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1. Johdanto 

Viime vuosien aikana yhä useammat tutkimukset ovat pyrkineet huomioimaan ilmastonmuutoksen 

mukanaan tuomat vaikutukset eri alueilla havaittaviin olosuhteisiin. Ilmastonmuutos tuleekin jo 

lähivuosien aikana muovaamaan ekosysteemejä, sekä niiden abioottisia- ja bioottisia prosesseja 

(Lawrence and Swenson, 2011; Lenoir et al., 2017), tuoden näin vaikutuksia luonnon 

monimuotoisuuteen (Lenoir et al. 2013; Haesen et al., 2021). Ilmaston ja ekosysteemien välistä 

suhdetta on mallinnettu ensisijaisesti makroilmastojen kautta, hyödyntämällä virallisilta 

automaattisilta sääasemilta 1,5–2 m korkeudelta kerättyä lämpötila-aineistoa (Jarraud, 2018; De 

Lombaerde et al., 2021). Makroilmastolla kuvataankin alueella havaittavia yleisiä ilmasto-

olosuhteita avoimissa ekosysteemeissä (Haesen et al., 2021).  

Makroilmastollinen tuntemus ei kuitenkaan yksin riitä kuvaamaan tapahtuvia muutoksia, vaan 

esimerkiksi kasvien on todettu olevan tiiviimmin yhteydessä mikroilmastollisiin muutoksiin 

(Lembrechts et al., 2019). Mikroilmastolla eli pienilmastolla tarkoitetaan maanpinnan läheisyydessä 

vallitsevia lämpötila-, tuuli-, kosteus- ja säteilyolosuhteita (Lembrechts et al., 2020). Mikroilmastot 

vaikuttavat esimerkiksi kasvien levinneisyyteen, hiilen ja ravinteiden kiertoon, sekä maaperän 

respiraatioon (Greiser et al., 2018; Zellweger et al., 2019). Mikroilmastojen luomat olosuhteet 

voivat muuttua pienelläkin mittakaavalla (Fridley, 2009), poiketen näin runsaasti alueen yleisisistä 

ilmasto-olosuhteista. Mikroilmastojen luomat vaihtelut voivat esimerkiksi auttaa kasvilajeja 

selviytymään levinneisyysalueidensa reuna-alueilla (Zellweger et al., 2019) tai luoda toisille alueille 

entistä voimakkaampia vaihteluita lämpöolosuhteisiin (Pincebourde & Casas, 2019). 

Mikroilmastolliset muutokset ovat tärkeä osa suuremman mittakaavan prosesseja (Ashcroft & 

Gollan, 2013), minkä vuoksi mikroilmastollisten muuttujien kautta voidaan muun muassa parantaa 

kasvillisuuden levinneisyyttä ennustavia malleja (Bennie et al., 2008; Suggitt et al., 2011).  

Maanpinnan läheisyydestä kerätyt mikroilmastolliset aineistot huomioivat myös makroilmastollista 

aineistoa tarkemmin alueella vaikuttavat pienen mittakaavan fysikaaliset tekijät (Lenoir et al., 2017, 

Haesen et al., 2021), joilla on tärkeä rooli mikroilmastollisen kokonaisuuden muodostumisessa. 

Pienilmastoja voidaankin luonnehtia yhdistelmäksi fysikaalisia prosesseja, sekä niihin vaikuttavia 

alueellisia ominaisuuksia (Geiger, 1965; Lenoir et al., 2017). Alueellisia ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi topografia, kasvillisuus, maaperä sekä alueen etäisyys vesimassoihin. Nämä 

ominaisuudet vaihtelevat paikallisesti, sekä ajallisesti, vaikuttaen edelleen alueella havaittavaan 

mikroilmastoon (Lembrechts et al., 2020). Alueellisten ja fysikaalisten tekijöiden kautta 
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pienilmastot voivat suotuisissa olosuhteissa muodostaa alueelle vapaasta ilmatilasta eroavat 

olosuhteet (Ashcroft & Gollan, 2013), joiden kautta mikroilmastoista muodostuu oma 

kokonaisuutensa suuremman ilmastoalueen sisälle.  

Boreaalinen kasvillisuusvyöhyke on yksi maailman suurimmista biomeista (Ruckstuhl et al., 2018) 

ja se vaihettuu pohjoisilla alueilla subarktiseksi vyöhykkeeksi. Boreaalisilla alueilla ilmenevistä 

mikroilmastoista ei ole vielä laajalti tutkimusta, mutta tutkimuksellinen mielenkiinto aluetta 

kohtaan on kasvamassa (Greiser et al., 2018; Lembrechts et al., 2020). Boreaalinen vyöhyke, sekä 

sen pohjoinen vaihettumisvyöhyke, tarjoavat runsaasti erilaisia olosuhteita, niin vaihtelevan 

kasvillisuuden, topografian kuin maaperän ominaisuuksienkin kautta, luoden näin vaihteluita myös 

alueella havaittaviin mikroilmastoihin. Metsien, suoalueiden, sekä tundran muodostamat pohjoiset 

maisemat tulevat kuitenkin tulevaisuudessa kokemaan muutoksia muuttuvan ilmaston tuomien 

vaikutusten kautta (Post et al., 2009). Jotta tapahtuvia muutoksia voidaan tutkia ja mallintaa, on 

tärkeää hahmottaa muutoksien taustalla vallitsevat prosessit, joiden kautta esimerkiksi alueen 

mikroilmastot muodostuvat.  

Mikroilmastojen yksi keskeisimmistä suureista on ilman lämpötila (Geiger, 1965; Lookingbill & 

Urban, 2003), jonka muutoksien tarkastelu boreaalisella vyöhykkeellä on työn keskeisin aihe. 

Lämpötilassa tapahtuvia vaihteluita voidaan kuvata niin minimi-, maksimi-, kuin 

keskiarvolämpötiloissa tapahtuvilla muutoksilla. Päivittäisen vaihtelun lisäksi lämpötilat vaihtelevat 

vuodenaikojen mukana, joiden välillä myös selittävien tekijöiden keskinäinen suhde voi vaihdella. 

Esimerkiksi runsas kasvillisuus voi korostaa kasvillisuuden merkitystä kesäkuukausina vähentäen 

esimerkiksi topografian suhteellista merkitystä. Talviaikaan puolestaan kasvillisuuden 

vähentyminen voi johtaa topografia muuttujien merkityksen kasvamiseen. Boreaalista vyöhykettä 

kuvastaakin merkittävä vuodenaikaisuus, lyhyiden kesien ja pitkien talvien rytmittäessä vuoden 

etenemistä (Bonan & Shugart, 1989). Työn tarkoituksena onkin hahmottaa mitkä tekijät selittävät 

lämpötiloissa tapahtuvaa vaihtelua eri vuodenaikoina, selittävien tekijöiden kattaessa niin alueen 

topografian, kasvillisuuden, kuin soiden ja vesistöjen osuuden alueella. Työssä vastataankin 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Kuinka mikroilmastojen lämpötilat vaihtelevat eri alueilla? 

2. Mitkä tekijät selittävät lämpötiloissa tapahtuvaa vaihtelua eri vuodenaikoina? 
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Tutkimuksessa käsitellään kahdeksaa tutkimusasetelmaa, jotka kattavat Suomen eri ilmasto- ja 

kasvillisuusgradientit. Eri boreaalisille ilmastovyöhykkeille sijoittuvat tutkimusalueet sisältävät 

vaihtelevia ympäristöolosuhteita. Ympäristöolosuhteet vaihtelevat hemiboreaalisen vyöhykkeen 

tiheistä kuusikoista ja jaloista lehtimetsistä, etelä- ja keskiboreaalisten vyöhykkeiden sekametsien ja 

suoalueiden kautta aina pohjoisboreaalisen vyöhykkeen tuntureiden karuihin paljakoihin.  

2. Teoria 

2.1 Mikroilmasto 

Kuva 1 Mikroilmaston muodostumiseen vaikuttavat tekijät (esim. Geiger, 1965; Barry & Blanken, 2016; Lembrechts et al., 2020; 

Haesen et al., 2021). Katkoviivoilla merkityt nuolet kuvastavat tekijöiden keskinäisiä suhteita.  

Mikroilmastot muodostuvat fysikaalisten prosessien, kuten säteilytaseen ja energianvaihdon sekä 

paikallisten tekijöiden, kuten topografian ja kasvillisuuden, yhteisvaikutuksesta (kuva 1). Paikalliset 

tekijät vaihtelevat ajallisesti, sekä alueellisesti luoden muutoksia myös fysikaalisten prosessien 

ilmentymiseen.  
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Pienilmastoissa havaittavat lämpötilat muovautuvat kolmen fysikaalisen taustatekijän seurauksena, 

joista ensimmäinen on säteily (Geiger, 1965; Barry & Blanken, 2016), joka voidaan edelleen jakaa 

pitkä- ja lyhytaaltoiseen säteilyyn. Auringosta saapuva lyhytaaltoinen säteily kuljettaa mukanaan 

energiaa, joka absorboituu ilmakehään, kasvillisuuteen, veteen, sekä maaperään (Vercauteren et al., 

2013). Ilmaan absorboituva energia lisää hiukkasten lämpöliikettä, jonka seurauksena ilman 

lämpötila nousee (Geiger, 1965). Maanpinnalle saapuva kokonaissäteily ei tarkoita ainoastaan 

auringosta suoraan saapuvaa säteilyä, vaan siihen huomioidaan myös hajasäteily, sekä alueelle 

heijastuva säteily (Pierce et al., 2005). Pierce et al. (2005) tarkentavat hajasäteilyn tarkoittavan 

ilmakehän aiheuttamasta sironnasta johtuvaa säteilyn hajaantumista. Heijastuva säteily voi 

puolestaan saapua alueelle heijastuksina läheisiltä rinteiltä, vesialueilta tai muilta pinnoilta 

(Cambell & Norman, 1999).  

Pitkäaaltoinen säteily puolestaan on maapallolta poistuvaa säteilyä, jota kaikki kappaleet säteilevät. 

Lyhytaaltoisen säteilyn kuljettaessa energiaa maapallolle, palauttaa pitkäaaltoinen säteily energiaa 

maapallolta avaruuteen. Kaikki maanpinnalta poistuva säteily ei kuitenkaan pääse avaruuteen, vaan 

ilmakehä, pilvet, sekä kasvillisuus vaikuttavat säteilyn kulkuun, vähentäen havaittavaa 

säteilyhäviötä. Auringosta saapuva lyhytaaltoinen säteily, sekä maapallolta poistuva pitkäaaltoinen 

säteily muodostavat säteilytasapainon, joka määrittää vastaanottaako vai lähettääkö alue enemmän 

säteilyä (Geiger, 1965). Säteilytaseen ollessa positiivinen, auringosta saapuu enemmän 

lyhytaaltoista säteilyä, kuin maapallolta poistuu pitkäaaltoista säteilyä (Geiger, 1965). Tällaisessa 

tilanteessa ilma lämpenee saapuvan energian ansiosta. Jos säteilytasapaino puolestaan on 

negatiiviinen, pitkäaaltoisen säteilyn määrä on saapuvaa säteilyä suurempaa, jolloin ilman lämpötila 

laskee (Geiger, 1965, De Frenne et al., 2021). Säteilytaseen osat eivät kuitenkaan säily vakiona, 

vaan esimerkiksi lyhytaaltoisen säteilyn määrä vaihtelee kosteusolosuhteiden, lämpötilan, sekä 

sääolosuhteiden vaikutuksesta (Huang & Ramaswamy, 2009). 

Säteilyn lisäksi havaittavaan lämpötilaan vaikuttaa lämmön siirtyminen maanpinnan ja ilman 

välillä, eli niiden välinen lämpövuo (Geiger, 1965; Scherrer & Körner, 2010; Barry & Blanken, 

2016). Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan lämpötilaerot pyrkivät aina tasoittumaan niin 

että lämpö siirtyy lämpimämmästä kappaleesta kylmempään. Maaperällä on yleisesti korkea 

lämmönvarastointikyky, joka vuoksi esimerkiksi öiseen aikaan ilmaan siirtyy maaperästä lämpöä 

(Scherrer & Körner, 2010). Lämmönsiirtymisen vuoksi yöaikaan havaittavien maksimilämpötilojen 

on todettu olevan korkeampia kuin mitä pelkän ulossäteilyn takia voisi olettaa (Geiger, 1965). 

Lämmön siirtymistä ilman ja maanpinnan välillä säätelee siis näiden välillä havaittava lämpötilaero. 



 

 

5 

 

Lämpötilaeron suuruus vaihtelee vuodenaikojen mukaan, johtuen ilman lämpötilassa tapahtuvien 

muutosten lisäksi, myös mm. maaperän ominaisuuksista, kasvillisuudesta sekä säteilyssä 

tapahtuvista muutoksista (Aalto et al., 2018).  

Kolmas fysikaalinen osatekijä lämpötilan määräytymisessä on kosteudessa tapahtuvat muutokset 

(Geiger, 1965; Barry & Blanken, 2016). Kosteuden vaikutus lämpötilaan on merkittävää veden 

olomuodon muutoksissa vapautuvan ja sitoutuvan energian seurauksena. Ilmankosteuden muutosten 

lisäksi maaperään varastoitunut kosteus voi muuttaa pinnan läheisiä lämpötiloja evapotranspiraation 

kautta (MacHattie, & McCormack, 1961; Dai et al. 1999). Evapotranspiraatiossa maahan ja 

kasvillisuuteen varastoitunut kosteus haihtuu sitoen energiaa, joka puolestaan laskee pinnanläheisen 

ilman lämpötilaa (Geiger, 1965).  Haihtumisen ja sitoutumisen lisäksi kosteus vaikuttaa maaperän 

kykyyn varastoida lämpöä (MacHattie, & McCormack, 1961; Zhang & Dong, 2009), jolloin 

muutoksia lämpötasapainossa tapahtuu myös maaperän ja ilman lämpövuon kautta.  

2.2 Topografia 

2.2.1 Absoluuttinen korkeus 

Yksi topografiaa kuvaavista suureista on korkeus, joka voidaan ilmoittaa absoluuttisena tai 

suhteellisena korkeutena. Yleisimmin lämpötilan vaihtelua kuvaavissa tutkimuksissa käytetään 

korkeuden mittarina korkeutta merenpinnasta eli absoluuttista korkeutta. Korkeuden aiheuttamaa 

muutosta lämpötilassa kuvataan termillä lämpötilavähete, joka kertoo lämpötilan muutoksen 

korkeuden suhteen (Fang & Yoda, 1988). Pinnanläheiseen lämpötilavähetteeseen vaikuttavat 

esimerkiksi inversio, auringonsäteily, sekä kylmän ilman valuminen (Blandford et al., 2008).  

Lämpötilavähetettä tarkasteltaessa on tärkeää ymmärtää myös adiabaattisuuden käsite. 

Adiabaattisuudella kuvataan tilannetta, jossa ilma nousee ylöspäin tiheydessä tapahtuneen 

muutoksen vuoksi niin, että ilmaan ei siirry energiaa ulkopuolelta (Rosenberg, 1974). Kuiva-

adiabaattisessa tilanteessa ilman noustessa vesihöyryä ei tiivisty, eikä ilma näin lämpene 

ylösnousun yhteydessä. Kyllästysadiabaattisissa tilanteissa puolestaan ilmassa oleva vesihöyry 

tiivistyy vapauttaen latenttia lämpöä, joka nostaa kohoavan ilman lämpötilaa. Näin ollen 

kyllästysadiabaattisissa tilanteissa lämpötila laskee vähemmän korkeuden noustessa kuin kuiva-

adiabaattisessa prosessissa. Ilman on todettu jäähtyvän korkeuden noustessa kuiva-adiabaattisissa 

olosuhteissa noin 9,8 °C/km ja kyllästysadiabaattisissa olosuhteissa noin 6,5 °C/km, jota 

pidetäänkin lämpötilavähetteen vakiona (Barry and Chorely 1987; Collados‐Lara et al., 2021). 
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Useimmat pinnanläheisen lämpötilan mallintamiseen keskittyneet artikkelit käyttävät 

standardiarvoa tutkimuksen vertailukohtana, vaikka arvo kuvastaa ennemmin maailmanlaajuista 

keskiarvoa kuin tarkkaa yleispätevää arvoa (Blandford et al., 2008). Lämpötilavähetteen arvo 

vaihteleekin todellisuudessa esimerkiksi leveyspiirien mukana (De Scally, 1997). 

Ajallista vaihtelua pinnanläheisissä lämpötiloissa voidaan havaita niin vuorokauden aikojen kuin 

vuodenaikojen välillä (Blandford et al., 2008). Päivittäinen vaihtelu on sidoksissa yleisessä 

säätilassa tapahtuviin muutoksiin, sekä vallitsevaan ilmanpaineeseen (Pepin et al., 1999; Stahl et al., 

2005). Päivällä havaittavan lämpötilavähetteen on todettu voimistuvan auringonsäteilyn 

vaikutuksesta, kun taas öinen vaihtelu liittyy tuulen nopeuteen (kuva 2a) (Blandford et al., 2008). 

Blandford et al. (2008) esittävät, että tuulen nopeudella ei ole merkittävää korrelaatiota 

lämpötilavähetteen kanssa päivisin.   

Päivittäisten vaihteluiden lisäksi lämpötilavähetteen arvot vaihtelevat vuodenaikojen välillä. 

Lämpötilavähetteen vuodenaikaisia muutoksia voidaan hahmottaa niin maksimi-, minimi- kuin 

keskiarvolämpötilojen kautta. Maksimilämpötilojen lämpötilavähetteet ovat yhteydessä säteilyn 

intensiteetin muutoksiin eri kuukausien välillä (Blandford et al., 2008). Kesäkuukausina havaittavat 

lämpötilavähetteen arvot ovat hyvin lähellä vapaan ilmatilan kyllästysadiabaattista tilannetta, eli 

yleisesti käyttävää keskiarvoa. Pepin et al. (1999) mainitsevat sen olevan seurausta säteilyn 

aiheuttamasta vertikaalisesta sekoittumisesta, jolloin harvempi lämmin ilma kohoaa tiheämmän 

kylmän ilman yläpuolelle. Talvikuukausina maksimilämpötilojen lämpötilavähete heikkenee ilman 

lämpötilan laskiessa, ja säteilyn intensiteetin vähentyessä. Toisin kuin maksimilämpötilat, 

minimilämpötiloilla lämpötilavähete ei noudata yhtä selvää vuodenaikaista trendiä, sillä 

voimakkaimmat lämpötilavähetteet ovat havaittavissa keväällä, sekä loppukesästä/alkusyksystä. 

Blandford et al. (2008) mainitsevat lämpötilavähetteen muutoksen syyksi kosteudessa tapahtuvat 

vaihtelut. Voimakkaimmat lämpötilavähetteet havaittiin aikoina, jolloin havaittava kosteus on 

suurimmillaan, ja pienimmät arvot puolestaan kuivempina aikoina. Minimilämpötilojen 

lämpötilavähetteet ovat kuitenkin yleisesti heikompia kuin maksimilämpötiloilla. 

Keskiarvolämpötilojen lämpötilavähetteiden vuodenaikainen vaihtelu on vähäisintä, eivätkä niiden 

arvot vastaa täysin yleisesti käytettyä vertailuarvoa (Blandford et al., 2018). Heikoimmat 

lämpötilavähetteet voidaan havaita talvikuukausina, kun taas voimakkaimmat lämpötilavähetteet 

esiintyivät kesäkuukausina. Talvikuukausien heikkoja arvoja selittää minimilämpötiloihinkin 

vaikuttava kasvanut inversion mahdollisuus (Whiteman et al., 1999), kesäkuukausien 
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lämpötilavähetteiden selittyessä maksimilämpötilan tapaan säteilyn intensiteetin kautta (Blandford 

et al., 2018). 

2.2.2 Suhteellinen korkeus 

Absoluuttisen korkeuden lisäksi, korkeutta voidaan mitata suhteellisella korkeudella. Suhteellinen 

korkeus luo lämpötilajakaumaan horisontaalisia vaihteluita (Lembrechts et al., 2020), erilaisten 

jyrkänteiden ja painanteiden kautta. Suhteellinen korkeus on näin ollen tiiviisti yhteydessä alueella 

havaittaviin pinnanmuotoihin, joilla on suuri vaikutus siihen, miten pienilmastojen fysikaaliset 

osatekijät alueella ilmenevät. Havaittavat lämpötilat voivat näin ollen vaihdella vuorokauden aikana 

eri sijaintien välillä (kuva 2b). Laaksojen pohjalla lämpötilan vuorokaudenaikainen vaihtelu on 

merkittävästi voimakkaampaa kuin esimerkiksi vuorenhuipulla tai edes rinteisillä sijainneilla. Osa 

vaihtelusta on selitettävissä korkeuden muutoksella eri sijaintien välillä, mutta eroavaisuuksia 

aiheutuu myös vaihtelevien ilmavirtausten, kosteus- ja säteilyolosuhteiden, sekä inversion 

seurauksena (Fridley, 2009). Näiden lisäksi pinnanmuodot voivat luoda alueelle varjoisia alueita, 

joilla auringosta saapuvan säteilyn määrä on auringossa paistattelevaa aluetta vähäisempää (Pierce 

et al., 2005). Varjoisten alueiden lisäksi pinnanmuodot voivat mahdollistaa ilman saapumisen 

alueelle sitä läheisesti ympäröiviltä alueilta. Saapuva ilma voi erota ominaisuuksiltaan alueella 

vallitsevasta ilmatilasta (Geiger, 1965; Vercauteren et al., 2013), jolloin alueella aiemmin 

vallinneen ilman ominaisuudet kokevat muutoksen sekoittumisen seurauksena. Muutoksia voi 

tapahtua niin ilmankosteudessa, kuin lämpötilassakin riippuen alueelle saapuvasta ilmasta (Geiger, 

1965). 

Kuva 2 Pinnanmuotojen vaikutus havaittaviin lämpötiloihin. A.) Korkeuden vaikutus yöaikaan havaittaviin minimilämpötiloihin, sekä 

havaittavaan tuulennopeuteen.  𝐿𝑆𝑓𝑐 ↑ kuvastaa maanpinnalta lähtevää pitkäaaltoista säteilyä, 𝐿𝑉𝑒𝑔 ↓ latvuston emittoimaa säteilyä ja 

𝑟𝐿𝑆𝑓𝑐 ↓  latvuston heijastamaa säteilyä, joiden merkitytykseen perehdytään myöhemmin tarkemmin. Kuva julkaistu artikkelissa 

D’Odorico et al., 2013. B.) Vuorokaudenaikaiset muutokset lämpötilassa topografialtaan monimuotoisen maaston eri osissa. Vapaalla 

ilmalla kuvataan makroilmastollisia lämpötilassa tapahtuvia muutoksia. Kuva julkaistu artikkelissa Dobrowski, 2011.  
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Suhteellinen korkeus on myös yksi suurimmista kylmän ilman valumiseen vaikuttavista tekijöistä 

(Meineri et al., 2015). Kylmän ilman valumisella tarkoitettaan muuta ympäristöä viileämmän ilman 

kulkeutumista esimerkiksi vuorenrinnettä alaspäin. Ilmiötä esiintyy pinnanmuodoiltaan hyvin 

erityyppisissä olosuhteissa, sillä siihen vaikuttavat pinnanmuodot niin metrien kuin senttimetrien 

mittakaavoilla (Burns & Chemel, 2013; Marquis et al., 2021). Kylmän ilman valumista on todettu 

tapahtuvan useimmiten tuulettomina öinä, sekä talviaikaan (Burns & Chemel, 2014). Ilmiöllä ei ole 

havaittu olevan spatiaalista aluerajausta vaan se on laajalle levinnyt ilmiö topografialtaan 

monimuotoisissa ympäristöissä (Novick et al., 2016). Novick et al. (2016) kuitenkin esittävät, että 

kylmän ilman valuminen on yleisintä vuoristoisilla alueilla.  

Kylmän ilman valuminen aiheutuu nimensä mukaisesti kylmän ilmamassan liikkeestä kaltevaa 

pintaa alaspäin (Daly et al., 2010). Kylmä ilmamassa syntyy, kun auringonlaskun jälkeen 

maanpinnan läheinen ilma jäähtyy voimakkaan ulossäteilyn seurauksena (Daly et al., 2010). Kylmä 

ilma valuu ympäröiville alueille, sekä painanteisiin kunnes se ei pääse enää valumaan pidemmälle 

(Marquis et al., 2021). Tutkimuksissa on selvinnyt, että rinteiden kaltevuus, sekä pienemmän 

kaavan mikrorinteet voivat edistää ilman valumista entistä pidemmälle ympäröiville alueille 

(Marquis et al., 2021). Mikrorinteiden lisäksi kuitenkin myös pienet tasaiset alueet voivat vaikuttaa 

ilman valumiseen tai oikeammin valuvan ilman pysähtymiseen. Matalilla korkeuksilla sijaitseva 

pienen mittakaavan tasainen alue voi kerätä valuvaa kylmää ilmaa tilanteissa, jossa se 

samankaltaisissa olosuhteissa jatkaisi rinteen kohdalla etenemistä alemmille alueille (Marquis et al., 

2021). Ilmanmassan pysähtyminen ei siis kaikissa tapauksissa vaadi laajaa tasaista aluetta, vaan 

pienemmätkin muutokset topografiassa voivat luoda alueellisia eroja. 

