäärää. Vastemuuttujat ovat kokonaislukumuodossa olevaa lukumääräaineistoa, 

joka määrittää mallinnuksessa käytettävän virhejakauman ja linkkifunktion. 

Virhejakaumana käytettiin tässä muodossa olevaan aineistoon sopivaa Poisson-

jakaumaa, jolloin linkkifunktiona käytettiin log-linkkifunktiota.  

Mallien pohjalta luotiin ennusteita, joilla pyrittiin selittämään vastemuuttujia 

korkeudella ja elinympäristöillä. Korkeuden ja lajirunsauden suhteen 
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yksihuipukkuutta testattiin käyttämällä korkeudelle sekä 1. että 2. asteen 

polynomifunktioita. GLM-ennusteissa selittävinä muuttujina käytettiin sekä korkeutta 

että elinympäristöjä yhdessä ja erikseen. GAM-ennusteet tehtiin vain korkeuden 

pohjalta, koska GAM ei toimi selittävän muuttujan ollessa kategorinen, kuten 

elinympäristöluokat ovat. GAM-ennusteissa käytettiin kolmea vapausastetta. 

Elinympäristöt selittävänä muuttujana sisältävistä GLM-malleista tehtiin kaksi 

versiota, joista toisesta poistettiin regressioyhtälön vakiotermi (intercept), jotta kaikki 

elinympäristöluokat saatiin näkyviin ja luokkia voitiin vertailla. GLM käyttää 

kategorisen selittävän muuttujan ensimmäistä tasoa vakioterminä, johon muita tasoja 

vertaillaan. Vakiotermin poistaminen muuttaa merkittävällä tavalla tilastollisia 

merkittävyyksiä kategorisen muuttujan tasojen välillä, sillä ne perustuvat vakiotermin 

poistumisen jälkeen nollahypoteesiin. Tulokset-osiossa esitetyistä GLM-malleista 

regressioyhtälön vakiotermi on poistettu ja liitteissä on näkyvissä mallit, joissa 

vakiotermiä ei ole poistettu. Mallien toimivuutta ja eri muuttujien merkitystä arvioitiin 

mallien selityskyvyn (deviance explained, D²), virheen suuruuden ja tilastollisen 

merkitsevyyden (p-arvo) avulla. GLM-malleissa selityskyky (D²) laskettiin 

seuraavalla kaavalla:  

𝐷² =
𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑙𝑢 − 𝑗ää𝑛𝑛ö𝑠𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑙𝑢

𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑙𝑢
× 100 

Lajeja voidaan jakaa generalisteihin ja spesialisteihin niiden esiintymisen mukaan eri 

elinympäristöluokissa, mutta lajittelumenetelmät vaihtelevat (Devictor et al. 2008). 

Yksi tutkimuksissa käytetty menetelmä on lajien erikoistumisindeksi (SSI, Julliard et 

al. 2006). Shannonin diversiteetti-indeksiä on tyypillisesti käytetty tutkimuksessa 

kuvaamaan lajien monimuotoisuutta, mutta sitä voi käyttää kuvaamaan myös 

elinympäristöjen monimuotoisuutta (Jonsen & Fahrig 1997). Tässä tutkimuksessa 

indeksiä käytettiin jokaiselle lintulajille kuvaamaan niiden esiintymisen 

monimuotoisuutta eri elinympäristöjen välillä. Esiintymisen monimuotoisuudella 

tarkoitetaan, kuinka laajasti laji esiintyy eri elinympäristössä (Julliard et al. 2006). 

Shannonin diversiteetti-indeksistä käytetään tässä termiä Shannonin habitaattien 

diversiteetti-indeksi (Shannon’s Habitat Diversity Index) ja siitä lyhennettä SHDI. 

SHDI laskettiin kaavalla: 
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 − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

 

P saadaan laskukaavasta (n/N), jossa n on lajin parimäärä tietyssä elinympäristössä ja 

N on lajin kokonaisparimäärä kaikissa elinympäristöissä. SHDI huomioi, kuinka 

monessa elinympäristössä laji esiintyy ja kuinka tasaisesti se esiintyy eri 

ympäristöissä. Jos tietyn lajin esiintymisen elinympäristöjen luokat laskettaisiin 

yksinkertaisesti yhteen, yksittäinen havainto yhdessä elinympäristöluokassa nostaisi 

arviota koko lajin monimuotoisuudesta kohtuuttomasti. SHDI:n avulla havaintojen 

lukumäärällä on painoarvo, jolloin yksittäinen havainto jossakin 

elinympäristöluokassa ei nosta lajin esiintymisen monimuotoisuutta erityisesti. 

Lajeille laskettiin havaintojen ja elinympäristöluokkien perusteella SHDI-arvo, jonka 

avulla lajit jaettiin elinympäristön suhteen spesialisteihin ja generalisteihin. Matala 

SHDI-arvo tarkoittaa lajin esiintyvän tutkimusalueella pääosin vain tietyssä 

elinympäristössä (spesialisti), kun taas korkea arvo tarkoittaa lajin esiintyvän laajasti 

useassa eri elinympäristö luokassa (generalisti). SHDI-arvoja verrattiin lajien 

korkeuden tunnuslukuihin.  

5. Tulokset 

5.1. Lintulajisto 

Tutkimusalueella havaittiin yhteensä 40 lintulajia. Tutkimuspisteiden lajirunsaudet 

vaihtelivat nollan ja kymmenen lajin välillä (Kuva 3). Laskennassa eroteltiin havainnot 

alle 50 metrin etäisyydeltä tutkimuspisteeltä, yli 50 metrin etäisyydeltä ja ylilentävistä 

linnuista. Lajeista 30 havaittiin sekä 50 metrin säteellä tutkimuspisteestä että 

kauempana, kymmenen lajia havaittiin vain 50 metrin säteen ulkopuolella ja yksi laji 

havaittiin vain ylilentävänä. Vähintään kymmenen lintuparia havaittiin 24 lajista, jotka 

muodostavat ydinlajiston (Taulukko 1). Lajit on esitetty havaintojen perusteella 

yleisyysjärjestyksessä. Selvästi yleisimmät lajit olivat niittykirvinen (Anthus 

pratensis) ja kapustarinta (Pluvialis apricaria), joista molemmista havaittiin yli 300 

lintuparia. Kahta yleisintä lajia havaittiin lähes kaksi kertaa enemmän kuin 

kolmanneksi yleisintä lajia lapinsirkkua (Calcarius lapponicus, n=177). Kahta 

yleisintä lajia lukuun ottamatta ydinlajiston havaitut parimäärät laskevat tasaisesti. 

Yleisimmistä kymmenestä lajista kahdeksan kuuluu varpuslintujen (Passeriformes) 



 

18 
 

lahkoon. Ainoastaan kapustarinta ja tunturikihu (Stercorarius longicaudus) kuuluvat 

rantalintujen (Charadriiformes) lahkoon. Rantalintuihin kuuluvat lisäksi kahlaajat, 

kuten sirrit (Calidris, 4 lajia), tylli (Charadrius hiaticula) ja punajalkaviklo (Tringa 

totanus). Lisäksi ydinlajistoon kuuluvat kanalintujen (Galliformes) lahkosta kiiruna ja 

riekko (Lagopus lagopus) ja päiväpetolintujen (Accipitriformes) lahkosta piekana 

(Buteo lagopus). Kokonaislajilista on liitteessä 4. 

Kuva 3. Kokonaislajirunsauden vaihtelu tutkimuspisteillä (n=420). Aineisto on 

normaalisti jakautunut. Pisteistä 44 % (n=184) havaittiin kolme tai neljä lajia. 

Toiseksi yleisimpiä (28 %) olivat kahden ja viiden lajin pisteet (n=116). Pisteistä 0,5 

% ei havaittu yhtään lajia (n=21) kymmenellä pisteellä yli 7 lajia.  
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Taulukko 1. Tutkimusalueen ydinlajisto lajeittain, lajien lintulahko ja havaittu 

parimäärä. 

 

  

 Laji Tieteellinen nimi Lyhenne Lahko Parimäärä 

1. Niittykirvinen  Anthus pratensis ANTPRA Varpusl. 371 

2. Kapustarinta Pluvialis apricaria PLUAPR Rantal. 338 

3. Lapinsirkku Calcarius lapponicus CALLAP Varpusl. 177 

4. Pajulintu Phylloscopus trochilus PHYLUS Varpusl. 172 

5. Punakylkirastas Turdus iliacus TURILI Varpusl. 159 

6. Sinirinta Luscinia svecica LUSSVE Varpusl. 150 

7. Pulmunen Plectrophenax nivalis PLENIV Varpusl. 129 

8. Järripeippo Fringilla 

montifringilla 

FRIMON Varpusl. 101 

9. Tunturikihu Stercorarius 

longicaudus 

STELON Rantal. 95 

10. Kivitasku Oenanthe oenanthe OENOEN Varpusl. 93 

11. Kiiruna Lagopus muta LAGMUT Kanal. 65 

12. Tylli Charadrius hiaticula CHAHIA Rantal. 51 

13. Suosirri Calidris alpine CALALP Rantal. 42 

14. Pikkukuovi Numenius phaeopus NUMPHA Rantal. 41 

15. Keräkurmitsa Charadrius morinellus CHAMOR Rantal. 32 

16. Punajalkaviklo Tringa totanus TRITOT Rantal. 29 

17. Lapinsirri Calidris temminckii CALTEM Rantal. 28 

18. Riekko Lagopus lagopus LAGLAG Kanal. 24 

19. Sepelrastas Turdus torquatus TURTOR Varpusl. 18 

20. Piekana Buteo lagopus BUTLAG Päiväpetol. 18 

21. Merisirri Calidris maritima CALMAR Rantal. 16 

22. Urpiainen Acanthis flammea CARMEA Varpusl. 11 

23. Rantasipi Actitis hypoleucos ACTHYP Rantal. 10 

24. Suokukko Calidris pugnax CALPUG Rantal. 10 
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5.2 Korkeuden vaikutus lajien esiintymiseen 

Lajien esiintymisessä oli merkittävää korkeusvaihtelua. Tutkimusalueelle laskettiin 

lajirunsauksien vaihtelu korkeusvyöhykkeittäin (kuva 4) sekä korkeuden tunnusluvut 

lajeittain (taulukko 2, kuva 6). Eniten lajeja havaittiin 301–400 metrin korkeudella 

(kuva 4A). Lajimäärä oli verraten tasainen 400 metristä 700 metriin. 700 metrin 

yläpuolella lajirunsaudessa tapahtui nopea pudotus ja yli 900 metrin korkeudessa ei 

havaittu yhtäkään lajia. Koska tutkimuspisteitä oli epätasaisesti eri 

korkeusvyöhykkeiltä, laskettiin lisäksi keskimääräinen lajimäärä 

korkeusvyöhykkeittäin (kuva 4D). Myös tällöin keskimääräinen lajirunsaus oli 

korkeimmillaan 301–400 metrissä, mutta vaihteluväli korkeusgradientilla oli 

pienempi. 

