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Tiivistelmä:  

Kasvillisuuden ja kasvien toiminnallisten ryhmien tarkastelu on olennainen osa metaanivoiden mallinnusta ja siihen 

liittyvien prosessien arviointia, koska kasvillisuus ilmentää paikallisia metanogeneesiin ja metaanin hapetukseen 

vaikuttavia abioottisia ympäristöoloja, sekä itsessään vaikuttaa metaanivoihin joko suoraan tuottamalla metaania tai 

epäsuorasti kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa kautta metanogeenien toimintaan. 

Tutkimuksessani tarkastellaan erilaisten kasvillisuustyyppien metaanivoita kasvukauden aikana Muonion Pallaksella 

pohjoisboreaalisella valuma-alueella. Tutkimus keskittyy määrittelemään toiminnallisten kasviryhmien, biomassan ja 

yhteyttävän lehtipinta-alan sekä erilaisten abioottisten ympäristötekijöiden rooleja eri kasvillisuustyyppien 

metaanivoissa. 

Metaanivoita mitattiin kammiomittausmenetelmällä 23 pisteestä kesäkuun alusta elokuun puoliväliin kahden viikon 

välein. Samoista pisteistä kerättiin kasvillisuuteen ja muihin ympäristötekijöihin liittyvää aineistoa. Aineisto jaoteltiin 

kasvillisuustyyppeihin ordinaatioanalyysin avulla, minkä jälkeen metaanivoiden ja ympäristötekijöiden suhdetta näissä 

tyypeissä mallinnettiin lineaarisen sekamuuttujamallin (LMER) ja yleistetyn additiivisen mallin (GAM) avulla.  

Karkeassa jaotteluanalyysissä kasvillisuustyyppejä määritettiin neljä, jotka olivat kuivimmasta kosteimpaan kangas, 

korpi, räme ja neva. Märimmällä kasvillisuustyypillä havaittiin korkeimmat metaaniemissiot (ka 5959 µg/m²/h) ja 

suurin voiden vaihtelu (s 5285 µg/m²/h). Suomaiset kasvillisuustyypit toimivat metaanin lähteinä ja vaikutus voimistui 

kohti kasvukauden kliimaksia. Kuivin kasvillisuustyyppi toimi nettona metaanin nieluna, vaihtelu oli pientä (s 117 

µg/m²/h) ja vuot hyvin vähäisiä (ka -107 µg/m²/h) edellisiin verrattuna. 

Abioottisten tekijöiden rooli metaanivoiden määrittäjänä oli suurin kuivemmissa kasvillisuustyypeissä. Toiminnallisia 

ryhmiä korostuneempi metaanivoiden bioottinen säätelijä oli kasvillisuuden kokonaisbiomassa. Abioottisten tekijöiden 

suhteellinen rooli pieneni ja toiminnallisten kasviryhmien rooli kasvoi märemmissä kasvillisuustyypeissä. 

Toiminnallisista ryhmistä sara- ja heinäkasvit olivat etenkin märemmissä kasvillisuustyypeissä yhteydessä korkeampiin 

metaaniemissioihin. Metsäsammalet ja erilaiset varvut olivat yhteydessä mataliin päästöihin tai metaanin sidontaan. 

Muiden toiminnallisten ryhmien vaikutus metaanivoihin vaihteli enemmän eikä niistä voitu tehdä yhtenäisiä 

johtopäätöksiä. 

Tutkimuksen perusteella mikään ympäristömuuttuja ei yksin selitä metaanivoita kovin hyvin, vaan metaanitase on 

usean tekijän yhteinen summa sekä koko aineistoa että sen osia tarkasteltaessa. Kunkin toiminnallisen ryhmän rooli 

metaanivoiden muodostumisessa oli hyvin riippuvainen ympäröivästä laajemmasta kasvillisuustyypistä ja lajistosta. 

Tutkimusta erilaisten ympäristötekijöiden ja kasvillisuustyyppien yhteisvaikutuksesta metaanivoihin on jatkettava ja 

tarkennettava, jotta voidaan tuottaa riittävän tarkkoja arvioita laajojen alueiden metaanitaseista ja saavuttaa riittävä 

ymmärrys ympäristön- ja ilmastonmuutoksen mekanismeista. 
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Abstract: 

Environmental factors are important tools in constructing methane flux models and estimations. Among the abiotic 

factors, plants and their functional groups have been noted to have significant effect on methane fluxes for three 

reasons. First, the vegetation community compositions express their abiotic environmental factors that affect not only 

the plants, but also local methanogen and methanotroph communities. Second, the vegetation itself might produce 

methane emissions and have a direct effect on methane balance. Third, the plant functional groups and species have 

differences in their chemical and physical properties that support different methanogen communities and therefore have 

an indirect impact on methane fluxes.  

In this study, methane fluxes of different plant communities were observed during one growing season in northern 

boreal catchment area in Muonio. Study focuses to determine the link between methane fluxes and abiotic and biotic 

environmental factors in different vegetation types. 

Closed chamber technique was used to measure methane and carbon dioxide fluxes from 23 plots every two weeks in 

period of June-August. Environmental data, such as moisture, temperature species composition etc. were collected from 

the plots. Vegetation types for each plot were determined via ordination analysis. Linear mixed-effects regression model 

and generalized additive model were applied and compared to observe the relationships of methane and environmental 

factors in different vegetation types. 

Dataset was divided into four vegetation types in clustering analysis: wet fen, pine bog, spruce swamp and forest. The 

greatest amount (average 5959 µg/m²/h) and biggest range (standard deviation 5285 µg/m²/h) of methane emissions 

were observed on wettest fen-like study sites. Peatland types in general acted as net methane sources. The driest, forest-

like vegetation type acted as a net methane sink. The amount (average -107 µg/m²/h) and range (standard deviation 

117 µg/m²/h) of methane fluxes were very moderate in comparison to peatland types. These effects intensified towards 

the climax of growing season. 

The most significant environmental factors were mostly abiotic on driest study sites and the whole plant biomass was 

more significant biotic methane flux regulating factor than plant functional groups. On wetter study sites, the role of 

abiotic factors decreased, and plant functional group increased. Graminoids were linked to bigger methane emissions 

especially on wetter study sites. Forest mosses and different shrub types seemed to have a link with lower methane 

emissions or methane absorption. The effect of other plant functional groups on methane fluxes varied more, and their 

role remains unclear.  

None of the environmental factors could estimate the methane flux alone, and the methane budget seems to be a sum of 

multiple variables in each vegetation type. The role of plant functional groups varied in different vegetation types and 

was dependent on surrounding vegetation. More research is needed to get better tools to estimate methane balance and 

to understand the underlying mechanisms in climate and environmental change. 
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TERMEJÄ 

Kasvien toiminnallinen ryhmä – Koostuu lajeista, jolla on jokseenkin samanlainen 

fysiologinen rakenne ja ekologinen rooli tietyssä ympäristössä. Toiminnallinen ryhmä ei 

ole pysyvä tai ennalta määrätty lajiryhmä, vaan se riippuu kontekstista ja jaottelun 

tarkkuus vaihtelee eri tutkimusten ja tarkoitusten välillä. 

Kasvillisuustyyppi – Laajempi ekologinen kasvien muodostama kokonaisuus. Jaottelu 

voi olla hyvin karkeaa tai hienopiirteistä kontekstista riippuen. Yleisesti pohjana 

käytetään Metsähallituksen kasvillisuuskartoituksessa käytettävää kasvillisuus- ja 

kasvupaikkaluokitusta (Toivonen & Leivo 2001) ja sen eri hierarkiatasoja, tai muuta 

vastaavaa tyypittelyä. Tässä työssä käytetään lähinnä yllä mainitun julkaisun 

ensimmäisen ja toisen hierarkiatason hyvin karkeaa tyypittelyä. 

Suot ja metsät – Metsän ja suon erottaminen toisistaan ei aivan yksioikoista ja tulkinta 

saattaa vaihdella kontekstin mukaan. Lainsäädännöllisesti kangasmaaksi luetaan 

kasvupaikat, joilla mineraalimaa on alle 30 cm syvyydellä maan pinnasta, kun taas 

turvemaaksi luetaan ne, joissa mineraalimaa on yli 30 cm syvyydellä (Valtioneuvoston 

asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 1308/2013). Valtakunnan metsien 

inventointiohjeistossa suoksi luetaan kasvupaikka, jossa kivennaismaata peittävä 

orgaaninen kerros on turvetta tai aluskasvillisuudesta enemmän kuin 75 % on 

suokasvillisuutta (Tomppo ym. 1998), mutta turvekerroksen paksuutta ei ole määritelty. 

Tässä työssä viitataan luonnontilaisiin tai lähes luonnontilaisiin ojittamattomiin metsiin 

ja soihin, jotka on eroteltu toisistaan ennen kaikkea aluskasvillisuuden perusteella 

ordinaatioanalyysin avulla (taulukko 2). 

Metaanivuo/-tase – Metaanin tuoton ja hapetuksen summa eli nettovuo. Vuon suunta 

voi olla maasta ilmakehään (positiivinen), jolloin maaperässä metanogeneesissä 

syntyvää metaania vapautuu päästöinä ilmakehään enemmän kuin sitä hapetetaan. Kun 

vuon suunta on ilmakehästä maahan (negatiivinen), maaperän bakteerit, arkeonit ja 

kasvillisuus ”sitovat” eli hapettavat ilmakehässä olevaa metaania enemmän kuin sitä 

tuotetaan, jos ylipäätään tuotantoa on.   
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1 JOHDANTO 

Ympäristönmuutoksen tutkimuksen tärkeimpiä osa-alueita on kyetä ymmärtämään 

maaekosysteemien hiilivarastojen muutoksia, sekä näihin liittyviä ilmastoa lämmittäviä 

ja viilentäviä kasvihuonekaasujen päästöjä ja nieluja, jotta voidaan tehdä luotettavia 

arvioita ympäristön ja ilmakehän välisistä vuorovaikutuksista. Soilla on merkittävä rooli 

ilmaston säätelijöinä, sillä suot ovat suurimpia luonnollisia metaanin lähteitä (Brandt 

ym. 2013). Suot ovat kuitenkin myös pitkäaikaisia orgaanisen hiilen varastoja (Gorham 

1991; Minkkinen ym. 2002; Aurela ym. 2004; Smith ym. 2004). Vastaavasti boreaaliset 

metsät pystyvät sitomaan ja varastoimaan ilmakehän metaania ja hiilidioksidia 

maaperän hapetusprosessien ja kasvien yhteytyksen avulla biomassaan ja maaperään 

(Jobbágy & Jackson 2000; Pan ym. 2011). 