Näiden tekijöiden lisäksi, pinnanmuodot vaikuttavat myös lumen jakautumiseen, kasaten lunta 

painanteisiin pois jyrkemmiltä alueilta (Aalto et al., 2018). Lumella on vaikutusta maaperän ja 

pinnan läheisen ilman lämpövuohon, jolloin esimerkiksi ilmassa tapahtuvat muutokset eivät vaikuta 

yhtä suoraan maaperässä tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi keväisin lumien sulamisvedet muovaavat 

havaittavia kosteusolosuhteita, ja edelleen havaittavia lämpötiloja (Greiser et al., 2018). 

2.2.3 Kaltevuussuunta 

Kaltevuussuunta voidaan mallintaa yhdistelmäksi rinteen jyrkkyyttä, sekä ilmansuuntaa, johon 

rinne osoittaa (Geiger, 1965). Kaltevuussuunta vaikuttaa niin vastaanotetun lyhytaaltoisen säteilyn 

määrään, kuin vallitseviin tuuli ja kosteusolosuhteisiinkin (Geiger, 1965). Rinteen vastaanottamaa 
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säteilyä tutkittaessa verrataan sitä olosuhteiltaan samankaltaisen tasaisen pinnan vastaanottamaan 

säteilyyn. Säteilyn vaikutukset lämpötilaan suuntautuvat kuitenkin pääasiassa 

maksimilämpötiloihin, sillä minimilämpötilat määräytyvät pääasiassa yöllisen jäähtymisen 

seurauksena (Greiser et al., 2018). 

Tunnetuin yhtäläisyys saapuvan säteilyn ja rinteen suuntautumisen välillä on eroavuus pohjoiseen ja 

etelään suuntautuneiden rinteiden kohdalla (Geiger, 1965). Pohjoisella pallonpuoliskolla 

auringonsäteily ei saavu rinteille suoraan pohjoisesta, jonka takia pohjoiseen suuntautuneet rinteet 

saavat jatkuvasti vähemmän säteilyä kuin suoraan etelään suuntautuneet rinteet (Scherrer & Körner, 

2010). Auringon noustessa idästä ja laskiessa länteen, itään suuntautuneet alueet saavat suoraa 

auringonvaloa länteen suuntautuneita rinteitä aikaisemmin. Samasta syystä läntiset rinteet voivat 

kokea korkeampia päivälämpötiloja kuin itäiset rinteet (Geiger, 1965; Pierce et al., 2005). 

Enemmän itään suuntautuvat rinteet saavat suorempaa säteilyä aikana, jolloin ilma on vielä 

viileämpää yön jäljiltä. Tällöin saapuva energia kuluu yön aikana jäähtyneen kosteamman ilman 

lämmittämiseen. Kun suorempi säteily siirtyy läntisille rinteille, on ilma jo päivän mittaan 

lämmennyt, sekä kuivunut, jolloin säteilystä saatava energia kuluu pääasiassa ilman lämmittämiseen 

(Geiger, 1965). 

2.2.4 Topografinen kosteusindeksi 

Ilmankosteuden lisäksi, myös maaperän kosteus on yhteydessä ilman lämpötilassa tapahtuviin 

muutoksiin. Tarkasteltavalla alueella havaittavaan kosteuden määrään vaikuttavat suuresti alueen 

pinnanmuodot. Yhteyttä pinnanmuotojen ja kosteuden välillä kuvataan TWI:n eli topografisen 

kosteusindeksin avulla (Sørensen et al., 2005). TWI voidaan laskea kaavalla ln (
𝛼

𝑡𝑎𝑛𝛽
), jossa tanβ 

ilmaiseen alueen rinnettä ja α kuvaa rinteetöntä aluetta (Giesler et al., 1998; Sørensen et al., 2005). 

Korkeampi TWI:n arvo kuvastaa kosteampia olosuhteita ja vastaavasti pienempi indeksi ilmaisee 

kuivempia alueita (Sørensen et al., 2005). TWI:tä määritettäessä oletetaan, että maaperän 

vedenjohtokyky, sekä alueen sadanta pysyy samana koko tutkittavalla alueella (Sørensen et al., 

2005). TWI:n suuruuteen vaikuttavat alueen pinnanmuodot ja kosteusolosuhteet muuttuvatkin 

rinteen kaarevuuden ja suuntautumisen, sekä suhteellisen korkeuden luomien olosuhteiden 

vaikutuksesta (Famiglietti et al., 1998). Muutokset kosteusolosuhteissa syntyvät, kun kosteus valuu 

painovoiman vaikutuksesta alas korkeamman topografian alueilta kasautuen painanteisiin, sekä 

alavammille alueille.  



 

 

10 

 

Maaperässä oleva kosteus muovaa lämpötiloja esimerkiksi evaporaation, sekä lyhytaaltoisen 

säteilyn tuoman energian jakautumisen kautta (MacHattie, & McCormack, 1961; Famiglietti et al., 

1998). Kosteille alueille saapuva lyhytaaltoisen säteilyn energia kuluu ensin pinnan kuivumiseen, 

ennen kuin maanpinta alkaa lämmetä säteilyn vaikutuksesta (Dai et al. 1999). Maaperän 

kosteusolosuhteet muuttavat myös maanpinnan albedoa, kosteamman maan värin ollessa yleensä 

kuivaa maaperää tummempaa, milloin takaisin ilmaan heijastuvan säteilyn määrä kasvaa maaperän 

kuivuessa (Zhang & Dong, 2010). Kosteusvaihteluiden luomien muutosten vuoksi alueilla, jotka 

ovat identtisiä rinteen suuntautumisen, korkeuden, sekä yleisten pinnamuotojen kautta, voidaan 

havaita hyvin erilaisia lämpötiloja (Pierce et al., 2005). Pierce et al. (2005) mainitsevatkin, että 

vaikka muut tekijät olisivat samankaltaisia, voidaan erovaisuuksia havaita siinä, kertyykö alueelle 

kosteutta läheisiltä alueilta, vai valuuko kosteus alemmas esimerkiksi läheisen rinteen seurauksena. 

Maaperän kosteusolosuhteet muuttuvat vuodenaikojen, sekä vuorokaudenaikojen seurauksena. 

Päivittäistä muutosta kosteusolosuhteisiin syntyy vaihtelevista sääolosuhteista, vuodenaikaisen 

vaihtelun syntyessä esimerkiksi alueelle satavan lumen tuomista muutoksista (Geiger, 1965; 

Williams, McNamara & Chandler, 2009). Esimerkiksi keväisin lumen sulaminen luo alueelle 

normaalitilannetta kosteammat olosuhteet, vaatien suuren osan auringosta saatavasta energiasta 

maanpinnan kuivumiseen (Greiser et al., 2018).  

2.3 Kasvillisuus 

2.3.1 Kasvillisuustyyppi 

Pinnanmuotojen tavoin myös kasvillisuus vaikuttaa alueella havaittavaan pienilmastoon. 

Kasvillisuustyyppi voi vaihdella vähäkasvustoiselta tundralta aina tiheisiin metsiin asti. Alueen 

kasvillisuus vaikuttaa havaittavaan säteilytaseeseen, maanpinnan ja läheisen ilman liitokseen, sekä 

tuuli- ja kosteus olosuhteisiin (Geiger, 1965; Barry & Blanken, 2016; De Frenne et al., 2021). 

Kasvillisuuden vaikutukset pienilmastoon vaihtelevat kasvillisuustyypeittäin, vallitsevan säätilan 

voimistaessa tai heikentäessä havaittavia vaikutuksia. Kasvillisuuden luomien paikallisten 

vaikutusten on todettu olevan voimakkaimmillaan pilvettömällä säällä, niiden merkityksen 

vähentyessä taivaan pilvistyessä (Suggit et al., 2011), jolloin esimerkiksi lyhytaaltoinen säteily 

saapuu alueille tasaisempana hajasäteilynä. Kasvillisuuden vaikutukset mikroilmastoihin ovat 

pääasiassa horisontaalisia (Lembrechts et al., 2020; De Frenne et al.,2021), mutta yksittäisten 

lämpötilaan vaikuttavien muuttujien kohdalla voivat vaikutukset olla myös vertikaalisia. 

Esimerkiksi säteilytaseeseen kasvillisuus luo vertikaalista muutosta (Lembrechts et al., 2020).  
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Kasvillisuudella on vaikutusta säteilytaseeseen niin lyhytaaltoisen, kuin pitkäaaltoisenkin säteilyn 

kautta. Vaikutuksen luonne on kuitenkin riippuvainen alueen kasvillisuustyypistä (Renaud & 

Rebetez, 2009), eivätkä vaikutukset näin ollen ole samanlaisia jokaisessa ympäristössä. 

Kasvillisuuteen osuva lyhytaaltoinen säteily voidaan kuitenkin yleisesti jakaa kolmeen eri 

kategoriaan, sillä osa säteilystä absorboituu kasvillisuuteen, osa heijastuu takaisin ilmakehään ja osa 

läpäisee kasvillisuuden (Geiger, 1965; Renaud & Rebetez, 2009; Hardwick et al., 2015). Avoimella 

alueella, jossa kasvillisuus on matalaa, lyhytaaltoinen säteily pääsee lähelle maanpintaa 

lämmittämään kasvillisuuden lisäksi myös pinnan läheistä ilmaa. Lämpenemiseen käytettävän 

energian määrä kuitenkin eroaa kasvittomalta alueelta, kasvillisuuden käyttäessä osan energiasta 

omiin tarpeisiinsa (Geiger, 1965). Puolestaan korkeamman kasvillisuuden alueella, kuten 

esimerkiksi metsässä, puusto vähentää maanpinnalle saapuvan säteilyn määrää (D’Odorico et al., 

2013), osan säteilystä absorboituessa latvustoon, että alempien kerrosten kasvillisuuteen (Hardwick 

et al., 2015). Kasvillisuus voi näin muovata ilman lämpenemiseen käytössä olevaa energiaa 

varjostavan vaikutuksen, sekä säteilyn absorboinnin kautta, viimeisen osan säteilystä heijastuessa 

takaisin ilmakehään. Kasvillisuustyyppi sääteleekin myös alueen albedoa (Geiger, 1965; D’Odorico 

et al., 2013), jolla on suuri vaikutus takaisin ilmakehään heijastuvan säteilyn osuuteen. Albedon 

suuruus voi vaihdella kasvillisuustyyppien lisäksi myös vuodenaikojen mukaan, kesävihantien 

kasvien pudottaessa lehtensä talven lähestyessä.  

Kasvillisuus säteilee pitkäaaltoista säteilyä, jonka taajuus riippuu kasvillisuuden lämpötilasta 

(Geiger, 1965). Säteilyä tapahtuu niin avoimilla alueilla, kuin metsäympäristöissäkin, mutta kuten 

lyhytaaltoisen säteilyn tapauksessa, sen vaikutukset ilman lämpötilaan vaihtelevat 

kasvillisuustyypin mukaan (D’Odorico et al., 2013). Avoimella, matalakasvustoisella alueella 

pitkäaaltoinen säteily pääsee helpommin siirtymään ilmakehän ylempiin kerroksiin, kun taas 

metsäympäristössä latvusto voi heijastaa osan poistuvasta pitkäaaltoisesta säteilystä takaisin 

maanpinnalle, tai absorboida osan lähtevästä säteilystä (D’Odorico et al., 2013). Tällöin esimerkiksi 

yöaikaan tapahtuva jäähtyminen ei ole yhtä voimakasta kuin avoimella alueella (D’Odorico et al., 

2013). Metsäympäristössä pitkäaaltoista säteilyä lähettävät niin maaperä, sekä maanpinnan 

kasvillisuus kuin korkeampi puustokin. Tällaisessa tilanteessa pitkäaaltoista säteilyä saapuu 

maanpinnan lähelle niin yläpuolisesta kasvustosta, että maanpinnasta (Geiger, 1965), jolloin 

säteilyhäviö metsäisellä alueella voi kokonaisuutena olla vähäisempää kuin avoimella matalan 

kasvillisuuden alueella. 
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Säteilytasapainon lisäksi kasvillisuus luo muutoksia ilman lämpötiloihin luomalla eristävän 

kerroksen maanpinnan ja ilman väliin (De Frenne et al., 2019). Eristävän kerroksen voimakkuus 

vaihtelee niin kasvillisuustyypin kuin vuodenajan mukaan, kasvillisuuden ollessa paksuimmillaan 

kasvukauden aikana. Kasvillisuuden vähentäessä maanpinnan vastaanottamaa säteilyä, ei maaperä 

pääse lämpenemään yhtä voimakkaasti kuin ilman kasvillisuutta olevalla alueella (Graham et al., 

2012). Kasvillisuuden peittäessä maanpintaa lämmönvaihtoa tapahtuu kasvillisuuden ja maaperän, 

sekä kasvillisuuden ja ilman välillä, jolloin suora yhteys maaperän ja ilman välillä vähentyy. 

Kasvillisuuden lämmönvarastointikyky on maaperää heikompi (Geiger, 1965), jonka vuoksi 

maaperän lämpötilojen jäädessä matalammiksi, vähentyy myös maasta ilmaan esimerkiksi yöaikaan 

siirtyvän lämmön määrä. Ilmiö voi voimistua entisestään, jos kasvillisuuden juuret vähentävät 

maaperän johtavuutta, jolloin lämpö ei pääse varastoitumaan syvälle maaperään (Barry & Blanken, 

2016).  

Veden olomuodon muutoksissa vapautuvan ja sitoutuvan lämmön muovatessa havaittavia 

lämpötiloja, vaikuttavat kasvit pienilmaston lämpötiloihin myös evapotranspiraation kautta. 

Evapotransiraatio kattaa sekä kasvillisuudesta (transpiraatio), että maaperästä (evaporaatio) 

tapahtuvan haihdunnan, mutta koska niiden erottaminen toisistaan voi olla haastavaa voidaan niitä 

käsitellä yhteisellä termillä (Barry & Blanken, 2016). Transpiraatio säätelee kasvillisuuden 

lämpötilaa luovuttamalla kosteutta ilmaan, sitoen samalla energiaa, jonka seurauksena läheisen 

ilman lämpötila laskee. Transpiraation voimakkuuteen vaikuttavat läheisen ilman lämpötila, 

ilmavirtaukset, sekä maaperän kosteus (MacHattie & McCormack, 1961). Ilman lämpötilan 

kasvaessa, myös sen kosteuden pidätyskyky kasvaa, jolloin esimerkiksi metsään muodostuvassa 

viileämmässä pienilmastossa evapotranspiraatio voi olla vähäisempää kuin lämpimämmällä 

alueella. Ilman lämpötilan lisäksi prosessiin voimakkuuteen vaikuttaa myös maaperän kosteus, joka 

kuivemmissa olosuhteissa vähentää evapotranspiraation voimakkuutta, vähentäen myös sen 

vaikutuksia ilman lämpötilaan (De Frenne et al., 2021).  

Kosteusolosuhteiden lisäksi kasvillisuustyyppi vaikuttaa alueella mahdollisesti havaittavan lumen 

määrään (kuva 2). Avoimella alueella, jossa kasvillisuus ei pääse vaikuttamaan tuuliolosuhteisiin, 

pääsee lumi kasautumaan painanteisiin, sekä huuhtoutumaan pois korkeammilta alueilta (Gisnås et 

al., 2016). Näin alueelle voi muodostua kokonaan lumesta vapaita alueita, joilla maaperä ja ilma 

ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Avoimista alueista poiketen lumen jakautuminen metsäisellä 

alueella ei ole yhtä suoraviivaista, sillä latvuspeitto suojaa maaperää lumelta, jolloin lumikerros jää 

avoimia alueita ohuemmaksi (Yi et al., 2007; De Frenne et al., 2021). Metsänreunan läheisyydessä 
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alueelle on kuitenkin mahdollista saapua lunta myös läheisiltä avoimemmilta alueilta tuulen 

mukana (Heithecker & Halpern, 2007).  

2.3.2 Kasvillisuuden rakenne 

Latvuspeitto on yksi metsän rakenteellisia ominaisuuksia kuvaavista muuttujista, joka voidaan 

ilmoittaa prosentteina siitä kuinka suuren alueen latvusto peittää taivaasta tutkimusalueen kohdalla. 

Latvuspeitto kuvaa omalta osaltaan metsän tiheyttä, vaikka latvuskerroksen tiheys voi erota 

lähempänä maanpintaa vallitsevasta kasvuston tiheydestä. Latvuspeitossa voi tapahtua muutoksia 

vuodenaikojen välillä, kasvillisuuden lisääntyessä kasvukauden aikana, sekä vähentyessä 

kesävihantien kasvien pudottaessa lehtensä talven lähestyessä (Renaud & Rebetez, 2009; Suggit et 

al., 2011; Haesen et al., 2021). Latvusto säätelee kuitenkin alueella havaittavaa säteilytasapainoa 

(Hardwick et al., 2015; Greiser et al., 2018). Tiheä latvusto vähentää maanpinnan lähelle saapuvan 

lyhytaaltoisen säteilyn määrää, suurimman osan säteilystä absorboituessa kasvillisuuteen tai 

heijastuessa takaisin ilmakehään (Renaud & Rebetez, 2009; D’Odorico et al., 2013; Hardwick et al., 

2015). Jos latvuspeitto puolestaan on vähäistä, pääse kasvuston lomasta saapumaan lyhytaaltoista 

säteilyä lämmittämään metsän alempia kerroksia (Renaud & Rebetez, 2009; Hardwick et al., 2015).  

Säteilyn absorboituessa latvustoon, voi sen lämpötila kohota metsän alempia kerroksia nopeammin. 

Metsään pääsee näin muodostumaan inversiotilanne, jossa lämpötila nousee siirryttäessä 

maanpinnalta kohti latvustoa (Hardwick et al., 2015). Inversiotilanne pyrkii tasoittumaan 

ilmavirtausten kautta, jolloin kerrostunut ilma sekoittuu tasoittaen eri kerrosten välisiä 

lämpötilaeroja (Hardwick et al., 2015). Inversiotilannetta ei kuitenkaan pääse syntymään pilvisellä 

säällä, jolloin lyhytaaltoinen säteily ei pääse lämmittämään latvustoa voimakkaasti.  

Lyhytaaltoisen säteilyn lisäksi latvuspeitto vaikuttaa alueella havaittavaan pitkäaaltoiseen säteilyyn 

(Suggit et al., 2011). Kasvillisuuden sekä maaperän emittoidessa pitkäaaltoista säteilyä ilmakehään, 

latvusto absorboi osan saapuvasta säteilystä, sekä heijastaa osan säteilystä takaisin kohti maanpintaa 

(kuva 3) (D’Odorico et al., 2013).  Mitä tiheämpi latvusto alueella on, sitä enemmän pitkäaaltoista 

säteilyä heijastuu takaisin kohti maanpintaa. Takaisin heijastuvan säteilyn lisäksi myös puiden 

latvat lähettävät pitkäaaltoista säteilyä kohti maanpintaa (D’Odorico et al., 2013). Alueella, joilla 

latvuspeittoa ei ole, tai se on vähäinen, pitkäaaltoinen säteily pääsee karkaamaan korkeammalle 

ilmakehään. Latvuspeitto eristää metsän alakerroksen ilman latvuston yläpuolisesta ilmasta, 

muodostaen metsään näin yleisestä ilmastosta eroavat olosuhteet.  
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Latvuspeitolla on vaikutusta myös metsässä havaittaviin kosteusolosuhteisiin. Säteilyn tavoin myös 

kosteampi ilma voi säilyä latvuspeiton alla, jolloin metsäympäristössä vallitsee kosteammat 

olosuhteet kuin esimerkiksi läheisellä avoimella alueella. Osittain syynä voidaan pitää 

lämpimämmän ilman kykyä pidättää suurempia määriä kosteutta, jolloin metsäympäristössä 

vallitsevat lämpimämmät olosuhteet mahdollistavat myös ilman säilymisen viileämpiä tilanteita 

kosteampana (Geiger, 1965). Metsäympäristössä vallitseva lämmin ilma mahdollistaa 

voimakkaamman evapotranspiraation, jonka aikana kasvillisuus ja maaperä pääsevät luovuttamaan 

kosteutta ilmaan (Barry & Blanken, 2016). Vaikka sateet pääsevät yleensä latvuspeiton läpi 

kostuttamaan maaperää, vaikuttaa latvuspeitto kosteuden jakautumiseen alueella. Latvuspeiton alla 

kosteus ei pääse jakautumaan tasaisesti, vaan alueella voidaan havaita suuriakin kosteuseroja 

(Bond-Lamberty et al., 2006).  

Latvuspeiton tavoin, myös puuston tai muun kasvillisuuden korkeudella voidaan luonnehtia alueen 

kasvillisuutta, sekä sen vaikutuksia alueella havaittaviin olosuhteisiin. Puusto korkeuden kautta 

voidaan hahmottaa alueella vallitsevaa säteilyn vertikaalista jakautumista (Hardwick et al., 2015), 

sillä latvuspeiton tavoin kasvillisuuden korkeus säätelee maanpinnalle saapuvan säteilyn määrää 

yhdessä latvuspeiton kanssa (De Frenne et al., 2021). Puuston korkeus vaikuttaa ilman 

vertikaaliseen sekoittumiseen (Hardwick et al., 2015), jolla on merkitystä esimerkiksi metsän 

sisäisten inversiotilanteiden tasaantumiseen. Korkeamman puuston tapauksessa lämmin ilma ei 

pääse valumaan aivan maanpinnan tuntumaan, vaan sekoittuu matkalla turbulenttisiin 

Kuva 3 Pitkäaaltoisen säteilyn kulku metsäisessä ympäristössä, sekä 

puuttomalla alueella yöaikaan, jolloin alue ei vastaanota lyhytaaltoista 

säteilyä. 𝐿𝑆𝑓𝑐 ↑ kuvastaa maanpinnalta lähtevää pitkäaaltoista säteilyä, 

𝐿𝑉𝑒𝑔 ↓ latvuston emittoimaa säteilyä ja 𝑟𝐿𝑆𝑓𝑐 ↓  latvuston heijastamaa 

säteilyä. Kuva julkaistu artikkelissa D’Odorico et al., 2013 
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ilmavirtauksiin (Hardwick et al., 2015). Korkeampi kasvusto mahdollistaakin ilman vapaamman 

virtaamisen kasvillisuuden seassa, jolloin ilman olosuhteet tasaantuvat lähemmäs vapaan ilmatilan 

olosuhteita.  

Puuston korkeuden merkitys pienilmastoille on tiiviisti yhteydessä alueen latvuspeittoon (Jucker et 

al., 2018). Latvuspeiton ollessa vähäinen, ei puuston korkeuden muutos luo merkittävää vaikutusta 

pienilmastoissa havaittaviin lämpötiloihin. Latvuspeittävyyden kasvaessa, kasvaa myös puuston 

korkeuden merkitys. Latvuspeiton vähentäessä auringosta saapuvan lyhytaaltoisen säteilyn määrää, 

puuston korkeus vaikuttaa siihen, millä intensiteetillä säteilyä saapuu maanpinnalle (Geiger, 1965). 

Puuston ollessa korkeaa pääsee suurempi osuus säteilystä absorboitumaan ja sekoittumaan latvuston 

alapuoliseen ilmaan ennen maanpinnan saavuttamista kuin mitä matalamman kasvuston tilanteessa.  

2.4 Tuuli 

Pinnanläheisen ilman lämpötila muovautuu osittain tuulen aiheuttaman sekoittumisen seurauksena, 

johon kasvillisuus ja alueen topografia tuovat omat vaikutuksensa (Rosenberg, 1974; Chen et al., 

1993). Tuuliolosuhteet vaihtelevat niin avoimella alueella, istutetussa metsässä kuin 

aarniometsässäkin (Kuva 4) (De Frenne et al., 2021). Avoimella alueella, kasvillisuus ei pääse 

juurikaan vaikuttamaan vallitseviin tuuliolosuhteisiin. Muutoksia voidaan havaita vasta aivan 

maanpinnan tuntumassa, jossa kasvillisuuden aiheuttama kitka hidastaa tuulen nopeutta (Chen et al., 

1993). Ilman eri kerrokset pääsevät sekoittumaan vapaasti keskenään ja alueelle pääsee virtaamaan 

ilmaa myös läheisiltä alueilta. Ilman sekoittumisen seurauksena pienilmastojen lämpötilat 

tasaantuvat lähelle vapaan ilman lämpötiloja (Zellweger et al., 2019), jolloin myös lämpötilojen 

ääriarvot voivat jäädä tuulettomia olosuhteita matalammiksi. Harvapuustoisella alueella ilmavirta 

pääsee liikkumaan kasvillisuuden seassa, kasvillisuuden kuitenkin vaikuttaessa tuulennopeuteen, 

sekä ilmavirtausten turbulenttisuuteen (Chen et al., 1993; De Frenne et al., 2021). Metsänreunan 

läheisyydessä alueelle pääsee valumaan ilmaa syvemmältä metsästä (Heithecker & Halpern, 2007). 

Siirryttäessä metsänreunasta syvemmälle metsään kasvillisuuden tiheys kasvaa ja tuulen nopeus 

laskee. Syvällä metsässä tuuli ei juurikaan vaikuta ilman sekoittumiseen, jolloin metsässä valitseva 

pienilmasto eroaa avoimen alueen olosuhteista (Chen et al., 1993; Heithecker & Halpern, 2007; 

Renaud & Rebetez, 2009; De Frenne et al., 2021).  
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Kasvillisuuden lisäksi tuuliolosuhteisiin vaikuttaa alueen topografia. Topografia vaikuttaa 

ilmavirtausten liikkumiseen alueella, luoden rinteiden ja painaumien kautta vaihteluita tuulen 

voimakkuuteen ja suuntaan. Tuulensuojassa esimerkiksi rinteen muodon vuoksi olevat alueet ovat 

ympäristöolosuhteiltaan erilaisia niin säteilyn kuin tuulen vaikutuksen osalta (Rosenberg, 1974). 