 

Kuva 4. Lintulajien esiintyminen korkeusvyöhykkeittäin. A) Kokonaislajirunsaus. B) 

Ydinlajistoon kuuluvien lajien mediaanikorkeus. C) Kuinka monen ydinlajiston lajin 

korkeuden 10. ja 90. persentiilin välinen alue ulottuu korkeusvyöhykkeelle. D) 

Keskimääräinen lajirunsaus. Yli 900 metrissä ei havaittu yhtäkään lintulajia. Ydinlajistoon 

kuuluvien lajien mediaanikorkeudet olivat useimmiten 501–600 metrin korkeudessa (7 lajia) 
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ja 401–500 metrin korkeudessa (6 lajia) (B). Korkeusvyöhykkeistä 501–600 metrissä oli 

useimman ydinlajiston lajin 10. – 90. persentiilin korkeusväli, mutta luvut ovat varsin tasaisia 

301–700 metrin välisillä korkeusvyöhykkeillä (C). Keskimääräiset lajimäärät nousevat 301–

400 metrissä huippuunsa. Tämän jälkeen ne laskevat tasaisesti 900 metriin asti, jonka jälkeen 

lajimäärä on nolla (D). 

Taulukko 2, Ydinlajiston korkeuden tunnusluvut, kuinka monessa 

elinympäristöluokassa kukin laji esiintyy, SHDI ja lintulahko (1 = varpuslinnut, 2 = 

rantalinnut, 3 = kanalinnut, 4 = päiväpetolinnut). 

Laji Min. P10 Md. P90 Maks. Elinymp. SHDI Lahko 

Rantasipi 137,2 137,2 158,3 442,7 631,6 3 0,80 2 

Järripeippo 120,3 160,5 248,9 315,1 362,9 3 0,72 1 

Pajulintu 120,3 160,5 258,4 332,5 392,8 4 0,95 1 

Punakylkirastas 120,3 179,5 282,1 358,4 630,8 4 1,13 1 

Riekko 149,2 199,5 306,4 373,9 414,8 3 0,99 3 

Sepelrastas 248,9 278,5 328,9 362,9 396,7 3 0,96 1 

Urpiainen 210,1 236,9 349,4 580,7 582,5 3 0,99 1 

Sinirinta 120,3 204,2 369,1 551,3 666,5 5 1,29 1 

Pikkukuovi 321,9 356,7 427,3 496,8 617,5 2 0,58 2 

Tunturikihu 264,0 365,7 449,9 618,5 809,7 4 0,89 2 

Piekana 232,1 360,2 467,6 585,7 653,4 5 0,79 4 

Punajalkaviklo 365,2 400,8 480,0 584,1 614,2 2 0,66 2 

Niittykirvinen 236,9 361,7 483,7 619,4 717,4 4 0,86 1 

Kivitasku 236,9 356,7 495,8 628,9 747,4 4 0,65 1 

Kapustarinta 264,0 369,2 508,4 629,3 809,7 4 0,82 2 

Lapinsirkku 303,9 431,9 538,8 624,0 716,3 3 0,71 1 

Lapinsirri 459,7 474,6 571,4 609,7 628,3 2 0,65 2 

Tylli 371,9 536,3 573,3 664,6 788,7 3 0,72 2 

Kiiruna 307,4 367,1 589,7 749,5 865,4 4 0,75 3 

Suosirri 462,1 537,0 591,9 628,7 747,2 2 0,55 2 

Suokukko 571,4 571,4 592,8 624,0 631,6 2 0,50 2 

Merisirri 554,2 596,3 628,2 693,6 782,1 3 0,70 2 

Keräkurmitsa 486,2 603,4 630,9 671,2 801,1 3 0,81 2 

Pulmunen 514,7 581,2 638,6 766,1 879,8 3 1,06 1 

 

Lajien esiintymiskorkeus vaihtelee paljon (kuva 5). Joillain lajeilla, kuten sinirinnalla, 

kapustarinnalla ja kiirunalla, havaintoja on tehty hyvin laajasti eri korkeuksilta, kun 

taas esimerkiksi sepelrastaalla, keräkurmitsalla ja suosirrillä on erittäin kapea 

esiintyminen tietyssä korkeusvyöhykkeessä. Lahkoista varpuslintuja esiintyy 

kattavasti koko korkeusgradientilla. Esimerkiksi toiseksi ja kolmanneksi matalimmat 

esiintymiskorkeuden mediaanit olivat järripeipolla ja pajulinnulla, kun taas korkein 

mediaanikorkeus oli pulmusella, jotka kaikki ovat varpuslintuja. Rantasipiä (Actitis 
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hypoleucos) lukuun ottamatta kaikkien rantalintujen esiintymiskorkeudet sijaitsivat yli 

400 metrissä. Kanalinnuissa riekkoa esiintyy noin 360 metriin asti, josta ylöspäin 

esiintyy alueen toista kanalintua kiirunaa 750 metriin asti eli eri kanalinnut eivät 

esiinny samoilla korkeuksilla. Päiväpetolintujen ainoa edustaja piekana esiintyi 

keskikorkeuksilla 350 metrin ja 600 metrin välisellä vyöhykkeellä. 

 

Kuva 5. Ydinlajiston esiintyminen korkeusgradientilla. Laatikkokuvaaja sisältää 

puolet havainnoista ja sen poikki kulkeva viiva kuvaa mediaania. Janojen päät 

esittävät esiintymiskorkeuden 10. ja 90. persentiiliä. Lahkot on kuvattu värein.  

Korkeuden vaikutusta lajirunsauteen ja parimäärään sekä kahden yleisimmän 

lintulahkon lajirunsauteen ja parimäärään tarkasteltiin GAM:lla (kuvat 6 ja 7). Mallit 

kuvasivat korkeuden ja lintujen esiintymisen suhdetta hyvin. Korkeus oli erittäin 

merkitsevä selittävä tekijä kaikissa malleissa (p <0,001). Mallin mukaan lajirunsaudet 

ovat korkeimmillaan keskikorkeuksilla, jota korkeammalla (>700 m mpy) ne laskevat 

jyrkästi. Parimäärä on matalilla korkeuksilla tasainen noin 350 metriin saakka, jota 

korkeammalla se laskee. Korkeus selitti kokonaislajirunsauden (D² = 30,3 %) ja 
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kokonaisparimäärän (D² = 28,8 %) vaihtelua paremmin kuin lajirunsauden (D² = 14,9 

%) ja parimäärän (D² = 14,7 %) vaihtelua 50 metrin sisällä. Malli toimi hieman 

paremmin lajirunsauksille kuin parimäärille. 

Varpuslintujen lajirunsaus ja parimäärä ovat korkeimmillaan matalilla korkeuksilla, 

josta ne laskevat tasaisesti korkeuden kasvaessa. Malli selitti 33,6 % varpuslintujen 

lajirunsauden vaihtelusta ja 35,1 % parimäärän vaihtelusta. Rantalinnuilla vaikutus on 

yksihuippunen sekä lajirunsauden että parimäärien osalta. Matalilta korkeuksilta 

lajirunsaus ja parimäärä nousevat 300 metrin yläpuolella huippuunsa 500–600 

metrissä, jonka jälkeen ne lähtevät tasaisesti laskuun. Malli selitti 28,0 % rantalintujen 

lajirunsauden vaihtelusta ja 28,1 % parimäärän vaihtelusta. 

Kuva 6. Mallin ennustamat ja havaitut laji- ja parimäärät. Käyrä kuvaa mallinnettuja 

arvoja (GAM, k=3) ja pisteet havaittuja määriä. Ylärivissä lajirunsaus 50 metrin 

sisällä (A) ja kokonaisrunsaus (B). Alarivissä parimäärä 50 metrin sisällä (C) ja 

kokonaisparimäärä (D).  
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Kuva 7. Mallin ennustamat ja havaitut laji- ja parimäärät. Käyrä kuvaa mallinnettuja 

arvoja (GAM, k=3) ja pisteet havaittuja määriä. Ylärivissä lajirunsaus varpuslinnuille 

(A) ja rantalinnuille (B). Alarivissä parimäärä varpuslinnuille (C) ja rantalinnuille 

(D). 
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5.3 Elinympäristöt ja lintulajisto 

Elinympäristöt esiintyivät vaihtelevasti tutkimusalueella ja tutkimuspisteet jakautuivat 

epätasaisesti eri ympäristöihin. Eniten tutkimuspisteitä oli kuivassa avotunturissa 

(183) ja kosteassa avotunturissa (126), kun muiden luokkien tutkimuspisteiden määrät 

olivat pienempiä (karukko n=46, metsä n=33, metsänraja n=32). Yleisimmät lajit 

vaihtelevat elinympäristöittäin (Taulukko 3).  

Taulukko 3. Tutkimuspisteiden määrä eri elinympäristöissä. Elinympäristöittäin on 

esitetty myös viisi yleisintä lajia (1.-5.) kustakin luokasta, sekä kunkin lajin havaintojen 

määrä.  

Elinympäristö 

(n) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Metsä (33) Pajulintu (83) Järripeippo 

(61) 

Punakylkirastas 

(47) 

Sinirinta (22) Rantasipi (7) 

Metsänraja 

(32) 

Pajulintu (75) Punakylkirastas 

(73) 

Järripeippo 

(39) 

Sinirinta (29) Niittykirvinen 

(11) 

Kuiva 

avotunturi 

(183) 

Niittykirvinen 

(208) 

Kapustarinta 

(193) 

Kivitasku (72) Lapinsirkku 

(71) 

Pulmunen 

(56) 

Kostea 

avotunturi 

(126) 

Niittykirvinen 

(146) 

Kapustarinta 

(134) 

Lapinsirkku 

(105) 

Pulmunen 

(44) 

Tunturikihu 

(40) 

Karukko (46) Pulmunen 

(29) 

Kapustarinta 

(7) 

Kiiruna (7) Niittykirvinen 

(6) 

Tunturikihu 

(3) 

 

Elinympäristöjen esiintyminen vaihteli korkeusgradientilla (kuva 8). Metsää esiintyi 

alle 300 metrin korkeudessa. Metsänrajaa esiintyi 200 metrin ja 375 metrin 

korkeuksien välillä. Kuiva avotunturi ja kostea avotunturi sijoittuvat 

korkeusgradientilla samoilla korkeuksille noin 300–750 metriin. Yli 750 metrissä 

sijaitsevat karukot, joita esiintyy avotunturin luokkien rinnalla myös 750 metrin 

alapuolella 425 metriin asti. 
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Kuva 8. Elinympäristöjen ja tutkimuspisteiden sijainti korkeusgradientilla. 