Boreaalisilla soilla ekosysteemin metaanivoiden ajalliseen vaihteluun vaikuttavat 

merkittävimmin lämpötila, maaveden pinnan taso sekä maaperän kosteus (Whalen & 

Reeburgh 1996; Scheutz & Kjeldsen 2004; Godin ym. 2012; Gong ym. 2021). Karkeasti 

voidaankin yleistää, että märimmät suoympäristöt ovat metaanin lähteitä ja kuivemmat 

metsätyypit toimivat nieluina (Turetsky ym. 2014).  

Boreaalisissa metsissä, joiden pohjana on pääosin mineraalimaa eikä orgaaninen turve, 

hiilen sidonnan ja tuoton mekanismit eroavat jonkin verran suoyhteisöistä. Kuten soilla, 

myös metsissä maaperän kosteuden on huomattu olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä 

metaanivoiden arvioinnissa (Savage ym. 1997; Vainio ym. 2021). Toisaalta myös 

mineraalimaata peittävän orgaanisen kerroksen paksuuden on huomattu korreloivan 

metaanivoiden kanssa (Savage ym. 1997).  

On myös selviä viitteitä siitä, että kasvillisuuden ja kasvien toiminnallisten ryhmien 

vaikutus metaanivoihin on merkittävä (Kao-Kniffin ym. 2010). Kasvillisuus voi tuottaa 

metaania itsessään (Keppler ym. 2006; Carmichael 2014), mutta yleensä kasvillisuuden 

kemialliset ja fysiologiset erot vaikuttavat maaperän metanogeeniyhteisöjen toimintaan 

ja siten epäsuorasti metaanivoihin (Schimel 1995; Riutta ym. 2007; Kao-Kniffin ym. 

2010; Ström ym. 2012). Tiettyjen yksittäisten lajien tai lajiryhmien on jopa huomattu 
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kasvattavan paikallisten päästöjen määrää merkittävästi (Schimel 1995; Kao-Kniffin 

ym. 2010; Koelbener ym. 2010; Ström ym. 2012).  

Kasvien toiminnallisten ryhmien ja muiden yksittäisten ympäristötekijöiden yhteydestä 

metaanivoihin on julkaistu jo melko paljon tutkimuksia, mutta toiminnallisten ryhmien 

roolista erilaisissa tunnistettavissa kasvillisuustyypeissä on kuitenkin tietoa hyvin 

vähän. Tämä tutkimus keskittyy mallintamaan abioottisten ja bioottisten 

ympäristötekijöiden rooleja metaanivuon selittäjinä eri kasvillisuustyypeissä. 

Tutkimuksessani tarkastellaan erilaisten kasviyhteisöjen metaanitaseita kasvukauden 

aikana Muonion Pallaksella pohjoisboreaalisella valuma-alueella.  

 

1.1 Pohjoisten soiden ja metsien luokittelu 

Soita voidaan jaotella useisiin erilaisiin hierarkiatasoihin niiden rakenteen ja 

ekohydrologian perusteella. Suomessa suot jaotellaan niiden turpeen paksuuden 

perusteella karkeasti kahteen luokkaan, keidassoihin ja aapasoihin. Alavat aapasuot ovat 

tyypillisiä maan pohjoisosissa, kun taas etelässä keidassuot ovat yleisempiä (Väliranta 

ym. 2016). Aapasuolla turvekerros on tyypillisesti ohuempi ja maaveden pinta lähellä 

turvekerroksen pintaa tai jopa sen yläpuolella.  

Sopivissa olosuhteissa suon sukkessio johtaa aapasuon vaihettumiseen keidassuoksi, 

kun kuolleet kasvinosat, kuten sarojen ja sammalten jäänteet hajoavat vain osittain 

kylmien, kosteiden ja usein myös hapettomien olosuhteiden johdosta (Rydin ym. 1999). 

Keidassoilla on tyypillisesti paksu rahkaturvekerros ja maaperän vedenpinnan taso on 

suhteessa alhaalla turpeen pintaan nähden. Turvekerros paksunee joka vuosi, minkä 

vuoksi suo kasvaa keskeltä kohoavaksi ”keitaaksi” ja saa käytännössä kaiken vetensä ja 

ravinteensa sateen mukana (Rydin ym. 1999). Alavalle suolle taas valuu vettä ja 

ravinteita myös sen lähiympäristöstä. Tällaiset ympäristöstä vetensä ja ravinteensa 

saavat suot ovat usein nettona metaanin tuottajia (Turetsky ym. 2014).  

Aapasuot ja keidassoiden reunaosat ovat tyypillisesti minerotrofisia. Minerotrofiset suot 

voidaan jakaa ravinteisuuden mukaan vielä kolmeen alaryhmään siten, että oligotrofialla 
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viitataan niukkaravinteisuuteen, mesotrofialla keskiravinteisuuteen ja eutrofialla 

runsasravinteisuuteen (Laine ym. 2012). Vain sadeveden mukana ravinteensa saava suo 

on ombrotrofinen ja tyypillisesti tuottaa metaania vähemmän kuin ravinteikkaammat ja 

kosteammat suotyypit (Turetsky ym. 2014). Keidassoiden keskiosat ovat tyypillisesti 

ombrotrofisia. Soiden trofiatason eli ravinteisuuden mittarina käytetään 

suokasvillisuutta, sillä se indikoi hyvin ympäristön ravinteisuutta ja ravinteiden 

hyödynnettävyyttä (Laine ym. 2012). 

Ekohydrologian avulla suot voidaan jakaa karkeasti kolmeen päättyyppiin, eli korpiin, 

rämeisiin ja avosoihin. Korvet ja rämeet ovat puustoisia soita, joilla on kuivemmille 

mättäiköille sopeutunutta kasvillisuutta. Rämekasvillisuus on tyypillisesti sopeutunut 

niukkaravinteisuuteen ja valtapuuna on mänty. Korpikasvillisuus on sopeutunut 

runsaampaan ravinteisuuteen ja valtapuuna on kuusi. Avosuot ovat nimensä mukaan 

puuttomia tai hyvin harvapuisia soita, joissa vaihtelee painanne- ja välipintakasvillisuus. 

Ne voidaan vielä jakaa ravinteisuuden perusteella lettoihin ja nevoihin (Laine ym. 

2012).  

Boreaalisten metsien ominaisuudet poikkeavat suoekosysteemeistä, vaikka 

vaihettumisvyöhykkeillä voi olla sekä suon että metsän piirteitä (Laine ym. 2012). Ehkä 

leimallisin suota ja metsää erottava piirre on niiden maannos: metsissä orgaanisesta 

aineksesta muodostunut karike- ja humuskerros on suhteellisen ohut ja mineraalimaa on 

melko lähellä pintaa, kun taas soilla on vaihtelevan paksuinen turvekerros, joka alkaa 

muodostua paikoille, joissa maaveden pinnan taso on jatkuvasti melko korkealla (Rydin 

ym. 1999). Metaanin kannalta merkittävä kivennäismaiden ominaisuus on syvä 

aerobinen kerros, joka mahdollistaa turvemaata suuremman metaanin 

hapetuskapasiteetin (Lyu ym. 2018).   

Suomessa metsätyyppejä voidaan jaotella monilla tavoilla, mutta Metsähallituksen 

kasvillisuuskartoituksessa käytettävän kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokituksen 

(Toivonen & Leivo 2001) mukaan metsätyypit jaetaan toisella hierarkiatasolla 

vallitsevan puulajin ja kasvupaikan mukaan seuraavasti: mäntykankaat ja -lehdot, 

kuusikankaat ja -lehdot, havupuukankaat ja -lehdot, lehtipuukankaat ja -lehdot sekä 
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havu- ja lehtipuukankaat ja -lehdot. Seuraavan tason tyypittely perustuu enemmän 

aluskasvillisuuteen, ravinteisuuteen ja muihin ympäristön ominaisuuksiin. Jakotavasta 

riippuen tyyppejä voi olla karuimmasta ravinteisimpaan seuraavat viisi tai enemmän: 

kallio-, karukko- ja kuivakkometsät, kuivahkot metsät, tuoreet metsät, lehtomaiset 

metsät sekä varsinaiset lehdot (Kuusipalo 1996; Toivonen & Leivo 2001). Sabrekovin 

ym. (2021) tutkimuksessa vertailtiin erilaisten metsätyyppien metaanivoita Siperiassa. 

Metsätyyppi ei näyttänyt vaikuttavan metaanivoihin juurikaan. Sen sijaan Vainion ym. 

(2021) tutkimuksen mukaan mikrotopografialla ja vuodenajoilla on metsien 

metaanivoiden kannalta enemmän merkitystä.  

 

1.2 Metaanitaseeseen vaikuttavat abioottiset tekijät 

Metaani syntyy anaerobisissa olosuhteissa metaanin pelkistykseen erikoistuneiden 

arkeonien, metanogeenien, metabolian tuotteena. Metanogeenien aktiivisuuteen 

vaikuttaa pohjaveden pinnan taso, kosteus, maan lämpötila ja laatu, sekä tarjolla olevan 

kuolleen kasviaineksen määrä (Ström ym. 2003). Vanhemmissa turvekerroksissa 

metanogeneesi hidastuu, koska tuoretta, helposti hajoavaa kasvimateriaalia on 

niukemmin saatavilla (Williams & Crawford 1984; Yavitt & Seidman-Zager 2006). 