Tuulen vaikuttaessa ilman sekoittumiseen, ja näin ollen lämpötilaerojen tasaantumiseen, laskee se 

havaittavia maksimilämpötiloja sekä nostaa havaittavia minimilämpötiloja. Rosenberg (1974) 

mainitsee, että tuulta vähentävä este, esimerkiksi kallioseinämä, voi myös lisätä alueelle heijastuvaa 

säteilyä. Heijastuva säteily voi johtaa merkittäviin muutoksiin lämpötilassa silloin kun heijastuva 

säteily saapuu alueelle aikana, jolloin suoraa säteilyä ei ole saatavilla. Rosenberg (1974) toteaa, että 

länteen tai lounaaseen suuntautuva rinne voi saada lännessä sijaitsevasta tuulensuojasta 

heijastunutta säteilyä aamupäivän tunteina. Suoran säteilyn saapuessa lounaisrinteille on ilma jo 

valmiiksi lämmennyt hajasäteilyn vaikutuksesta. Tuulen potentiaalista vaikutusta lämpötiloihin ei 

kuitenkaan ole vielä suurissa määrin tutkittu ja mallinnettu boreaalisella vyöhykkeellä.  

2.5 Maaperä 

Maaperän kyky varastoida lämpöä ja luovuttaa sitä pinnanläheiseen ilmaan on yksi pienilmaston 

lämpötiloihin vaikuttavista prosesseista. Maaperän ja ilman väliseen lämpövuohon vaikuttavat niin 

maaperän lämmönjohtavuus, vedenpidätyskyky, kuin maaperän ja ilman välillä vallitseva 

lämpötilaero. Maaperätyypeittäin vaihteleva lämmönjohtavuus vaikuttaa lämmön siirtymiseen 

maaperässä, muovaten näin maanpinnan lämpövuota (Peters-Lidard et al., 1998). 

Lämmönjohtavuuden arvo määräytyy useiden tekijöiden, kuten maaperän huokoisuuden, kosteuden, 

orgaanisen aineen määrän, sekä kivennäismaalajin, yhteisvaikutuksesta (Peters-Lidard et al., 1998). 

Kuva 4 Tuulennopeus, sekä (d) lumiolosuhteet (a) avoimella pellolla, (b) istutetussa metsässä, sekä (c) aarniometsässä. Suomennettu 

versio artikkelissa De Frenne et al., 2021 julkaistusta alkuperäisestä kuvasta. 
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Huokoisessa maaperässä partikkelien väliin jäävä ilma heikentää lämmön siirtymistä syvemmälle 

maaperään, ilman lämmönjohtavuuden ollessa maaperää heikompi (Barry & Blanken, 2016). 

Puolestaan tilanteissa, joissa maaperässä on kosteutta, lämmönjohtavuuden arvo nousee veden 

korkean lämmönjohtavuuden ansiosta (MacHattie & McCormack, 1961; Lu et al., 2007).  

Huokoisuuden lisäksi korkea orgaanisen aineen määrä heikentää lämmön siirtymistä maaperässä 

(Bonan & Shugart, 1989). Orgaanisen aineen matalan lämmönjohtavuuden vuoksi esimerkiksi 

maanpinnalla oleva karike vähentää maaperään siirtyvän lämmön määrää (Bonan & Shugart, 1989). 

Alhaisesta lämmönjohtokyvystään huolimatta, orgaaninen aines varastoi mineraalimaata paremmin 

lämpöä, sekä kosteutta (Bonan & Shugart, 1989). Kosteuden pidätyskyvyn ansiosta orgaanisen 

aineen määrän kasvaessa myös maaperän kosteus voi lisääntyä (Aalto et al., 2013). Orgaanisen 

aineen määrä on suurta esimerkiksi suoalueilla, jotka ovat yleisiä boreaalisella vyöhykkeellä 

(Lawrence & Slater, 2008; Barry & Blanken, 2016). Suoalueilla vaihteleva kosteuden määrä voikin 

yhdessä orgaanisen aineen kanssa muovata alueella havaittavia lämpötiloja. Suoalueet 

kuvastavatkin välimuotoa maaperän, sekä avoimen vesialueen välillä (Barry & Blanken, 2016). 

Lämmönjohtavuuden vaikuttaessa maanpinnan lämpövuohon, on lämmönvaihto läheisen ilman 

kanssa riippuvainen myös maaperän ilman liitoksesta (Aalto et al., 2018). Maaperän ja ilman 

liitoksella kuvataan sitä, kuinka tiivisti ilma ja maaperä ovat yhteydessä toisiinsa. Yhteys pienenee 

tilanteissa, joilla maaperän päällä on kerros jotain muuta ainetta, kuten esimerkiksi lunta, vettä, tai 

kasvillisuutta. Voimakkaimmillaan lämmönvaihto puolestaan on alueilla, joissa maaperä on suoraan 

kosketuksissa ilman kanssa. Pelkkä yhteys maaperän ja ilman välillä ei kuitenkaan vielä kerro 

lämmön siirtymisestä, vaan siihen vaikuttaa myös niiden välillä vallitseva lämpötilaero (Aalto et al., 

2018). Lämpötilaero voi syntyä esimerkiksi silloin kun päivällä lämmennyt maaperä säilyy 

yöaikaan ilmaa lämpimämpänä, muodostaen positiivisen lämpövuon maaperästä ilmaan.  

Kuten kasvillisuus myös maaperä heijastaa osan siihen osuvasta säteilystä takaisin ilmaan, ja 

heijastuvan säteilyn osuus on riippuvainen alueen albedosta. Albedon suuruuteen vaikuttavat niin 

maaperän väri, kuin rakenteelliset ominaisuudetkin (Zhang, 2005). Karkearakenteinen maaperä 

heijastaa säteilyä enemmän kuin sileäpintainen maalaji, samoin kuin väriltään vaaleamman 

maannoksen albedo on tummaa maannosta suurempi (Matthias et al., 2000). Rakenteellisten 

ominaisuuksien lisäksi maaperän albedo voi vaihdella vallitsevien kosteusolosuhteiden mukaan, 

kosteuden tummentaessa maannosta, sekä absorboidessa osan saapuvasta säteilystä (Matthias et al., 

2000).   
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2.6 Vesistöt 

Maaperän tavoin myös pienilmaston yhteys suureen vesimassaan voi muovata alueella koettavia 

lämpötiloja. Lämpötiloissa havaittavat muutokset ovat seurausta veden korkeasta 

lämmönjohtavuudesta, sekä ominaislämpökapasiteetista. Vesialueet absorboivat itseensä 

tehokkaasti lyhytaaltoista säteilyä, vähentäen ilman lämpenemiseen käytettävissä olevan energian 

määrää (Vercauteren et al., 2013). Säteilyn absorboituminen vesimassaan hidastaa läheisen ilman 

lämpenemistä, jolloin ilman lämpötila vastaa hitaammin esimerkiksi lyhytaaltoisen säteilyn 

lisääntymiseen (Vercauteren et al., 2013). Absorboituvan säteilyn lisäksi veden kirkkauden mukaan 

vaihteleva albedo säätelee lyhytaaltoisen säteilyn jakautumista alueella (Barry & Blanken, 2016).   

Korkea ominaislämpökapasiteetti puolestaan mahdollistaa veden hitaan jäähtymisen 

ilmanlämpötilan muuttuessa, jolloin vesi voi luovuttaa lämpöä ilmaan pitkänkin ajanjakson 

kuluessa (Barry & Blanken, 2016). Veden vaikutus lämpötiloihin vaihteleekin vuodenaikojen 

kuluessa, veden lämpötilan noustessa hitaasti kevään ja alkukesän aikana, ja laskiessa syksyn 

edetessä. Keväisin ilman lämpötila pysyy muita alueilta viileämpänä vesimassan lämmittämiseen 

kuluvasta energian menetyksen takia, kun taas syksyisin ilman jäähtyessä nostaa vesimassan 

luovuttama lämpö havaittavia lämpötiloja. Veden ominaislämpökapasiteetti on maaperää 

korkeampi, jonka vuoksi vesistö voi luovuttaa ilmaan lämpöä maaperää pidempään (Vercauteren et 

al., 2013; Barry & Blanken, 2016). Lämmittävän sekä jäähdyttävän vaikutuksen voimakkuus on 

yhteydessä vesimassan suuruuteen, sillä esimerkiksi keskikokoinen järvi voi varastoida enemmän 

lämpöä kuin vastaava pienempi vesialue (Barry & Blanken, 2016). Suuremman vesimassan 

lämpeneminen on kuitenkin hitaampaa, jolloin viilentävä vaikutus on pidempikestoisempi.   

Vesistöllä on myös epäsuora vaikutus ilman lämpötiloihin kosteudessa tapahtuvien muutosten 

kautta. Suuri vesistö voi nostaa ilmankosteuden muutoksen kautta alueen pilvisyyttä, jolloin 

muutoksia tapahtuu myös alueen säteilyolosuhteissa (Haesen et al., 2021). Ilmankosteuden lisäksi 

myös maaperän kosteudessa tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä, sadannan lisäksi, alueen 

etäisyyteen vesialueesta (Davis et al., 2019).  
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3. Aineistot ja menetelmät 

3.1 Tutkimusalueet   

Työn tutkimusalueena toimivat kahdeksan erillistä maisemaikkunaa eri puolilta Suomea (kuva 5). 

Suomen yleiset ilmasto-olosuhteet voidaan Köppenin ilmastoluokituksen mukaan sijoittaa lumi- ja 

metsäilmaston kostea- ja kylmätalviseen tyyppiin (Ilmatieteen laitos, haettu 25.3.2022). Suomen 

sääolosuhteet muovautuvat pitkälti vallitsevien ilmavirtausten kautta, niiden määritellessä saapuuko 

alueelle mantereista-, mereistä-, polaarista-, arktista- vai trooppista ilmaa (Tikkanen, 2005). Näiden 

lisäksi Suomessa esiintyy keskileveyksien matalapaineita, jotka tuotavat mukanaan sateita sekä 

voimakkaita tuulia (Tikkanen, 2005). Ilmastoon vaikuttaa myös Pohjois-Atlantin lämmin merivirta, 

sekä Itämeri, joiden ansiosta Suomessa havaittavat keskilämpötilat ovat lämpimämpiä kuin pelkän 

leveyspiirin avulla olisi mahdollista olettaa (Tikkanen, 2005). Suomessa ilmanlämpötilan keskiarvo 

vuosilta 1991–2020 vaihtelee -2,2 °C ja 7,1 °C välillä, ja tutkimusalueilla havaittava vaihteluväli on 

-1,4–6,0 °C (Jokinen et al., 2021).  Tutkimuspisteet vaihtelevat 32–934 m korkeudella 

merenpinnasta, muodostaen vaihteluita niin suhteelliseen, kuin absoluuttiseen korkeuteen (taulukko 

1). Korkeusvaihteluiden lisäksi tutkimuspisteet kuvastavat erilaisia kasvillisuustyyppejä, sisältäen 

mittauspisteitä niin metsänrajan yläpuolelta, kuin erilaisilta metsä- ja suotyypeiltäkin. Kooltaan 

tutkimusalueet ovat keskiarvoisesti noin 25 neliökilometriä sisältäen 50–100 lämpötila-anturia, 

mutta rajojen läheisyydessä tai haastavan maaston alueella, alueiden pituus ja leveys vaihtelevat, 

vaikuttaen alueen kokonaispinta-alaan. Tutkimusalueet sijaitsevat Karkalin luonnonpuistossa 

(KAR), Hyytiälässä (HYY), Pisan luonnonsuojelualueella (PIS), Tiilikkajärven kansallispuistossa 

(TII), Värriön luonnonpuistossa (VAR), Ailakkavaaralla (AIL), Saanan luonnonsuojelualueella 

(SAA), sekä Mallan luonnonpuistossa (MAL).  
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Taulukko 1 Tutkimusalueiden kuvaukset. Ilmaston keskilämpötila vuosilta 1991–2020 Jokinen et al. (2021).  

Kuva 5 Tutkimusalueiden sijainnit. Mustalla viivalla on eroteltuna eri boreaaliset 

ilmastovyöhykkeet. 

Keskiboreaalinen 

vyöhyke

Hemiboreaalinen 

vyöhyke

Tutkimusalue MAL SAA AIL VAR TII PIS HYY KAR

Korkeusgradientti (m) 452 301 424 213 18 159 51 67

Kasvillisuus
Paljakkaa, 

koivikoita

Paljakkaa, 

soita

Paljakkaa, 

koivikoita

Mäntykankaita, 

Kosteita 

kuusikoita, 

koivikoita

Soita, kuivia 

mäntykankaita, 

rämeitä, korpia

Kuusikoita, 

sekametsää, 

lehtimetsää

Soita, 

kuusikoita, 

männiköitä

Tiheitä kuusikoita, 

jaloja lehtimetsiä

Vesistö Kilpisjärvi Kilpisjärvi Kilpisjärvi - Tiilikka järvi Ala-Siikajärvi - Karjalohjanselkä

Keskilämpötila (°C ) -1.4 -1.4 -1.4 0.1 2.6 2.9 4.1 6.0

Tutkimusalueen koko 

(km²)
23.8 3.0 24.0 22.7 17.7 16.0 51.5 47.5

Koordinaatit
69.071 P, 

20.698 I

69.062 P, 

20.822 I

68.991 P, 

21.015 I
67.736 P, 29.596 I 63.218 P, 28.312 I 63.218 P, 28.328 I

61.831 P, 

24.196 I
60.248 P, 23.830 I

Pohjoisboreaalinen vyöhyke Eteläboreaalinen vyöhyke

Pohjois-Suomi Keski-Suomi Etelä-Suomi
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Pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsee neljä tutkimusaluetta, joista kaikki kuvastavat 

boreaalisen vyöhykkeen, sekä tundran vaihettumisvyöhykettä. Alueen ominaispiirteisiin 

kuuluvatkin lyhyt kasvukausi, sekä pitkä talvikausi, jonka sisältämän kaamoksen aikana 

pohjoisimmille alueille ei saavu lainkaan suoraa lyhytaaltoista säteilyä (Tikkanen, 2005). Mallan, 

sekä Ailakkavaaran tutkimuspisteillä kasvillisuuden muodostavat puuttomat paljakat, sekä 

tuntureiden alarinteillä havaittavat koivikot. Saanan tutkimusalueella puolestaan ei havaita 

koivikoita, vaan kasvillisuus muodostuu paljakasta, sekä muutamista suoalueista. Värriö eroaa 

kasvillisuudeltaan Kilpisjärven läheisyydessä sijaitsevista pisteistä, sillä alueen kasvillisuus 

vaihtelee paljakoilta, ohuiden tunturikoivikoiden kautta kosteisiin kuusikoihin, sekä 

mäntykankaisiin. Kasvillisuus vaihtelee korkeusgradientin mukaan, tutkimuspisteiden sijaitessa 

482–934 m (MAL), 588–889 m (SAA), 509–933 m (AIL), ja 262–475 m (VAR) merenpinnan 

yläpuolella. Tunturit muodostavatkin alueille voimakkaitakin suhteellisen korkeuden vaihteluita, 

joiden lisäksi esimerkiksi Värriön alueella sijaitsee syviä rotkoja.  

Keskiboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsee Tiilikkajärven kansallispuisto, jossa kasvillisuutta 

kuvastavat erilaiset suotyypit, kuivat mäntykankaat, sekä rämeet ja korvet. Pohjoisemmista 

tutkimusalueista eroten alueella ei ole voimakasta korkeusgradienttia, vaan tutkimuspisteet 

sijaitsevat 187–205 m korkeudella merenpinnasta. Toisena erona pohjoisempiin tutkimusalueisiin 

on ilmaston keskilämpötilassa havaittava ero. Tutkimusalueella sijaitsee myös Tiilikkajärvi, jonka 

vaikutukset alueen olosuhteisiin täytyy huomioida.  

Tiilikkajärven lisäksi toinen Keski-Suomessa sijaitsevista tutkimusalueista on Pisan 

luonnonsuojelualue, joka sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle. Ilmaston keskilämpötila ei 

kuitenkaan merkittävästi eroa Tiilikkajärven alueella havaittavasta lämpötilasta, vaikka 

ilmastovyöhykkeessä tapahtuu muutos. Kasvillisuudeltaan alueissa on kuitenkin havaittavissa eroa, 

sillä Pisan tutkimusalue sisältää niin kuusikoita, kuin vaarojen huipuilla sijaitsevia seka- ja 

lehtimetsiäkin. Korkeuserot alueella vaihtelevat 103–262 m korkeudella merenpinnasta.  

Toinen eteläboreaaliselle vyöhykkeelle sijoittuva tutkimusalue on Etelä-Suomessa sijaitseva 

Hyytiälän tutkimusalue. Ilmastoltaan alueen tunnuspiirteisiin lukeutuu pitkä ja lämmin kesäkausi, 

joka erottaa alueen pohjoisemmista tutkimusalueista. Alueen korkeusvaihtelut ovat hyvin vähäisiä 

vaihdellen vain 152–203 m korkeudella merenpinnasta. Hyytiälän alue on kasvillisuustyypiltään 

hyvin soinen, jonka lisäksi alueelta löytyy myös tiheitä männiköitä, sekä kuusikoita. Toisin kuin 
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suurimmalla osalla muista tutkimusalueista, Hyytiälän tutkimusalueen läheisyydessä ei sijaitse 

erillistä suurta vesimassaa.  

Lohjalla sijaitseva Karkalin luonnonpuisto, sekä sen läheiset alueet muodostavat eteläisimmän 

tutkimusalueen, joka asettuu hemiboreaaliselle ilmastovyöhykkeelle. Alue on lehtipuuvaltaisempi 

verrattuna muihin tutkimusalueisiin, johtuen pitkästä ja lämpöisestä kasvukaudesta. Lehtipuiden 

lisäksi alueella sijaitsee tiheitä kuusikoita. Luonnonpuiston erityispiirteisiin lukeutuu sen erityinen 

sijainti niemen kärjessä suurten vesialueiden ympäröimänä. Alue on suhteellisen tasainen, 

korkeuksien vaihdellessa vain 32–95 m korkeudella merenpinnasta. Tutkimusalueella havaitaan 

myös eteläisimmän sijaintinsa vuoksi korkeimmat keskilämpötilat, jotka ovat 8 astetta pohjoisia 

mittauspisteitä korkeammat. 

3.2 Aineistot 

Pienilmastoaineistoa tutkimusalueilta on kerätty vuosien 2019–2021 ajalta (Aalto et al., 2022). 

Aineisto sisältää 15 cm korkeudelta maanpinnasta mitattuja lämpötiloja, jotka on tallennettu Tomst 

TMS-4 logger -mittareita hyödyntämällä (erotuskyky 0.0625°C ja tarkkuus 0.5°C). Mittarit tallentavat 

lämpötilan 15 minuutin aikavälillä, josta on laskettu kuukausittaiset arvot lämpötilan vaihteluille eri 

mittauspisteillä. Ennen kuukausittaisten arvojen laskemista, aineistosta on poistettu selvästi 

virheelliset mittaustulokset, jotka kattavat esimerkiksi tilanteet, joissa mittari on kaatunut, sen 

säteilysuoja on hajonnut, tai se mittaa selvästi virheellisiä arvoja. Kuukausittaiset arvot sisältävät 

jokaiselle mittauspisteelle lasketut keskiarvolämpötilat, sekä keskiarvot minimi- ja 

maksimilämpötiloista. Keskittymällä keskiarvoihin myös minimi- ja maksimilämpötilojen kohdalla, 

voidaan vähentää yksittäisten ääriarvojen vaikutusta analyysien tulokseen. Arvot on laskettu kahden 

vuoden ajanjaksolle, ensimmäisen vuoden kattaessa kuukaudet syyskuusta 2019 elokuuhun 2020 ja 

seuraavan vuoden osuessa aikavälille syyskuusta 2020 elokuuhun 2021. Huomioitavaa kuitenkin 

on, että Saanan ja Värriön tutkimusalueilta aineisto päättyy jo heinäkuuhun 2021.  
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Lämpötila-aineiston lisäksi tutkimuspisteille on laskettu ympäristömuuttujia, joiden avulla 

mikroilmastojen alueellista vaihtelua voidaan ymmärtää. Työssä aineistosta hyödynnetään 

kahdeksaa selittävää muuttujaa: säteilyä, latvuspeittoa, tuulen vaikutusta, topografista 

kosteusindeksiä (tästä eteenpäin TWI), rinteisyyttä, etäisyyttä metsänreunaan, sekä soiden ja 

vesistöjen osuutta (kuva 6) (tilastolliset tunnusluvut liitteessä 1). Selittävät muuttujat on valittu 

niiden teoreettisen taustan, sekä niiden keskinäiset korrelaatiot huomioiden. Muuttujien väliset 

korrelaatiot on laskettu kaikille tutkimusalueille erikseen Spearmanin korrelaatiota hyödyntäen (liite 

2).  

Ympäristömuuttujista latvuspeitto on kuvattu prosentteina, ja laskettu metsäkeskuksen 

latvusmallista, niin että huomioon otetaan kasvusto 2 m korkeudelta alkaen ja 10 m alueelta 

mittauspisteen ympäriltä. Latvuspeitto vaihtelee suurimmalla osalla tutkimusalueista n. 100 % 

peittävyydestä, aina puuttomiin alueisiin asti, Saanan puuttoman ympäristön tuodessa poikkeuksen 

latvuspeittävyyteen. Latvuspeiton lisäksi kasvillisuusmuuttajana hyödynnetään etäisyyttä 

metsänreunaan, joka on laskettu maastotietokantaa ja LiDAR (light detection and ranging) -

Kuva 6 Selittävien tekijöiden ilmeneminen eri tutkimusalueilla. Selittävistä muuttujista tuulen vaikutus sekä TWI ovat yksiköttömiä 

lukuarvoja. 
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aineistoa hyödyntämällä. LiDAR on kaukokartoituksessa hyödynnetty mittari, jonka maahan 

lähettämän optisen pulssin kautta saadaan tallennettua alueella havaittavat korkeuserot. Etäisyys 

metsänreunaan on ilmoitettu metreissä, ja siihen on huomioitu vain yli 50 m kokoiset aukot metsien 

sisällä. Metsänreunaksi ei siis ole laskettu pientä puutonta aluetta suuremman metsäalueen sisällä, 

jos sen halkaisija on alle 50 m.  

Alueen topografiaa puolestaan aineistossa kuvaa alueen rinteisyys, joka on laskettu radiaaneina 

hyödyntäen LiDARiin perustuvaa korkeusmallia. Tutkimusalueilta löytyy suhteellisen tasaisesti 

sekä rinteisiä alueita, että tasaista maastoa, Ailakkavaaran tarjotessa jyrkimmät rinteet, sekä 

Tiilikajärven tutkimusalueen ollessa alueista tasaisin. Alueen topografia vaikuttaa myös TWI:n 

arvoon, jonka määrittämiseen onkin käytetty rinteisyyden tavoin LiDARiin perustuvaa 

korkeusmallia. TWI:n arvot vaihtelevat tutkimusalueiden välillä kaikista ympäristömuuttujista 

tasaisimmin. TWI:n lisäksi toinen yksikötön muuttuja aineistossa on tuulen vaikutus. Tuulen 

vaikutuksen arvot on laskettu SAGA:n (System for Automated Geoscientific Analyses) (Boehner & 

Antonic, 2009) tarjoaman valmistyökalun avulla, johon on liitetty LiDARin DEM -korkeusmalli.  

Tutkimuspisteiden sijaitessa eri leveyspiireillä eroaa niiden vastaanottama auringonsäteilyn määrä 

toisistaan, jonka lisäksi eroja voidaan havaita tutkimusalueen sisällä eri kuukausien välillä. Alueen 

vastaanottaman potentiaalisen säteilyn määrä (kJ/m²) on laskettu kuukauden keskimmäiselle 

päivälle, ja huomioitu 10 m halkaisijalla tutkimuspisteiden ympäriltä. Säteilyssä havaittavat erot 

ovat voimakkaimmillaan talvikuukausina, jolloin pohjoisimmat tutkimusalueet eivät vastaanota 

säteilyä lainkaan. Tutkimusalueiden väliset erot tasaantuvat kesäkuukausina, vaikka 

tutkimuspisteiden välillä voidaan havaita eroavaisuutta vastaanotetun säteilyn määrässä. 

Viimeisinä selittävinä tekijöinä käytetään vesistöjen ja soiden prosentuaalista osuutta 

kokonaisalueesta. Arvot on laskettu maastotietokantaa hyödyntäen, 100 m säteelle mittauspisteestä. 

Molempien muuttujien arvot vaihtelevat tutkimuspisteiden, sekä -alueiden välillä, mutta suurimmat 

erot voidaan huomata vesistöjen osuudessa Karkalin luonnonpuistossa, sekä soiden osuudessa 

Hyytiälän ja Tiilikkajärven tutkimusalueilla.   

Tulosten tarkastelussa hyödynnetään myös toisen tutkimusvuoden osalta Ilmatieteen laitoksen 

sääasemilta saatavilla olevaa avointa lämpötila-aineistoa (Ilmatieteen laitos, haettu 25.4.2022). 