Elinympäristöistä yleisimmät luokat olivat kuiva ja kostea avotunturi, kun taas 

metsästä ja metsänrajasta oli vähiten tutkimuspisteitä (ks. taulukko 3). Metsä- ja 

metsänrajaluokilla korkeuden vaihtelu oli kapea, kun taas avotunturin luokilla laaja. 

Karukolla korkeuden vaihtelu oli kaikesta suurin. 

Ydinlajiston esiintymistä eri elinympäristöissä tarkasteltiin lajikohtaisesti (kuvat 9, 10 

ja 11). Monilla lajeilla esiintymiskorkeus ja elinympäristö on rajautunut tiettyyn 

korkeuteen ja elinympäristöön. Esimerkiksi varpuslinnuissa järripeippo ja pajulintu 

esiintyvät vain matalilla korkeuksilla metsässä ja metsänrajassa (kuva 9). 

Rantalintulajit taas esiintyvät pääosin avotunturissa, jossa painopiste on kosteassa 

avotunturissa (kuva 10). Kanalintuja esiintyy kaikissa elinympäristöissä laajalla 

korkeusvälillä ja päiväpetolintu piekana esiintyy avotunturissa (kuva 11).  
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Kuva 9. Varpuslintujen esiintyminen elinympäristöissä lajeittain. Kuvissa ei ole 

mukana pisteitä, joilla ei havaittu kyseistä lajia. Lajit on esitetty yleisyyden mukaan 

vasemmalta oikealla ja ylhäältä alas laskevassa järjestyksessä. Varpuslintuja esiintyi 

koko korkeusgradientilla lukuun ottamatta huippuja, joilla ei havaittu lintuja. 

Varpuslintujen jakautuminen tundralintuihin ja metsälintuihin on selkeä verratessa 

esimerkiksi järripeipon ja lapinsirkun elinympäristöjä. Varpuslinnuista sinirinta 

esiintyy kuitenkin laajasti molemmissa ympäristöissä.  
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Kuva 10. Rantalintujen esiintyminen elinympäristöissä lajeittain. Kuvissa ei ole 

mukana pisteitä, joilla ei havaittu kyseistä lajia. Lajit on esitetty yleisyysjärjestyksessä 

vasemmalta oikealle. Rantalinnut ovat pääosin erikoistuneet avoimeen ympäristöön, 

mikä näkyy rantalintuhavainnoissa. Rantalintuja havaittiin eniten kosteassa 

avotunturissa, mutta myös kuivassa avotunturissa esiintyi runsaasti esimerkiksi 

kapustarintaa ja tunturikihua. Rantasipi on lahkon ainoa laji, joka esiintyi metsässä.  
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Kuva 11. Kanalintujen ja päiväpetolintujen esiintyminen elinympäristöissä lajeittain. 

Kuvissa ei ole mukana pisteitä, joilla ei havaittu kyseistä lajia. Lajit on esitetty 

yleisyysjärjestyksessä vasemmalta oikealle. Riekot esiintyvät pääosin metsänrajan 

läheisyydessä ja sen alapuolella, kun taas metsänrajan yläpuolella esiintyvät 

kanalinnut ovat pääosin kiirunoita. Piekanaa havaittiin pääosin avotunturissa. 

Elinympäristöjen vaikutusta lajirunsauteen ja parimäärään sekä kahden yleisimmän 

lintulahkon lajirunsauteen ja parimäärään tarkasteltiin GLM:llä (taulukko 4). Lähes 

kaikki elinympäristöluokat olivat erittäin merkitsevä selittävä tekijä kaikissa malleissa 

(p < 0,001). Ainoastaan karukko ei ollut millään asteella merkitsevä 

kokonaislajirunsautta ja varpuslintujen parimäärää selittävänä tekijänä. 

Elinympäristöjen selitysprosentit vaihtelivat 20,4 % ja 38,7 % välillä. Parhaiten 

elinympäristöt selittivät varpus- ja rantalintujen parimääriä (38,7 % ja 35,1 %) sekä 

rantalintujen lajirunsautta (35,5 %). Heikoiten elinympäristöt selittivät lajirunsautta ja 

parimäärää 50 metrin sisällä (20,4 % ja 21,0 %). 
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Taulukko 4. Elinympäristöluokat lintujen esiintymistä selittävinä tekijöinä. 

Taulukossa on esitetty selitetyn vaihtelun määrä (D²), kertoimet 

elinympäristöluokittain ja tilastollinen merkitsevyys tähdillä. (*** = p<0.001, ** = 

p<0.01, * = p<0.05, x = p>0.05) 

 

5.4. Korkeuden ja elinympäristöjen vaikutuksen suhde 

Korkeus vaikuttaa elinympäristöjen jakautumiseen tunturiympäristössä. Metsäiset 

pisteet sijaitsevat matalilla korkeuksilla, jota korkeammalla elinympäristöt vaihettuvat 

metsänrajan kautta avotunturiin ja siitä karukkoon (kuva 8). Elinympäristöluokat 

kuitenkin menevät osittain päällekkäin, koska niihin vaikuttavat korkeuden lisäksi 

myös muut paikalliset olosuhteet, kuten maaperän kosteus ja säteilyn määrä. 

Korkeuden ja elinympäristöjen yhteys testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla 

(one-way ANOVA). Korkeuden todettiin olevan erittäin merkitsevä elinympäristöjä 

selittävä tekijä (p <0.001). 

Korkeuden ja elinympäristöjen merkitystä lintujen esiintymistä selittävänä tekijänä 

tarkasteltiin lineaarisella regressiolla (GLM). Kumpikin muuttuja selitti lintujen 

esiintymistä hyvin. Korkeus oli kaikille vastemuuttujille erittäin merkitsevä (p 

<0,001), kuten myös kaikki elinympäristöluokat karukkoa lukuun ottamatta (taulukko 

5). Parhaassa mallissa elinympäristöt selittivät 38,7 % varpuslintujen parimäärän 

  Elinymp. Kerroin Kerroin Kerroin Kerroin Kerroin 

  D² Metsä Metsänraja Kuiva avot. 

Kostea 

avot. Karukko 

Lajirunsaus 50m 
0,20417 

0,6779 

(***) 

0,9531 

(***) 

0,5239 

(***) 

0,6691 

(***) 

-1,4308 

(***) 

Kokonaislajirunsaus 
0,27300 

1,2826 

(***)  

1,4615 

(***) 

1,3330 

(***) 

1,4020 

(***) 

0,0631  

(x) 

Parimäärä 50m 
0,21003 

0,98083 

(***) 

1,1882 

(***) 

0,6136 

(***) 

0,7621 

(***) 

-1,3437 

(***) 

Kokonaisparimäärä 
0,30596 

1,9545 

(***) 

2,1064 

(***) 

1,6647 

(***) 

1,7091 

(***) 
0,2657 (*) 

Varpuslintujen 

lajirunsaus 
0,30873 

1,1669 

(***) 

1,34645 

(***) 

0,6822 

(***) 

0,6444 

(***) 

-0,4964 

(**) 

Varpuslintujen 

parimäärä 
0,38696 

1,8880 

(***) 

2,0477 

(***) 

1,0858 

(***) 

1,0188 

(***) 

-0,16508 

(x) 

Rantalintujen 

lajirunsaus 
0,35509 

-1,8871 

(***) 

-1,6740 

(***) 

0,3318 

(***) 

0,7397 

(***) 

-1,1896 

(***) 

Rantalintujen 

parimäärä 
0,35185 

-1,5506 

(***) 

-1,6740 

(***) 

0,6165 

(***) 

0,9897 

(***) 

-1,1896 

(***) 
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vaihtelusta (D²), kun taas huonoimmassa mallissa korkeus selitti 14,6 % parimäärien 

vaihtelusta 50 metrin säteellä. Korkeus selitti elinympäristöjä paremmin 

kokonaislajirunsautta (30,1 %) ja varpuslintujen lajirunsautta (33,8 %). Elinympäristöt 

selittivät korkeutta paremmin 50 metrin säteellä lajirunsautta (20,4 %) ja parimäärää 

(21,0 %), kokonaisparimäärää (30,6 %), varpuslintujen parimäärää (38,7 %) ja 

rantalintujen lajirunsautta (35,5 %) ja parimäärää (35,2 %). Suurimmat erot korkeuden 

ja elinympäristön välisissä malleissa syntyivät 50 metrin säteellä tarkasteltuihin 

muuttujiin ja rantalintuihin. Näissä elinympäristöt selittivät vaihtelun määrää noin 6–

7 % korkeutta paremmin, kun muissa luokissa erot korkeuden ja elinympäristöjen 

selitetyn vaihtelun määrässä vaihtelivat 3–4 % välillä. 

Taulukko 5. Korkeuden ja elinympäristöjen vaikutus lintujen esiintymiseen (D²). 

Muuttuja 

 

Korkeus (1. & 2. aste) 

D² 

Elinympäristöt 

D² 

Lajirunsaus 50m 0,14674 0,20417 

Kokonaislajirunsaus 0,30074 0,27300 

Parimäärä 50m 0,14609 0,21003 

Kokonaisparimäärä 0,28834 0,30596 

Varpuslintujen lajirunsaus 0,33809 0,30873 

Varpuslintujen parimäärä 0,35240 0,38696 

Rantalintujen lajirunsaus 0,28272 0,35509 

Rantalintujen parimäärä 0,28182 0,35185 

 

Korkeutta ja elinympäristöä käytettiin lisäksi samassa mallissa vertaamaan eri 

elinympäristöjen ja korkeuden vaikutusta lajirunsauksiin (taulukko 6). Korkeuden ja 

elinympäristöjen multikollineaarisuuden vuoksi näistä malleista ei tarkasteltu selitetyn 

vaihtelun määrää. Kokonaislajirunsaudessa kaikki selittävät muuttujat olivat erittäin 

merkitseviä. Selitettäessä varpuslintujen lajirunsautta elinympäristömuuttujan 

karukko-luokka oli ainoa muuttuja, joka ei ollut merkitsevä. Rantalintujen 

lajirunsaudessa taas korkeuden 1. aste ei ollut merkitsevä, mikä vastaa GAM:in 

ennustetta rantalintujen lajirunsauden yksihuippuisesta vasteesta korkeuden suhteen 

(kuva 7). 
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Taulukko 6. Tunnusluvut GLM-mallille, jossa selittävinä muuttujina on käytetty sekä 

elinympäristöluokkia että korkeutta. Mallista on poistettu vakiotermi, vakiotermin 

sisältävät mallin printti liitteessä 5. 