Näin ollen turpeen ylemmissä kerroksissa metanogeneesi on tehokkainta.  

Metanogeenien kanssa metaanivuon suuruuden, suunnan ja taseen määrittävät metaania 

hapettavat metanotrofit (Lyu ym. 2018). Käytännössä pinnalla havaittava metaanivuo 

on metanogeenien tuottaman ja toisaalta metanotrofien hapettaman metaanin summa. 

Metanotrofien toiminta edellyttää aerobisia olosuhteita, joten ne yleensä kykenevät 

toimimaan vain maan pintaosissa (Lyu ym. 2018). Etenkin luonnollisissa suo-

olosuhteissa maaveden pinnan taso on korkealla suhteessa turpeen pintaan (Rydin ym. 

1999), ja näin ollen metanotrofeille suotuisia olosuhteita on tarjolla vain ohuelti 

pintakerroksissa eikä niiden hapetuskapasiteetti riitä kompensoimaan alemmissa 

kerroksissa metanogeenien tuottamaa metaania. Koska näissä olosuhteissa 

metanogeenien toiminnalle edullisen hapettoman tilan suuruus on huomattavan suuri 
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verrattuna metanotrofien suosimaan hapekkaaseen tilaan, on metaanin potentiaalinen 

tuotto huomattavasti hapetusta runsaampaa ja metaania vapautuu ilmakehään. 

Maaveden pinnan tason ja metaanivoiden suhde ei ole yksiselitteinen. Maaveden pinnan 

tasolla vaikuttaa monissa vanhemmissa tutkimuksissa olevan selvä yhteys korkeampiin 

päästöihin (Torn ja Chapin 1993; Waddington ym. 1996). Se ei ole kuitenkaan kaikissa 

tutkimuksissa korreloinut selvästi päästöjen suuruuden kanssa (Godin ym. 2012). 

Esimerkiksi ympärivuotisessa pyörrekovarianssitekniikalla (Eddy covariance eli EC) 

tehdyssä mittauksessa suomalaisella Siikanevalla veden pinnan tasolla ei ollut selviä 

vaikutuksia metaanitaseeseen (Rinne ym. 2007; Rinne ym. 2018) ja Turetskyn ym. 

(2014) kokeessa kohtalainen veden pinnan taso oli kytköksissä suurimpiin päästöihin. 

Riutta ym. (2019) ehdottaakin tutkimuksessaan, että tietty veden pinnan taso toimii 

enemmänkin laukaisijana tai mahdollistajana metaanin tuotannolle, eli se määrittää 

metaanivuon suunnan, mutta ylitettyään tietyn rajapyykin muut prosessit määrittävät 

lopullisen metaanivuon suuruuden. Edellä mainitun valossa maaveden pinnan taso 

pitkälti määrittää edellytykset metaanin tuotannolle, mutta se ei kuitenkaan sellaisenaan 

ennusta lopullista metaanitasetta. 

Maaveden pinnan tason lisäksi muut abioottiset ympäristötekijät kontrolloivat 

metaanivoita. Ilman lämpötila on merkittävä metaani- ja hiilidioksidivoiden ennustaja 

kaikilla soilla (Godin ym. 2012), ja esimerkiksi Gongin ym. (2021) tutkimuksessa 

metaanipäästöjen huomattiin lämmityskokeessa lisääntyvän jopa 52 %. Samoin turpeen 

lämpötilalla näyttäisi olevan selvä yhteys päästöjen suuruuteen, mutta vain osan 

vuodesta: ennen kasvukautta ja sen alussa turpeen lämpötila korreloi voimakkaasti 

metaanipäästöjen kanssa, mutta keski- ja loppukesällä kasvillisuuden ollessa 

kliimaksivaiheessa turpeen lämpötilan yhteys voihin heikkeni (Rinne ym. 2007).  

Metaanipäästöt ovat suurimmillaan kesällä, kun lämpötila on korkeimmillaan ja kasvien 

lehtiala ja biomassa runsaimmillaan. Lumettoman ajan vuot ovat Rinteen ym. (2007) 

tutkimuksen mukaan jopa 91 % kaikista vuotuisista päästöistä. Lumen ja jään sulaminen 

myös nosti voita hetkellisesti paljonkin, mutta lopulta muodosti vain 3 % kaikista 

vuoden päästöistä. Myös hapetustoiminta on hyvin riippuvaista lämpötiloista. Scheutzin 
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ja Kjeldsenin (2004) kokeessa huomattiin hapetuksen olevan tehokkaimmillaan 30 

asteessa, vaikkakin metanotrofit kykenevät toimimaan jopa 2 asteen lämpötiloissa. 

Savagen ym. (1997) tutkimuksessa havaittiin, että kangasmailla metaanivoita pystyttiin 

ennustamaan käytännössä kahden muuttujan avulla: mineraalimaata peittävän 

orgaanisen kerroksen paksuudella, sekä 20 cm syvyydeltä mitatulla maan lämpötilalla 

siten, että ohut orgaaninen kerros ja korkeampi maan lämpötila indikoivat tehokasta 

metaanin hapetusta. Uudemmissa tutkimuksissa on kuitenkin myös havaittu, että 

nouseva lämpötila voi muuttaa normaalisti nettona hiilen nieluna toimivan boreaalisen 

metsän hiilen lähteeksi lisääntyvän respiraation vuoksi, vaikka metaanin hapetus 

tehostuisikin (Bradshaw & Warkentin 2015; Hadden & Grelle 2016). Siten korkeampi 

lämpötila ei yksiselitteisesti lisää hiilen sidontaa. 

Godin ym. (2012) mukaan myös metanogeeniyhteisön koostumus oli riippuvainen 

vuodenajasta: keväällä metanogeenilajisto oli kaikissa tutkituissa suotyypeissä 

jokseenkin erilainen, mutta loppukesällä sekä runsas- että keskiravinteisten soiden 

metanogeeniyhteisö oli keskenään samankaltainen, ravinneköyhien soiden lajiston 

erotessa huomattavasti näistä. Metanogeenien lajirunsaudella ei vaikuttanut olevan 

kasvukauden alussa keväällä juurikaan merkitystä metaanivoiden määrään, mutta 

loppukesästä runsas lajidiversiteetti korreloi voimakkaasti päästöjen suuruuden kanssa. 

Metanogeeniyhteisön rakenteesta ei voi kuitenkaan sellaisenaan ennustaa 

metaanivoiden määrää (Kao-Kniffin ym. 2010). 

 

1.3 Maaperän ja ympäristön vaikutus kasvillisuuteen ja metanogeeniyhteisöön 

Metanogeeniyhteisö on osin riippuvainen kasvillisuudesta (Kao-Kniffin ym. 2010), ja 

myös kasviyhteisöjen rakenteilla ja tietyillä putkilokasvilajeilla on todettu olevan selviä 

yhteyksiä metaanivoiden suuntaan ja suuruuteen.  

Kasviyhteisöt muotoutuvat osin paikallisen mikrotopografian mukaan (Liu ym. 2020). 

Mikrotopografialla tarkoitetaan esimerkiksi virtauskohtia tai painanteita ja kumpareita, 

joilla on niille tyypillinen lajisto. Riutan ym. (2020) mukaan jopa melko yhtenäisen 
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oloisella suoalueella mikrotopografia ja sen kasvillisuus voi vaikuttaa paljonkin 

metaanivoihin. Kohollaan olevat kumpareet ovat yleensä niukkaravinteisempia ja 

kuivempia ja niiden metaanipäästöt ovat yleensä pienemmät (Riutta ym. 2007). Sekä 

soilla että metsäisillä mineraalimailla kumpareissa merkittävä osa paikallisesta 

kasviyhteisöstä on ainavihantia varpuja ja vaatimattomia metsäsammalia, joiden 

lehtipinta-ala ja yhteytyksen tehokkuus pysyy melko samana ja metaanipäästöjen määrä 

pysyy kohtalaisen tasaisena läpi kasvukauden. Sen sijaan kosteammissa painanteissa on 

etenkin soilla vähän ainavihantia kasveja ja yleensä paljon nopeakasvuisia saroja ja 

heiniä, vaateliaampia sammallajeja tai täysin paljasta ruoppapintaa. Usein paljas alue on 

märempi ja sillä on suurimmat metaanipäästöt (Riutta ym. 2007). Myös metsämailla 

kuoppiin kerääntyvät vesi ja ravinteet antavat edellytykset vaateliaampien sara- ja 

heinälajien, sekä kesävihantien varpujen ja ruohovartisten kasvien kasvulle (Laine ym. 

2012). Vuodenaikaiset vaihtelut biomassassa ja hiilitaseessa ovat painanteissa 

suuremmat (Riutta ym. 2007). Täten mikrotopografia vaikuttaa myös metaanipäästöjen 

vuodenaikaiseen suuruuteen. 

Maaperän laatu ja happamuus määrittelevät paljon kasviyhteisön rakennetta, mutta niillä 

on myös suora vaikutus metanogeenien ja metanotrofien toimintaan ja siten myös 

kasvihuonekaasujen vaihtoon. Yen ym. (2012) laboratorio-olosuhteissa toteutetussa 

kokeessa matala pH hidasti metanogeenien toimintaa suoraan itsessään, mutta myös 

välillisesti vähensi sekä metaani- että hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää 

vaikuttamalla kasvillisuuteen ja siten metanogeeniyhteisöön. Scheutzin ja Kjeldsenin 

(2004) kokeessa huomattiin metanotrofien toiminnan olevan tehokkainta, kun maaperän 

pH arvo oli 6,5–7,5 eli lähellä neutraalia. 