Aineisto sisältää päivittäiset keskilämpötilan arvot syyskuulta 2020 elokuuhun 2021. Aineistoa on 

saatavilla useilta eri mittausasemilta, mutta tutkimukseen on valittu tutkimusalueita lähinnä 



 

 

25 

 

sijaitseva mittausasema jokaiselta vyöhykkeeltä. Nämä mittausasemat ovat Lohja Porla 

(hemiboreaalinen vyöhyke), Rautavaara (eteläboreaalinen vyöhyke), Nurmes Valtimo 

(keskiboreaalinen vyöhyke) ja Kilpisjärven kyläkeskus (pohjoisboreaalinen vyöhyke). 

3.3 Menetelmät 

Tutkielmassa selittävien muuttujien vaikutusta vastemuuttujaan tarkastellaan yleistettyjen 

additiivisten mallien eli GAM (generalized additive model) -mallien kautta. GAM-mallit ovat GLM 

(generalized linear model) -mallien laajennuksia, jotka ottavat huomioon myös epälineaariset 

yhteydet selittävien muuttujien ja vastemuuttujan välillä (Guisan, Edwards, & Hastie, 2002). Mallia 

luotaessa jokaiselle selittävälle muuttujalle määritetään korkein sallittu vapausaste, jolla voidaan 

kuvata mallin joustavuutta muuttujan sovittamisessa. Vapausasteen avulla malli sovittaakin 

aineistoon sitä parhaiten kuvaavan tasoitusfunktion, joka edelleen määrittää vastekäyrän luonteen 

(Hastie & Tibshirani, 1987). Vastekäyrän ei näin tarvitse olla lineaarinen, vaan vapausasteen kautta 

mallin on mahdollista erottaa aineistosta toisistaan poikkeavia osia (Franklin, 2010).  

Työssä mallien sovittamisessa sekä analysoinnissa käytetään R-ohjelmaa (R core Team 2020, versio 

4.0.4), sekä mgcv -kirjastoa (Wood, 2022), joka sisältää GAM-mallin sekä sen analysointiin 

tarvittavat toiminnallisuudet. Mallien vapausasteet pidetään luotavissa malleissa matalina 

ylisovittamisen välttämiseksi (k=3 tai k=4). Vapausasteen lisäksi GAM-mallia luotaessa 

määritetään vastemuuttujan jakauma, joka jokaisessa mallissa määritetään muotoon ”gaussian”, eli 

kuvastamaan normaalijakautunutta aineistoa lukuarvojen tai binomisen aineiston sijasta. Mallien 

luonnissa huomioidaan myös ympäristömuuttujien vaihtelu tutkimusalueiden välillä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ympäristömuuttujan puuttuessa tutkimusalueelta jätetään se pois myös 

muodostetusta mallista, jotta analyysit saadaan toimimaan oikein. Pohjoisilla tutkimusalueilla tämä 

tarkoittaa säteilyn pudottamista malleista tammikuun tai tammi- ja joulukuun malleista, sekä Saanan 

tutkimusalueella latvuspeiton ja etäisyyden metsänreunaan jättämistä mallinnuksen ulkopuolelle. 

Jokaisen kuukauden keskiarvolämpötilalle, sekä keskiarvoisille minimi- ja maksimilämpötiloille 

luodaan oma mallinsa, minkä lisäksi prosessi toistetaan erikseen jokaiselle tutkimusalueelle. GAM-

malleja luodaan siis yhteensä 72 kappaletta per tutkimusalue (liite 6).  

Mallien luonnin jälkeen ympäristömuuttujien suhdetta vastemuuttujaan tarkastellaan vastekäyrien 

kautta, jotka paljastavat suhteen luonteen, sekä siihen mahdollisesti liittyvät epävarmuudet. 

Vastekäyrissä x-akseli kuvastaa tarkasteltavan ympäristömuuttujan saamia arvoja, jotka on merkattu 
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akselille pieninä pystyviivoina. Y-akseli kuvastaa ympäristömuuttujan tuoman vaikutuksen 

suuruutta vastemuuttujaan, jonka lisäksi akselin otsikko kertoo muuttujan saaman vapausasteen 

arvon. Vastekäyrän ympärille piirtyvät alueet kuvastavat mallin sovitukseen liittyvää epävarmuutta.  

Mallien kykyä selittää vastemuuttujia arvioidaan työssä matemaattisesti bootstrap -menetelmää 

hyödyntäen. Menetelmän kautta on mahdollista käsitellä mallien teoreettista mahdollisuutta selittää 

vastemuuttujaa silloin, jos mittauksilla voitaisiin kattaa muuttujan vaihtelu kokonaisuudessaan. 

Koska käytännössä ei ole mahdollista mitata lämpötiloja kaikissa mahdollisissa olosuhteissa, 

voidaan bootstrap -menetelmän avulla matemaattisesti kattaa vaihtelua ympäristömuuttujiltaan 

erityyppisissä tilanteissa (Chihara, & Hesterberg, 2011). Bootstrap -menetelmässä alkuperäisestä 

aineistosta valitaan satunnaisesti n määrä havaintoja, joihin mallia sovitetaan (Efron, 1979). 

Aineistoa siis käsitellään niin kuin se kuvastaisi koko mallinnettavaa ilmiötä, jolloin jokainen 

satunnaisesti valittu joukko havaintoja kuvastaisi omaa itsenäistä tutkimusaluettaan (Chihara, & 

Hesterberg, 2011). Koska sama havainto voi tulla valituksi malliin useita kertoja, voidaan 

esimeriksi aineistosta, joka kattaa 3 havaintoa saada muodostettua 27 erilaista 

aineistokokonaisuutta, jos havaintojen järjestys otetaan huomioon (Chihara, & Hesterberg, 2011). 

Valinta, sekä mallin sovitusprosessi toistetaan useita kertoja (Efron, 1979), jolloin huomioimalla 

jokaisen luodun mallin selittävyysaste, voidaan mallin todellisesta selittävyysasteesta saada 

todenmukaisempi käsitys. Työssä bootstrap -menetelmä toistetaan luoduille malleille 100 kertaa R-

ohjelman boot -kirjastoa (Angelo & Ripley, 2021) hyödyntäen. Lopulliset mallien selittävyysasteet 

ilmoitetaan toistokertojen saaman korjatun R² -luvun keskiarvona. Osalla tutkimusalueista (TII 

(vuosi 2020–2021), SAA ja VAR) ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa bootstrap mallia arvojen 

vähyyden vuoksi, jonka vuoksi näiltä alueilta ilmoitettava korjattu R² -luku on suoraan muodostetun 

mallin saama arvo. Keskiarvon lisäksi työssä huomioidaan bootstrap- menetelmällä saadun 

selittävyyden vaihteluväli, joka avulla voidaan luonnehtia aineistosta johtuvaa epävarmuutta.  

Jotta on mahdollista selvittää, miten yksittäiset ympäristömuuttujat vaikuttavat luotujen mallien 

kykyyn selittää lämpötilassa tapahtuvia vaihteluita, on tärkeää selvittää muuttujien suhteelliset 

osuudet. Tässä työssä selittävien muuttujien osuudet saadaan määritettyä muuttujien 

satunnaistamista hyödyntämällä (Niittynen & Luoto, 2018). Menetelmässä alkuperäisestä 

aineistosta satunnaistetaan yksi ympäristömuuttuja kerrallaan. Sekä alkuperäinen, että satunnaistettu 

aineisto jaettaan 70 % aineistosta kattavaan evaluointi aineistoon, sekä 30 % aineistosta kattavaan 

kalibrointi aineistoon. Identtisiä malleja käytetään tämän jälkeen ennustamaan lämpötiloja sekä 

alkuperäistä että satunnaistettua aineistoa hyödyntämällä. Tämän jälkeen ennusteita verrataan 
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toisiinsa Spearmanin korrelaation kautta. Voimakkaasti keskenään korreloivat ennusteet kertovat 

muuttujan satunnaistamisella olleen vain vähän vaikutusta mallin toimivuuteen, jolloin 

ympäristömuuttujan suhteellinen vaikutus on ollut pieni. Jos korrelaatio on vähäistä, vaikuttaa 

ympäristömuuttuja puolestaan suuresti mallin kykyyn selittää ja ennustaa lämpötiloja. Vähentämällä 

korrelaatiot luvusta 1, saadaan korrelaatioiden arvot ilmoitettua niin, että pienemmän arvon saavien 

muuttujien vaikutus alueella on vähäisempää kuin suuremman arvon saaneiden muuttujien. Koska 

aineiston satunnaistaminen tuottaa hiukan erilaisen tuloksen jokaisella toistokerralla, suoritettiin 

satunnaistaminen 100 kertaa jokaiselle tarkasteltavalle mallille. Suhteellisen osuuden lopullinen 

ilmoitettu arvo on näiden 100 toiston keskiarvo. Kuten Bootstrap -menetelmän tapauksessa, myös 

suhteellisten selittävyyksien osalla aineiston vähyys aiheutti ongelmia kolmella tutkimusalueella 

(TII (vuosi 2020–2021), SAA ja VAR), jolloin suhteellisen osuuden lopullinen ilmoitettu arvo on 

10 toiston keskiarvo.  

4. Tulokset 

4.1 Lämpötilavaihtelut tutkimusvuosina 

Tutkimuspisteillä havaitut lämpötilat vaihtelivat tutkimusvuosien aikana niin eri kuukausien kuin 

tutkimusalueidenkin välillä (liite 3). Pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä korkeimmat lämpötilat 

mitattiin molempina tutkimusvuosina heinäkuun aikana, matalimpien lämpötilojen osuessa 

ensimmäisenä vuonna marraskuulle ja toisena tutkimusvuonna tammikuulle (kuva 7). Suurimmat 

lämpötilavaihtelut mittauspisteiden välillä havaittiin maksimilämpötilojen kohdalta kesäkuussa, ja 

minimilämpötilojen kohdalta marraskuussa (ensimmäinen vuosi) ja tammikuussa (toinen vuosi). 

Lämpötilamuuttujien väliset erot tasaantuivat joulukuun ja huhtikuun välisenä aikana, jolloin 

havaituissa minimi- ja maksimilämpötiloissa ei ole merkittävää eroa. Osa mittareista on jäänyt 

tutkimusvuosien aikana lumipeitteen alle, joka on ensimmäisenä vuonna satanut alueelle loka-, 

marras- ja joulukuun aikana, ja sulanut mittauspisteiltä asteittain touko- ja kesäkuun aikana. Toisena 

tutkimusvuonna lumi on peittänyt mittareita marras- ja joulukuusta alkaen aina touko- ja 

kesäkuuhun asti.  

Keskiboreaalisella vyöhykkeellä korkeimmat lämpötilat mitattiin kesäkuussa (ensimmäinen vuosi) 

ja heinäkuussa (toinen vuosi). Matalimmat lämpötilat puolestaan mitattiin marraskuussa 

(ensimmäinen vuosi) ja joulukuussa (toinen vuosi). Suurimmat lämpötilavaihtelut 

maksimilämpötiloissa havaittiin toukokuussa (ensimmäinen vuosi) ja heinäkuussa (toinen vuosi). 
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Minimilämpötilojen vaihdellessa eniten kesäkuussa (ensimmäinen vuosi) ja heinäkuussa (toinen 

vuosi). Lumi on peittänyt alueella olevia mittareita marraskuun tai joulukuun ajalta huhti- tai 

toukokuuhun asti.  

Kuva 7 Lämpötilavaihtelut pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä niin keskiarvolämpötilassa, kuin kekiarvoisissa 

maksimi- ja minimilämpötiloissa. Ylempänä on kuvattuna ensimmäinen tutkimusvuosi eli syyskuu 2019- elokuu 

2020 ja alempana toinen tutkimusvuosi eli syyskuu 2020- elokuu 2021 

Kuva 8 Lämpötilavaihtelut eteläboreaalisella vyöhykkeellä niin keskiarvolämpötilassa, kuin kekiarvoisissa 

maksimi- ja minimilämpötiloissa. Ylempänä on kuvattuna ensimmäinen tutkimusvuosi eli syyskuu 2019- elokuu 

2020 ja alempana toinen tutkimusvuosi eli syyskuu 2020- elokuu 2021 
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Keskiboreaalisen vyöhykkeen tavoin myös eteläboreaalisella vyöhykkeellä korkeimmat lämpötilat 

mitattiin kesäkuussa (ensimmäinen vuosi) ja heinäkuussa (toinen vuosi) (kuva 8). Suurimmat 

lämpötilavaihtelut sijoittuivat maksimilämpötilojen kohdalla ensimmäisenä vuonna touko- ja 

kesäkuulle, ja toisen vuoden kohdalla kesä- ja heinäkuulle, jolloin myös minimilämpötilat 

vaihtelivat eniten. Kylmintä alueella oli tutkimusalueesta riippuen marraskuussa tai helmikuussa 

(ensimmäinen vuosi) ja tammikuussa (toinen vuosi). Lumipeite saapui alueelle ensimmäisenä 

tutkimusvuonna marras-, joulukuussa, ja suli pisteiltä joulu-, helmi-, huhti- tai toukokuun aikana. 

Toisena vuonna lumi peitti mittareita joulu- ja maaliskuun aikana, jonka jälkeen mittarit vapautuivat 

lumipeitteestä huhti- tai toukokuun aikana. 

Hemiboreaaliselle vyöhykkeellä kesäkuussa havaittiin niin korkeimmat lämpötilat kuin suurimmat 

lämpötilavaihtelut tutkimuspisteiden välillä molempina tutkimusvuosina. Minimilämpötilat olivat 

matalimmat maaliskuussa, ja vaihtelivat eniten elokuussa (ensimmäinen vuosi) sekä maaliskuussa 

(toinen vuosi). Ensimmäisenä tutkimusvuonna vain kaksi mittareista peittyi lumen alle, toinen 

hetkellisesti tammikuussa, ja toinen maaliskuussa. Toisena tutkimusvuonna puolestaan lumi peitti 

osaa mittareista tammikuulta maaliskuulle.  

Sääasemilla mitatut päivittäiset ilmanlämpötilat vaihtelivat toisen tutkimusvuoden aikana 

suhteellisen tasaisesti kaikilla vyöhykkeillä (kuva 9). Tutkimusvuoden aikana suurin eroavaisuus 

alueiden välillä voitiin havaita ajankohdassa, jolloin ilmanlämpötila nousee nollan yläpuolelle. 

Hemiboreaalisella vyöhykkeellä lämpötilat nousevat positiivisiksi maaliskuun aikana, kun taas 

pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä pakkaslukemista poistutaan vasta toukokuulle siirryttäessä.  
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4.2 Mallien selityskyky 

Eri lämpötilamuuttujille muodostettujen mallien selittävyyksissä ei ole havaittavissa suurta eroa 

tutkimuskuukausien sisällä vaan keskiarvo-, minimi- ja maksimilämpötilojen kuvaajat kulkevat 

hyvin samankaltaisia reittejä. Eroavaisuudet selitysasteiden välille muodostuvatkin enemmän 

vuodenaikaisista vaihteluista kuin selitettävästä lämpötilamuuttujasta (liite 4). Esimerkiksi 

pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä (kuva 10) sijaitsevalla AIL tutkimusalueella matalimmat 

selittävyydet ilmenivät malleilla ensimmäisenä vuonna marras- (0,33), joulu- (0,33), sekä 

kesäkuussa (0,34), ja toisena tutkimusvuonna lokakuussa (0,36). Selittävyydet olivat 

korkeimmillaan syyskuussa sekä keväällä maalis- ja huhtikuussa. Molempina tutkimusvuosina 

mallien selittävyysasteet paranivat talven vaihtuessa kevääksi, sekä laskivat hiukan kesäkuun 

aikana, paitsi maksimilämpötilaa selittävä malli, millä alin arvo saavutettiin toukokuussa. 

Minimilämpötilaa kuvaavat mallit olivat selittävyysasteidensa puolesta matalimpia suurimman osan 

ajasta. Maksimilämpötiloja kuvaava malli oli puolestaan selittävyysasteidensa puolesta korkein 

useimpina kuukausina. Suurimmat eroavaisuudet eri lämpötilamuuttujien mallien välisissä 

Kuva 9 Päivittäiset keskilämpötilan vaihtelut Ilmatieteen laitoksen mittausasemilla eri vyöhykkeillä toisen tutkimusvuoden aikana. 

Mittausasemat ovat Lohja Porla (hemiboreaalinen vyöhyke), Rautavaara (eteläboreaalinen vyöhyke), Nurmes Valtimo 

(keskiboreaalinen vyöhyke) ja Kilpisjärven kyläkeskus (pohjoisboreaalinen vyöhyke).  
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selittävyyksissä voitiin havaita ensimmäisenä tutkimusvuonna elokuussa, ja toisena vuonna 

marraskuussa.  

Pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä mallien selittävyyksien vaihteluvälin suuruudet pysyivät 

suhteellisen pieninä molempina tutkimusvuosina, ollen hiukan tasaisempia ensimmäisenä 

tutkimusvuonna. Toisen tutkimusvuoden aikana mallit olivat epävakaimmillaan lokakuussa (0,74), 

joka muodostaa suurimman eroavaisuuden vuosien välille. Maksimilämpötiloja kuvaavat mallit 

pysyivät vakaimpina ympäri vuoden, saaden myös kaikkein pienimmät arvot (0,24) ensimmäisenä 

tutkimusvuonna. Vaihteluvälin koot ovat pienimillään ensimmäisenä tutkimusvuonna 

maksimilämpötilojen kohdalta syys- (0,26), loka- (0,25) ja maaliskuussa (0,24), minimilämpötilojen 

kohdalta helmikuussa (0,31), ja keskiarvolämpötilojen syyskuussa (0,30). Toisena tutkimusvuonna 

maksimilämpötilojen vakain malli muodostui syyskuulle (0,29), minimilämpötilojen toukokuulle 

(0,38), ja keskiarvolämpötilalle huhtikuulle (0,25).  

Eteläboreaalisella vyöhykkeellä (kuva 11) sijaitsevalla PIS tutkimusalueella puolestaan 

ensimmäisenä tutkimusvuonna matalimmat selitysasteet olivat marraskuun lämpötiloja kuvaavilla 

minimi- (0,34), ja keskiarvolämpötilan (0,35) malleilla. Marraskuun jälkeen, tutkimusvuoden 

edetessä, mallien selittävyydet kuitenkin paranivat, pieniä yksittäisissä kuukausissa tapahtuneita 

laskuja lukuun ottamatta. Esimerkiksi maksimilämpötilaa kuvaavan mallin matalin selittävyysaste 

on tammikuun lämpötilaa kuvaavalla mallilla (0,41). Toisena tutkimusvuonna matalimmat 

Kuva 10 GAM-mallien selittävyyksien R²-arvot, sekä vaihteluvälin suuruudet bootstrap -otannalla laskettuna pohjoisboreaalisella 

vyöhykkeellä AIL tutkimusalueella. 
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selitysasteet havaittiin joulukuussa sekä maaliskuussa, ennen selitysarvon nousemista 

kesäkuukausien malleihin. Kesäkuukausina korkeimmat selittävyysasteet ilmenivät 

minimilämpötiloja kuvaavilla malleilla, keskiarvolämpötilan mallien saadessa matalimmat 

selittävyysasteet. Keskiarvolämpötilaa kuvaavien mallien selitysasteet olivatkin toisen 

tutkimusvuoden aikana yleisesti matalimpia keskiarvolämpötiloja kuvaavilla malleilla.   

Vaihteluvälin suuruus oli ensimmäisenä tutkimusvuonna suurimmillaan marraskuun ja maaliskuun 

välisenä aikana. Tällöin myös eri lämpötilamuuttujia selittävien mallien välillä voitiin havaita eniten 

eroavaisuuksia maksimilämpötilan vaihteluvälin pysyessä minimi- ja keskiarvolämpötilan malleja 

suurempana. Vaihteluvälin suuruus pieneni kevään edetessä saavuttaen minimilämpötilan mallilla 

pienimmän arvonsa kesäkuussa (0,17), ja toisten mallien kohdalla elokuussa (0,26). Toisena 

tutkimusvuonna mallit olivat epävakaimmillaan lokakuussa, sekä tammi- ja maaliskuun välisenä 

aikana, ennen vaihteluvälin pienentymistä loppukevään ja kesän malleihin. Minimilämpötiloja 

kuvaava malli oli molempina tutkimusvuosina vakain, mutta erot mallien välillä olivat vähäisiä 

suurimman osan vuodesta.  

Hemiboreaalisella vyöhykkeellä (kuva 12) KAR tutkimusalueella eri lämpötilamuuttujia kuvaavien 

mallien välillä havaittiin eniten kuukausien sisäisiä eroavaisuuksia ensimmäisen tutkimusvuoden 

aikana, joista suurimmat ilmenivät kevätkuukausina. Minimilämpötilaa kuvaavien mallien 

selittävyydet olivat suurimman osan ajasta matalimpia, maksimilämpötilan saadessa korkeimmat 

Kuva 11 GAM-mallien selittävyyksien R²-arvot, sekä vaihteluvälin suuruudet eteläboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla PIS 

tutkimusalueella. 
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selittävyyden arvot. Yleisesti korkeimmat selittävyysasteet havaittiin ensimmäisenä vuonna 

lokakuun, sekä heinä- ja elokuun aikana ja toisena tutkimusvuonna marras- ja joulukuussa. 

Matalimmat selitysasteet puolestaan jakautuivat ensimmäisenä vuonna tammikuulle R² 0,70 

(maksimilämpötila), huhtikuulle R² 0,55 (minimilämpötila), sekä kesäkuulle R² 0,55 

(keskiarvolämpötila). Toisena tutkimusvuonna matalimmat selittävyydet havaittiin 

maksimilämpötilan kohdalla lokakuussa ja muiden mallien kohdalla toukokuussa. Toisen 

tutkimusvuoden aikana erot lämpötilamuuttujien välillä pienenivät, erojen ilmentyessä enää vain 

lokakuun, sekä toukokuun malleissa, jolloin myös mallien selittävyydet olivat matalimmat. 

Korkeimmat selitysasteet (R² 0,82–0,91) olivat marras- ja joulukuun malleilla.  

Myös vaihteluvälin suuruksissa oli hajontaa eri lämpötilamuuttujia kuvaavilla malleilla 

ensimmäisenä tutkimusvuonna. Minimilämpötilaa kuvaava malli oli kaikista epävakain, 

maksimilämpötilan selittävyyksien pysyessä kaikkein tasaisimpina, sekä matalimpina. Yleisesti 

mallit pysyivät kaikkein vakaimpina loppusyksyn ja alkutalven aikana, sekä minimi- ja 

keskiarvolämpötilojen kohdalla myös heinä- ja elokuussa. Kevään mallit puolestaan olivat 

ensimmäisenä vuonna yleisesti epävakaimpia. Toisena tutkimusvuonna epävakaimmillaan mallit 

olivat loka-, tammi- ja toukokuussa, joista lokakuussa maksimilämpötilaa kuvaava malli saa 

korkeimman R² arvon eli 0,98. Puolestaan vakaimmillaan mallit olivat marras-, joulu-, maalis- ja 

heinäkuussa.  

Kuva 12 GAM-mallien selittävyyksien R²-arvot, sekä vaihteluvälin suuruudet hemiboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla KAR 

tutkimusalueella. 
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4.3 Ympäristömuuttujien suhteellinen merkitys malleissa 

Mallien selityskyvyn lisäksi, niihin kuuluvien ympäristömuuttujien suhteellinen merkitys vaihteli 

eri tutkimuspisteiden sekä eri kuukausien välillä (liite 5). Pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä 

kaikissa eri lämpötilamuuttujia kuvaavissa malleissa ympäristömuuttujien suhteellisten merkitysten 

summa oli matalimmillaan lopputalvesta alkukevääseen eli helmikuusta huhtikuulle (kuva 13). 

Suurimmillaan selittävyyksien summa puolestaan oli lokakuulta joulukuulle, sekä toukokuusta 

elokuuhun. Keskiarvolämpötilan kohdalla, verrattaessa molempia tutkimusvuosia yhdessä, 

syyskuukausina merkittävimmät selittävät tekijät olivat tuulisuus, sekä rinteisyys. Matalimpien 

suhteellisten vaikutusten ollessa latvuspeitolla ja etäisyydellä metsänreunaan. Talvikuukausina 

korkeimmat suhteelliset vaikutukset olivat TWI:llä, sekä rinteisyydellä, ja matalimmat vaikutukset 

soiden osuudella, sekä latvuspeitolla. Kevätkuukausina puolestaan suurimmat suhteelliset 

vaikutukset olivat maalis-, huhtikuussa tuulisuudella, sekä TWI:llä, ja toukokuussa säteilyllä.  

Matalimmat vaikutukset puolestaan havaittiin vesistöjen ja soiden osuudella. Kesäkuukausina 

suurimmat suhteelliset vaikutukset olivat kesäkuussa TWI:llä ja säteilyllä, heinä- ja elokuussa 

tuulisuuden saadessa korkeimman arvon. Matalimmat arvot havaittiin etäisyydellä metsänreunaan.  