Kokonaislajirunsaus    

Mallin parametri Kerroin  Keskivirhe p 

Metsä  1,32844 0,15134 < 2e-16 

Metsänraja 1,35123 0,10641 < 2e-16 

Kuiva avotunturi 1,22670 0,04688 < 2e-16 

Kostea avotunturi 1,28961 0,05602 < 2e-16 

Karukko 0,61972 0,16220 0,000133 

Korkeus (1. aste) -4,75230 1,03290 4,21e-06 

Korkeus (2. aste) -5,20826 1,37494 0,000152 

Varpuslintujen lajirunsaus    

Mallin parametri Kerroin  Keskivirhe p 

Metsä  1,04028 0,18281 1,27E-08 

Metsänraja 1,10332 0,12428 < 2e-16 

Kuiva avotunturi 0,56076 0,06378 < 2e-16 

Kostea avotunturi 0,53036 0,07810 1,11E-11 

Karukko 0,20678 0,21089 0,32684 

Korkeus (1. aste) -7,20455 1,46162 8,26e-07 

Korkeus (2. aste) -5,53898 1,77310 0,00178 

Rantalintujen lajirunsaus    

Mallin parametri Kerroin Keskivirhe p 

Metsä  -1,34746 0,50200 0,007271 

Metsänraja -1,51697 0,42297 0,000335 

Kuiva avotunturi 0,16195 0,08629 0,060553 

Kostea avotunturi 0,52931 0,09592 3,43E-08 

Karukko -0,73454 0,29300 0,012176 

Korkeus (1. aste) -1,88107 1,68562 0,264444 

Korkeus (2. aste) -8,48805 2,86841 0,003085 

 

Kertoimista voidaan tulkita eri elinympäristöluokkien ja korkeuden 1. ja 2. asteen 

vaikutusta lajirunsauteen. Kokonaislajirunsauden kertoimet ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Metsänrajassa saavutetaan korkein kerroin ja karukolla matalin. 

Varpuslinnuissa korkeimmat ja matalimmat kertoimet ovat samoja kuin 

kokonaislajirunsaudessa. Varpuslintujen kertoimet poikkeavat kuitenkin 

kokonaislajirunsauden kertoimista avotunturin luokissa. Kokonaislajirunsaus sai 

avotunturin luokissa kertoimet välillä 1,2 – 1,3, kun taas varpuslintujen lajirunsaus 
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näissä luokissa sai kertoimet väliltä 0,5–0,6. Rantalintujen lajirunsaudessa taas kerroin 

on positiivinen ainoastaan kuivassa ja kosteassa avotunturissa. Korkeuden kertoimet 

ovat kaikissa malleissa negatiivisia, mikä viittaa lajirunsauden laskevaan trendiin 

korkeuden kasvaessa. Korkeuden kertoimet olivat myös kaikista muuttujista 

suurimpia. Suurien kertoimien lisäksi korkeuden 1. ja 2. asteella oli korkeimmat 

keskivirheet. Pienimmät keskivirheet olivat kuivalla ja kostealla avotunturilla kaikissa 

malleissa. 

Ydinlajistolle laskettiin SHDI, jonka avulla pääteltiin lajien jakautuminen 

generalisteihin ja spesialisteihin tutkimusalueella. SHDI-arvoa verrattiin 

mediaanikorkeuteen ja esiintymisen korkeusvyöhykkeen laajuuteen lajeittain (Kuva 

12). SHDI-arvon ja lajin mediaanikorkeuden ja esiintymisen korkeusvyöhykkeen 

laajuuden välillä on tilastollinen merkitsevyys (p<0.05). SHDI-arvo on keskimäärin 

suurempi lajeilla, joilla korkeuden mediaani asettuu alemmas ja korkeusvyöhyke on 

laajempi. SHDI-arvo on taas keskimäärin pienempi lajeilla, joiden korkeuden 

mediaani asettuu korkealle ja korkeusvyöhyke on kapea. Erityisen pieni SHDI-arvo on 

rantalinnuilla, kuten sirreillä (suosirri Calalp, suokukko Calpug, merisirri Calmar, 

lapinsirri Caltem). Varpuslinnuilla SHDI-arvo on keskimäärin rantalintuja suurempi, 

kuten sinirinnalla (Lussve), punakylkirastaalla (Turili) ja pulmusella (Pleniv). Pieni 

SHDI-arvo kertoo lajin olevan elinympäristöspesialisti ja suuri SHDI-arvo lajin olevan 

elinympäristögeneralisti. 
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Kuva 12. SHDI:n ja korkeuden suhde lajeittain. Vasemmalla esitetty SHDI-arvo ja 

korkeuden mediaanin sijoittuminen lajeittain. Oikealla esitetty SHDI-arvo ja 

korkeusvyöhykkeen laajuus, joka on saatu laskemalla korkeuden tunnusluvuista P90 – 

P10 jokaiselle lajille. Matala SHDI-arvo tarkoittaa, että laji esiintyy vain tietyissä 

elinympäristöissä (spesialisti), ja korkea SHDI-arvo, että laji esiintyy monipuolisesti 

ja tasaisesti useissa elinympäristöissä (generalisti).  

6. Tulosten tarkastelu 

Tutkimuksessa havaittiin lajirunsauden ja parimäärien olevan korkeuden suhteen 

huipukkaita. Korkeimmat lajirunsaudet saavutettiin keskikorkeuksilla 300–500 

metrissä. Korkeus ja elinympäristöt selittivät molemmat hyvin lintujen esiintymistä 

tunturiympäristössä. Korkeus selitti elinympäristöjä paremmin lintujen esiintymistä 

laajassa mittakaavassa, kun taas elinympäristöt selittivät paremmin lintujen paikallista 

esiintymistä. Elinympäristöt selittivät korkeutta paremmin myös spesialistien 

esiintymistä, joita esiintyy etenkin rantalintujen lahkossa. 

6.1. Lajisto 

Lintulaskennoissa havaittu lajisto ja lajimäärä vastaavat hyvin pitkälti alueelta 

saatavissa olevia aiempia havaintoja. Tutkimusalueen itäisimmät pisteet ovat vain 

muutaman kilometrin päässä Suomen rajasta, joten Suomen puolelta vastaavanlaisista 
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tunturiympäristöistä kerätty lintuatlasaineisto alueen pesimälinnustosta on 

vertailukelpoista tutkimusalueen lajiston kanssa. Lajimäärät vaihtelevat 40 ja 54 lajin 

välillä tutkimusaluetta lähimmillä 10 km x 10 km ruuduilla Suomen puolella (Utsjoki 

Nuvvus, Utsjoki Aittijoki, Utsjoki Birkeoaivi, Utsjoki Gistuskáidi ja Utsjoki 

Čierronvárri), kun mukaan on laskettu myös vesilinnut (Valkama et al. 2011). 

Tutkimusalueen korkeusvaihtelu on selvästi näitä alueita suurempaa, mutta olosuhteet 

ovat muuten samanlaiset.  

Tehdyissä laskennoissa ei havaittu harvinaisia lintulajeja, tai lajeja, joiden 

havaitseminen alueella olisi epätavanomaista. Erikoisimpina havaintoina voidaan 

pitää karikukkoa (Arenaria interpres, n=2). Karikukot pesivät kallioisilla rannoilla ja 

ulkosaariston luodoilla, ja lajia tavataan vain harvoin sisämaassa (Svensson et al. 

2009). Karikukot viettävät aikaansa rannikoilla ja lajin levinneisyysalue kattaa 

Fennoskandian rannikkoalueet, joskin vielä Suomen 1986–1989 lintuatlaksessa lajin 

pesinnästä on havaintoja myös sisämaassa (Väisänen et al. 1998). Tämän tutkimuksen 

havainnot karikukosta ovat suhteellisen lähellä rannikkoja, mikä osittain selittää 

havaintoja. Havainnot ovat 35 kilometrin etäisyydellä rannikosta, jolla on todettu 

karikukkojen pesintöjä Norjan lintuatlaksessa (Norsk Fugleatlas 1994).  

6.2. Korkeuden vaikutus lajien esiintymiseen 

Korkeuden vaikutuksen lajirunsauteen todettiin olevan huipukas. Tarkasteltaessa 

lajirunsautta korkeusvyöhykkeittäin huomataan sen nousevan koko lajiston osalta 

huippuunsa 301–400 metrin korkeusvyöhykkeellä (kuva 5). Huippua selittää 

todennäköisesti korkeuden säätelemän metsänrajan sijoittuminen. Metsänrajan on 

todettu vaikuttavan lajirunsauteen myös muissa ympäristöissä, kuten boreaalisessa ja 

trooppisessa metsässä (Lloyd et al. 2012; Lewis & Starzomski 2015; Altamirano et al. 

2020). Pohjoisissa ympäristöissä metsänraja saavutetaan erittäin matalilla 

korkeuksilla, kun taas lauhkean ja trooppisen vyöhykkeen tutkimuksissa metsänraja 

voidaan saavuttaa vasta paljon korkeammalla, jopa yli kilometrin korkeudessa (Moen 

et al. 2008; Lloyd et al. 2012). Tämän tutkimuksen tutkimusalueella metsänraja 

sijoittui useimmiten 300 metrin molemmille puolille. Näillä korkeuksilla on havaittu 

sekä metsälajistoa että avotunturin tundralajistoa, mikä nostaa paikallista lajirunsautta. 

Esimerkiksi 300 metrin korkeudessa on havaintoja sekä metsälajeista, kuten 

järripeipoista ja pajulinnuista, että tundralajeista, kuten tunturikihusta ja 

kapustarinnasta. Myös muilla vuoristoilla on havaittu lajirunsauden nousevan 



 

36 
 

korkeuksissa, joissa matalien korkeuksien lajisto on vaihettumassa korkeiden 

korkeuksien lajistoon (Herzog et al. 2005). Matalimmilla korkeuksilla esiintyvien 

lajien esiintymiskorkeudet ylettävät 301–400 metriin, kun taas korkeammalla 

esiintyvien lajien, kuten kiirunan ja tunturikihun, matalimmat esiintymiskorkeudet 

ovat tässä samassa korkeusvyöhykkeessä. Kokonaislajirunsaus pysyy matalia 

korkeuksia korkeammalla myös 401–700 välisillä korkeusvyöhykkeillä avotunturissa, 

jossa metsälajeja ei enää tavata.  