Maaperän kosteus on yksi merkittävimmistä kasviyhteisöjen muotoutumiseen 

vaikuttavista tekijöistä. Samalla se määrittää kaasujen, kuten hapen ja metaanin, 

diffuusiota (Neira ym. 2015). Scheutzin ja Kjeldsenin (2004) kokeessa metanotrofien 

vaste kosteuteen vaikutti noudattavan paraabelimallia: kosteuden ollessa liian matala tai 

korkea metanotrofien hapetuskapasiteetti pieneni, mutta noin 25 prosentissa hapetus oli 

suurimmillaan. Kuitenkin on myös viitteitä siitä, että metaanin ja kosteuden suhde olisi 

ennemmin lineaarinen, jolloin matalampi maaperän suhteellinen kosteus ennustaisi 



 

12 

 

 

 

tehokkaampaa metaanin sidontaa (Korkiakoski ym. 2021).  Kosteuden on myös 

huomattu olevan merkittävin metaanin hapetukseen liittyvä abioottinen tekijä erityisesti 

metsäisillä kivennäismailla (Whalen & Reeburgh 1996; Scheutz & Kjeldsen 2004). 

Metanotrofien kannalta optimaalinen kosteus taas on riippuvainen maaperän orgaanisen 

aineksen määrästä, lämpötilasta sekä muista maaperän ominaisuuksiin liittyvistä 

fysikaalisista tekijöistä (Whalen & Reeburgh 1996).   

Kasviyhteisö ilmentää maaperän ravinnetaloutta (Laine ym. 2012). Niukkaravinteisissa 

ympäristöissä ravinteita tehokkaimmin hyödyntävät kasvit saavat kilpailuedun, jolloin 

niiden osuus lisääntyy (Koutroubas ym. 2000). Ravinteiden vaikutuksesta 

metaanivoihin soilla ja metsissä on jokseenkin ristiriitaisia tuloksia. Esimerkiksi typen 

vaikutus metaanivoihin riippuu sen muodosta: nitraattitypen (NO3
–) lisäys lisää 

metanogeenien kilpailua muiden samoja resursseja käyttävien mikrobien kanssa ja siten 

vähentää metanogeneesiä, kun taas ammoniumtypen (NH4
+) lisäys lisää metanotrofien 

ja muiden niiden kanssa samoja resursseja käyttävien mikrobien kilpailua keskenään ja 

vähentää metaanin hapetusta (Chowdhury & Dick 2013). Aertsin ja Toetin (1997) 

kokeessa metaanipäästöjen huomattiin nousevan vain vähän ja tilapäisesti 

ravinnelisäysten seurauksena, kun laboratorio-olosuhteissa saravoittoisesta suosta 

kairattua turvetta tutkittiin laboratorio-olosuhteissa. Aronsonin (2010) meta-analyysissä 

taas todettiin pienten typpilisäysten kasvattavan metaaninsidontaa kivennäismailla, kun 

taas suuremmat pitoisuudet rajoittavat metanotrofien aktiivisuutta. Ravinteiden suoran 

vaikutuksen lisäksi ravinnelisäys vaikuttaa kasviyhteisön koostumukseen ja sen kautta 

epäsuorasti metaanivoihin. Juutisen ym. (2018) pitkäaikaisessa kokeessa huomattiin, 

että etenkin pidemmällä aikavälillä ravinnelisäys lisäsi metaanipäästöjä pohjoisella 

suolla. Ilmiön pääteltiin johtuvan ennen kaikkea ravinnelisäyksen aiheuttamasta hitaasta 

lajisto- ja ekosysteemimuutoksesta.  

 

1.4 Kasvilajien ja -ryhmien rakenteellisten erojen vaikutus metaanitaseeseen 

Rahkasammalilla on monissa tutkimuksissa todettu yhteyksiä metanotrofien kanssa. 

Potentiaalisesti kaikki rahkasammallajit ylläpitävät jonkinlaista metanotforiyhteisöä, 
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eivätkä metanotrofit vaikuta olevan erityisen tarkkoja siitä, minkä rahkasammallajin 

seuralaisena ne elävät (Larmola ym. 2010). Suhdetta voisi kuvailla löyhäksi 

symbioosiksi, sillä metanotrofit hyötyvät kuolleiden rahkasammalten osien 

hajoamisessa syntyvästä metaanista samalla, kun sammalet saavat metanotrofeilta 

käyttöönsä hapetuksessa syntyvää hiiltä (Raghoebarsing ym. 2005; Kip ym. 2010). 

Rahkasammallajien välillä saattaa olla eroja siinä, millainen niiden vaikutus metaanin 

hapettumiseen on. Basilikon ym. (2004) kokeessa havaittiin esimerkiksi, että 

kangasrahkasammalen (Sphagnum capillifolium) metaanin hapetuskapasiteetti on 

hieman suurempi kuin vajorahkasammalen (Sphagnum majus). Tämän arveltiin 

johtuvan rakenteellisista eroista. Suurin hapetuskapasiteettia määrittävä tekijä kuitenkin 

oli maaveden pinnan taso (Larmola ym. 2010) ja lämpötila (Kip ym. 2010) eikä 

niinkään eri lajien ominaisuudet. 

Tuoreen ja kuivahkon boreaalisen kangasmetsän tyypillinen sammalkerros on 

yhtenäinen ja melko harvalajinen, ja tyypillisiä lajeja tällaisissa ekosysteemeissä ovat 

esimerkiksi metsäkerrossammal (Hylocomnium splendens), erilaiset kynsisammalet 

(Dicranum) ja karhunsammalet (Polytrichum ja lähisuvut) sekä erityisesti seinäsammal 

(Pleurozium schreberi) (Laine ym. 2016). Näitä ja muita erilaisten metsätyyppien 

lehtisammalia voidaan kutsua yhtenäisesti metsäsammaliksi. Sammalten suhdetta 

metaanivoihin on tutkittu melko vähän, mutta muutamissa tutkimuksissa on havaittu 

heikkoja yhteyksiä metaanipäästöjen ja metsäsammalten välillä (Minkkinen & Laine 

2006; Kanaparthi ym. 2017).  

Riutan ym. (2019) tutkimuksessa havaittiin, että matalakasvuisilla varvuilla oli hieman 

rajoittava vaikutus metaanipäästöihin. Tämä saattaa perustua metaania sitovaan 

yhteyttävään biomassaan ja maatuvan kasviaineksen ominaisuuksiin. 

Kao-Kniffinin ym. (2010) laboratoriokokeessa testatuilla ruohovartisilla kasveilla ei 

havaittu positiivista korrelaatiota metaanipäästöjen kanssa. Kuitenkin Koelbenerin ym. 

(2010) tutkimuksessa esimerkiksi kurjenjalan (Comarum palustre) ja muutamien 

muiden mesotrofisten ympäristöjen lajien huomattiin olevan yhteydessä suurempiin 
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metaanipäästöihin tuottamiensa orgaanisten happojen vuoksi, joita metanogeenit 

käyttävät substraattinaan. 

Lajiryhmistä etenkin sarakasvit on toistuvasti liitetty suurempiin metaanipäästöihin 

(Kao-Kniffin ym. 2010; Strack ym. 2017). Erilaisissa kokeissa on poistettu soilta 

tiettyjä sarakasvilajeja, tai tiettyjä ruoko- ja kaislalajeja, ja mitattu metaanivoiden 

määriä ennen ja jälkeen kasvien poiston. Kokeissa sarakasvien poistaminen alueelta 

pienensi metaanipäästöjä 30–85 % (Waddington ym. 1996), ja joidenkin ruokojen ja 

kaislojen jopa yli 85 % (Van der Nat & Middelburg 2000). Suhteessa kuivempi mutta 

sarainen suo voi olla suurempi metaanin lähde, koska se tarjoaa metanogeeneille 

kasvualustan ja metaani pääsee aerenkyymasta helposti ilmakehään joutumatta 

interaktioon metanotrofien kanssa (Riutta ym. 2007).   

Jopa yksittäisillä saralajeilla voi olla huomattava vaikutus suon alueelliseen 

hiilitaseeseen. Kao-Kniffinin ym. (2010) laboratoriotutkimuksessa saatiin suurimmat 

metaanipäästöt yksiköistä, joissa kasvoivat tietyt sara- ja kaislalajit (Carex stricta ja 

Scirpus atrovirens), mutta muut tutkitut heinät ja kaislat eivät tuottaneet yhtä paljon 

metaania. Schimelin (1995) tutkimuksessa huomattiin metaanin siirtyvän 

tehokkaammin luhtavillan (Eriophorum angustifolium) kuin vesisaran (Carex aquatilis) 

solukossa ilmakehään. Tämän oletettiin johtuvan lajien koko- ja rakenne-eroista. 

Strömin ym. kenttätutkimuksessa (2012) huomattiin että metaanipäästöt olivat 

huomattavat ruuduilla, joilla töppövilla (Eriophorum scheuchzeri) esiintyi dominoivana 

kasvilajina. Töppövilla nosti respiraatiota paikallisesti jopa 1,3-kertaiseksi. Tutkijat 

olettivat tämän perustuvan siihen, että myös maaperässä olevien metanogeenien 

hyödyntämien orgaanisten happojen määrä oli 1,7-kertainen sellaisiin ruutuihin 

verrattuna, joilla töppövillaa ei kasvanut. Koelbener ym. (2010) huomasi tiettyjen 

mesotrofisilla soilla normaalisti elävien lajien, kuten lettovillan (Eriophorum 

latifolium), tuottavat orgaanisia happoja paljon enemmän kuin eutrofisissa 

ympäristöissä viihtyvien lajien, kuten järviruo’on (Phragmites australis) tai 

ruokohelven (Phalaris arundinacea) ja siten aiheuttavan suurempia metaanipäästöjä 
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koealoilla. 