Minimilämpötiloja kuvaavissa malleissa puolestaan syyskuukausina suurin suhteellinen vaikutus oli 

rinteisyydellä, matalimman vaikutuksen vaihdellessa tuulisuuden, etäisyyden metsänreunaan, sekä 

latvuspeiton välillä. Talvikuukausia rinteisyyden merkityksessä on suuri ero eri tutkimusvuosien 

aikana, sen vaikutuksen ollessa suurempi toisena tutkimusvuonna. Ensimmäisenä tutkimusvuonna 

suurimmat suhteelliset vaikutukset olivatkin latvuspeitolla, sekä TWI:llä, ja toisena tutkimusvuonna 

TWI:llä ja rinteisyydellä. Matalimmat vaikutukset puolestaan havaitaan ensimmäisenä vuonna 

vesistöjen osuudella, sekä etäisyydellä metsänreunaan, ja toisena tutkimusvuonna latvuspeitolla, 

sekä soiden osuudella. Myös kevätkuukausina TWI:n suhteellinen vaikutus on suurin yhdessä 

tuulisuuden kanssa, matalimman vaikutuksen ollessa säteilyllä, sekä etäisyydellä metsänreunaan. 

Kesäkuukausina säteilyn vaikutus on puolestaan suurin, latvuspeiton, sekä tuulisuuden osuuden 

ollessa vähäisimmät.  

Maksimilämpötiloille suurimman suhteellisen merkittävyyden syyskuukausina saivat säteily, sekä 

tuulisuus, pienimmän merkittävyyden ollessa TWI:llä, sekä soiden osuudella. Talvikuukausina 

TWI:n vaikutus puolestaan on suurin, pienimmän merkittävyyden ilmetessä latvuspeitolla. Keväällä 

ja kesällä puolestaan suurin suhteellinen vaikutus on säteilyllä ja tuulisuudella, vähimmän 

merkityksen ollessa keväällä vesistöjen osuudella, ja kesällä etäisyydellä metsänreunaan.   
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Kuva 13 Ympäristömuuttujien suhteellinen osuus eri lämpötilamuuttujia kuvaavien mallien selittävyyksissä 

pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla AIL tutkimusalueella. Ylempänä kahdesta kuvaajasta on esitettynä 

ensimmäinen tutkimusvuosi ja alempana toinen tutkimusvuosi. 
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Eteläboreaalisella vyöhykkeellä selittävien tekijöiden suhteellisen merkittävyyden summa oli 

korkeimmillaan talvikuukausina, ja matalimmillaan kesä- ja heinäkuussa (kuva 14). Lämpötilan 

keskiarvoa kuvaavissa malleissa syyskuukausina suurin merkittävyys oli etäisyydellä 

metsänreunaan, pienimmän merkityksen ollessa vesistöjen osuudella, sekä toisena tutkimusvuonna 

rinteisyydellä. Talvikuukausina rinteisyyden merkitys puolestaan kasvoi suurimmaksi, pienimmän 

osuuden ollessa latvuspeitolla ja soiden osuudella. Kevätkuukausina eri tutkimusvuosien tulokset 

vaihtelivat suuresti huhtikuun ja toukokuun malleissa. Suurin suhteellinen vaikutus kuitenkin 

havaittiin etäisyydellä metsänreunaan, pienimmän vaikutuksen muodostuessa vesistöjen osuudelle, 

jonka vaikutus säilyi matalimpina myös kesäkuukausien malleihin. Kesäkuukausina suurin 

suhteellinen merkitys oli tuulisuudella, sekä TWI:llä.  

Minimilämpötiloja kuvaavissa malleissa suhteellinen merkitys oli syyskuukausina suurin 

latvuspeitolla ja vähäisin vesistöjen osuudella. Vuosien välillä kuitenkin on havaittavissa eroa 

suhteellisen tärkeyden saamissa arvoissa, sillä esimerkiksi ensimmäisen vuoden syyskuussa soiden 

– ja vesistöjen osuus, sekä TWI saavat korkeammat suhteellisen vaikutuksen arvot kuin toisen 

tutkimusvuoden malleissa. Muuttujien välinen suhde kuitenkin säilyy samana arvojen muutoksesta 

huolimatta. Talvikuukausina rinteisyydellä oli suurin suhteellinen vaikutus, vähäisimmän 

merkityksen ollessa vesistöjen ja soiden osuudella. Pienimmän vaikutuksen suhteen 

ympäristömuuttujien välillä ei kuitenkaan ole suurta eroavaisuutta. Kevätkuukausina ensimmäisenä 

tutkimusvuonna suurin merkittävyys havaitaan etäisyydellä metsänreunaan, toisena tutkimusvuonna 

latvuspeiton ja rinteisyyden saadessa suurimmat arvot tarkasteltaessa kaikkia kolmea 

kevätkuukautta yhtenäisenä kokonaisuutena. Vähäisimmät merkittävyydet voidaan havaita olevan 

ensimmäisenä tutkimusvuonna soiden osuudella, ja toisena tutkimusvuonna tuulisuudella ja 

TWI:llä. Kesäkuukausina puolestaan merkittävimmiksi tekijöiksi muodostuivat rinteisyys, sekä 

latvuspeitto, vähäisimpien osuuksien ilmetessä etäisyydellä metsänreunanaan, sekä vesistöjen 

osuudella.  

Maksimilämpötilan osalta suurin suhteellinen osuus syyskuukausina on etäisyydellä metsänreunaan, 

ja vähäisin soiden osuudella, sekä rinteisyydellä. Talvikuukausina merkittävämmäksi 

ympäristömuuttujaksi muodostui rinteisyys, ja vähäisimmäksi vesistöjen osuus. Kevätkuukausina 

suurin suhteellinen vaikutus havaittiin säteilyllä ja matalin soiden osuudella. Kesäkuukausina 

puolestaan korkein vaikutus oli latvuspeitolla. Matalimmat suhteelliset vaikutukset havaittiin 

molempina vuosina vesistöjen osuudella.   
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Kuva 14 Ympäristömuuttujien suhteellinen osuus eri lämpötilamuuttujia kuvaavien mallien 

selittävyyksissä eteläboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla PIS tutkimusalueella. Ylempänä 

kahdesta kuvaajasta on esitettynä ensimmäinen tutkimusvuosi ja alempana toinen tutkimusvuosi. 
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Hemiboreaalisella vyöhykkeellä suhteellisten osuuksien summat ovat muita vyöhykkeitä 

korkeampia, eikä niiden suuruuksissa ole havaittavissa samanlaista vuodenaikaista trendiä kuin 

pohjois- ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä. Keskiarvolämpötilan kohdalla syyskuukausina 

suurimman suhteellisen merkittävyyden sai latvuspeitto, sekä tuulisuus, kun taas pienin merkitys oli 

rinteisyydellä ja soiden osuudella. Talvikuukausina säteilyllä ja latvuspeitolla havaittiin korkea 

suhteellisen merkittävyyden aste. Tuulisuudella puolestaan oli talvikuukausina vähäisin suhteellinen 

vaikutus. Kevätkuukausina säteily ja latvuspeitto saivat suurimmat suhteellisen merkitsevyyden 

asteet, rinteisyyden vaikutuksen ollessa vain niukasti muiden ympäristömuuttujien saamia arvoja 

pienempi. Kesäkuukausina tuulisuus, vesistöjen osuus sekä latvuspeitto saivat suurimmat 

suhteellisen vaikutuksen arvot. Vähäisin vaikutus havaittiin puolestaan olevan etäisyydellä 

metsänreunaan.  

Minimilämpötilojen malleja tarkasteltaessa syyskuukausina suurimman suhteellisen vaikutuksen 

saivat latvuspeitto sekä tuulisuus, pienimpien vaikutusten ollessa soiden osuudella, rinteisyydellä, 

sekä etäisyydellä metsänreunaan. Talvikuukausien aikana säteilyn osuus ja latvuspeitto saivat 

suurimmat suhteellisen vaikutuksen arvot, kun taas etäisyyden metsänreunaan ja TWI:n arvot jäivät 

kaikkein matalimmiksi. Kevätkuukausina latvuspeitto ja tuulisuus saivat korkeimmat arvot, 

pienimmän arvon ollessa säteilyllä. Kesäkuukausina suurin suhteellinen vaikutus oli tuulisuudella ja 

pienin puolestaan rinteisyydellä, sekä etäisyydellä metsänreunaan. Minimilämpötila kuvaavissa 

malleissa ympäristömuuttujien suhteellisissa vaikutuksissa havaitut erot olivat verrattain pieniä niin 

kahden eri tutkimusvuoden kuin eri vuodenaikojenkin välillä.  

Maksimilämpötiloja kuvaavista malleista syyskuukausina suurin suhteellinen merkitys oli säteilyllä 

sekä latvuspeitolla, ja vähäisin rinteisyydellä. Talvikuukausina säteily, sekä etäisyys metsänreunaan 

saivat suurimat arvot. Pienimmät suhteellisen vaikutuksen arvot puolestaan muodostuivat 

tuulisuudelle, mutta sen ero muihin ympäristömuuttujiin oli vain vähäinen. Kevätkuukausina 

latvuspeitto, sekä soiden osuus saivat korkeimmat suhteellisen vaikutuksen arvot, vesistöjen 

osuuden ollessa merkitykseltään pienin. Kesäkuukausina puolestaan vesistöjen osuus, sekä 

latvuspeitto saivat kaikkein korkeimmat arvot, pienimpien arvojen jakautuessa rinteisyydelle sekä 

etäisyydelle metsänreunaan.  
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Kuva 15 Ympäristömuuttujien suhteellinen osuus eri lämpötilamuuttujia kuvaavien mallien 

selittävyyksissä hemiboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla KAR tutkimusalueella. Ylempänä 

kahdesta kuvaajasta on esitettynä ensimmäinen tutkimusvuosi ja alempana toinen tutkimusvuosi. 
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4.4 Mallien vastekäyrät 

GAM-mallien vastekäyrät vaihtelivat selittävien ympäristömuuttujien, sekä selitettävän 

lämpötilamuuttujan mukaan (liite 7). Esimerkiksi pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla 

AIL-tutkimusalueella keskiarvolämpötiloja kuvaavissa malleissa latvuspeiton lisääntyminen sekä 

alueelle saapuva säteilyn määrä vaikuttivat positiivisesti alueella havaittaviin lämpötiloihin (kuva 

16). Latvuspeiton kohdalla vaikutuksen suuruus pysyi tasaisena kaikkina vuodenaikoina, säteilyn 

tuoman vaikutuksen puolestaan ollessa jyrkimmillään kesäkuukausien malleissa ja loivin kevättä 

kuvaavissa malleissa. Tuulen vaikutuksen havaittiin olevan voimakkaasti negatiivinen suurimman 

osan vuodesta, vaihtuen positiiviseksi kesäkuukausien malleihin. TWI:n suhde 

keskiarvolämpötilaan vaihteli kaikkein eniten eri vuodenaikojen välillä, sen ollessa suurimman osan 

vuodesta positiivinen, mutta kääntyen loppukesästä negatiiviseksi. Rinteisyyden voimistuminen 

puolestaan laski loppukesän ja syksyn malleissa alueella havaittavia keskiarvolämpötiloja. Muina 

vuodenaikoina rinteisyyden kasvun suhteen lämpötilaan havaittiin olevan positiivinen. 

Vastekäyrissä etäisyyden metsänreunaan epävarmuus alueet olivat kaikista muuttujista suurimpia. 

Syys- ja talvikuukausina olosuhteet metsänreunan läheisyydessä olivat lämpimämpiä kuin 

kauempana metsänreunasta, mutta keväällä ja kesällä metsänreunan vaikutus tasaantui lähelle 

nollaa. Soiden sekä vesistöjen osuuden vaikutus keskiarvolämpötilaan vaihteli loivasti positiivisen 

ja loivasti negatiivisen välillä vuodenaikojen vaihdellessa. Syyskuukausien aikana vesistöjen 

osuuden kasvaminen johtaa havaittavien keskiarvolämpötilojen laskemiseen, kun taas 

talvikuukausina vaikutus on hyvin lähellä nollaa. Kevät- ja kesäkuukausina vaikutus muuttuu 

positiivisen kautta negatiiviksesi, mutta vastekäyrien epävarmuudet säilyvät suurina ympäri vuoden. 

Myös soiden osuuden vastekäyrät säilyvät suurimman osan vuodesta negatiivisena tai nollana, 

mutta esimerkiksi kesäkuun mallissa suhde on positiivinen.  

Minimilämpötiloja pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä kuvaavissa malleissa (kuva 17) latvuspeiton 

lisääntyminen nosti havaittavaa lämpötilaa syys-, kevät- ja talvikuukausina, mutta kesäkuukausina 

latvuspeiton lisääntyminen laski alueella havaittavia lämpötiloja. Vastekäyrät säilyivät kuitenkin 

hyvin lähellä nollaa, jonka lisäksi kuvaajien epävarmuusalueet olivat suuret. Minimilämpötilaa 

kuvaavissa malleissa säteilyn lisääntyminen nosti alueella havaittavia lämpötiloja kevät- ja 

kesäkuukausina. Talvi- ja syyskuukausina säteily ei luonut vaikutusta alueella havaittaviin 

lämpötiloihin, jonka lisäksi osa vastekäyristä sisälsi lievän negatiivisen suhteen säteilyn ja 

lämpötilan välillä kertoen lämpötilan laskusta säteilyn noustessa. Tuulen vaikutus laski 

minimilämpötiloja voimakkaasti talvi- sekä kevätkuukausina, mutta tasaantui kesä- ja 
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syyskuukausien aikana lähelle nollaa. TWI puolestaan vaikutus miniminimilämpötiloihin oli 

positiivinen eli lämpötiloja nostava talvi- ja kevätkuukausina, sekä negatiivinen eli lämpötiloja 

laskeva kevät- ja syyskuukausina. Alueen rinteisyyden lisääntyminen osaltaan nosti havaittavia 

minimilämpötiloja, kertoen että matalimmat lämpötilat havaittiin alavilla alueilla vuodenajasta 

riippumatta. Etäisyys metsänreunaan sisälsi myös minimilämpötiloja kuvaavissa malleissa suuret 

epävarmuusalueet, mutta metsän reunan läheisyydessä lämpötilat olivat kuitenkin hiukan 

lämpimämpiä kuin kauempana metsänreunasta. Kuten metsän reunan tapauksessa, myös vesistöjen 

osuus sisälsi suuret epävarmuusalueet. Vesistöjen osuus kuitenkin nosti havaittavia lämpötiloja 

talvikuukausina, ja laski alueella havaittavia lämpötiloja kesän aikana. Soiden osuus alueella myös 

omalta osaltaan nosti havaittavia lämpötiloja talvikuukausina ja laski kesän aikana alueella 

ilmeneviä lämpötiloja, mutta vastekäyrät ovat loivia, ja sisältävät suuret epävarmuusalueet.  

Maksimilämpötiloja kuvaavissa malleissa (kuva 18) latvuspeitto nosti hiukan havaittavia 

lämpötiloja, sisältäen kuitenkin suuret epävarmuusalueet. Säteilyn määrän lisääntyminen nosti 

voimakkaasti alueella havaittavia maksimilämpötiloja loppukeväästä loppusyksyyn. Talven, sekä 

alkukevään aikana säteilyn vaikutus tasaantui, pysyen kuitenkin positiivisena vuoden ympäri. 

Tuulisuuden vaikutus maksimilämpötiloihin oli voimakkaasti negatiivinen melkein jokaisena 

vuodenaikana, ainoan poikkeuksen tapahtuessa loppukeväästä ja alkukesästä, jolloin tuulen 

vaikutus tasaantui lähelle nollaa. TWI:n havaittiin vaikuttavan maksimilämpötiloihin nostavasti 

talven ja kevään aikana, syksyn ja kesän kohdalla vaikutuksen voimakkuuden tasaantuessa. 

Maksimilämpötilojen kohdalla korkeimmat lämpötilat havaittiin rinteisillä alueilla, mutta 

vastekäyrän jyrkkyys vaihteli suuresti kahden eri tutkimusvuoden välillä. Loivin vastekuvaaja 

havaittiin alkukeväästä, voimakkaimman vaikutuksen osuessa talvikuukausille. Vesistöjen osuuden 

vaikutus maksimilämpötilaan oli voimakkain kesällä ja syksyllä, milloin vesistöjen osuuden kasvu 

johti havaittavien lämpötilojen laskemiseen. Talven ja kevään aikana vesistöjen osuudella 

vastekäyrä tasaantui lähelle nollaa. Soiden osuudella oli negatiivinen vaikutus lämpötiloihin syksyn 

ja talven aikana, joka tasaantui kevään ja kesän olosuhteita kuvaaviin malleihin. Sekä soiden että 

vesistöjen osuuden vastekäyrien epävarmuusvälit olivat maksimilämpötilaa kuvaavista malleista 

suurimpia.  
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Kuva 16 Eri vuodenaikojen keskiarvolämpötilaa kuvaavat vastekäyrät, jotka kuvaavat ensimmäiseltä tutkimusvuodelta kerättyä aineistoa. 

Data on kerätty pohjoisboreaaliselta vyöhykkeeltä AIL-tutkimusalueelta. Joulukuussa alueelle ei saavu säteilyä, jonka vuoksi sitä ei ole 

sisällytetty joulukuulle luotuun malliin. Harmaat alueet edustavat mallin epävarmuutta muuttujan sovituksessa.  

Kuva 17 Eri vuodenaikojen minimilämpötilaa kuvaavat vastekäyrät AIL-tutkimusalueelta. (kts. kuvan 16 kuvateksti) 



 

 

43 

 

Myös eteläboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla PIS-tutkimusalueella latvuspeiton vaikutukset 

keskiarvolämpötilaan vaihtelivat vuodenajan mukaan (kuva 19). Latvuspeiton lisääntyminen nosti 

alueella havaittavia lämpötiloja syyskuukausina, mutta vaikutuksen suuruus tasaantui 

talvikuukausien ajaksi. Kevätkuukausien aikana vaikutus vaihtui negatiiviseksi laskien alueella 

havaittavia lämpötiloja, ja voimistui kesäkuukausien aikana. Alueelle saapuvan lyhytaaltoisen 

säteilyn määrän lisääntyminen puolestaan nosti alueella havaittavia lämpötiloja loppukeväästä, 

kesällä sekä syksyllä, mutta vaikutti talvikuukausina lämpötiloihin laskevasti. Talven ja syksyn 

aikana myös tuulisuus vaikutti keskiarvolämpötiloihin laskevasti, mutta keväällä ja kesällä 

lämpimimmät olosuhteet havaittiin korkeimman tuulisuuden alueilla. Keväällä, kesällä ja 

alkusyksystä korkeimmat lämpötilat havaittiin matalimman TWI:n alueilla. Loppusyksystä ja 

talvella korkeimmat lämpötilat ilmenivät TWI:n arvon ollessa noin 10, yleisen vaikutuksen 

lämpötiloihin ollessa lievästi positiivinen. Rinteisyys vaikutti lämpötiloihin negatiivisesti syksyn 

sekä talven aikana, ja nosti havaittavia lämpötiloja kevään ja kesän aikana. Syyskuukausina 

vaikutus ei kuitenkaan ollut täysin suoraviivasta, vaan korkeimmat lämpötilat havaittiin alueilla, 

jossa rinteisyyden arvo on noin 0,4. Etäisyys metsänreunaan puolestaan laski syksyllä, keväällä ja 

kesällä havaittuja lämpötiloja noin 400 m etäisyydelle asti, jonka jälkeen vaikutus vaihtui 

positiiviseksi. Talvikuukausina metsänreunan läheisyydessä lämpötilat olivat korkeampia kuin 

Kuva 18 Eri vuodenaikojen maksimilämpötilaa kuvaavat vastekäyrät AIL-tutkimusalueelta. (kts. kuvan 16 kuvateksti) 
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kauempana metsänreunasta. Etäisyyttä metsänreunaan kuvastavien vastekäyrien epävarmuusalueet 

olivat kuitenkin suuria, ja vaihtelivat suuresti kahden eri tutkimusvuoden aikana. Myös vesistöjen 

osuuden vastekäyrien epävarmuusalueet olivat suuret, minkä lisäksi vastekäyrät säilyivät lähellä 

nollaa suurimpana osana kuukausista. Kesällä ja syksyllä vesistöjen osuuden kasvu kuitenkin 

vaikutti laskevasti havaittaviin lämpötiloihin, talvikuukausina vaikutuksen ollessa lievästi 

positiivinen. Samankaltainen vaikutus havaittiin olevan myös soiden osuudella, sen vaikutuksen 

lämpötilan keskiarvoon ollessa negatiivinen suurimman osan vuodesta. Talvikuukausien aikana 

soiden osuus puolestaan nosti alueella havaittavia lämpötiloja, mutta merkityksen suuruus vaihteli 

suuresti eri tutkimusvuosien välillä.  

Minimilämpötiloihin latvuspeitto vaikutti positiivisesti (kuva 20), eikä vaikutuksessa ollut 

havaittavissa selvää vuodenaikaista vaihtelua. Tutkimustuloksissa voitiin kuitenkin havaita eroja 

kahden eri tutkimusvuoden välillä, toisen tutkimusvuoden (2020–2021) vastekäyrien ollessa 

ensimmäistä tutkimusvuotta jyrkempiä. Säteilyn määrä puolestaan nosti havaittavia lämpötiloja 

muulloin, paitsi talvikuukausina, jolloin vastekäyrät osoittavat viileämpien lämpötilojen ilmenevän 

suuremman säteilyn alueilla. Tuulen vaikutus minimilämpötiloihin oli vähäinen suurimman osan 

vuodesta. Talvikuukausina korkeimmat lämpötilat havaittiin tuuli indeksin ollessa noin 1,05, jonka 

jälkeen tuulisuuden lisääntyminen laski havaittavia lämpötiloja. TWI:n vaikutus 

minimilämpötiloihin oli loppusyksyn sekä talven aikana positiivinen kohottaen alueella havaittavia 

lämpötiloja. Muun osan vuodesta viileimmät lämpötilat mitattiin korkeampien TWI:n arvojen 

alueilla. Talvikuukausina korkeimmat minimilämpötilat mitattiin alueilla, joilla rinteisyyden arvo 

oli noin 0,3. Muun ajan vuodesta lämpötilat nousivat rinteisyyden kasvaessa. Etäisyys 

metsänreunaan puolestaan vaikutti minimilämpötiloihin laskevasti loppusyksyn aikana, ja nosti 

havaittavia lämpötiloja lopputalven sekä kevään aikana. Muun ajan vuodesta vastekäyrä pysyi 

nollan läheisyydessä, sisältäen myös suuret epävarmuusalueet. Alueella olevien vesistöjen osuuden 

vaikutus lämpötiloihin oli syksyn ja talven aikana lämmittävä, ja kevään sekä kesän aikana 

lämpötiloja viilentävä. Vastekäyrät sisälsivät kuitenkin suuret epävarmuusalueet, eikä vaikutus 

lämpötiloihin ollut voimakas eri vuodenaikojen kohdalla. Kahden tutkimusvuoden välillä oli 

kuitenkin havaittavissa eroavaisuuksia, vastekäyrän saadessa esimerkiksi toisen tutkimusvuoden 

maaliskuussa paraabelimaisen muodon. Tällöin viileimmät lämpötilat havaittiin alueilla, joissa 

vesistöjen osuus oli noin 20 %. Soiden osuus vaikutti havaittaviin minimilämpötiloihin nostavasti 

talvikuukausien aikana, mutta laski havaittavia lämpötiloja muina vuodenaikoina. Vaikutuksen 

suuruus säilyi kuitenkin vuoden ympäri hyvin vähäisenä, minkä lisäksi vastekäyrien 



 

 

45 

 

epävarmuusalueet säilyivät suurina kaikissa muodostetuissa malleissa kertoen sovituksen 

epävarmuudesta.  

Maksimilämpötiloihin eteläboreaalisella vyöhykkeellä (kuva 21) latvuspeiton lisääntyminen johti 

havaittujen lämpötilojen laskemiseen syksyn, sekä kevään aikana. Talvella latvuspeiton vaikutus 

kääntyi positiiviseksi, mutta vastekäyrät olivat loivia sisältäen myös suuret epävarmuusalueet. 

Kesäkuukausina puolestaan korkeimmat lämpötilat havaittiin alueilla, joissa latvuspeiton suuruus 

oli noin 40 %. Minimilämpötilan vastekäyrien tavoin säteilyn vaikutus lämpötiloihin oli 

positiivinen talvikuukausia lukuun ottamatta, jolloin myös maksimilämpötilojen vastekäyrät 

ilmaisivat matalimpien lämpötilojen ilmenevän korkean säteilyn alueilla. Ympäristömuuttujista 

myös tuulisuuden vaikutus lämpötiloihin oli samankaltainen minimi- ja maksimilämpötiloja 

kuvaavien mallien kohdalla, sen laskien lämpötiloja suurimman osan vuodesta. Talvikuukausien 

kohdalla myös korkeimmat maksimilämpötilat havaittiin tuuli indeksin ollessa noin 1,05. TWI:n 

arvon kasvu laski alueella havaittavia maksimilämpötiloja keväällä, kesällä ja syksyllä, sekä nosti 

hiukan talviajan lämpötiloja. Havaitut maksimilämpötilat laskivat alueen rinteisyyden kasvaessa 

talvikuukausina, ja nousivat hiukan kevään aikana. Kesä- ja syyskuukausina vaikutus tasaantui 

lähelle nollaa, vastekäyrien kääntyessä kuitenkin hiukan edellisen/seuraavan vuodenajan luoman 

vaikutuksen suuntaan. Metsänreunan läheisyys johti syyskuukausina havaittavien 

maksimilämpötilojen laskuun. Loppusyksystä eli loka- ja marraskuun aikana, sekä keväällä 

viileimmät lämpötilat mitattiin noin 400 m etäisyydellä metsänreunasta. Muina vuodenaikoina 

vaikutus tasaantui nollan tuntumaan, eikä metsänreunalla ollut merkittävää vaikutusta havaittuihin 

maksimilämpötiloihin. Kevätkuukausina myös vesistöjen osuuden kasvu laski havaittavia 

lämpötiloja. Muina vuodenaikoina vesistöjen osuuden vastekäyrät eivät osoittaneet 

ympäristömuuttujalla olleen vaikutusta alueella havaittuihin lämpötiloihin. Soiden osuudella ei ollut 

maksimilämpötiloihin selvää vuodenaikaista vaikutusta vaan vastekäyrien jyrkkyys, sekä suunta 

vaihtelivat niin kuukauden kuin tutkimusvuoden mukaan. Vaihtelun lisäksi vastekäyrien 

epävarmuusalueet säilyivät suuria eri kuukausia kuvaavissa malleissa.  
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Kuva 19 Eri vuodenaikojen keskiarvolämpötilaa kuvaavien vastekäyrien esimerkit PIS-tutkimusalueelta ensimmäiseltä tutkimusvuodelta. 