Kokonaislajirunsauden nousu keskikorkeuksilla näkyy myös keskimääräisessä 

lajirunsaudessa, mutta muutos on maltillisempi. Kokonaislajirunsauden ja 

keskimääräisen lajirunsauden välille eroja aiheuttaa tutkimuspisteiden epätasainen 

jakautuminen eri korkeusvyöhykkeisiin. Keskikorkeuksien avotunturissa oli selvästi 

enemmän tutkimuspisteitä kuin matalien korkeuksien metsissä. Kun tutkimuspisteiden 

epätasainen jakautuminen eri korkeusvyöhykkeisiin otetaan huomioon 

keskimääräisessä lajimäärässä, huomataan että avotunturissa lajimäärä on lähes sama 

kuin metsäympäristössä, kun taas 301–400 metrin metsänrajavyöhyke erottuu edelleen 

korkeampana lajirunsauden vyöhykkeenä. Tämä puoltaa havaintoa metsälintujen ja 

tundralintujen yhtäaikaisen esiintymisen vaikutuksesta lajirunsauteen. 

Tutkimusalueella lajisto vaihettuu korkeuden kasvaessa metsälinnuista tundralintuihin 

ja 301–400 metrissä havaitaan molempia, mikä nostaa paikallista lajirunsautta. 

Metsänrajan yläpuolella lajirunsauden on todettu usein laskevan jyrkästi (Altamirano 

et al. 2020). Vastaavaa ei kuitenkaan havaittu tässä tutkimuksessa. Eroavaisuuksia voi 

aiheuttaa lajiston rakenne. Tunturiympäristössä esiintyy runsaasti juuri metsänrajan 

yläpuolen avotunturiin erikoistuneita lintulajeja, mikä nostaa metsänrajan 

yläpuoleisten korkeusvyöhykkeiden lajirunsautta (Lehikoinen et al. 2014).  

Lajiryhmien esiintyminen vaihtelee korkeusgradientilla. Varpuslinnut esiintyvät koko 

korkeusgradientilla, mutta painopiste on matalilla korkeuksilla. Matalilla korkeuksilla 

esiintyy esimerkiksi järripeippoja ja pajulintuja, keskikorkeuksilla lapinsirkkuja ja 

niittykirvisiä, ja korkeimmilla korkeuksilla vain pulmusia. Rantalinnut taas esiintyvät 

erityisen korkealla. Viidestä korkeimman mediaanikorkeuden lajista neljä ja 

kymmenen korkeimman mediaanikorkeuden lajista seitsemän on rantalintuja. 

Rantalinnut esiintyvät verrattain kapealla korkeusvyöhykkeellä verrattuna 

varpuslintuihin. Kanalintujen osalta riekot esiintyvät matalilla korkeuksilla, kun taas 

kiirunoita esiintyy 350 metristä aina 750 metriin saakka. Kanalintujen vaihtelua 
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selittää lajien erikoistuminen eri elinympäristöihin. Riekko pesii pääosin 

tunturimetsissä, kun taas kiiruna pesii avotunturissa jopa karukoille asti, mikä näkyy 

myös tutkimusalueen lintuhavainnoissa (Svensson et al. 2009; Valkama et al. 2011). 

Tutkimuksen ainoa päiväpetolintu, piekana, esiintyy avotunturissa keskikorkeuksilla. 

Piekanat pesivät tunturiympäristössä usein avotunturin kalliojyrkänteillä ja saalistavat 

avotunturissa, joten lajin esiintyminen avotunturissa vastaa lajin käyttäytymistä 

(Svensson et al. 2009, Valkama et al. 2011). 

Korkeuden todettiin selittävän erittäin hyvin lajirunsauden ja parimäärien vaihtelua 

tutkimusalueella, joskin vaikutukset poikkeavat hieman toisistaan. Korkeus selitti 

kokonaislajirunsauden vaihtelusta 30,3 % ja kokonaisparimäärän vaihtelusta 28,8 %. 

Lintuhavaintojen perusteella luodun GAM-ennusteen mukaan lajirunsaus on matalilla 

korkeuksilla suhteellisen korkea, jonka jälkeen se nousee huippuunsa 400–450 

metrissä, jota korkeammalla lajirunsaus lähtee laskuun. Korkeuden vaikutus 

lajirunsauteen vastaa McCainin (2009) luokista parhaiten luokkaa kolme (low-

elevation plateau with mid-peaks). Korkeudella on todettu samanlainen vaikutus 

lajirunsauksiin Himalajalla, Japanissa ja Madagaskarissa (Nishiumi 2002, cit. McCain 

2009; Goodman et al. 2000 cit. McCain 2009; McCain 2009; Paudel & Šipoš 2014). 

Nämä ja muut vastaavat tutkimukset on tehty vuorilta, joilla korkeusgradientit ovat 

usein selvästi tunturiympäristöä laajempia, jopa useiden kilometrien laajuisia (Rahbek 

1997; Herzog et al. 2005; McCain 2009). Tunturiympäristöksi tutkimusalueen 

korkeusgradientti on kuitenkin erittäin kattava ja kattoi noin 939 metrin 

korkeusvaihtelun. Parimäärillä vastaavaa nousua keskikorkeuksilla ei havaittu vaan 

vaikutus on ennemminkin McCainin (2009) toisen luokan mukainen. Vaikutus voi 

johtua siitä, että matalilla korkeuksilla esiintyy erityisen runsaasti varpuslintuja, mikä 

nostaa matalien korkeuksien parimääriä. Varpuslintujen lahkossa esiintyy paljon 

pienikokoisia lajeja. Pienikokoiset lajit tarvitset suuria lintuja vähemmän resursseja 

selvitäkseen, minkä lisäksi näillä lajeilla on usein verrattain pieni reviirin koko. 

Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi järripeippo ja pajulintu. Tämä mahdollistaa useiden 

varpuslintuparien esiintymisen lyhyellä etäisyydellä toisistaan, mikä nostaa 

lajirunsautta etenkin metsässä, jossa esiintyy runsaasti varpuslintuja. Avotunturissa 

lajit ovat usein kooltaan ja reviiriltään suurempia, jolloin saman lajin lintupareja 

esiintyy varpuslintuihin verrattuna kauempana toisistaan. 
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Korkeus ei selittänyt muutoksia lajirunsauden muutoksia yhtä hyvin 50 metrin säteellä 

kuin koko aineistosta. Korkeus selitti 50 metrin säteellä havaittujen lajien 

lajirunsauden vaihtelusta 14,9 % ja parimäärän vaihtelusta 14,7 %. Korkeuden 

vaikutuksen vastekäyrä on 50 metrin mittakaavalla samanlainen kuin koko aineistolle, 

joskin lajirunsauden huipukkuus keskikorkeuksilla on selvästi pienempi. Eroja 50 

metrin säteen ja kokonaisaineiston välillä voidaan selittää korkeuden vaikutuksen 

kautta. Korkeuden on todettu vaikuttavan lintujen esiintymiseen etenkin 

ympäristöolosuhteiden muutosten kautta (Ruggiero & Hawkins 2008). Suhteellisen 

tarkalla 50 metrin skaalalla lajirunsauteen ja parimääriin vaikuttavat erityisesti 

paikalliset olosuhteet elinympäristössä, minkä vuoksi korkeuden vaikutus ei näy yhtä 

selvästi. Tämän vuoksi korkeutta käytetään tyypillisesti laajan skaalan selittäjänä 

lajirunsauden ja lajien esiintymisen muutoksille (Davies et al. 2007). Eroja 50 metrin 

säteen ja kokonaisaineiston välillä voi osittain selittää myös laskentaolosuhteiden 

eroavaisuudet ympäristöjen välillä (Nichols et al. 2000). Metsässä näkyvyys on usein 

heikompi kuin avotunturissa ja metsässä lähellä olevat linnut peittävät äänellään 

havainnot kauempaa. Tämä lisää metsässä havaintoja 50 metrin säteellä ja vähentää 

havaintoja kauempaa. Avotunturissa taas näkyvyys on tyypillisesti hyvä ja lintujen 

äänet kantavat kauas, jolloin havaintoja voidaan saada metsää enemmän yli 50 metrin 

päästä. Toisaalta avotunturissa lajit voivat havaita lähestyvän laskijan jo kaukaa ja 

siirtyä mahdollisesti huomaamatta kauemmaksi tutkimuspisteeltä, mikä voi lisätä 

havaintoja yli 50 metrin päästä tutkimuspisteestä.  

Korkeus vaikuttaa eri lintulahkoihin eri tavoin. Varpuslintujen laji- ja parimäärät 

laskevat tasaisesti korkeuden kasvaessa. Korkeus selitti 33,6 % varpuslintujen 

lajirunsauden vaihtelusta ja 35,1 % parimäärien vaihtelusta. Varpuslintujen 

lajirunsauden ja etenkin parimäärien painottuminen metsänrajan alapuolelle on selkeä. 

Metsänrajan yläpuolella varpuslintujen lajirunsaudet lähtevät laskuun. Parimäärissä 

lasku ei ole yhtä voimakas keskikorkeuksilla, mitä selittää avotunturissa esiintyvät 

niittykirvinen ja lapinsirkku. Niittykirvinen oli tutkimusalueen yleisin lintu (n=371) ja 

lapinsirkku kolmanneksi yleisin (n=177) ja molemmat lajit esiintyvät juuri 

keskikorkeuksilla.  

Korkeuden vaikutus rantalintujen lajirunsauteen ja parimäärään on yksihuippuinen. 

Korkeus selitti rantalintujen lajimäärän vaihtelusta 28,0 % ja parimäärän vaihtelusta 

28,1 %. Lajirunsaus ja parimäärät ovat käytännössä nollassa matalilla korkeuksilla. 
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Metsänrajassa lajirunsaus ja parimäärät lähtevät nousuun, kunnes ne saavuttavat 400–

600 metrissä huippunsa ja lähtevät taas laskuun. Yli 800 metrin korkeudessa 

rantalintujen lajirunsaus ja parimäärä ovat taas nollassa. Tuloksissa näkyy 

rantalintujen erikoistuminen avoimiin ympäristöihin, sillä rantalintujen lajirunsaus ja 

parimäärät lähtevät nousuun juuri metsänrajan jälkeen.  