 

1.5 Kasvillisuuden ominaisuudet työkaluna metaanivoiden mallintamisessa  

Kasviyhteisöjä ja niiden ominaisuuksia voidaan käyttää hyödyksi metaanivoioiden 

arvioinnissa (Kao-Kniffin ym. 2010). Kasvien tiedetään vaikuttavan metaanivoihin 

erilaisten mekanismien kautta. Kasvien toiminnalliset ryhmät ilmentävät paikallisen 

ekosysteemin toimintoja siten, että paikalliset ympäristötekijät, kuten kosteus, 

ravinteisuus, happamuus ja valo, vaikuttavat kasvilajistoon ja toiminnallisten ryhmien 

esiintyvyyteen ja toisaalta erilaiset toiminnalliset ryhmät muokkaavat ekosysteemejä 

(Tilman ym. 1997; Lavorel & Garnier 2002). Eri kasvilajeilla ja -ryhmillä on 

ympäristönsä suhteen toisistaan eroavia vaatimuksia, jolloin tietynlainen kasviyhteisö 

voi periaatteessa muodostua vain sille sopivaan paikkaan. Koska osin samat 

ympäristötekijät vaikuttavat metaanin hapetukseen ja pelkistykseen, voidaan 

kasviyhteisöistä tehdä päätelmiä niitä ympäröivästä ekosysteemistä ja siten 

metanogeenien toiminnasta.  

Kasvit tarjoavat metanogeeneille substraatin, eli helposti hajotettavaa hiiltä. 

Kasviryhmissä on eroa siinä, kuinka syvälle turvekerrokseen niiden sisältämä hiili 

juurien kuljettamana päätyy ja millaisessa muodossa niiden orgaaninen aines on (Riutta 

ym. 2007; Koelbener ym. 2010; Ström ym. 2012). Nämä tekijät taas vaikuttavat 

paikalliseen metanogeeniyhteisöön (Ström ym. 2012).  

Kasviryhmillä ja -lajeilla on eroavaisuuksia kaasujen kuljetuksessa turpeeseen ja 

ilmakehään, mikä on metaanin hapetuksen ja pelkistyksen kannalta olennaista. Metaania 

vapautuu kasvien aerenkymaattisten rakenteiden kautta suoraan ilmakehään joutumatta 

kosketuksiin hapetusprosessien kanssa, mutta toisaalta kasvit tuottavat happea 

maaperään mikä edistää metaanin hapettumista (Schimel 1995; Van der Nat & 

Middelburg 1998; Riutta ym. 2007). Eri kasvilajien ja -lajiryhmien solutyypit ja 

rakenne-erot saattavat selittää ainakin osan metaanivoiden vaihteluista (Schimel 1995; 

Riutta ym. 2007). Kasvit voivat itsessään myös tuottaa metaania aerobisissakin 

olosuhteissa (Keppler ym. 2006; Carmichael 2014). Koska kasvillisuus vaikuttaa 
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metaanin tuottoon, varastointiin ja siirtymiseen, on niillä merkittävä rooli soiden 

metaanivoissa ja ekosysteemien toiminnassa (Ström ym. 2003; Christensen ym. 2003). 

Kasvien toiminnallisten ryhmien ja biomassan tutkiminen voikin olla hyödyllinen ja 

tehokas työkalu metaanivoiden arvioimisessa (Kao-Kniffin ym. 2010).  

Metaanivoiden arvioinnissa on käytetty jonkin verran kasvien perustuotannon 

aikaansaamaa kokonaisbiomassaa, mutta sen on huomattu sellaisenaan olevan 

riittämätön arvioiden tekemiseen etenkin turvemailla (Ström ym. 2005). Sen sijaan 

lajien ja lajiryhmien väliset erot selittävät metaanivoita paremmin kuin erimerkiksi 

kokonaisbiomassa (Schimel 1995). 

Eri kasvillisuustyyppien metaanivoita on tutkittu melko paljon. Myös lajien ja 

lajiryhmien välisistä eroista ja niiden vaikutuksista metaanivoihin on tehty tutkimusta ja 

mallinnusta (Kettunen 2003; Gray ym. 2012), mutta ymmärrys prosesseista eri 

kasvillisuustyypeissä on edelleen hyvin puutteellista. Kasvien toiminnalliset ryhmät tai 

lajit voivat vaikuttaa metaanivoihin ja saada erilaisia painoarvoja eri ympäristöissä eri 

tavoin riippuen useiden ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksista (Gray ym. 2012). 

Näiden prosessien ymmärtäminen on seuraava askel metaanivoiden mallinnuksessa ja 

suurempien kokonaisuuksien hahmottamisessa. Tutkielmassani pyrin selvittämään eri 

ympäristötekijöiden rooleja erilaisissa kasvillisuustyypeissä, jotta parempien ja 

tarkempien vuomallien tekeminen olisi mahdollista.  

 

2 TYÖN TARKOITUS JA HYPOTEESIT 

Työni tarkoituksena on vertailla metaanivuon kehitystä kasvukauden aikana erilaisissa 

metsä- ja suotyypeissä Pallaksen alueella Muoniossa, sekä vertailla erilaisten 

kasvillisuustyyppien metaanivoihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

1. Miten metaanivuot vaihtelevat eri kasvillisuustyyppien välillä ja millainen 

niiden kehitys on kasvillisuustyypeissä kasvukauden aikana? 
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2. Vaihteleeko eri ympäristötekijöiden rooli metaanivoissa eri 

kasvillisuustyypeissä? 

Aiempien tutkimusten valossa odotan tämän tutkimuksen noudattavan seuraavia 

olettamuksia, jotka vastaavat edellä mainittuihin kysymyksiin: 

1) Metaanivoiden vaihtelu ja kehitys eri kasvillisuustyypeissä kasvukaudella: 

a) Märimmällä kasvillisuustyypillä on korkeimmat metaanipäästöt ja myös suurin 

metaanipäästöjen vaihtelu.  

b) Erityisesti märät kasvillisuustyypit, eli pääosin turvemaat, toimivat nettona 

metaanin lähteinä ja metaanipäästöt kasvavat kasvukauden edetessä. 

c) Kuivemmat kasvillisuustyypit, eli pääosin kangasmaat, toimivat nettona 

metaanin nieluina. Metaanivoiden vaihtelu on pientä ja kokonaisvuomäärät 

vähäisiä verrattuna edellä mainittuihin. 

2) Ympäristötekijöiden rooli eri kasvillisuustyypeissä: 

a) Abioottisten tekijöiden rooli metaanivoiden selittäjinä on suurin kuivimmissa 

kasvillisuustyypeissä. Samoin niiden suhteellinen rooli pienenee ja 

toiminnallisten kasviryhmien rooli kasvaa, kun maaveden pinnan taso ja 

maaperän suhteellinen kosteus nousee. 

b) Kaikilla tyypeillä maaperän lämpötilan, maaveden suhteellisen korkean tason ja 

maaperän kosteuden voidaan odottaa kasvattavan metaanipäästöjä. Vaikutus ei 

kuitenkaan ole lineaarinen vaan se pysyy stabiilina tietyn pisteen saavutettuaan. 

c) Kuivissa kasvillisuustyypeissä toiminnalliset putkilokasviryhmät eivät 

todennäköisesti ole erityisen merkittäviä, vaan tärkeämpi bioottinen ennustaja on 

kasvillisuuden kokonaisbiomassa ja/tai -lehtiala, sekä yhteytystehokkuus. 

d) Toiminnallisista ryhmistä sara- ja heinäkasvit ovat yhteydessä korkeampiin 

metaanipäästöihin. Erilaiset varvut ovat yhteydessä mataliin päästöihin tai 

metaanin sidontaan. Muiden toiminnallisten ryhmien vaikutus metaanivoihin 

vaihtelee eri kasvillisuustyypeissä. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Tutkimusalue 

Tutkimusta varten määritettiin kaksi tutkimuslinjaa Muonion Pallakselle (kuva 1) 

pohjoisboreaaliselle valuma-alueelle. Linjat ja pisteet valittiin siten, että ne edustivat 

mahdollisimman kattavasti valuma-alueen olosuhteita ja kasvillisuustyyppejä.  

Lyhyempi linja sijaitsi Lompolojänkällä laaksomaisessa painanteessa, jonka lävitse 

virtaa puro. Puron leveys vaihteli vuodenaikojen mukaan siten, että keväällä lumien 

sulaessa sen leveys ja syvyys olivat suurimmillaan. Linja oli kosteampien suotyyppien 

vaihettuma, jossa oli enimmäkseen pintavesivaikutteista pitkäkortista nevaa, mutta 

myös muutamia räme- ja metsätyyppejä edustavia pisteitä. Linjan pituus oli noin puoli 

kilometriä ja mittauspisteitä oli kahdeksan. Aluetta ja sen hydrologiaa ja muita 

ominaisuuksia on kuvattu tarkemmin esimerkiksi Aurelan ym. (2009), Lohilan ym. 

(2010) ja Zhangin ym. (2020) artikkeleissa. 

Pidempi linja oli suurilta osin tuoretta kangasmetsää, mutta kattoi kuitenkin monia eri 

metsä- ja suotyyppejä kuivasta kankaasta avoimeen lyhytkorsinevaan. 

Kasvillisuustyypit vaihettuvat matalan vaaran laella sijaitsevasta aloituspisteestä 

korpimaisen rinnesoistuman kautta kohti vaaran alaosassa sijaitsevaa kosteampaa 

suoympäristöä. Linja kulki osittain Lompolojänkän suoalueen läpi. Lisäksi linjalle osui 

harju, jonka päällä oli kuivempaa kangasmetsää. Linjan kokonaispituus oli noin kaksi 

kilometriä ja siinä oli 15 pistettä. Pisteet valittiin siten, että niihin osuu erilaisia valuma-

aluetta edustavia kasvillisuustyyppejä mahdollisimman monipuolisesti. Pisteiden 

etäisyys toisistaan vaihteli melko paljon: lyhyin välimatka oli hieman yli 100 m ja pisin 

lähes 1000 m. Keskimäärin etäisyys oli kuitenkin noin 200 m. 
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Kuva 1: Maanpeiteluokittelu sekä tutkimuslinjojen sijainti valuma-alueella. Kangastyyppi on 

merkitty vihreällä ja sitä on valuma-alueesta 64 %, sinisellä merkittyä rämettä 8 %, oranssilla 

merkittyä korpea 10 %, keltaisella merkittyä nevaa 17 % ja kasvitonta pintaa 1 %. Luokittelu 

perustuu Räsäsen ym. (2020) tutkimukseen. Lompolojänkän linja näkyy lyhyempänä, oikealta 

ylhäältä vasemmalle alaviistoon suuntautuvana pistejonona. Pidempi linja alkaa kuvan oikeasta 

alanurkasta ja päättyy lähelle vasenta ylänurkkaa. 