Harmaat alueet edustavat mallin epävarmuutta muuttujan sovituksessa.   

Kuva 20 Eri vuodenaikojen minimilämpötilaa kuvaavien vastekäyrien esimerkit PIS-tutkimusalueelta ensimmäiseltä tutkimusvuodelta. 

Harmaat alueet edustavat mallin epävarmuutta muuttujan sovituksessa.   



 

 

47 

 

Hemiboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevalla KAR-tutkimusalueella ympäristömuuttujien vaikutus 

keskiarvolämpötiloihin vaihteli niin ikään eri vuodenaikojen välillä (kuva 22). Latvuspeitto vaikutti 

tutkimusalueen keskiarvolämpötiloihin nostavasti talven, syksyn sekä kevään aikana, jäähdyttäen 

havaittavia lämpötiloja kesäkuukausina. Säteilyn vaikutus lämpötiloihin säilyi positiivisena vuoden 

ympäri, ollen negatiivinen ainoastaan toisen tutkimusvuoden tammikuun ja helmikuun malleissa. 

Säteilyn lisäksi myös tuulisuus nosti alueella havaittavia lämpötiloja kesäkuukausina. Talven ja 

syksyn aikana puolestaan korkeimmat lämpötilat havaittiin alueilla, joissa tuulisuus sai arvon 1,05. 

TWI puolestaan laski tutkimusalueella havaittavia lämpötiloja kaikkina vuodenaikoina vaikutuksen 

ollen suurimmillaan syyskuukausina. Rinteisyyden vastekäyrät pysyivät loivina vuoden ympäri, 

mutta jyrkimmiltä alueilta havaittiin talvikuukausina viileimmät ja kesäkuukausina korkeimmat 

lämpötilat. Rinteisyyden tavoin myös etäisyyden metsänreunaan muodostamat vastekäyrät säilyivät 

loivina suurimman osan vuodesta. Syksyn ja talven aikana korkeimmat lämpötilat havaittiin 

metsänreunan läheisyydessä, mutta kevään ja kesän aikana vaikutuksen suuntaa on vaikea arvioida 

suurten epävarmuusalueiden, sekä loivan vastekäyrän vuoksi. Vesistöjen osuus puolestaan nosti 

alueella havaittavia lämpötiloja, vaikutuksen ollessa voimakkainta kesäkuukausina ja vähäisin 

talvikuukausien aikana. Keskiarvolämpötilaa kuvaavissa malleissa soiden osuus sai 

Kuva 21 Eri vuodenaikojen maksimilämpötilaa kuvaavien vastekäyrien esimerkit PIS-tutkimusalueelta ensimmäiseltä tutkimusvuodelta. 

Harmaat alueet edustavat mallin epävarmuutta muuttujan sovituksessa.  
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ympäristömuuttujista suurimmat epävarmuusalueet. Soiden vaikutus lämpötilaan oli kuitenkin 

loivasti positiivinen ympäri vuoden. KAR tutkimusalueella soiden osuus sisälsi vain muutaman 

mittauspisteen, jonka vuoksi vastekäyrät eivät välttämättä kuvasta täysin soiden vaikutusta alueella.  

Latvuspeiton lisääntyminen laski alueella havaittavia minimilämpötiloja vuodenajasta riippumatta 

(kuva 23). Vaikutuksen suuruus oli voimakkainta alkusyksystä, sekä alkukeväästä. Säteilyn 

lisääntyminen vaikutti tutkimusalueella minimilämpötiloihin samoin kuin keskiarvolämpötiloihin, 

eli nosti lämpötiloja kaikkina vuodenaikoina, toisen tutkimusvuoden kahta talvikuukautta lukuun 

ottamatta. Keskilämpötilaa kuvaavista malleista eroten minimilämpötilan malleissa korkeimmat 

lämpötilat havaittiin ympärivuoden alueilla, joilla tuulisuuden arvo oli noin 1,05. TWI:n kohdalla 

matalimmat lämpötilat havaittiin TWI:n arvon ollessa noin 10, mutta vastekäyrät säilyvät loivina 

vuodenajasta riippumatta. Rinteisyyden vaikutus havaittaviin minimilämpötiloihin oli negatiivinen 

syksyllä ja talvella, joista talviajan vastekäyrät olivat syyskuukausia jyrkempiä. Kevään ja kesän 

aikana rinteisyyden vaikutus tasaantui lähelle nollaa. Metsän reunalla, sekä soiden osuudella 

puolestaan ei ollut havaittavaa vaikutusta minimilämpötiloihin, vaan vastekäyrät pysyivät loivina 

muutamaa yksittäistä kuukautta lukuun ottamatta. Vesistöjen osuuden kasvu johti myös 

havaittavien minimilämpötilojen nousemiseen, vaikutuksen voimakkuuden kuitenkin pysyessä 

pienenä vuodenajasta riippumatta.  

Maksimilämpötilojen kohdalla (kuva 24) latvuspeiton lisääntyminen laski havaittavia lämpötiloja 

keväällä, kesällä ja syksyllä, vaikutuksen voimakkuuden tasaantuessa talvikuukausien ajaksi. Kuten 

minimi- ja keskiarvolämpötilojen kohdalla, myös maksimilämpötilaa kuvaavissa malleissa säteilyn 

vaikutus lämpötilaan oli positiivinen, kahta kuukautta lukuun ottamatta. Tuulisuuden lisääntyminen 

nosti havaittuja lämpötiloja loppukesällä sekä syyskuukausina, vaikutuksen suuruuden vähentyessä 

kevätkuukausien ajaksi. Talvikuukausina vaikutus vaihteli lämpötiloja nostavan, sekä niitä laskevan 

välillä tutkimusvuoden sekä kuukauden mukaan. Jyrkin negatiivinen vastekäyrä havaittiin 

ensimmäisen vuoden helmikuun mallissa. TWI:n vastekäyrät puolestaan olivat vuodenajasta 

riippumatta loivasti negatiivisia laskien alueella havaittavia maksimilämpötiloja. Rinteisyyden 

voimistuminen laski alueella havaittavia maksimilämpötiloja syyskuukausina, sekä alkutalven 

aikana. Vaikutus vaihtui kuitenkin positiiviseksi lopputalven, eli tammi- ja helmikuun, sekä 

alkukevään, eli maaliskuun, aikana, mutta tasaantui nollaksi loppukeväästä. Etäisyyden 

metsänreunaan kasvaessa havaitut maksimilämpötilat laskivat syksyn ja talven aikana. Kevään ja 

kesän aikana etäisyys metsänreunaan ei luonut vaihtelua havaittaviin maksimilämpötiloihin. 

Vesistöjen osuuden vaikutus puolestaan oli vähäisintä keväällä. Muina vuodenaikoina vesistöjen 
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osuuden kasvu nosti alueella havaittavia lämpötiloja. Soiden osuus puolestaan laski alueella 

havaittavia lämpötiloja vuodenajasta riippumatta, mutta vähäisten mittauspisteiden vuoksi 

vastekäyrien epävarmuusalueet olivat suuret.  

Kuva 22 Eri vuodenaikojen keskiarvolämpötilaa kuvaavien vastekäyrien esimerkit KAR-tutkimusalueelta ensimmäiseltä tutkimusvuodelta. 

Harmaat alueet edustavat mallin epävarmuutta muuttujan sovituksessa.   

Kuva 23 Eri vuodenaikojen minimilämpötilaa kuvaavien vastekäyrien esimerkit KAR-tutkimusalueelta ensimmäiseltä tutkimusvuodelta. 

Harmaat alueet edustavat mallin epävarmuutta muuttujan sovituksessa.   
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5. Johtopäätökset 

5.1 Keskiarvolämpötila 

Valitut ympäristömuuttujat selittivät tutkimusalueilla mitattujen keskiarvolämpötilojen vaihtelusta 

molempina tutkimusvuosina keskiarvoisesti noin 40–60 %, kun huomioidaan kaikkien 

tutkimusalueiden mallit yhtenä kokonaisuutena. Mallien selittävyys oli korkeimmillaan kevät- ja 

kesäkuukausien aikana, eli maaliskuusta syyskuulle, jolloin eteläisillä tutkimusalueilla (TII, PIS, 

HYY, KAR) mallien selittävyys oli noin 70 % ja pohjoisilla (MAL, SAA, AIL, VAR) 

tutkimusalueilla noin 50 %. Matalimmat selittävyydet havaittiin pohjoisilla tutkimusalueilla 

marraskuun ja joulukuun välisenä aikana, jolloin selitysaste oli vain noin 30 %, vastaavan aikavälin 

selittävyyden eteläisillä tutkimusalueilla ollessa noin 55 %. Mallin selittävyyden parantuessa, myös 

sen vaihteluväli pieneni, ilmentäen korkeampien selitysasteiden mallien oleva vakaampia kuin 

matalien selitysasteiden mallit. Eteläisillä tutkimusalueilla ympäristömuuttujat selittivät siis 

vuodenajasta riippumatta paremmin keskiarvolämpötilassa tapahtuvia vaihteluita, minkä lisäksi 

niiden mallit olivat vakaampia kuin pohjoisten tutkimusalueiden mallit.  

Kuva 24 Eri vuodenaikojen maksimilämpötilaa kuvaavien vastekäyrien esimerkit KAR-tutkimusalueelta ensimmäiseltä 

tutkimusvuodelta. Harmaat alueet edustavat mallin epävarmuutta muuttujan sovituksessa.   
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Mallien selittävyysasteiden vaihtelun lisäksi ympäristömuuttujien suhteellisten merkittävyyksien 

todettiin vaihtelevan tutkimusalueen, sekä vuodenajan mukaan. Pohjoisilla tutkimusalueilla 

alkusyksystä merkittävimpien ympäristötekijöiden todettiin olevan tuulisuus, sekä säteily. 

Tuulisuus laski alueella havaittavia lämpötiloja, ja säteily puolestaan nosti havaittuja 

keskiarvolämpötiloja. Ympäristömuuttujien vaikutuksen voidaan olettaa olevan yhteydessä alueella 

vallitsevaan kasvillisuustyyppiin. Pohjoisilla tutkimusalueilla kasvillisuus onkin matalaa ja 

vähäpuustoista, joka mahdollistaa ilmavirtauksen vapaan liikkumisen alueella, sekä säteilyn 

absorboitumisen pinnanläheiseen ilmaan kasvillisuuden sijasta (Geiger 1965; Cheng et al., 1993; 

Zellweger et al., 2019). Loppusyksystä lämpötilojen laskiessa pakkaselle, pohjoisilla alueilla 

rinteisyyden merkitys kasvoi säteilyä tai tuulisuutta korkeammaksi. Korkeimmat lämpötilat 

ilmenivätkin rinteisillä alueilla, matalimpien lämpötilojen sijoittuessa tasaisille alueille, sekä 

laaksoihin. Lämpötilojen nousu rinteisyyden lisääntyessä johtui oletettavasti rinteiden 

suuntautumisesta, etelään suuntautuvien rinteiden vastaanottaessa enemmän lyhytaaltoista säteilyä 

kuin varjoisat matalat alueet (esim. Pierce et al., 2005; Scherrer & Körner, 2010).  

Eteläisillä tutkimusalueilla syyskuukausina merkittävin vaikutus oli alueen kasvillisuusmuuttujilla, 

latvuspeiton sekä etäisyyden metsänreunaan määrittäessä eniten alueen lämpötiloja. Latvuspeiton 

lisääntyminen nosti alueen lämpötiloja, jonka voidaan olettaa johtuvan latvuspeiton kyvystä 

vähentää yöaikaan tapahtuvaa säteilyjäähtymistä (esim. D’Odorico et al., 2013, De Frenne et al., 

2019). Latvuspeiton myötä metsäisille sijainneille muodostui korkeammat lämpöolosuhteet kuin 

puuttomille alueille, joka voi osaltaan selittää metsäreunan vaikutusta lämpötiloihin korkeimpien 

lämpötilojen ilmetessä metsänreunan läheisyydessä. Alueelle saattoi näin valua yöaikaan lämmintä 

ilmaa syvemmältä metsästä, jolloin lämpötilat pysyivät kauempana metsänreunasta olevia pisteitä 

lämpimämpänä (esim. Heithecker & Halpern, 2007).  

Talvikuukausina keskiarvolämpötiloihin eniten vaikuttavat ympäristötekijät voidaan jakaa 

tutkimusalueiden välillä karkeasti kolmeen kategoriaan. MAL ja SAA tutkimusalueilla merkittävin 

ympäristömuuttuja oli tuulisuus, jonka lisääntyminen laski alueella havaittuja lämpötila. 

Tuulisuuden lisääntyessä myös ilman sekoittuminen lisääntyy, jolloin esimerkiksi maaperästä 

ilmaan siirtyvä lämpö kulkeutuu korkeammalle ilmaan, eikä pinnanläheinen ilma pääse näin 

lämpenemään yhtä voimakkaasti kuin tuulettomilla alueilla. Talvikuukausien aikana 

tutkimusalueille satoi myös lunta, jonka jakautumiseen tuulisuus vaikuttaa. Lumen peittäessä osaa 

mittareista on se voinut muodostaa vähätuulisille ja runsaslumisille alueille eristävän kerroksen, 
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jonka vuoksi lumen sisällä olevat mittarit ovat mitanneet korkeampia lämpötiloja kuin lumen 

yläpuolella ilman kanssa kosketuksissa olleet mittarit.  

Toiset talvikuukausina eniten lämpöoloihin vaikuttaneet ympäristömuuttujat olivat kosteuteen 

liitoksissa olevat muuttujat. AIL tutkimusalueella TWI:n lämpötiloja korottava vaikutus oli 

talvikuukausina eniten keskiarvolämpötiloja selittävä ympäristömuuttuja. VAR ja TII 

tutkimusalueilla puolestaan suurin merkitys oli vesistöjen osuudella, niiden laskiessa alueella 

havaittavia lämpötiloja. Vesistöjen on todettu vaikuttavan alueelle saapuvan lyhytaaltoisen säteilyn 

jakautumiseen, sekä alueen albedoon (Vercauteren et al., 2013; Barry & Blanken, 2016). 

Talvikuukausina alueelle saapuva lyhytaaltoinen säteily absorboituu vesialueisiin, ennen ilman 

lämpenemistä, jonka vuoksi pienilmastojen lämpötilat saattavat pysyä kuivempia alueita 

viileämpinä. Talvikuukausina mallien selittävyys kuitenkin oli kaikista matalin, mahdollistaen myös 

jonkin toisen, tutkimuksen ulkopuolelle jätetyn, ympäristömuuttujan selittävän lämpötilavaihtelua 

paremmin.   

PIS, HYY ja KAR tutkimusalueilla talvikuukausina merkityksellisin ympäristömuuttuja erosi 

pohjoisempien tutkimusalueiden tuloksista. PIS tutkimusalueella rinteisyys laski eniten 

keskiarvolämpötila, kun taas ympäristöltään tasaisemmalla HYY tutkimusalueella etäisyys 

metsänreunaan selitti suurimman osuuden lämpötilasta. Molempien ympäristömuuttujien suuruuden 

kasvaessa havaittavat lämpötilat laskivat, tarkoittaen lämpimämpien alueiden sijainneen tasaisilla 

alueilla sekä laaksoissa, ja metsänreunan läheisyydessä. Rinteisillä sijainneilla esimerkiksi 

talviaikaan yleinen kylmän ilman valuminen on voinut mahdollisesti vaikuttaa alueella havaittaviin 

lämpötiloihin (esim. Burns & Chemel, 2014) ja rinteisyyden luomaan viilentävään vaikutukseen. 

Metsänreunan läheisyys puolestaan on voinut korostua jo syyskuukausina ilmenneen latvuspeiton 

lämpötiloja nostavan vaikutuksen kautta. Eteläisimmällä KAR tutkimusalueella puolestaan säteilyn 

positiivinen vaikutus lämpötilaan oli merkitykseltään suurin talvikuukausien aikana.   

Kevätkuukausina eli maalis-, huhti- ja toukokuun aikana tutkimusalueilla voitiin havaita muutos 

ympäristötekijöiden suhteellisissa osuuksissa yleisessä säätilassa tapahtuvan muutoksen myötä. 

Pohjoisilla tutkimusalueilla tuulisuus säilyi suhteellisesti tärkeimpänä lämpötilaa selittävänä 

tekijänä maalis- ja huhtikuun ajan, mutta vaihtuen toukokuussa säteilyyn. Säteilyn suhteellisen 

osuuden kasvaessa myös tutkimusalueilla havaittavat keskiarvolämpötilat nousivat pakkaselta 

nollan yläpuolelle. VAR tutkimusalueella vastaavaa ilmiötä ei kuitenkaan ollut havaittavissa, vaan 

rinteisyys oli suhteelliselta osuudeltaan merkittävin koko kevään ajan. Viileimmät lämpötilat 
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sijoittuivatkin rinteisille alueille, lämpimämpien olosuhteiden vallitessa laaksoissa ja tasaisilla 

alueilla. Kevätkuukausien malleissa säteilyn vastekäyrä ilmaisi lämpötilan laskevan säteilyn 

lisääntyessä noin 6 000–10 000 kJ/m² asti, jonka jälkeen vastekäyrä kääntyi positiiviseksi. On siis 

mahdollista, että säteilyn lisääntymisen ansiosta lumi suli voimakkaammin rinteisiltä sijainneilta 

toisin kuin esimerkiksi laaksoista, johtaen rinteisyyden luomaan negatiiviseen vaikutukseen. 

Lämpötilojen noustessa positiivisiksi kevään loppupuolella rinteisyyden vaikutus muuttui myös 

positiiviseksi, lämpimimpien olosuhteiden siirtyessä laaksoista rinteisiin.  

Pohjoisten tutkimusalueiden tapaan, myös eteläisillä tutkimusalueilla säteily toi suurimman 

vaikutuksen lämpötiloihin keväällä, vaikutuksen ajankohdan kuitenkin asettuessa maaliskuulle. 

Alkukeväästä säteilyn suuruus nosti havaittuja keskiarvolämpötiloja, mutta lämpötilojen noustessa 

positiivisiksi loppukevään, eli huhti- ja toukokuun, aikana tuulisuus (TII, PIS ja HYY) sekä 

latvuspeitto (KAR) nousivat merkityksellisimmiksi ympäristömuuttujiksi. Latvuspeiton 

lisääntyminen laski alueella havaittuja lämpötiloja, jonka voidaan olettaa johtuvan latvuston 

luomasta varjostavasta vaikutuksesta (esim Renaud & Rebetez, 2009; Hardwick et al., 2015). 

Tuulisuus puolestaan nosti alueen keskiarvolämpötiloja. Lämpötilojen nousu tuulisuuden 

lisääntyessä on todennäköisimmin ollut seurausta ilmavirtausten alueelle tuomasta lämpimämmästä 

ilmasta. Tarkasteltaessa Ilmatieteen laitoksen mittausasemilla esimerkiksi toisen tutkimusvuoden 

aikana tehtyjä päivittäisiä lämpötilamittauksia, voidaan huomata lämpötilojen kohoavan toukokuun 

aikana. On siis mahdollista, että tuulisuuden positiivinen vaikutus on seurausta enemmänkin 

makroilmastollisesta muutoksesta vallitsevassa säätilassa. Tuulisuuden arvon ilmentäessä 

topografiasta aiheutuvia eroja alueen potentiaalisiin tuuliolosuhteisiin, on myös mahdollista, että 

positiivisen vaikutuksen taustalla ovat alueen topografiset ominaisuudet ilmavirtausten sijasta.  

Pohjoisilla tutkimusalueilla säteilyn merkitys alueella havaittaviin lämpötiloihin jatkoi 

merkittävämpänä tekijänä vielä ensimmäisten kesäkuukausien ajan. Heinä- ja elokuun aikana 

puolestaan tuulisuuden viilentävän vaikutuksen todettiin olevan suurin lämpötiloja selittävä tekijä. 

Kesäkuukausiksi luettavien heinä- ja elokuun aikana pohjoisilla tutkimusalueilla 

keskiarvolämpötilaan vaikuttivat siis samankaltaiset olosuhteet kuin syyskuukausina. Myös 

eteläisillä tutkimusalueilla tuulisuus havaittiin merkittävämmäksi selittäväksi tekijäksi, mutta toisin 

kuin pohjoisilla alueilla, sen vaikutus lämpötiloihin oli lämpötiloja nostava. Nostava vaikutus on 

mahdollisesti johtunut ilman sekoittumisesta, jolloin pienilmastojen lämpötilat ovat tasoittuneet 

lähelle alueen yleisiä lämpötiloja. Vastaavasti esimerkiksi metsäisillä alueilla, joilla tuulen 
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aiheuttama ilman sekoittuminen on vähäisempää, latvuspeitto on laskenut alueen lämpötiloja 

johtaen tuulisten ja suojaisten alueiden välillä havaittaviin lämpötilaeroihin.  

5.2 Minimilämpötila 

Minimilämpötiloja kuvaavien mallien selittävyysasteiden todettiin seuraavan samankaltaista 

vuodenaikaista rytmiä kuin keskiarvolämpötiloja kuvaavien mallien selittävyydet. Selittävyydet 

olivat vakaimmillaan kevät ja kesäkuukausina, ja epävakaimmillaan talvikuukausien aikana. 

Minimilämpötilojen mallit selittivät pohjoisboreaalisella sekä eteläboreaalisella vyöhykkeellä 

lämpötilavaihtelua vähemmän kuin muita lämpötilamuuttujia kuvaavat mallit, mutta erot maksimi- 

ja keskiarvolämpötiloja kuvaaviin malleihin eivät olleet suuria. Kuten keskiarvolämpötilojen 

tilanteessa, myös minimilämpötilaa kuvaavat mallit saivat korkeimmat selittävyysasteet eteläisillä 

tutkimusalueilla. Mallien selittävyyksien jakautumista tarkasteltaessa voidaan todeta 

talvikuukausina, sekä pohjoisilla alueilla, jonkin tutkimuksen ulkopuolelle jätetyn 

ympäristömuuttujan, kuten esimerkiksi lumen, vaikuttavan havaittaviin minimilämpötiloihin. Tästä 

huolimatta ympäristömuuttujien avulla pystyttiin muodostamaan käsitys minimilämpötiloihin eri 

vuodenaikoina vaikuttavista tekijöistä.   

Keskiarvolämpötilojen kohdalla ympäristömuuttujien suhteelliset selittävyydet seurasivat selvää 

tutkimusalueista riippumatonta vuodenaikaista kiertoa, mutta minimilämpötilojen kohdalla 

havaittiin enemmän hajontaa niin tutkimusalueiden kuin kahden eri tutkimusvuoden välillä. 

Pohjoisimmilla tutkimusalueilla (MAL, SAA, AIL) syyskuukausien minimilämpötiloihin vaikutti 

kaikista eniten alueen rinteisyys. Rinteisyyden lisääntyminen nosti alueella havaittavia lämpötiloja, 

mahdollistaen rinteillä vallitsevien lämpötilojen olevan noin asteen korkeampia kuin vastaavalla 

tasaisella alueella. Kuten keskiarvolämpötilojen tapauksessa, myös minimilämpötilojen kohdalla 

rinteisyyden positiivinen vaikutus lämpötilaan vaikuttaisi johtuvan rinteiden suuntautumisesta, 

etelään suuntautuneiden rinteiden vastaanottaessa hiukan enemmän lyhytaaltoista säteilyä kuin 

tasaisemmat alueet. Säteilyn lisäksi rinteisyys johtaa muutoksiin ilman sekoittumisessa. Rosenberg 

(1974) mainitseekin kirjassaan, rinteiden muodon ja suuntautumisen kautta tapahtuvan ilman 

sekoittumisen johtavan havaittavien minimilämpötilojen nousemiseen, jota teoriaa myös havaitut 

tulokset tukevat.   

Rinteisyyden lisäksi myös TWI:n lämpötiloja nostava vaikutus oli suhteellisesti merkittävä myös 

pohjoisilla alueilla, mutta nousi rinteisyyttä tärkeämmäksi tekijäksi VAR ja TII tutkimusalueilla.  
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TWI:n kuvastaessa alueella havaittavia kosteusolosuhteita, voidaan sen lämpötiloja kohottavan 

vaikutuksen olettaa johtuvan veden maaperää korkeammasta ominaislämpökapasiteetista (esim. 