6.3. Elinympäristön vaikutus lajistoon 

Tarkasteltaessa yleisimpiä lajeja elinympäristöittäin huomataan merkittävät erot 

metsälintujen ja tundralintujen välillä. Metsän ja avotunturin luokkien viiden 

yleisimmän lajin joukossa ei ole yhtäkään samaa lajia. Lajit ovat selvästi erikoistuneita 

joko metsä- tai avotunturiympäristöön, mikä tukee muita tutkimuksia (Lehikoinen et 

al. 2014). Metsässä ja metsänrajassa yleisimmät lajit ovat pajulintu, järripeippo ja 

punakylkirastas, kun taas avotunturin yleisimmät lajit ovat niittykirvinen, kapustarinta 

ja lapinsirkku. Metsänrajan yleisimmät lajit ovat pääasiassa metsälintuja, mutta 

avoimen ympäristön niittykirvinen nousee metsänrajan viidenneksi yleisimmäksi 

linnuksi. Itse metsänrajaan erikoistuneita lajeja ei näytä olevan, vaan lajisto koostuu 

metsän ja avotunturin lajeista. Metsänrajan lajiston rakenne metsälintujen ja 

avoympäristön lintujen välillä vastaa muita tutkimuksia metsänrajan lajistosta (Lloyd 

et al. 2011; Lewis & Starzomski 2015). Karukossa lintupareja havaittiin selvästi 

vähiten. Yleisintä lajia pulmusta havaittiin karukossa 29 paria, kun taas seuraavaksi 

yleisintä kapustarintaa vain 7 paria. Pulmusen esiintymistä karukossa selittää lajin 

pesimispreferenssit. Pulmuset pesivät kallionhalkeamissa, louhikoissa ja kivikoissa ja 

lajia esiintyy usein juuri tunturilakien karukoilla (Svensson et al. 2009; Valkama et al. 

2011). 

Ydinlajistosta ainoastaan sinirinnan ja rantasipin voidaan todeta esiintyvän sekä 

metsässä että avotunturissa. Sinirinnan laajaa esiintymistä eri elinympäristöissä 

selittää lajin käyttäytyminen. Sinirinnan on todettu esiintyvän ja pesivän metsässä ja 

metsänrajassa sekä niin kuivan kuin kostean avotunturin pensaikoissa ja pajukoissa. 

Sinirinnan esiintymistä määrittääkin metsänrajan sijaan useimmiten pesimiseen 

soveltuvien pajukoiden ja pensaiden esiintyminen, mikä näkyy lajin esiintymisessä 

laajasti eri korkeuksissa ja elinympäristöissä karukkoja lukuun ottamatta. Rantasipi 

taas esiintyy laajempien vesistöjen äärellä. Metsässä sitä havaittiin suurimman joen 

Leavvajohkan rannalta ja avotunturissa suurempien järvien ja lampien rannoilta. Muut 

lajit jakautuvat varsin selvästi metsälintuihin ja tundralintuihin. Järripeippoja ja 
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pajulintuja esiintyy matalilla korkeuksilla metsänrajaan asti, jota korkeammalla niitä 

ei enää havaittu. Varpuslinnuista lapinsirkku vaikuttaa suosivan kosteaa 

elinympäristöä, mutta lajia esiintyy myös kuivassa avotunturissa. Rantalinnuissa on 

erotettavissa selvä kostean elinympäristön suosiminen. Tulokset vastaavat hypoteesia, 

sillä rantalintujen lahkon edustajia esiintyy nimensä mukaisesti pääosin vesistöillä ja 

kosteikoilla. Kosteissa avotunturissa esiintyy erityisesti sirrien (Calidris) suvun 

edustajat suosirri, merisirri (Calidris maritima), lapinsirri (Calidris temminckii) ja 

suokukko (Calidris pugnax). 

Shannonin diversiteetti-indeksi arvot ovat yksi menetelmä tarkastella lajien 

monimuotoisuutta ja ne antavat osviittaa lajien jakautumisesta spesialisteihin ja 

generalisteihin (Jonsen & Fahrig 1997; Devictor et al. 2008). Erityisen matalan SHDI-

arvon saivat monet kahlaajalinnut, kuten juuri sirrien sukuun kuuluvat lajit. Matalat 

SHDI-arvot tarkoittavat lajien olevan spesialisteja. Sinirinta, jota havaittiin kattavasti 

eri elinympäristöissä, sai korkeimman SHDI-arvon. Muita korkeiden SHDI-arvojen 

lajeja olivat punakylkirastas, pulmunen ja kiiruna. Viiden korkeimman SHDI-arvojen 

lajeista neljä oli varpuslintuja, kun taas viiden matalimpien SHDI-arvojen lajeista neljä 

oli rantalintuja. Tulos on linjassa muiden tutkimusten kanssa. Kostealla tundralla 

esiintyvän lajiston on todettu olevan elinympäristön suhteen erikoistuneempia kuin 

kuivan tundran lajiston (Sokolov et al. 2012). On huomioitava, että tässä 

tutkimuksessa SHDI-arvo laskettiin vain viiden elinympäristöluokan perusteella, mikä 

laskee luotettavuutta luokitella laji generalistiksi tai spesialistiksi. Lajien tarkempi 

luokittelu spesialisteiksi ja generalisteiksi vaatisi useampaa elinympäristöluokkaa ja 

tarkemman menetelmän, kuten lajien erikoistumisindeksin käyttöä (ks. Julliard et al. 

2006).   

6.4. Korkeuden ja elinympäristön monimuuttujainen vaikutus lintujen 

esiintymiseen 

Korkeus vaikuttaa elinympäristöjen sijoittumiseen ja eri elinympäristöt sijoittuvat 

verraten eri osille korkeusgradienttia tunturiympäristössä (Pääkkö et al. 2018). 

Korkeuden vaikutus elinympäristöjen esiintymiseen korkeusgradientilla on havaittu 

myös muissa tutkimuksissa (Ruggiero & Hawkins 2008; Riihimäki et al. 2017). 

Verrattaessa korkeuden ja elinympäristöjen pohjalta tehtyjä GLM-malleja, voidaan 

todeta joitakin eroavaisuuksia selitysasteissa. Elinympäristöt selittävät pääosin 

korkeutta paremmin vastemuuttujien vaihtelua. Elinympäristöt selittävät korkeutta 
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paremmin esimerkiksi lajirunsauden ja parimäärän vaihtelua 50 metrin säteellä, kun 

taas korkeus selittää elinympäristöjä paremmin lajirunsauden kokonaisvaihtelua. Syy 

elinympäristöluokkien kykyyn selittää lajirunsautta ja parimääriä paremmin etenkin 

50 metrin säteellä on elinympäristöluokituksen mittakaavassa. Elinympäristöluokitus 

tehtiin 50 metrin mittakaavalla ilmakuvien perusteella. Mittakaava on sama kuin 

lintuaineistolla alle 50 metrin sisällä, joten elinympäristöluokat ottavat korkeutta 

paremmin huomioon paikalliset olosuhteet. Elinympäristöt olivat erityisen 

voimakkaita tiettyyn elinympäristöön erikoistuneiden lajien esiintymisen selittäjiä. 

Elinympäristöluokat selittivät yli 35 % rantalintujen lajirunsauden ja parimäärien 

vaihtelusta, kun taas korkeus selitti hieman yli 28 % vaihtelusta. Rantalintujen 

esiintymistä selittävät sopivat elinympäristöt, mutta korkeus säätelee osaltaan näiden 

elinympäristöjen esiintymistä. Elinympäristöjen ja korkeuden selitysvoimat eivät 

poikenneet yhtä selvästi varpuslintujen kohdalla. Korkeus selitti varpuslintujen 

lajirunsautta hieman paremmin kuin elinympäristöt, mutta elinympäristöt selittivät 

hieman paremmin varpuslintujen parimäärien vaihtelua. Selitysasteen vaihtelut olivat 

kuitenkin pieniä, noin muutaman prosentin luokkaa näille vastemuuttujille. 

Metsänrajaluokan vaikutus kokonaislajirunsautta nostavana tekijänä erottui malleissa, 

joissa mukana olivat sekä korkeus että elinympäristöluokat. Lähes kaikki tekijät olivat 

merkitseviä malleissa, joissa mukana olivat molemmat selittävät muuttujat.  

Vertailtaessa lajien esiintymiskorkeuksia SHDI-arvoon voidaan tulkita lajiston 

erikoistumisen muutoksia korkeuden suhteen. Esiintymiskorkeuden mediaanin 

kasvaessa lajien SHDI-arvo laskee, mikä tarkoittaa korkealla esiintyvien lajien olevan 

useammin elinympäristön suhteen spesialisteja. Elinympäristöspesialistien osuuden 

lajistossa on todettu kasvavan noustessa matalilta korkeuksilta ylöspäin (Cox & Moore 

2010; 137, Quitián et al. 2018; Altamirano et al. 2020) Vastaava havainto on tehty 

Andien vuoristossa, jossa todettiin metsänrajan saavuttamisen jälkeen 

elinympäristöspesialistien osuuden lajistossa nousevan korkeuden kasvaessa 

(Altamirano et al. 2020). Tuloksissa korostuu rantalintujen lahko. Rantalintujen 

esiintymistä selittävät elinympäristöt, ja tutkimusalueella esiintyy rantalintujen 

suosimaa kosteaa avotunturia pääasiassa melko korkealla, mikä nostaa rantalintujen 

mediaanikorkeuksia. Myös esiintymiskorkeusvyöhykkeen laajuuden ja SHDI-arvon 

yhteys oli odotettavissa. Spesialistilajit esiintyvät keskimäärin kapeammalla 

korkeusvyöhykkeellä kuin elinympäristögeneralistit. Generalistit voivat esiintyä 
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monissa elinympäristöissä useissa eri korkeuksissa, kun taas korkeus säätelee 

spesialistien vaatimien elinympäristöjen esiintymistä tutkimusalueella. 

6.5 Mahdolliset virhelähteet 

Lintulaskenta ja elinympäristöluokitus aiheuttavat merkittävimmät virhelähteet 

tutkimukselle. Pistelaskentamenetelmä ei aina anna realistista kuvaa lajien välisistä 

runsaussuhteista, sillä viiden minuutin laskennan aikana havaitaan tyypillisesti eniten 

niitä lajeja, jotka ovat havaittavuudeltaan parempia (Nichols et al. 2000; Rosenstock 

et al. 2002). Havaittavuus vaihtelee, sillä lajeista osa on hyvin pienikokoisia ja 

piilottelevia, kun taas osa kovaäänisiä, suurikokoisia tai muuten helposti havaittavissa. 