 

3.2 Metaanivuon mittaus 

Vuomittauspisteitä oli yhteensä 23. Kullekin mittauspisteelle määritettiin kolme 

toistoruutua, jotka edustivat kunkin mittauspisteen kokonaiskasvillisuutta 

mahdollisimman hyvin. Ruutuja oli yhteensä 69. Ruutuja oli metaanimittauksen 

onnistumisen kannalta mahdollista sijoittaa vain riittävän tasaiselle alustalle, eli niitä ei 

valittu täysin satunnaisesti vaan edustavuutensa mukaan silmämääräisesti maastosta. 

Ruutujen välinen etäisyys vaihteli kahdesta metristä noin viiteen metriin. 
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Toistoruudut merkittiin maastoon tikuilla, joiden kohdalle asetettiin sekä 

metaanikammion että kasvillisuuden analysoinnissa käytetyn ympyrän keskikohta. 

Kasvillisuutta ja metaanivoita mitattiin kesäkuun alusta elokuun loppuun noin kahden 

viikon välein siten, että kasvukaudelta kertyi yhteensä seitsemän mittauskertaa. Tällä 

saatiin melko kattava otos kasvukauden alusta sen loppuvaiheille.  

Metaani- ja hiilidioksidivoiden mittaukseen käytettiin kannettavaa LI-COR LI-7810 -

analysaattoria, joka mittaa metaani- ja hiilidioksidipitoisuuden lisäksi myös syntyvää 

vesihöytyä. Kaasuvoita mitattiin kammiomittausmenetelmällä noin kahden viikon 

välein viiden minuutin ajan kerrallaan kustakin ruudusta. 

Metaania mitattiin kammiomittausmenetelmällä kahdella erilaisella metallisella valoa 

läpäisemättömällä kammiolla. Toinen oli ympyrän muotoinen ja toinen neliö. Ympyrän 

muotoisen kammion korkeus oli 30 cm ja halkaisija oli 30 cm. Neliön muotoisen 

kammion korkeus oli 20 cm ja sivun pituus oli 60 cm. Neliön muotoista 

metaanikammioita käytettiin kosteammissa kohteissa ja sitä varten asetettiin kuhunkin 

toistopisteeseen metallinen kaulus. Suolle oli myös rakennettu pitkospuut, joita pitkin 

pääsi kävelemään mittauspisteille. Näiden tarkoituksena oli vähentää hyllyvän suon 

pintaan kohdistuvaa häiriötä mittaushetkellä.  Ympyrän muotoista kammiota käytettiin 

metsäisemmillä kuivemmilla pisteillä, joilla kaulusta ei tarvittu.  

Hiilidioksidi- ja metaanivoiden suuruus ja suunta laskettiin käyttämällä seuraavaa Duc 

ym. (2013) menetelmästä sovellettua kaavaa: 

𝒙 =
𝑲𝑷𝑽

𝑹𝑻𝑨
 

Jossa x on syntyvän kaasun määrä (µmol/m²/h), K on laskettavan kaasun ajallinen 

konsentraatiomuutos eli akkumulaatio (µmol mol-1 s-1), P on ilmanpaine (atm), V on 

kammion tilavuus (ml), R on kaasuvakio 0,08206 L atm K-1 mol-1, T on kammion 

lämpötila (K) ja A on mitattavan alueen pinta-ala (m2). 

Hiilidioksidivuon suuruus kertoo maan ja kasvien respiraatiotehokkuudesta, jonka voi 

olettaa korreloivan vahvasti kasvibiomassan määrän sekä lehtialan, ja siten myös 
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yhteytystehokkuuden kanssa. Etenkin turvemaalla hiilidioksidivuo on tiiviisti 

kytköksissä maahengitykseen. Maan ja kasvien respiraatioprosesseja ei voitu kuitenkaan 

suoraan eritellä toisistaan käytettyjen menetelmien avulla. 

Aineistosta jouduttiin poistamaan kolmen yksittäisen mittauksen tiedot, koska niiden 

katsottiin olevan mittausvirheestä johtuen käyttökelvottomia. Todennäköisesti 

virheellinen mittaustulos johtui ns. metaanikuplista, jota esiintyy helposti etenkin hyvin 

märillä alueilla lämpimällä ilmalla. Poistetut mittaustulokset olivat lähes nelinkertaisesti 

suurempia kuin seuraavaksi suurimmat mitatut päästöt. 

Avosuopisteitä lukuun ottamatta toistoruutujen lähelle maahan kairattiin 0,5 m pituinen 

putki, josta mitattiin maan kosteus 10–40 cm syvyydestä kymmenen senttimetrin välein 

PR2 Profile Probe-kosteusmittarilla (Delta-T Devices Ltd, Cambridge, UK). Lisäksi 

maan kosteutta mitattiin 5 cm syvyydestä ruutujen vierestä satunnaisesta kohdasta 

WET-2 sensor-kosteusmittarilla (Delta-T Devices Ltd, Cambridge, UK). Malleja varten 

maan eri osien suhteellista kosteutta kuvaava aineisto jaettiin kahteen ryhmään aineiston 

yksinkertaistamiseksi. Kunkin mittauspisteen 5, 10 ja 20 cm syvyydestä kerätyistä 

arvoista laskettiin kullekin mittauskerralle keskiarvo, joka kuvaa maan pintaosien 

suhteellista kosteutta. Vastaavasti 30–40 cm syvyydestä kerättyjen arvojen keskiarvo 

laskettiin kuvaamaan kunkin mittauskerran maan syvempien osien kosteutta. 

Avosuolla ja puustoisella suolla maahan asennettiin rei’itetty, pohjasta tulpattu 

muoviputki, josta mitattiin mittanauhalla pohjaveden pinnan korkeus. Putkea ei voitu 

asentaa kivennäismaalla sijaitsevien ja osan turvemaalla sijaitsevien ruutujen viereen 

routaisen tai kivisen maan takia, jolloin näistä ruuduista ei saatu mitattua maaveden 

pinnan tasoa. 

Ilman lämpötila mitattiin kammiossa ja kammion ulkopuolella, ja maan lämpötila 

mitattiin 5 cm ja 10 cm syvyydessä Pt100-lämpömittarilla (Omega HH376, Omega 

Engineering Inc., CT, USA). 
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3.3 Kasvillisuus 

Kasvillisuusanalyysissä käytetyn ympyrän halkaisija oli 50 cm. Kasvillisuudesta 

määritettiin kaikki pisteistä löytyvät lajit, lajikohtaisesti keskimääräinen pituus ja sekä 

yhteyttävän että yhteyttämättömän kasvinosan prosentuaalinen peittävyys. Näiden 

parametrien avulla saatiin kullekin ruudulle lajikohtainen biomassa ja lehtipinta-ala. 

Lajit jaettiin lisäksi seitsemään toiminnalliseen ryhmään: ainavihannat puuvartiset 

varvut, kesävihannat puuvartiset varvut, sara- ja heinäkasvit, muut ruohovartiset kasvit, 

rahkasammalet, ruskosammalet eli ruskeat suosammalet sekä metsäsammalet (liite 2). 

Lisäksi kullakin mittauskerralla arvioitiin karikkeen ja paljaan maan peittävyys, sekä 

mahdollisen vesialueen syvyys ja peittävyys. 

 

3.3.1 Biomassan arviointi 

Varsinaisista mittausruuduista ei voitu kerätä biomassanäytteitä kokeen luonteen 

vuoksi, joten biomassan arviointia varten tehtiin pysyvien ruutujen lisäksi 30 

kasviruutua, joilta arvioitiin putkilokasvien lajikohtainen pituus ja peittävyys kuten 

varsinaisilta mittausruuduilta. Lajeista arvioitiin erikseen yhteyttävien kasvinosien ja 

yhteyttämättömän, kuten puumaisten osien tai vastaavan, alan peittävyys. Koko ruudun 

maanpinnan yläpuolinen kasvillisuus kerättiin ja kustakin toiminnallisesta ryhmästä 

punnittiin tuorepaino ja kuivapaino. Kuivapaino saatiin punnittua siten, että tuoreena 

punnitut kasvit laitettiin paperipusseissa 60 °C kuivuriin 24 tunniksi, jonka jälkeen ne 

punnittiin uudelleen. Näytteen kuivapaino kertoo suoraan sen biomassan. Vihreät ja 

muut osat punnittiin erikseen. 

Kaikki kuivatetut näytteet skannattiin yhteyttävän lehtipinta-alan arviointia varten. 

Lehtipinta-ala saatiin laskemalla vihreiden ja muun väristen pikselien osuudet kuvan 

kokonaispikselimäärästä käyttämällä GIMP 2.8-ohjelmaa (The GIMP Team, 

https://www.gimp.org/, katsottu viimeksi: 15.9.2019) ja kertomalla kunkin kasviryhmän 

yhteyttävien osien pikselimäärä kasvin yhteyttävien osien biomassalla. 