Vercauteren et al., 2013; Barry & Blanken, 2016). Syyskuukausina maaperässä oleva kosteus 

varastoi lämpöä, jota se pystyy luovuttamaan ilmaan ilman lämpötilan laskiessa, pitäen näin 

minimilämpötilat kuivia alueita korkeampina. VAR ja TII tutkimusalueilla havaittiin kuitenkin eri 

tutkimusvuosien välillä vaihtelua ympäristömuuttujien suhteellisessa merkityksessä, TWI:n 

vaikutuksen vaihtuessa ensimmäisenä tutkimusvuonna latvuspeiton lisääntymisen tuomaan 

vaikutukseen. Latvuspeitto oli merkittävin ympäristömuuttuja myös etelämmässä sijaitsevilla PIS, 

HYY ja KAR tutkimusalueilla. Kuten myös keskiarvolämpötilojen tapauksessa myös alueella 

havaitut minimilämpötilat nousivat latvuspeiton lisääntymisen myötä ilmentäen latvuspeiton kykyä 

vähentää yöaikaan tapahtuvaa jäähtymistä (esim. D’Odorico et al., 2013, De Frenne et al., 2019).  

Tutkimuksen tulokset ovat siis yhteneväiset esimerkiksi Greiser et al., 2018, julkaiseman artikkelin 

kanssa, minkä mukaan minimilämpötilat määräytyvät pääasiallisesti yöllisen jäähtymisen 

seurauksena. Latvuspeiton lisäksi myös tuulisuus sääteli minimilämpötilojen jakautumista alueella. 

Tuulisuuden arvon ollessa alle 1,05 nousivat alueella havaitut lämpötilat, jonka jälkeen lämpötilat 

laskivat tuulisuuden lisääntymisen myötä. Vähäisen tuulisuuden nostaessa lämpötiloja voidaan 

ilmavirran olettaa kuljettavan alueelle lämpimämpää ilmaa läheisiltä alueilta (esim. Geiger, 1965). 

Tuulisuuden voimistuessa puolestaan ilman sekoittuminen lisääntyy, johtaen esimerkiksi maasta 

ilmaan siirtyvän lämmön vaikutuksen vähentymiseen ja pienilmaston lämpötilan tasaantuvan 

lähemmäs vapaan ilman lämpötiloja (esim. Zellweger et al., 2019).  

Talvikuukausina pohjoisimmilla tutkimusalueilla suurimmat suhteelliset merkittävyydet olivat 

TWI:n positiivisella sekä tuulisuuden negatiivisella vaikutuksella, joiden vaikutus tuli näkyviin 

etelämmässä olevilla tutkimusalueilla jo syyskuukausien aikana. VAR tutkimusalueella puolestaan 

etäisyys metsänreunaan oli suhteellisesti tärkein ympäristömuuttuja, joka ilmaisi metsänreunan 

läheisyydessä lämpötilojen olevan korkeampia kuin kauempana metsänreunasta. Kuten 

keskiarvolämpötilojen tilanteessa, metsänreunan lämpötiloja nostava vaikutus on oletettavasti 

yhteydessä latvuspeiton lämpötiloja kohottavaan vaikutukseen, jonka myötä metsänreunasta mitatut 

lämpötilat voivat olla korkeampia kuin kauempana sijaitsevat alueet. TII ja PIS tutkimusalueilla 

puolestaan pohjoisten alueiden tavoin TWI nosti alueella havaittavia lämpötiloja määrittäen 

suhteellisesti eniten havaittavista minimilämpötiloista. Kahden eri tutkimusvuoden aikana 

tuloksissa oli kuitenkin havaittavissa eroavaisuutta, sillä ensimmäisenä tutkimusvuonna Pisan 

tutkimusalueella rinteisyys, sekä tiilikan alueella vesistö, olivat suhteellisesti merkittävimmät 
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selittävät tekijät. Toinen tutkimusvuosi on ollut ensimmäistä tutkimusvuotta runsaslumisempi, ja 

lumi on saapunut tutkimusalueille myöhemmin. Lumisen ajan lisäksi, tutkimusvuosien välillä on 

ollut eroavaisuutta vapaan ilman lämpötiloissa, joiden kautta eroavaisuutta tutkimusvuosien 

tuloksissa voidaan selittää. TWI:n arvon määräytymiseen vaikuttavatkin samankaltaiset tekijät kuin 

lumen jakautumiseen, eli rinteen kaarevuus, suuntautuminen, sekä suhteellinen korkeus (esim. 

Famiglietti et al., 1998). Tästä syystä on mahdollista, että TWI:n arvo heijastaakin talvikuukausien 

tutkimustuloksissa lumisuuden luomaa vaikutusta. Tällöin rinteisyys, sekä vesistö voisivat olla 

todennäköisemmät minimilämpötiloja määrittävät tekijät, jos lumen tuomat vaikutukset jätetään 

tarkastelun ulkopuolelle. Kahdella eteläisimmällä tutkimuspisteellä, eli HYY ja KAR, 

minimilämpötiloihin vaikuttivat soiden osuus, sekä latvuspeitto. HYY tutkimusalueella soiden 

osuus onkin merkittävin minimilämpötiloihin vaikuttava tekijä talvikuukausien lisäksi myös 

keväällä, sekä kesäkuukausina. Soiden osuuden noustessa laskivat alueella havaittavat 

minimilämpötilat, minkä voidaan olettaa olevan seurausta alueen kosteuden lisääntymisestä. Tällöin 

suuri osa alueelle saapuvasta energiasta kuluu ensin veden lämmittämiseen ennen pinnanläheisen 

ilman lämpenemistä (esim. Vercauteren et al., 2013).  

Kevätkuukausina pohjoisimmilla tutkimusalueilla tuuli oli talvikuukausien tavoin merkittävin 

minimilämpötiloihin vaikuttava ympäristötekijä. Etelämmässä sijaitsevilla tutkimuspisteillä 

puolestaan ympäristömuuttujien vaikutuksessa havaittiin enemmän hajontaa. VAR tutkimusalueella 

vaikuttavimmat ympäristömuuttujat olivat vesistöjen osuus, sekä rinteisyys. Rinteisillä sijainneilla 

mitatut lämpötilat olivat noin 1,5 astetta viileämpiä kuin tasaisilla alueilla. Rinteiden viileämpiä 

lämpötiloja selittävät mahdollisesti kylmän ilman valuminen, adiabaattinen jäähtyminen, sekä 

mahdollinen ilman sekoittumisen lisääntyminen tuulisuudessa tapahtuvien muutosten kautta. 

Blandford et al. (2008) huomasivatkin tutkimuksessaan minimilämpötilojen vertikaaligradienttien 

olevan voimakkaimmillaan keväällä, sekä loppukesästä, jonka kautta rinteisyyden merkitystä 

etenkin kevään malleissa voidaan selittää. Vesistöjen osuuden kasvu puolestaan nosti lämpötiloja 

loppukeväästä aikana, jolloin minimilämpötilat nousivat positiivisiksi. Tutkimusalueella kuitenkin 

sijaitsi vain muutama tutkimuspiste eri vesistöjen osuuksilla, jonka vuoksi vesistöjen osuuden 

vaikutuksesta ei voida saada täyttä varmuutta.  

Myös eteläisimmillä tutkimusalueilla (TII, PIS, KAR) ympäristömuuttujien suhteelliset 

selittävyydet vaihtelivat eri tutkimusvuosien välillä. TII tutkimusalueella merkittävin tekijä oli 

kuitenkin vesistön osuus, jonka lisääntyminen laski havaittavia lämpötiloja tutkimusvuoden mukaan 

noin 1–5 astetta. Teoriapohjan kautta vesistön lämpötiloja laskeva vaikutus on selitettävissä veden 
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korkealla ominaislämpökapasiteetilla, jonka vuoksi vesialueet lämpenevät maa-alueita hitaammin 

johtaen havaittuihin matalampiin lämpötiloihin lyhytaaltoisen säteilyn lisääntyessä. Kuten VAR 

tutkimusalueella, myöskään TII tutkimusalueella vesistöjen osuuksien mittauspisteet eivät 

kuitenkaan ole jakautuneet tasaisesti eri prosenttiluokkiin. PIS ja KAR tutkimusalueilla puolestaan 

alkukeväästä kasvillisuusmuuttujat kuten etäisyys metsänreunaan, sekä latvuspeitto olivat 

tärkeimmät minimilämpötiloihin vaikuttavat tekijät. Metsänreunan läheisyys laski alueella 

havaittuja lämpötiloja, joka on selitettävissä metsänreunan läheisyydessä vallitsevilla 

tuuliolosuhteilla. Keväällä lämpötilojen ollessa vielä kesäkuukausia viileämpiä, ilmavirtaukset 

pääsevät sekoittamaan ilmaa metsänreunan läheisyydessä enemmän kuin esimerkiksi syvemmällä 

metsässä, jossa latvuspeitto nostaa havaittuja minimilämpötiloja (esim. Heithecker & Halpern, 

2007; De Frenne et al., 2021). Loppukeväästä eteläisimmillä tutkimusalueilla suhteellisesti 

merkittävämmäksi ympäristömuuttujaksi nousivat tuulisuus, sekä rinteisyys. Toisin kuin 

talvikuukausina, loppukeväästä rinteisyys nostaa havaittuja lämpötiloja lisääntyneen lyhytaaltoisen 

säteilyn ja rinteisen suuntautumisen kautta. Kuten syyskuukausina, myös keväällä tuulisuuden 

havaittiin ensin nostavan lämpötiloja, jonka jälkeen tuulisuuden voimistuessa lämpötilat lähtivät 

laskemaan.  

Kesäkuukausina minimilämpötiloihin vaikuttavat ympäristömuuttujat jakautuivat 

keskiarvolämpötilojen tavoin pohjoisten (MAL, SAA, AIL, VAR) ja eteläisten (TII, PIS, HYY, 

KAR) tutkimusalueiden kesken. Pohjoisilla tutkimusalueilla minimilämpötiloihin vaikuttivat eniten 

tuuliolosuhteet, joiden havaittiin nostavan alueen minimilämpötiloja. Kuten keskiarvolämpötilojen 

tapauksessa tuulen positiivinen vaikutus on mahdollisesti seurausta pienilmastojen lämpötilojen 

tasaantumisesta lähemmäs alueen yleisiä lämpötiloja. Eteläisillä tutkimusalueilla puolestaan 

latvuspeitto, sekä soiden osuus olivat suhteellisesti merkittävimmät ympäristömuuttujat. Soiden 

osuus laski alueella havaittavia lämpötiloja, lyhytaaltoisen säteilyn absorboituessa tummaan 

maaperään, sekä sen sisältämään kosteuteen. Latvuspeitto puolestaan nosti alueella havaittavia 

minimilämpötiloja, oletettavasti vähentämällä yöaikaan tapahtuvaa säteilyjäähtymistä (esim. De 

Frenne et al., 2019).  

5.3 Maksimilämpötila 

Maksimilämpötiloja kuvaavat mallit olivat keskiarvoisesti tutkimusalueilla kaikista vakaimpia, sekä 

tarjosivat lämpötiloille kaikista korkeimmat selitysasteet. Mallien selittävyydet seurasivat maksimi 

ja minimilämpötilojen tavoin vuodenaikaista rytmiä selittävyyksien ollessa korkeimmillaan kevät ja 
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kesäkuukausina, ja laskiessa talvikuukausien ajaksi. Maksimilämpötiloja kuvaavien mallien 

selittävyys oli kuitenkin talvikuukausina korkeampi kuin minimilämpötiloja kuvaavien mallien. 

Tämän perusteella tutkimukseen valituilla ympäristömuuttujilla pystyttiin paremmin selittämään 

maksimilämpötiloihin kuin mininimilämpötiloihin eri vuodenaikoina vaikuttavia olosuhteita. 

Syyskuukausina maksimilämpötilaan vaikuttavat ympäristömuuttujat voidaan jakaa 

tutkimusalueiden välillä kahteen osaan, pohjoisiin tutkimusalueisiin (MAL, SAA, AIL, VAR ja TII) 

sekä eteläisiin (PIS, HYY ja KAR). Pohjoisilla alueilla maksimilämpötilojen havaittiin 

määräytyvän alkusyksystä alueen vastaanottaman säteilyn ja loppusyksystä TWI:n kautta. Alueen 

vastaanottama säteily nosti alueella havaittavia lämpötiloja, mutta maksimilämpötilojen vaihtuessa 

yleisten sääolosuhteiden kautta pakkaselle, vaihtuivat myös ympäristömuuttujien suhteelliset 

selittävyydet. Myös TWI:n arvon nousu johti havaittavien maksimilämpötilojen kasvamiseen. 

Kuten minimilämpötilojen tapauksessa, myös maksimilämpötilojen kohdalla on mahdollista, että 

TWI kuvastaa enemmän lumen jakautumista alueella, kuin itse kosteusolosuhteita. Kosteammalla 

maaperällä on kuitenkin myös korkeampi lämmönjohtavuus veden fysikaalisten ominaisuuksien 

ansiosta (MacHattie & McCormack, 1961; Lu et al., 2007). Korkea lämmönjohtavuus mahdollistaa 

lämmön varastoitumisen syvemmälle maaperään, josta maaperän on mahdollista luovuttaa lämpöä 

ilmaan ilman lämpötilojen laskiessa, joka voi myös olla TWI:n positiivisen vaikutuksen taustalla.  

Eteläisillä tutkimusalueilla puolestaan, minimilämpötilojen tavoin, kasvillisuusmuuttujat 

muodostuivat tärkeimmiksi lämpötilaa selittäviksi tekijöiksi. Minimilämpötilan kohdalla 

latvuspeiton todettiin nostavan alueella havaittuja lämpötiloja, mutta maksimilämpötilojen kohdalla 

sen vaikutus on päinvastainen, tutkimustulosten tukiessa näin myös De Frenne et al. (2019) saamia 

tuloksia. Suuremman latvuspeiton alueella havaittiin laskevan maksimilämpötiloja, vähentämällä 

maanpinnalle saapuvan lyhytaaltoisen säteilyn määrää. Greiser et al. (2018) kertoivat artikkelissaan 

säteilyn vaikutusten suuntautuvan maksimilämpötiloihin, minimilämpötilojen määräytyessä 

säteilyjäähtymisen kautta, jota teoriaa myös nämä tulokset tukevat. Eteläisillä tutkimusalueilla 

loppusyksystä säteilyn suhteellisen merkityksen havaittiin kasvavan pakkaslukemia edeltävän 

kuukauden aikana. Säteilyn suhteellisen merkityksen nousu on mahdollisesti seurausta 

kasvillisuuden tiheyden vähentymisestä, esimerkiksi lehtipuiden pudottaessa lehtensä.  

Talvikuukausina pohjoisilla tutkimusalueilla TWI, sekä tuulisuus muodostuivat merkittävimmiksi 

ympäristötekijöiksi. TWI:n vaikutus nosti syyskuukausien tavoin havaittavia lämpötiloja, mutta 

tuulisuus laski havaittavia maksimilämpötiloja. Lämpötilojen lasku oli oletettavasti seurausta tuulen 
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aiheuttamasta sekoittumisesta, jonka kautta esimerkiksi maaperästä ilmaan siirtyvä lämpö sekoittuu 

ilman ylempiin kerroksiin. Samankaltaisesti latvuspeiton suojaava vaikutus vähentyy tuulen 

päästessä sekoittamaan ilmaa, kuljettaen viileämpää ilmaa metsäkasvillisuuden joukkoon. Eteläisillä 

tutkimusalueilla ympäristömuuttujat jakautuivat PIS tutkimusalueen, sekä yhtenäisempien HYY ja 

KAR alueiden välille. PIS tutkimusalueella rinteisyys laski talvikuukausina havaittavia 

maksimilämpötiloja jopa noin neljällä asteella. Rinteisillä sijainneilla kylmän ilman valuminen, 

tuulisuuden lisääntyminen, sekä ilman vertikaaligradientti voivat yhdessä vaikuttaa havaittuun 

lämpötilojen laskemiseen. Rinteisyyden korkea suhteellinen vaikutus maksimilämpötiloihin 

talvikuukausina on myös yhteneväinen Greiser et al. (2018) saamien tulosten kanssa. Muiden 

ympäristötekijöiden merkityksen havaittiin vaihtelevan suuresti eri tutkimusvuosien, sekä eri 

kuukausien välillä, minkä vuoksi tuloksista ei voida saada varmuutta siitä, minkälaisilla alueilla 

korkeimmat maksimilämpötilat havaittiin. Kahdella eteläisimmällä tutkimusalueella puolestaan 

syyskuukausien tavoin latvuspeitto, sekä säteily olivat tärkeimmät lämpötiloja selittävät tekijät. 

HYY tutkimusalueella säteilyn todettiin olevan tärkein ympäristömuuttuja alkutalvesta, mutta 

lämpötilojen siirtyessä pakkaselle latvuspeiton lämpötiloja nostava vaikutus kohosi 

selittävyydeltään säteilyä korkeamaksi. KAR tutkimusalueella, jossa maksimilämpötilat eivät 

laskeutuneet pakkaselle ensimmäisen tutkimusvuoden aikana säteily ja latvuspeitto säilyttivät 

molemmat korkean suhteellisen selittävyyden kaikkina talvikuukausina. Toisin kuin 

syyskuukausina, talven aikana latvuspeitto nosti alueella havaittuja maksimilämpötiloja. Kuten 

minimilämpötilojen tapauksessa, oletettavasti myös maksimilämpötilojen nousu on talvikuukausina 

yhteydessä metsäympäristön kykyyn estää lämmön sekoittumista korkeammalle ilmakehään, jonka 

kautta lämpötilat metsässä säilyvät avoimia alueita korkeampina.  

Pohjoisimmilla tutkimusalueilla (MAL, SAA, AIL) ensimmäisten kevätkuukausien aikana TWI, 

sekä tuulisuus vaikuttivat vielä talvikuukausien tavoin alueella havaittuihin maksimilämpötiloihin. 

Hiukan ennen kuin maksimilämpötilat nousivat positiivisiksi säteilyn lämpötiloja nostava vaikutus 

kohosi merkittävimmäksi ympäristömuuttujaksi alueella. Samankaltainen ilmiö havaitaan myös 

VAR ja TII tutkimusalueilla säteilyn merkityksen kasvaessa kevätkuukausien aikana, mutta ero 

pohjoisiin tutkimusalueisiin syntyy alkukevään aikana. Tuulisuuden ja TWI:n vaikuttaessa 

lämpötiloihin pohjoisilla tutkimusalueilla, VAR tutkimusalueella rinteisyys, sekä soiden osuus, ja 

TII-tutkimusalueella vesistöjen osuus vaikuttivat eniten havaittuihin maksimilämpötiloihin. 

Rinteisyys laski alueella havaittuja lämpötiloja, mutta soiden osuus nosti alueen lämpötiloja. 

Vesistöjen vaikutus puolestaan oli alkukeväästä negatiivinen, laskien havaittuja 
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maksimilämpötiloja, mutta kääntyi positiiviseksi hiukan ennen säteilyn suhteellisen tärkeyden 

lisääntymistä ja lämpötilojen nousemista nollan yläpuolelle. Vaikutussuunnan muutos voi olla 

seurausta veden kyvystä absorboida itseensä lyhytaaltoista säteilyä. Alkukeväästä vesistö absorboi 

itseensä säteilyä, vähentäen ilman lämpenemiseen käytettävissä olevan energian määrää, mutta 

säteilyn lisääntyessä kevään edetessä vesistöjen lämpötilat alkavat kohoamaan, sekä mahdolliset 

jääpeitteet poistuvat, tarjoten enemmän energiaa myös ilman lämpenemiseen. Vastaavasti 

kuivemmilla alueilla saapuva säteilyenergia kuluu ensin lumen sulattamiseen, sekä maaperän 

kuivumiseen, ennen lämpötilojen kohoamista.  

Eteläisimmillä tutkimusalueilla, jossa lämpötilat nousivat postiviisiksi jo lopputalven tai 

ensimmäisen kevätkuukauden aikana, kasvillisuusmuuttujat ja alueelle saapuva säteily ovat edelleen 

suhteelliselta tärkeydeltään merkityksellisimpiä. Toisin kuin minimilämpötilojen tilanteessa, HYY 

tutkimusalueella soiden osuus nosti havaittuja maksimilämpötiloja. Soiden osuuden lisääntyminen 

kohotit lämpötiloja jopa 4 asteen verran, luoden eroavaisuutta eri tutkimuspisteiden välille. 

Lämpötiloja nostava vaikutus on mahdollisesti seurausta lyhytaaltoisen säteilyn absorboitumisesta 

ilmaan lähempänä maanpintaa alueella vallitsevan matalan kasvillisuuden vuoksi. Suoalueilla 

vallitseva turvekerros, sekä mahdolliset sammaleet ja jäkälät voivat myös eristää pinnanläheisen 

ilman maaperän viileämmistä kerroksista, jolloin säteilyn lämmittävä vaikutus on maaperän 

viilentävää vaikutusta voimakkaampaa. KAR tutkimusalueella talvikuukausien tavoin latvuspeitto, 

sekä säteily olivat myös keväällä tärkeimmät maksimilämpötilaan vaikuttavat tekijät. Latvuspeiton 

lisääntyminen laski alueella havaittuja maksimilämpötiloja, jonka voidaan teoriataustan pohjalta 

olettaa johtuvan latvuspeiton kyvystä vähentää maanpinnalle pääsevän lyhytaaltoisen säteilyn 

määrää. Näin lämpötilat metsäympäristössä eivät pääse kohoamaan yhtä voimakkaasti kuin 

avoimella alueella, jossa säteily pääsee esteettä lämmittämään pinnanläheistä ilmaa.  

Kesäkuukausina pohjoisilla tutkimusalueilla alueelle saapuva säteily vaikutti suhteellisesti eniten 

alueella havaittaviin maksimilämpötiloihin. Loppukesän aikana alueella oli kuitenkin havaittavissa 

myös tuulisuuden lämpötiloja laskevan vaikutuksen voimistuminen. Oletettavaa on, että vapaan 

ilman lämpötilojen kääntyessä laskuun viimeisinä kesäkuukausina, tuulen sekoittavan vaikutuksen 

merkitys kasvaa sen mahdollistaessa pienilmastojen lämpötilojen tasaantumisen lähemmäs vapaan 

ilman lämpötiloja. Eteläisillä tutkimusalueilla puolestaan kesäkuukausien maksimilämpötilat 

määräytyivät kevätkuukausien tavoin säteilyn nostavan, sekä latvuspeiton viilentävän vaikutuksen 

kautta.  
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5.4 Epävarmuustarkastelu 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida myös niihin liittyvät epävarmuudet. 

Epävarmuuksia voidaan havaita muun muassa tutkimukseen valittujen ympäristömuuttujien 

kohdalla. Muuttujien väliset korrelaatiot vaihtelevat valitun korrelaatiokertoimen mukaan, johon on 

muuttujien valinnassa kiinnitettävä huomiota. Muuttujista tuulisuus on usean eri ympäristötekijän 

ilmentymä, jonka suuruutta kuvataan työssä alueen topografian kautta. Tuulisuusindeksin 

laskutavan takia korkeusmuuttujia ei ole sisällytetty luotuihin malleihin. Tuulisuusmuuttuja 

kuvastaakin topografiasta aiheutuvaa tuulen potentiaalista vaikutusta lämpötiloihin. Todellisuudessa 

alueella havaittavat olosuhteet voivat kuitenkin erota matemaattisesti lasketuista arvoista. 

Tuulisuuden vaikutuksen tulkinta ei näin ollen ole täysin yksiselitteistä, sillä vaikutuksen taustalla 

voi olla yksi tai useampi taustatekijä. Tuulisuuden tavoin myös alueen eri kuukausina 

vastaanottaman säteilyn määrä on laskettu arvio kuukauden keskimmäiselle päivälle. Säteilyn 

määrän ollessa vähäistä esimerkiksi talvikuukausina, voivat yksittäiset korkeamman säteilyn arvon 

saavat mittauspisteet korostaa säteilyn painoarvoa malleissa, sekä niiden kautta saaduissa tuloksissa.  

Tutkimukseen valittiin kaksi erillistä tutkimusvuotta, jotta vuosien väliset vaihtelut 

ympäristömuuttujien suhteellisissa merkityksissä pystyttäisiin havaitsemaan. Tuloksissa huomattiin 

hajontaa eri tutkimusvuosien välillä, esimerkiksi lumen määrä tutkimusalueilla vaihteli 

tarkasteltavan vuoden mukaan. Myös tulvat tai muut poikkeavuudet tutkimusalueiden luonnossa 

voivat luoda muutoksia tutkimusvuosien välisiin tuloksiin.  
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6. Yhteenveto 

 

 

  

Kuva 25 Lämpötilamuuttujiin eri vuodenaikoina vaikuttavat suhteellisesti tärkeimmät ympäristömuuttujat. Ylimpänä on 

kuvattuna keskiarvolämpötila, keskellä minimilämpötila, ja alimpana maksimilämpötila. Ympäristömuuttujan arvon 

nousun johtaessa havaittujen lämpötilojen nousuun on muuttujan vaikutus merkitty punaisella. Sinisellä värillä 

merkittynä ympäristömuuttujan arvon noustessa havaitut lämpötilat ovat laskeneet. Ympäristömuuttuja on merkitty 

molemmilla väreillä tilanteissa, jossa sen vaikutus ei ole ollut suoraviivainen, vaan vastekäyrä on ollut 

paraabelimainen. Ympäristömuuttujien rivityksellä boreaalisten vyöhykkeiden sisällä ei ole merkitystä.  
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Tutkimukseen valituilla ympäristömuuttujilla pystyttiin selittämään niin minimi-, maksimi- kuin 

keskiarvolämpötilassakin tapahtuvia vaihteluita eri vuodenaikoina. Ympäristömuuttujat selittivät 

parhaiten kesäkuukausien lämpötiloja, mutta etenkin maksimilämpötilojen kohdalla myös 

talvikaudella ympäristömuuttujien suhteellista osuutta pystyttiin tulkitsemaan. Minimi- ja 

keskiarvolämpötilojen kohdalla tulokset osoittivat jonkin tutkimuksen ulkopuolelle jätetyn 

ympäristötekijän, kuten esimerkiksi lumen, vaikuttavan lämpötilojen määräytymiseen. 