Havaittavuuden vaihtelut selittävät osittain lintulaskentojen tuloksia. Esimerkiksi 

tunturikihut ovat melko suurikokoisia, minkä takia ne on helppo havaita hyvinkin 

kaukaa, minkä lisäksi ne seurasivat laskijoita pisteeltä toiselle puolustaessaan reviiriä. 

Näin ollen sama tunturikihupari on voitu laskea eri tutkimuspisteiltä. Myös 

kapustarinta on helppo havaita, koska sen ääni kantaa kauas. Samoja lintupareja on 

varmasti laskettu mukaan aineistoon usealta tutkimuspisteeltä. 

Toisaalta lintuhavainnoissa on eroja myös eri elinympäristöittäin (Nichols et al. 2000). 

Metsissä havaitaan avointa ympäristöä vähemmän lajeja kauempana tutkimuspistettä. 

Avoimessa ympäristössä lajeja voidaan nähdä hyvinkin kaukaa, kun taas metsässä 

puut peittävät näkyvyyttä ja havainnot tulevat pääosin hyvin läheltä tutkimuspistettä 

olevista linnuista. Toisaalta metsässä laulavat varpuslinnut peittävät äänellään myös 

kauempaa kuuluvien lintujen ääniä, jolloin on haasteena erottaa eri lajien ja yksilöiden 

ääniä äänimaisemasta. Lintujen voidaan myös olettaa havaitsevan lähestyvän ihmisen 

avoimessa ympäristössä helpommin kuin metsässä. Tästä syystä linnut voivat väistää 

tutkimuspisteelle saapuvaa laskijaa avoimessa ympäristössä metsäistä ympäristöä 

herkemmin. Tämä voi vaikuttaa laskennan tuloksiin ja siihen, että avoimessa 

ympäristössä lintuja havaittiin useammin yli 50 metrin päässä tutkimuspisteeltä kuin 

metsäisillä pisteillä. Lintujen luokittelu alle 50 metrin ja yli 50 metrin päähän voi myös 

synnyttää virheitä lintuaineistossa. Etäisyyden arvioinnissa käytettiin apuna GPS-

laitetta. Etäisyyden arviointi ei kuitenkaan ollut aina helppoa, jolloin lähellä 50 metrin 

rajaa olevia lajeja on voitu merkitä väärään luokkaan.  

Lintujen havaittavuus vaihtelee myös paikallisten sääolosuhteiden mukaan. 

Lintulaskentoja ei tehty vähintään kohtalaisella sateella tai voimakkaalla tuulella, jotta 
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tämä virhelähde olisi mahdollisimman pieni. Sateella ja kovalla tuulella linnut 

ääntelevät ja näyttäytyvät harvemmin. Lisäksi sade ja kova tuuli häiritsevät laskijan 

näkyvyyttä ja mahdollisuutta kuulla lintuja. Päivien välillä oli kuitenkin eroja 

sääolosuhteissa esimerkiksi tuulisuudessa, lämpötilassa, sateisuudessa ja 

näkyvyydessä. Virheen minimointiin pyrittiin kiinnittämään huomiota ensimmäisen ja 

toisen laskentakerran välillä. Jos tiettynä päivänä lasketut pisteet laskettiin 

ensimmäisellä laskentakerralla selkeästi sääolosuhteiltaan keskivertoa heikompana 

päivänä, ne pyrittiin toisella laskentakerralla laskemaan ensimmäistä kertaa 

paremmissa olosuhteissa, jotta sääolosuhteiden vaikutus ei kertautuisi. 

Laskennoissa on saattanut tapahtua myös käytännön virheitä. Laskentoja teki neljä eri 

henkilöä. Eri henkilöt kiinnittävät eri lintuihin huomiota eri tavoin, mikä voi vaikuttaa 

laskentojen tulokseen. Lintuaineistossa voisi olla yhden laskijan tehdessä laskennat 

joitakin yksittäisiä eroavaisuuksia, mutta pääosin laskennan tulokset olisivat 

todennäköisesti hyvin samanlaiset. Laskennan virheitä pyrittiin vähentämään 

harjoittelemalla laskentaa laskijoiden kesken. Ensimmäisenä päivänä laskenta tehtiin 

yhdessä, jotta voitiin varmistua siitä, että laskennan tulokset ovat mahdollisimman 

samankaltaiset laskijasta riippumatta. 

Elinympäristöluokitus toteutettiin jälkikäteen NDVI- ja ilmakuva-aineistoilla. 

Luokitus olisi voinut olla vieläkin tarkempi, mikäli se olisi tehty laskentojen aikana 

paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella. Tällöin elinympäristöluokitus vastaisi 

paremmin laskentahetken tilannetta, mikäli elinympäristöissä on tapahtunut 

ilmakuvien ottamisen ja lintulaskennan välillä merkittäviä muutoksia. 

Tutkimusalueella on kuitenkin tapahtunut varsin vähän nopeita muutoksia 

elinympäristöjen suhteen, minkä vuoksi elinympäristöluokitusta voidaan pitää 

luotettavana.  

Tutkimuspisteiden jako eri korkeusvyöhykkeille voi myös vaikuttaa 

tutkimustuloksiin. Tutkimuspisteet kattavat eri korkeusvyöhykkeiltä erikokoiset 

alueet, mikä voi vaikuttaa korkeustuloksiin. Pinta-alan huomioimisella on todettu 

tutkimuksissa olevan vaikutus havaittuun lajirunsauteen korkeustutkimuksissa 

(Rahbek 1997). Tässä tutkimuksessa pinta-alan huomioiminen ei kuitenkaan ollut työn 

laajuuden puitteissa mahdollista.  
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7. Yhteenveto 

Korkeuden ja elinympäristöjen vaikutusta lintujen esiintymiseen tarkasteltiin 

alueellisilla malleilla ja tilastollisilla tunnusluvuilla 420 pisteellä tunturiympäristössä. 

Korkeus ja elinympäristöt vaikuttavat merkittävällä tavalla esiintymiseen tällä 

alueella. Tunturilajisto on jakautunut yksittäisiä lajeja lukuun ottamatta metsälintuihin 

ja avotunturin tundralintuihin. Matalilla korkeuksilla esiintyy metsälintuja ja 

keskikorkeuksilla tundralintuja. Näiden välissä metsänrajalla esiintyy sekä 

metsälintuja että tundralintuja. Keskikorkeuksien yläpuolella esiintyy joitain 

tundralintuja tai ei lainkaan lintuja. Korkeus on tärkeä lintujen esiintymistä säätelevä 

tekijä tunturiympäristössä: se selitti noin kolmasosan lajirunsauden ja parimäärien 

vaihtelusta. Lintujen lajirunsaudelle ja parimäärille tunnistettiin trendi, jossa 

lajirunsaus ja parimäärä on tasainen matalilla korkeuksilla, jonka yläpuolella ne 

nousevat huippuunsa keskikorkeuksilla lähellä metsänrajaa. Keskikorkeuksien 

yläpuolella lajirunsaus ja parimäärä laskevat tasaisesti ja lopulta yli 900 metrissä 

lajirunsaus ja parimäärä on nolla. Tulokset vastaavat hypoteesia ja sisälsivät 

hypoteesissa esitetyn mahdollisen lajirunsauden huipun keskikorkeuksilla. 

Elinympäristöt selittävät korkeuden tavoin lintujen esiintymistä tunturiympäristössä. 

Lajirunsauden huippuun vaikuttaa tutkimusalueella erityisesti metsänrajan 

sijoittuminen. Tutkimuksessa ei havaittu juuri metsänrajaan erikoistuneita lintulajeja 

vaan metsänraja on rajavyöhyke kahden toisistaan erillään olevan elinympäristön, 

metsän ja avotunturin, lajistolle. Varpuslinnuissa esiintyy rantalintuja enemmän 

generalistilajeja ja rantalinnuissa enemmän spesialistilajeja. Elinympäristöt selittävät 

voimakkaasti spesialistilajien esiintymistä, mikä vastaa elinympäristöjen vaikutuksen 

hypoteesia. Useimmat rantalintulajit ovat erikoistuneet esiintymään vain kosteassa 

avotunturissa korkeudesta riippumatta, kun taas varpuslinnut esiintyvät rantalintuja 

laajemmin erilaisissa ympäristöissä.  

Korkeus säätelee elinympäristöjen esiintymistä tutkimusalueella. Korkeus vaikuttaa 

erityisesti metsänrajan sijoittumiseen ja sen kautta metsälajiston ja avotunturin 

tundralajiston esiintymisalueen väliseen rajaan. Korkeuden ja elinympäristöjen suhde 

vastaa osittain hypoteesia. Korkeus selittää elinympäristöjä paremmin lintujen 

esiintymisen vaihtelua laajalla mittakaavalla, mutta elinympäristöt selittävät korkeutta 

paremmin lintujen esiintymistä etenkin tarkemmalla mittakaavalla. Hypoteesissa 

esitettiin korkeuden selittävän elinympäristöjä paremmin yleisiä lajirunsauden ja 
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parimäärien trendejä, mutta elinympäristöt selittivät korkeutta paremmin parimäärien 

vaihtelua. Elinympäristöjen esitettiin selittävän myös eri lajiryhmien esiintymistä 

korkeutta paremmin, minkä suhteen tulokset vaihtelivat. Elinympäristöt selittivät 

paremmin rantalintujen lajirunsautta, kun taas korkeus selitti paremmin varpuslintujen 

lajirunsautta. 

Korkeus ja elinympäristöt vaikuttavat molemmat lintulajien esiintymiseen, minkä 

lisäksi korkeus vaikuttaa elinympäristöjen esiintymiseen tunturiympäristössä (kuva 

13). Korkeuden ja elinympäristöjen vaikutusta tunturiympäristön lintulajistoon on 

tutkittu ennen tätä varsin vähän. Korkeuden vaikutusta kasvillisuuteen on tutkittu 

paljon tunturiympäristössä, mutta tutkimusta olisi syytä lisätä myös lintujen osalta, 

sillä muutokset linnustossa heijastavat usein tulevia muutoksia myös muissa 

lajiryhmissä. Tunturiympäristön lajiston esiintymiseen vaikuttavien tekijöiden 

lisätutkimusta tarvitaan, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa tähän alueeseen erityisen 

voimakkaasti. Ilmastonmuutoksen vaikutus voi näkyä tunturiympäristössä 

metsänrajan nousulla ja avotunturin pensastumisella, mikä vaikuttaa myös lintuihin 

(Kullman & Öberg 2009; Pearson et al. 2013; Pääkkö et al. 2018). Metsän ja pensaiden 

lisääntyminen kasvattaa metsälajiston elinympäristöä ja vähentää avotunturin lajiston 

elinympäristöjä. Ilmastonmuutos uhkaa etenkin kylmiin oloihin ja avotunturiin 

erikoistuneiden lajien tulevaisuutta (Lehikoinen et al. 2014, 2019). Erityisen tärkeää 

tunturiympäristön lajiston kannalta on varmistaa avotunturin kosteikoiden säilyminen 

muuttuvassa ilmastossa, sillä näissä elinympäristöissä esiintyy useita kosteaan 

avotunturiin erikoistuneita spesialistilajeja.  
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Kuva 13. Korkeuden ja elinympäristöjen hierarkkinen vaikutus lintujen esiintymiseen. 