Kerättyjä biomassa- ja lehtialanäytteitä hyödyntämällä laskettiin ryhmäkohtaiset 

lineaariset regressioyhtälöt, joiden avulla voitiin arvioida varsinaisten koeruutujen 
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biomassa ja lehtipinta-ala kullekin toiminnalliselle ryhmälle sekä koko ruudulle 

(taulukko 1). Regressiomalleissa selittävinä muuttujina kokeiltiin kolmea eri 

vaihtoehtoa: (1) kasviryhmän prosentuaalinen peittävyys, (2) kasviryhmän 

prosentuaalinen peittävyys ja korkeus, (3) prosentuaalisen peittävyyden ja korkeuden 

tulo. Mallien toimivuutta arvioitiin keskineliövirheen neliöjuuren (RMSE, root mean 

square error) perusteella siten, että lopulliseksi malliksi valittiin alhaisimman RMSE:n 

malli. Yhtälöt tehtiin Räsäsen ym. (2020) ja Heiskasen ym. (2021) käyttämien 

menetelmien mukaan. 

Sammalryhmien biomassojen arviointia varten hyödynnettiin aiemmin Kaamasesta 

vuonna 2017 ja Sodankylän Halssiaavalta vuonna 2014 kerättyä aineistoa. Pallakselta ei 

kerätty sammalaineistoa. 

 

Taulukko 1: Pallakselta kerätyn putkilokasviaineiston avulla laskettiin toiminnallisille ryhmille 

yhtälöt biomassan ja LAI-luvun laskemista varten. Yhtälöissä bm on biomassa, c kasviryhmän 

prosentuaalinen peittävyys, h ryhmän keskimääräinen korkeus ja LAI ryhmän keskimääräinen 

lehtipinta-ala. Yhtälöt valittiin niiden keskineliövirheen neliöjuuren (RMSE) ja selitysasteen 

(R2) perusteella. Asteriskilla merkittyjen ryhmien aineisto on kerätty Kaamasesta ja 

Sodankylästä. Yhtälöt tehtiin Räsäsen ym. (2020) ja Heiskasen ym. (2021) käyttämien 

menetelmien mukaan.  

Toiminnallinen ryhmä Yhtälö RMSE  R2 n 

Ainavihannat varvut bm=1.3586+3.1990*c 26,705 0,859 30 

Kesävihannat varvut bm=1.2258+2.9927*c 39,890 0,785 23 

Ruohot bm=-2.49234+0.0876*c*h 29,951 0,559 20 

Heinät bm=7.9470+1.7321*c 19,805 0,489 24 

Rahkasammal * bm=-0.9634+4.6790*c 80,478 0,781 35 

Ruskeat suosammalet* bm=0.6969+2.0671*c 48,117 0,681 37 

Metsäsammalet* bm=-3.8996+7.5033*c 149,841 0,677 26 

Ainavihannat varvut LAI= 0.0229+0.0119*c 0,141 0,749 30 

Kesävihannat varvut LAI=-0.0468+0.0208*c 0,331 0,717 23 

Ruohot LAI=-2.193e-02+1.360e-03*c*h 0,188 0,888 20 

Heinät LAI=0.0455+0.0250*c 0,170 0,735 24 
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3.4 Aineiston analysointi 

Kasvillisuustyyppien määrän ja indikaattorilajiston määrittämiseksi tehtiin ordinaatio- ja 

ryhmittelyanalyysi, sekä määritettiin indikaattorilajit kullekin ryhmälle. Ruutujen 

kasviyhteisöt muuttuvat periaatteessa kasvukauden edetessä ja kasvien kasvaessa, mutta 

suuremman kokonaisuuden kasvillisuustyyppi pysyy melko samana. Siksi ordinaatiota 

varten kunkin ruudun koko kauden peittävyyshavainnoista laskettiin keskiarvo kullekin 

kasvilajille.  

Alkuun laskettiin Bray-Curtisin etäisyysmatriisi (Bray & Curtis 1957) hyödyntämällä 

kasvillisuusaineiston laji- ja runsaustietoja. Seuraavaksi etäisyysmatriisin pohjalta 

muodostettiin neljä ordinaatioulottuvuutta käyttämällä epämetristä moniulotteista 

skaalausta (NMDS = non-metric multidimensional scaling). Tähän käytettiin VEGAN 

(2.5–6) -pakettia (Oksanen ym. 2019). 

Kasviyhteisöjen muodostamiseksi yhdessä esiintyvien lajien ryhmittely tehtiin 

käyttämällä sumeaa k-medoidin ryhmittelyanalyysiä (fuzzy k-medoid clustering), jossa 

sumeusarvoksi valittiin 1,5 Sen tekemiseen käytettiin FCLUST (2.1.1) -pakettia 

(Serafini ym. 2019).  

Klusterointi määritteli jokaiselle ruudulle jokaisen klusterin eli kasviyhteisön 

esiintyvyyden, joka vaihtelee välillä 0–1. Jos lajisto ilmentää vain yhtä 

kasvillisuustyyppiä, saa kyseinen klusteri arvon yksi ja muut klusterit arvon nolla. 

Useimmiten tilanne ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen, vaan dominoivuus jakautuu 

tasaisemmin ja siksi virheellisen jaottelun mahdollisuus on melko suuri. Kunkin 

kasvillisuustyypin ryhmittelyn onnistumista tarkasteltiin yksinkertaisesti laskemalla 

kunkin jokaista ryhmää edustavan mittausruudun dominoivan klusterin lukujen 

keskiarvo. Keskiarvo kertoo, kuinka vahvasti vallitseva kasvillisuustyyppi dominoi 

niissä mittausruuduissa, joissa se saa suurimman esiintyvyysarvon.  

Lopuksi klustereille määritettiin indikaattorilajit käyttämällä Dufrene-Legendre-

indikaattorilajianalyysistä (Dufrêne & Legendre, 1997) sovellettua kaavaa. Tähän 

käytettiin LABDSV (2.0–1) -pakettia (Roberts 2013). Se laskee kullekin lajille 
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indikaattoriarvon klusterissa lajin suhteellisen esiintymistiheyden ja suhteellisen 

runsauden avulla. 

Metaanin suhdetta muuttujiin ja muuttujien suhdetta toisiinsa tarkasteltiin aluksi 

korrelaatiomatriisin avulla. Tässä kontekstissa korrelaatiota pidettiin vahvana, jos 

kertoimen itseisarvo oli >0.4, kohtalaisena jos se oli 0.2–0.4 ja heikkona jos se oli <0.2. 

Jos selittävien muuttujien ristikkäiskorrelaation itseisarvo oli >0.7, muuttujista metaanin 

kanssa heikoimmin korreloiva hylättiin. Korrelaatiomatriisi järjestettiin 

pääkomponenttianalyysin (Principal component analysis eli PCA) mukaan niin, että 

muutttujat, joiden välillä on voimakkaita keskinäisiä positiivisia korrelaatioita, 

ryhmitellään lähemmäs toisiaan ja heikosti tai negatiivisesti korreloivat muuttujat 

päätyvät kauemmas klusterista. Näin saadaan käsitys erilaisten muuttujien keskinäisistä 

vuorovaikutuksista annetuissa kasvillisuustyypeissä. Analyysiin käytettiin R-

ohjelmiston CORRPLOT (0.84) -pakettia (Wei & Simko 2021).  

Kaikissa toiminnallisissa putkilokasviryhmissä biomassan ja lehtialan välinen 

korrelaatio oli >0.9 ja lehtiala korreloi voimakkaammin metaanivoiden kanssa, joten 

malleihin otettiin pelkästään lehtiala mukaan. Joidenkin muuttujien välillä oli 

voimakasta ristikkäiskorrelaatiota, joten muuttujista malliin valittiin sellaiset, joilla oli 

metaanin kanssa voimakkaampi korrelaation itseisarvo.  

Mallin kannalta olennaisia muuttujia seulottiin käyttämällä takaperin askeltavaa 

eliminaatioalgoritmia (backward elimination) merkityksettömien muuttujien 

karsimiseen. Eliminaatiokriteerinä oli mallin p-arvo. Muuttujien p-arvot laskettiin 

käyttämällä Satterthwaiten F-testiä (Satterthwaite 1946). Tähän käytettiin lmerTest-

pakettia (3.1–3).  

Eri ympäristömuuttujien vaikutusta metaanivoihin eri kasvillisuustyypeissä tarkasteltiin 

korrelaatiomatriisin jälkeen lineaarisen sekamuuttujamallin (linear mixed effects 

regression model) avulla jokaisessa kasvillisuustyypissä erikseen. Tähän käytettiin R-

ohjelmiston lme4-pakettia (1.1–21). Selittäjiksi asetettiin tarkastellut 

ympäristömuuttujat, kuten lämpötila, kosteus, kasvien biomassa ja niin edelleen, ja 
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satunnaismuuttujaksi mittauspiste. Malliin käytettiin rajoitetun suurimman 

todennäköisyyden (REML = restricted maximum likelihood) menetelmää. 

Metaanivoita mallinnettiin yhteensä seitsemällä erilaisella lineaarisella sekamallilla 

edeten yleistetyimmästä mallista tarkempiin ja suppeampiin. Ensimmäinen malli 

sovitettiin koko valuma-alueen kattavalle aineistolle. Toisessa vaiheessa mallinnus 

tehtiin erikseen pisteissä, jotka olivat kasvukaudella nettona metaanin lähteitä, sekä 

pisteissä, jotka olivat metaanin nieluja eli sitoivat metaania. Kolmannessa vaiheessa 

kunkin neljän kasvillisuustyypin metaanivoita mallinnettiin erikseen. Näin saatiin 

käsitys erilaisten aineistojen soveltuvuudesta ja yleistettävyydestä metaanivoiden 

mallinnukseen. 

Malleihin käytettävien osa-aineistojen vinoutuneisuutta tarkasteltiin visuaalisesti 

histogrammin avulla. Mikäli osa-aineisto oli oikealle vinoutunut, käytettiin malleissa 

logaritmiselle asteikolle muutettuja vastemuuttujan arvoja. Koska vastemuuttuja voi 

harvoissa tapauksissa saada myös 0-arvoja, muunnokseen lisättiin pieni vakiotermi 0.1. 