Vuodenaikaisten erojen lisäksi mallien selittävyysasteiden todettiin vaihtelevan myös alueellisesti. 

Mallien selittävyys oli korkeimmillaan eteläisillä tutkimusalueilla vähentyen hiukan pohjoisemmille 

alueille siirryttäessä. Mallien selittävyyden lisääntyessä myös niiden vakauden todettiin parantuvan, 

jonka perusteella tulosten voitiin olettaa olevan luotettavampia eteläisillä tutkimusalueilla, sekä 

kesäkuukausien aikana.  

Mikroilmastoissa havaitut lämpötilat seurasivat suuremman mittakaavan vuodenaikaisia muutoksia, 

joka näkyi tuloksissa esimerkiksi ympäristömuuttujien suhteellisen merkityksen muuttumisena 

lämpötilan siirtyessä syyskuukausina pakkaselle tai noustessa kevään koittaessa positiiviseksi. 

Kevään alkaessa pohjoisilla tutkimusalueilla eteläisiä tutkimusalueita myöhemmin, havaittiin myös 

ympäristömuuttujien suhteellisten merkitysten muutos eri ajankohtana. Pohjoisilla tutkimusalueilla 

tärkeimmät lämpötiloja selittävät ympäristötekijät olivat pääasiallisesti topografisia muuttujia, kuten 

esimerkiksi rinteisyys, tuulisuus, sekä TWI (kuva 25). Eteläisillä tutkimusalueilla puolestaan 

kasvillisuutta kuvaavat ympäristömuuttujat kuten latvuspeitto, etäisyys metsänreunaan, sekä soiden 

osuus, olivat topografisia muuttujia merkityksellisempiä.  

Tutkimusvuosien välillä ei havaittu juurikaan eroavaisuuksia ympäristömuuttujien tärkeydessä 

keskiarvolämpötilojen kohdalla, vaan tulokset olivat samankaltaiset molempina tutkimusvuosina. 

Keskiarvolämpötilojen todettiinkin määräytyvän syksyllä latvuspeiton, vesistöjen osuuden, TWI:n 

sekä rinteisyyden lämpötiloja nostavan vaikutuksen kautta. Talvikuukausina puolestaan 

tuulisuuden, vesistöjen, sekä rinteisyyden negatiivinen vaikutus lämpötilaan määritti eniten alueella 

havaittavia lämpötiloja. Kevätkuukausina lyhytaaltoisen säteilyn lisääntyminen ja sen mukanaan 

tuoma lämpötilojen nousu havaittiin tärkeimmäksi selittäväksi tekijäksi, minkä lisäksi 

loppukeväästä sekä alkukesällä myös tuulisuuden lisääntyminen korotti havaittuja lämpötiloja. 

Loppukesällä puolestaan tuuli, TWI, sekä suurempi etäisyys metsänreunaan laskivat havaittuja 

lämpötiloja, ollen suhteellisesti säteilyn vaikutusta merkittävämpiä ympäristötekijöitä kyseisenä 

ajankohtana.  
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Minimilämpötilojen kohdalla havaittiin tutkimusvuosien välisiä eroja ympäristömuuttujien 

suhteellisissa selittävyyksissä, sekä niiden lämpötilaan luomissa vaikutuksissa. Syksyn aikana 

minimilämpötiloihin vaikuttivat kuitenkin merkittävimmin lämpötiloja kohottavat ympäristötekijät 

kuten rinteisyys, vesistöjen osuus, TWI, sekä latvuspeitto. Talven ja kevään aikana puolestaan 

minimilämpötiloja laskevat ympäristömuuttujat kuten tuulisuus, vesistöt, soiden osuus ja rinteisyys 

muovasivat tutkimusalueilla mitattuja lämpötiloja. Näiden lisäksi kuitenkin myös TWI:n, 

latvuspeiton sekä säteilyn lämpötiloja nostava vaikutus oli suhteellisesti merkittävä niin talvi- kuin 

kevätkuukausienkin aikana. Kesäkuukausina puolestaan minimilämpötilat määräytyivät tuulen, 

rinteisyyden sekä latvuspeiton positiivisen ja soiden osuuden negatiivisen vaikutuksen kautta.  

Maksimilämpötiloihin vaikuttavat ympäristömuuttujat vaihtelivat jopa kuukausittain, vaikeuttaen 

suurempien vuodenaikaisten kokonaisuuksien muodostamista. Syksyn aikana merkittävämpiä 

ympäristömuuttujia kuitenkin havaittiin olevan lyhytaaltoisen säteilyn määrä, sekä latvuspeitto ja 

etäisyys metsänreunaan, jotka molemmat laskivat alueella havaittavia lämpötiloja. Talvikuukausien, 

sekä alkukevään aikana lämpötilaan vaikuttavat ympäristömuuttujat vaihtelivat eri tutkimusvuosien 

sekä tutkimusalueiden välillä. Maksimilämpötiloihin tärkeimmän vaikutuksen kuitenkin toivat, 

alueesta riippuen, lämpötiloja nostavat säteily sekä TWI, ja lämpötiloja laskevat tuulisuus, ja 

etäisyys metsänreunaan. Näiden lisäksi rinteisyys, sekä latvuspeitto olivat talven ja kevään 

vaihtuessa suhteellisesti merkittäviä ympäristömuuttujia, niiden vaikutuksen kuitenkin muuttuessa 

tutkimusalueen sijainnin sekä vuodenajan vaihtumisen takia. Kesäkuukausina maksimilämpötilojen 

todettiin määräytyvän pääasiallisesti alueen vastaanottaman lyhytaaltoisen säteilyn kautta, mutta 

etenkin loppukesästä myös tuulen, soiden osuuden, sekä latvuspeiton lämpötiloja laskevan 

vaikutuksen suhteellinen merkitys kasvaa.  

Tutkimuksen jatkaminen pienilmastojen lämpötiloihin vaikuttavista tekijöistä on tarpeellista, jotta 

eri vuosien väliset eroavaisuudet lämpötiloihin vaikuttavissa ympäristötekijöissä ja niiden 

suhteellisissa merkittävyyksissä voitaisiin määrittää entistä tarkemmin. Tutkimuksen tuloksissa 

havaittiinkin, erityisesti minimilämpötilojen kohdalla, makroilmastollisissa lämpötiloissa 

ilmenevien vuosien välisten erojen vaikuttavan suuresti tutkimuksen tulokseen. Lisäaineisto myös 

eri boreaalisilta vyöhykkeiltä voi tarkentaa tutkimuksen tuloksia entisestään, sillä esimerkiksi 

keskiboreaalisen vyöhykkeen tulokset perustuivat vain yhdeltä tutkimusalueelta kerättyyn 

aineistoon. Kokonaisuutena kuitenkin boreaalisella vyöhykkeellä ilmeneviä lämpötilamuuttujia 

kyetään selittämään topografisten muuttujien sekä kasvillisuusmuuttujien luomien olosuhteiden 

tarkastelun kautta.  
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Kiitokset 

Suuret kiitokset ohjaajilleni Miska Luodolle ja Juha Aallolle erinomaisesta ohjauksesta. Kiitoksen 

ansaitsevat myös maisterivaiheen opiskelija ystäväni tärkeästä tuesta tutkielman teon, sekä koko 

maisterivaiheen aikana.  

 

 

Teidän ansiostanne tikku on pysynyt pystyssä. Yeah yeah.   
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Liitteet 

Liite 1.  Ympäristömuuttujien tilastolliset tunnusluvut 

 

 

 

 

Latvuspeitto 

(%)

Säteily 

kesäkuussa  

(kJ/m²)

Säteily 

tammikuussa 

(kJ/m²) TWI

Rinteisyys 

(radiaania) Tuulen vaikutus

Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialuieden 

osuus (%)

Suoalueiden 

osuus (%)

Minimi 0 14003 0 5.99 0.010 0.9 0 0 0

Maksimi 100 28831 0 19.06 0.960 1.23 421 21 82
Vaihteluvälin pituus 100 14828 0 13.07 0.950 0.33 421 21 82

Mediaani 37 25254 0 9.12 0.243 1.02 5 0 0

Keskiarvo 43.35 24648.79 0 9.55 0.297 1.01 60.80 0.93 5.45

Keskihajonta 40.87 3116.08 0 2.65 0.216 0.07 93.98 2.89 12.50

Minimi 0 21041 0 6.71 0.007 0.92 0 0 0

Maksimi 0 28333 0 16.41 0.461 1.15 0 5 37

Vaihteluvälin pituus 0 7292 0 9.7 0.454 0.23 0 5 37

Mediaani 0 26428 0 10.42 0.147 1 0 0 0

Keskiarvo 0 25943.68 0 11.15 0.157 1.01 0 0.16 3.59

Keskihajonta 0 1640.16 0 2.17 0.115 0.05 0 0.82 8.75

Minimi 0 12897 0 5.59 0.008 0.9 0 0 0

Maksimi 96 28979 0 19.58 1.003 1.2 395 18 81

Vaihteluvälin pituus 96 16082 0 13.99 0.995 0.3 395 18 81

Mediaani 0 26198 0 9.06 0.224 1.02 0 0 0

Keskiarvo 12.66 24888.13 0.00 9.70 0.257 1.02 18.52 0.81 4.69

Keskihajonta 26.74 3490.28 0.00 2.50 0.193 0.06 64.25 3.26 14.76

Minimi 0 7960 31 5.99 0.004 0.8 0 0 0

Maksimi 95 28711 48 17.65 0.755 1.21 1192 16 100

Vaihteluvälin pituus 95 20751 17 11.66 0.751 0.41 1192 16 100

Mediaani 65 26238 47 10.14 0.097 0.98 110 0 0

Keskiarvo 53.08 24797.83 45.53 10.43 0.183 0.98 336.89 0.62 14.76

Keskihajonta 31.88 3646.91 4.00 2.43 0.206 0.10 405.97 2.66 27.36

Minimi 0 24794 427 6.19 0.004 0.98 0 0 0

Maksimi 100 28199 547 16.52 0.425 1.12 373 50 100

Vaihteluvälin pituus 100 3405 120 10.33 0.421 0.14 373 50 100

Mediaani 99 26605 460 8.44 0.035 1 60 0 47

Keskiarvo 75.60 26580.20 462.33 9.13 0.071 1.02 88.27 3.27 51.35

Keskihajonta 38.58 616.46 22.19 2.33 0.085 0.04 94.47 10.38 31.62

Minimi 0 11999 400 6.18 0.011 0.87 0 0 0

Maksimi 100 28480 661 18.29 0.745 1.25 819 42 50

Vaihteluvälin pituus 100 16481 261 12.11 0.734 0.38 819 42 50

Mediaani 95 26054 493 8.52 0.177 1.03 229 0 1

Keskiarvo 77.84 25058.88 493.60 9.01 0.242 1.04 239.06 2.33 6.13

Keskihajonta 34.23 2568.51 47.03 2.16 0.192 0.09 184.28 7.11 9.96

Minimi 0 18847 579 6.06 0.008 0.91 0 0 0

Maksimi 100 28766 1074 16.83 0.564 1.18 576 39 100

Vaihteluvälin pituus 100 9919 495 10.77 0.556 0.27 576 39 100

Mediaani 94 26875 729 8.29 0.045 0.99 83 0 36

Keskiarvo 72.96 26631.77 738.85 9.02 0.104 1.01 118.96 1.90 51.26

Keskihajonta 37.64 1570.07 93.49 2.13 0.138 0.06 134.29 6.70 36.39

Minimi 6 15718 663 5.68 0.005 0.88 5 0 0

Maksimi 100 28720 1721 14.28 0.686 1.22 444 50 31

Vaihteluvälin pituus 94 13002 1058 8.6 0.681 0.34 439 50 31

Mediaani 100 26659 926 9.06 0.154 1.03 100 1 0

Keskiarvo 91.32 25402.78 954.80 9.41 0.200 1.04 122.07 11.41 1.20

Keskihajonta 21.89 2942.77 224.79 1.97 0.176 0.09 102.83 15.71 3.91
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Liite 2. Ympäristömuuttujien väliset korrelaatiot ja niiden merkittävyydet 

P *** < 0.001, **<0.01,  *<0.05,  ns > 0,05 
 

 

 

 

 

 

 

MAL Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto ns *** *** * *** *** ***

Säteily (kesäkuu) 0.02 *** *** *** *** * ***

TWI -0.16 0.34 *** *** *** ns ***

Rinteisyys 0.02 -0.27 -0.45 *** ns *** ***

Tuulen vaikutus -0.13 -0.09 -0.43 0.55 *** *** ***

Etäisyys metsänreunaan 0.83 0.08 -0.05 -0.03 -0.18 *** ***

Vesialueiden osuus -0.22 -0.1 -0.05 -0.16 -0.23 -0.19 ***

Suoalueiden osuus 0.3 0.13 0.21 -0.45 -0.48 0.22 0.03

SAA Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto NA NA NA NA NA NA NA

Säteily (kesäkuu) NA ns *** ** NA *** ***

TWI NA 0 *** *** NA ns ***

Rinteisyys NA -0.18 -0.28 *** NA * ***

Tuulen vaikutus NA -0.07 -0.38 0.5 NA *** ***

Etäisyys metsänreunaan NA NA NA NA NA *** ***

Vesialueiden osuus NA 0.17 0.04 0.06 0.11 NA ***

Suoalueiden osuus NA 0.29 0.13 -0.51 -0.18 NA 0.12

AIL Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto *** ns ns *** *** *** *

Säteily (kesäkuu) 0.02 *** *** *** *** *** ns

TWI 0.03 0.25 *** *** *** *** ns

Rinteisyys -0.01 -0.28 -0.47 *** *** *** ***

Tuulen vaikutus -0.21 -0.1 -0.51 0.41 *** *** ***

Etäisyys metsänreunaan 0.79 0.07 0.06 -0.07 -0.28 *** ***

Vesialueiden osuus -0.07 -0.1 -0.12 -0.18 -0.27 -0.11 ***

Suoalueiden osuus 0.04 -0.05 0 -0.28 -0.41 0.14 0.14

VAR Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto ns *** *** *** *** *** ***

Säteily (kesäkuu) 0 *** *** *** *** *** ns

TWI -0.2 0.12 *** *** * ns ***

Rinteisyys 0.46 -0.25 -0.37 *** *** *** ***

Tuulen vaikutus -0.14 0.43 -0.27 -0.1 *** *** ***

Etäisyys metsänreunaan 0.58 -0.24 0.04 0.28 -0.57 *** *

Vesialueiden osuus 0.21 -0.38 0.03 0.3 -0.35 0.13 ***

Suoalueiden osuus -0.18 -0.01 0.2 -0.43 -0.47 0.05 -0.12

TII Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto *** *** *** *** *** ** ***

Säteily (kesäkuu) 0.12 *** * *** *** *** ***

TWI -0.16 -0.26 *** *** *** ns ns

Rinteisyys 0.37 0.07 -0.32 *** *** ** ***

Tuulen vaikutus 0.43 0.15 -0.4 0.31 *** *** ***

Etäisyys metsänreunaan 0.69 0.1 -0.16 0.35 0.58 * ***

Vesialueiden osuus 0.08 0.27 0.04 0.08 -0.24 -0.08 ***

Suoalueiden osuus -0.63 -0.11 0.01 -0.47 -0.59 -0.74 -0.11

PIS Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto *** ns *** *** *** ** ***

Säteily (kesäkuu) -0.31 *** *** ** *** *** ***

TWI 0.02 0.1 *** *** *** *** ns

Rinteisyys 0.27 -0.64 -0.2 *** *** *** ***

Tuulen vaikutus -0.13 -0.07 -0.46 0.26 *** *** ***

Etäisyys metsänreunaan 0.41 -0.13 -0.12 0.11 0.26 *** ***

Vesialueiden osuus 0.07 -0.21 0.26 0.11 -0.38 -0.31 ***

Suoalueiden osuus -0.23 0.49 -0.01 -0.56 -0.37 -0.17 -0.06



 

 

 

 

 

 

 

  

HYY Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto *** *** *** *** *** *** ***

Säteily (kesäkuu) 0.16 ns ns *** ns ns ***

TWI 0.17 0.05 *** *** *** *** *

Rinteisyys 0.59 0.02 -0.25 *** *** *** ***

Tuulen vaikutus 0.13 0.16 -0.31 0.48 * * ***

Etäisyys metsänreunaan 0.61 0 -0.15 0.48 0.06 ns ***

Vesialueiden osuus 0.28 -0.03 0.18 0.1 -0.06 0.03 ***

Suoalueiden osuus -0.68 -0.11 -0.06 -0.6 -0.43 -0.5 -0.15

KAR Latvuspeitto Säteily (kesäkuu) TWI Rinteisyys Tuulen vaikutus
Etäisyys 

metsänreunaan

Vesialueiden 

osuus

Suoalueiden 

osuus

Latvuspeitto ns *** *** *** ns ns *

Säteily (kesäkuu) 0.02 *** *** *** * *** **

TWI 0.16 0.55 *** *** *** *** ns

Rinteisyys 0.29 -0.44 -0.5 *** *** *** ***

Tuulen vaikutus -0.26 -0.12 -0.48 0.16 *** *** ns

Etäisyys metsänreunaan 0.03 -0.06 -0.18 -0.25 0.45 *** **

Vesialueiden osuus -0.03 -0.19 -0.15 0.38 -0.42 -0.65 ***

Suoalueiden osuus 0.06 -0.09 -0.01 -0.17 -0.09 0.05 0.07



 

 

 

 

Liite 3. Tutkimusalueilla havaitut lämpötilat tutkimusvuosien aikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite 4. GAM -mallien selittävyydet tutkimusalueilla  

 

1 Mallien selittävyydet eri lämpötilamuuttujille syyskuukausina. Ylärivillä ensimmäinen tutkimusvuosi, alarivin esittäessä toista 

tutkimusvuotta 

 

2 Mallien selittävyydet eri lämpötilamuuttujille talvikuukausina. Ylärivillä ensimmäinen tutkimusvuosi, alarivin esittäessä toista 

tutkimusvuotta 



 

 

 

 

 

3Mallien selittävyydet eri lämpötilamuuttujille kevätkuukausina. Ylärivillä ensimmäinen tutkimusvuosi, alarivin esittäessä toista 

tutkimusvuotta 

4Mallien selittävyydet eri lämpötilamuuttujille kesäkuukausina. Ylärivillä ensimmäinen tutkimusvuosi, alarivin esittäessä toista 

tutkimusvuotta 



 

 

 

 

Liite 5. Ympäristömuuttujien suhteelliset osuudet tutkimusalueilla 

Suhteelliset osuudet keskiarvolämpötiloja kuvaavissa malleissa (ylempänä ensimmäinen tutkimusvuosi ja alarivillä 

toinen tutkimusvuosi): 

 

 Suhteelliset osuudet minimilämpötiloja kuvaavissa malleissa (ylempänä ensimmäinen tutkimusvuosi ja alarivillä toinen 

tutkimusvuosi): 



 

 

 

 

Suhteelliset osuudet maksimilämpötiloja kuvaavissa malleissa (ylempänä ensimmäinen tutkimusvuosi ja alarivillä 

toinen tutkimusvuosi): 

  



 

 

 

 

Liite 6. GAM -mallien rakenne 

Esimerkki lopullisista mallirakenteista KAR-tutkimusalueelta. 

#gam malli tammikuulle 2020 

tam_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m1_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_1_2020, family="gaussian") 

tam_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m1_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_1_2020, family="gaussian") 

tam_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m1_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_1_2020, family="gaussian") 

#tammikuu 2021 

tam_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m1_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_1_2021, family="gaussian") 

tam_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m1_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_1_2021, family="gaussian") 

tam_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m1_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_1_2021, family="gaussian") 

#helmikuu 2020 

hel_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m2_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_2_2020, family="gaussian") 



 

 

 

 

hel_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m2_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_2_2020, family="gaussian") 

hel_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m2_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_2_2020, family="gaussian") 

#helmikuu 2021 

hel_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m2_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_2_2021, family="gaussian") 

hel_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m2_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_2_2021, family="gaussian") 

hel_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m2_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_2_2021, family="gaussian") 

#maaliskuu 2020 

mal_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m3_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_3_2020, family="gaussian") 

mal_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m3_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_3_2020, family="gaussian") 

mal_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m3_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_3_2020, family="gaussian") 

#maaliskuu 2021 



 

 

 

 

mal_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=4) + s(pisr_m3_10m, k=4) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_3_2021, family="gaussian") 

mal_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=4) + s(pisr_m3_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_3_2021, family="gaussian") 

mal_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m3_10m, k=4) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_3_2021, family="gaussian") 

#huhtikuu 2020 

huh_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m4_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=4) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=4) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_4_2020, family="gaussian") 

huh_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m4_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_4_2020, family="gaussian") 

huh_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m4_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_4_2020, family="gaussian") 

#huhtikuu 2021 

huh_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m4_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_4_2021, family="gaussian") 

huh_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m4_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_4_2021, family="gaussian") 

huh_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m4_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_4_2021, family="gaussian") 



 

 

 

 

#toukokuu 2020 

tou_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m5_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=4) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_5_2020, family="gaussian") 

tou_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m5_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_5_2020, family="gaussian") 

tou_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m5_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_5_2020, family="gaussian") 

#toukokuu 2021 

tou_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m5_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_5_2021, family="gaussian") 

tou_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m5_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_5_2021, family="gaussian") 

tou_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m5_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_5_2021, family="gaussian") 

#kesäkuu 2020 

kes_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m6_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_6_2020, family="gaussian") 

kes_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m6_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_6_2020, family="gaussian") 



 

 

 

 

kes_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m6_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_6_2020, family="gaussian") 

#kesäkuu 2021 

kes_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m6_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_6_2021, family="gaussian") 

kes_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m6_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_6_2021, family="gaussian") 

kes_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m6_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_6_2021, family="gaussian") 

#heinäkuu 2020 

hei_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m7_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_7_2020, family="gaussian") 

hei_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m7_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_7_2020, family="gaussian") 

hei_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m7_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_7_2020, family="gaussian") 

#heinäkuu 2021 

hei_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m7_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_7_2021, family="gaussian") 



 

 

 

 

hei_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m7_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_7_2021, family="gaussian") 

hei_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m7_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_7_2021, family="gaussian") 

#Elokuu 2020 

elo_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m8_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_8_2020, family="gaussian") 

elo_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m8_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_8_2020, family="gaussian") 

elo_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m8_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_8_2020, family="gaussian") 

#elokuu 2021 

elo_mean_2021 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m8_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_8_2021, family="gaussian") 

elo_min_2021 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m8_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_8_2021, family="gaussian") 

elo_max_2021 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m8_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_8_2021, family="gaussian") 

#Syyskuu 2019 



 

 

 

 

syy_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m9_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_9_2019, family="gaussian") 

syy_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m9_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_9_2019, family="gaussian") 

syy_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m9_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_9_2019, family="gaussian") 

#Syyskuu 2020 

syy_mean_2020 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m9_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_9_2020, family="gaussian") 

syy_min_2020 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m9_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_9_2020, family="gaussian") 

syy_max_2020 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m8_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_9_2020, family="gaussian") 

#Lokakuu 2019 

lok_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m10_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_10_2019, family="gaussian") 

lok_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m10_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_10_2019, family="gaussian") 

lok_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m10_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_10_2019, family="gaussian") 



 

 

 

 

#Lokakuu 2020 

lok_mean_2020 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m10_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_10_2020, family="gaussian") 

lok_min_2020 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m10_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_10_2020, family="gaussian") 

lok_max_2020 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m10_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_10_2020, family="gaussian") 

#marraskuu 2019 

mar_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m11_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_11_2019, family="gaussian") 

mar_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m11_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_11_2019, family="gaussian") 

mar_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m11_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_11_2019, family="gaussian") 

#marraskuu 2020 

mar_mean_2020 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m11_10m, k=4) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_11_2020, family="gaussian") 

mar_min_2020 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m11_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_11_2020, family="gaussian") 



 

 

 

 

mar_max_2020 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m11_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_11_2020, family="gaussian") 

#joulukuu 2019 

jou_mean <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m12_10m, k=3) + s(wind_effect, k=3) 

+ s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ s(wetland_prop_100m, 

k=3), data=var_kar_12_2019, family="gaussian") 

jou_min <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m12_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_12_2019, family="gaussian") 

jou_max <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m12_10m, k=3) + s(wind_effect, 

k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_12_2019, family="gaussian") 

#joulukuu 2020 

jou_mean_2020 <- gam(T3_mean ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m12_10m, k=4) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_12_2020, family="gaussian") 

jou_min_2020 <- gam(T3_meanmin ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m12_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=3) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_12_2020, family="gaussian") 

jou_max_2020 <- gam(T3_meanmax ~ s(canopy_cover2m_10m, k=3) + s(pisr_m12_10m, k=3) + 

s(wind_effect, k=3) + s(twi, k=3) + s(slope, k=4) +s(dist2edge_large, k=3) +s(water_prop_100m, k=3)+ 

s(wetland_prop_100m, k=3), data=var_kar_12_2020, family="gaussian")  



 

 

 

 

Liite 7. GAM-mallien vastekäyrät 

MAL: 
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