Korkeus säätelee lintujen esiintymistä sekä elinympäristöjen kautta että suoraan. 

Korkeus vaikuttaa ympäristöolojen, kuten säteilyn määrän, lämpötilan ja maaperän 

kosteuden kautta kasvillisuuteen. Ympäristömuuttujien kautta korkeus säätelee 

elinympäristöjä tunturiympäristössä. Elinympäristöt kuitenkin selittivät korkeutta 

heikommin lintujen esiintymistä laajalla skaalalla, mikä viittaa korkeuden vaikuttavan 

myös muiden tekijöiden kautta lintujen esiintymiseen. Tällainen vaikutus voi olla 

esimerkiksi suoraan lämpötilalla, joka on esitetty kaaviossa katkoviivalla. Korkeuden 

vaikutus muiden kuin elinympäristöjen kautta on esitetty kuvassa korkeuden suorana 

vaikutuksena, koska välissä olevien muuttujien vaikutusta ei tässä tutkimuksessa 

selvitetty. Korkeuden vaikutus lajirunsauteen (2.) oli selkeämmin huipukas kuin 

vaikutus parimäärään (1.). 
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Liitteet 

 

Liite 1. Histogrammi lajirunsauden vaihtelusta 50 metrin sisällä. 

 

Liite 2. Histogrammi parimäärien vaihtelusta 50 metrin sisällä. 
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Liite 3. Histogrammi kokonaisparimäärien vaihtelusta. 

 

 

Liite 4. Lintulaskennan lajilista 
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 Lintulaji Tieteellinen nimi Lyhenne Lahko Parit 

1. Niittykirvinen  Anthus pratensis ANTPRA Varpuslinnut 371 

2. Kapustarinta Pluvialis apricaria PLUAPR Rantalinnut 338 

3. Lapinsirkku Calcarius lapponicus CALLAP Varpuslinnut 177 

4. Pajulintu Phylloscopus trochilus PHYLUS Varpuslinnut 172 

5. Punakylkirastas Turdus iliacus TURILI Varpuslinnut 159 

6. Sinirinta Luscinia svecica LUSSVE Varpuslinnut 150 

7. Pulmunen Plectrophenax nivalis PLENIV Varpuslinnut 129 

8. Järripeippo Fringilla montifringilla FRIMON Varpuslinnut 101 

9. Tunturikihu Stercorarius 

longicaudus 

STELON Rantalinnut 95 

10. Kivitasku Oenanthe oenanthe OENOEN Varpuslinnut 93 

11. Kiiruna Lagopus muta LAGMUT Kanalinnut 65 

12. Tylli Charadrius hiaticula CHAHIA Rantalinnut 51 

13. Suosirri Calidris alpine CALALP Rantalinnut 42 

14. Pikkukuovi Numenius phaeopus NUMPHA Rantalinnut 41 

15. Keräkurmitsa Charadrius morinellus CHAMOR Rantalinnut 32 

16. Punajalkaviklo Tringa totanus TRITOT Rantalinnut 29 

17. Lapinsirri Calidris temminckii CALTEM Rantalinnut 28 

18. Riekko Lagopus lagopus LAGLAG Kanalinnut 24 

19. Sepelrastas Turdus torquatus TURTOR Varpuslinnut 18 

20. Piekana Buteo lagopus BUTLAG Päiväpetolinnut 18 

21. Merisirri Calidris maritima CALMAR Rantalinnut 16 

22. Urpiainen Acanthis flammea CARMEA Varpuslinnut 11 

23. Rantasipi Actitis hypoleucos ACTHYP Rantalinnut 10 

24. Suokukko Calidris pugnax CALPUG Rantalinnut 10 

25. Korppi Corvus corax CORRAX Varpuslinnut 6 

26. Lapinkirvinen Anthus cervinus ANTCER Varpuslinnut 5 

27. Vesipääsky Phalaropus lobatus PHALOB Rantalinnut 5 

28. Leppälintu Phoenicurus 

phoenicurus 

PHOPHO Varpuslinnut 4 

29. Koskikara Cinclus cinclus CINCIN Varpuslinnut 4 

30. Harmaasieppo Muscicapa striata MUSSTR Varpuslinnut 2 

31. Valkoviklo Tringa nebularia TRINEB  Rantalinnut 2 
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Liite 5. GLM:t, joissa vakiotermi mukana. 

 A. Kokonaislajirunsaus. 

Call: 
glm(formula = Rich ~ Elinymp2 + poly(ele, 2), family = poisson,  
    data = rasti) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.9750  -0.7029  -0.0901   0.5083   2.5686   
 
Coefficients: 
                          Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                1.32844    0.15134   8.778  < 2e-16 *** 
Elinymp2Metsänraja         0.02279    0.14168   0.161 0.872226     
Elinymp2Kuiva avotunturi  -0.10175    0.17203  -0.591 0.554217     
Elinymp2Kostea avotunturi -0.03883    0.18088  -0.215 0.830018     
Elinymp2Karukko           -0.70872    0.22364  -3.169 0.001530 **  
poly(ele, 2)1             -4.75230    1.03290  -4.601 4.21e-06 *** 
poly(ele, 2)2             -5.20826    1.37494  -3.788 0.000152 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 465.79  on 419  degrees of freedom 
Residual deviance: 307.77  on 413  degrees of freedom 
AIC: 1561.8 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

B. Varpuslintujen lajirunsaus 

Call: 
glm(formula = Varpuslinnut ~ Elinymp2 + poly(ele, 2), family = poiss
on,  
    data = rasti) 
 

32. Karikukko Arenaria interpres AREINT Rantalinnut 2 

33. Kuovi Numenius arquata  NUMARQ Rantalinnut 2 

34. Tuulihaukka  Falco tinnunculus FALTIN Jalohaukkalinnut 2 

35. Metsähanhi Anser fabalis ANSFAB Sorsalinnut 2 

36. Taivaanvuohi Gallinago gallinago GALGAL Rantalinnut 1 

37. Varis Corvus cornix CORNIX Varpuslinnut 1 

38. Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus LYMMIN Rantalinnut 1 

39. Tunturihaukka Falco rusticolus FALRUS Jalohaukkalinnut 1 

40. Suopöllö Asio flammeus ASIFLA Pöllölinnut 1 
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Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   
-2.15846  -0.58539  -0.07657   0.42573   2.23961   
 
Coefficients: 
                          Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                1.04028    0.18281   5.691 1.27e-08 *** 
Elinymp2Metsänraja         0.06304    0.15712   0.401  0.68824     
Elinymp2Kuiva avotunturi  -0.47951    0.20890  -2.295  0.02171 *   
Elinymp2Kostea avotunturi -0.50992    0.22257  -2.291  0.02196 *   
Elinymp2Karukko           -0.83350    0.28801  -2.894  0.00380 **  
poly(ele, 2)1             -7.20455    1.46162  -4.929 8.26e-07 *** 
poly(ele, 2)2             -5.53898    1.77310  -3.124  0.00178 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 404.01  on 419  degrees of freedom 
Residual deviance: 249.44  on 413  degrees of freedom 
AIC: 1249.9 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

C. Rantalintujen lajirunsaus 

Call: 
glm(formula = Rantalinnut ~ Elinymp2 + poly(ele, 2), family = poisso
n,  
    data = rasti) 
 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.1128  -0.6256  -0.3494   0.4949   2.5915   
 
Coefficients: 
                          Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)                -1.3475     0.5020  -2.684 0.007271 **  
Elinymp2Metsänraja         -0.1695     0.6200  -0.273 0.784540     
Elinymp2Kuiva avotunturi    1.5094     0.5311   2.842 0.004483 **  
Elinymp2Kostea avotunturi   1.8768     0.5393   3.480 0.000502 *** 
Elinymp2Karukko             0.6129     0.5773   1.062 0.288394     
poly(ele, 2)1              -1.8811     1.6856  -1.116 0.264444     
poly(ele, 2)2              -8.4881     2.8684  -2.959 0.003085 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 580.22  on 419  degrees of freedom 
Residual deviance: 363.90  on 413  degrees of freedom 
AIC: 1072.9 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 6 
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Liite 6. Tunnusluvut GLM-mallille, jossa selittävinä muuttujina on käytetty sekä 

elinympäristöluokkia että korkeutta.  

Kokonaisparimäärä       

Mallin parametri Kerroin Keskivirhe P 

Metsä  1,97091 0,11808 < 2e-16 

Metsänraja 1,98578 0,08127 < 2e-16 

Kuiva avotunturi 1,56622 0,03939 < 2e-16 

Kostea avotunturi 1,60668 0,04725 < 2e-16 

Karukko 0,81036 0,14598 2,83e-08 

Korkeus (1. aste) -4,71273 0,88601 1,04e-07 

Korkeus (2. aste) -4,81095 1,13383 2,20e-05 

Varpuslintujen parimäärä       

Mallin parametri Kerroin  Keskivirhe P 

Metsä  1,75506 0,13794 < 2e-16 

Metsänraja 1,81361 0,09319 < 2e-16 

Kuiva avotunturi 0,97567 0,05129 < 2e-16 

Kostea avotunturi 0,91645 0,06328 < 2e-16 

Karukko 0,50556 0,17938 0,004826 

Korkeus (1. aste) -6,77637 1,19849 1,57e-08 

Korkeus (2. aste) -5,04103 1,36769 0,000228 

Rantalintujen parimäärä       

Mallin parametri Kerroin  Keskivirhe P 

Metsä  -0,96360 0,43009 0,025063 

Metsänraja -1,50804 0,41964 0,000326 

Kuiva avotunturi 0,42689 0,07847 5,33E-08 

Kostea avotunturi 0,75588 0,08826 < 2e-16 

Karukko -0,70040 0,28606 0,014348 

Korkeus (1. aste) -2,22387 1,52159 0,143867 

Korkeus (2. aste) -9,44863 2,72260 0,000520 

 

 
 
 
 