Suoraa logaritmimuunnosta ei voitu käyttää vastemuuttujalle, joka voi saada sekä 

positiivisia että negatiivisia arvoja, joten siihen käytettiin seuraavaa Johnin ja Draperin 

(1980) artikkelissa kuvatusta menetelmästä mukailtua muunnosta: 

L(x) = sign(x) * log(|x| + 0.1) 

jossa L on logaritmimuunnettu vastemuuttujan arvo ja x on muuntamaton 

vastemuuttujan arvo, eli tässä tapauksessa metaanivuon suuruus.  

Muuttujien arvoasteikoissa ja hajonnoissa oli huomattavia eroja, joten tulosten 

tarkastelun helpottamiseksi arvot normalisoitiin asettamalla niiden arvot välille [0–1].  

Jokaiselle kasvillisuustyypille tehtiin myös yleistetty additiivinen malli (GAM eli 

generalized additive model) käyttämällä R-ohjelmiston mgcv-pakettia (1.8–28). GAM 

on lineaarisen sekamuuttujamallin jatkosovellutus, joka mahdollistaa epälineaarisen 

vastekäyrän sovittamisen aineistoon tasoittajalla (smoother term) määritetyn splinin 

(spline) avulla (Hastie & Tibshirani 1986). Mallin tunnetuille muuttujille 

käännöspisteiden (knots) määrä valittiin kullekin mallille sopivaksi, mikä tässä 
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yhteydessä oli kahden ja neljän välillä, ja tasoittajaksi valittiin thin plate spline -funktio, 

joka mahdollistaa muuttujien hylkäämisen mallista ilman erillistä eliminaatioprosessia. 

GAM-mallin käyttäminen on perusteltua lineaarisen mallin lisäksi tai sijaan tapauksissa, 

joissa ympäristötekijöiden suhteiden voidaan olettaa olevan jossain määrin 

epälineaarisia. Aiemman kirjallisuuden ja johdanto-osiossa määriteltyjen seikkojen 

perusteella näin voitiin olettaa olevan myös tässä tapauksessa. Mallin 

satunnaismuuttujille käännöspisteiden määrä oli sama kuin mittauspisteiden määrä ja 

kantafunktioksi valittiin ”random effects”. 

Malleja vertailtiin keskineliövirheen (RMSE) sekä selitysasteen (R²) avulla. Tähän 

käytettiin merTools-(0.5.2) ja MuMIn-(1.40.4) paketteja. Lineaarinen 

sekamuuttujamalli olettaa residuaalien eli jäännösten jakauman olevan normaali, joten 

toteutetun mallin jäännösten normaalijakautuneisuus ja jäännösvaihtelukuvaajan 

satunnaisuus tarkistettiin visuaalisesti yksinkertaisesta histogrammista mallin sopimisen 

varmistamiseksi. 
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4 TULOKSET 

4.1 Kasvillisuustyypit 

Ryhmittelyanalyysi jakoi mittauspisteiden toistoruudut niissä esiintyvän lajiston 

perusteella neljään ryhmään, jotka edustivat erilaisia kasvillisuustyyppejä (Kuva 2 ja 3).  

Analyysin perusteella todennäköisesti merkittävimmät lajistoon ja niiden jakautumiseen 

vaikuttavimmat tekijät olivat kosteus (MDS1) ja ravinteisuus (MDS2). 

 

 
Kuva 2: Sumea ryhmittelyanalyysin tuottamat neljä ryhmää MDS1- ja MDS2-akseleilla. 

Kuvassa kukin kasvillisuustyyppiä ilmentävä rypäs saa oman värinsä. Nevatyypin pisteet on 

kuvattu violetilla, korpityypin punaisella, rämetyypin vihreällä ja kangastyypin sinisellä. 
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Kuva 3: Esimerkkikuvat kasviruuduista ja kasvillisuustyypeistä. Ylhäältä vasemmalta 

alas oikealle: räme-, korpi-, kangas- ja nevatyyppien kasvillisuutta. 

 

 

Ensimmäinen ryhmä tyypiteltiin nevaksi ja indikaattorilajeja oli 8, minkä lisäksi avoin 

vesialue ja paljas maa toimivat kasvilajien lisäksi kasvillisuustyypin indikaattoreina. 

Nevatyypin ruuduissa tyypille ominaisen kasvillisuuden prosentuaalinen osuus oli 

pienin. Toinen ryhmä edusti rämemäistä soistumaa ja indikaattorilajeja oli 8. Kolmas 

ryhmä oli tyypiltään lähimpänä rehevää korpea ja indikaattorilajeja oli 5. Neljäs ryhmä 

edusti kasvillisuudeltaan lähinnä kangasmetsää ja indikaattorilajeja oli 9. Kangastyypin 

ruuduissa tyypille ominaisen kasvillisuuden prosentuaalinen osuus oli suurin (taulukko 

2). 

Alkuperäisestä ryhmittelystä poiketen kolme ruutua jaoteltiin manuaalisesti uudelleen 

kangas- ja korpityypeistä nevatyypiksi sekä yksi nevatyypin ruutu kangastyypiksi. 

Tämä oli perusteltua, sillä kyseisten ruutujen lajisto jakautui hyvin tasaisesti neljään 
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ryhmään eikä vahvimman ryppään dominanssi ollut kovin vahva (<0.3). Tyypiltään 

kolmen nevaryhmään siirretyn ruudun kasvillisuus oli kenttäolosuhteissa määritelty 

Metsähallituksen kasvillisuuskartoituksessa käytettävän kasvillisuus- ja 

kasvupaikkaluokituksen (Toivonen & Leivo 2001) ja Laineen ym. (2012) mukaan 

nevaksi tai rämeen ja nevan välimuototyypiksi, ja kohteiden vesitalous vastasi lähimmin 

nevaa. Kangastyypiksi muutettu ruutu vastasi kenttäoloissa tarkasteltuna 

kasvillisuudeltaan selvästi tuoretta kangasta. 

 

Taulukko 2: Kasvillisuustyypit indikaattorilajeineen. Taulukossa on esitetty analyysin 

perusteella valikoituneet kasvillisuustyypit sekä niiden indikaattorilajit indikaattoriarvoineen, 

kutakin tyyppiä edustavien ruutujen lukumäärä (n), sekä indikaattorilajien keskimääräinen 

esiintyvyys kunkin kasvillisuustyypin ruuduissa, eli ns. edustavuus.   

Tyyppi Indikaattorit ja sulkeissa niiden indikaattoriarvot n Edustavuus 

Neva 

Carex limosa (0.50), Sarmenthypnum sp. (0.50), Sphagnum 

lindbergii (0.50), Carex rostrata (0.31), Eriophorum vaginatum 

(0.26), Scorpidium scorpioides (0.22), Eriophorum russeoleum 

(0.16), Eriophorum angustifolium. (0.16), vesi (0.55), paljas maa 

(0.37) 

21 0.41 

Räme 

Sphagnum fuscum (0.67), carex pauciflora (0.62), Andromeda 

polifolia (0.59), Trichophorum cespitosum (0.54), Vaccinium 

oxycoccus (0.47), Mylia sp. (0.36), Drosera rotundifolia (0.36), 

Menyanthes trifoliata (0.22) 

13 0.59 

Korpi 
Rubus chamaemorus (0.41), Equisetum sylvaticum (0.34), Carex 

aquatilis (0.21), Calamagrostis sp. (0.21), Calliergon sp. (0.19) 
12 0.49 

Kangas 

Deschampsia flexuosa (0.84), Hylocomnium splendens (0.79), 

Linnea borealis (0.62), Vaccinium myrtillus (0.56), Trientalis 

europaea (0.54), Polytrichum commune (0.54), Barbilophozia 

lycopodioides (0.50), Vaccinium vitis-idaea (0.49), Pleurozium 

schreberii (0.39) 

23 0.82 

 

4.2 Metaanivoiden määrä ja kehitys eri kasvillisuustyypeissä 

Kasvillisuustyypeistä kaikki muut paitsi kangastyyppi olivat nettona metaanin tuottajia 

(taulukko 3). Räme- ja korpityypin päästöt ovat melko lähellä toisiaan, kun taas 
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nevatyypin päästöt ovat niihin verrattuna yli kymmenkertaiset.  

 

Taulukko 3: Metaanivoiden keskiarvot, mediaanit ja keskihajonnat kasvillisuustyypeittäin koko 

kasvukaudella. Havaintomäärä n kuvaa havaintojen kokonaislukumäärää kasvillisuustyypeissä, 

ja siihen on laskettu jokaisen mittauspisteen kolme toistoruutua. 

Kasvillisuustyyppi n 
Voiden mediaani 

(µg/m²/h) 

Voiden keskiarvo 

(µg/m²/h) 
Keskihajonta 

Korpi 84 125 265 425 

Kangas 168 -107 -136 117 

Neva 137 5053 5959 5285 

Räme 91 200 503 797 

 

Sekä neva- että rämetyypin metaanipäästöt nousivat kohti kasvukauden huippua, mutta 

laskivat sitten melko nopeasti (kuva 4). Korpityypin päästöt pysyivät melko samoina 

läpi kasvukauden. Kangastyyppi sitoi metaania läpi kasvukauden ja sidonta oli 

suurimmillaan kasvukauden huipulla. 

Kuva 4: Kasvillisuustyyppien metaanivoiden keskiarvot eri mittausajankohtina. Nevatyypin 
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vuot on kuvattu violetilla, rämetyypin vihreällä, kangastyypin sinisellä ja korpityypin 

punaisella.  

 

Kangastyypissä metaanivuot vaihtelivat suhteessa muihin kasvillisuustyyppeihin hyvin 

vähän kasvukaudella, ja trendi oli niihin nähden päinvastainen (kuva 5). Huipun jälkeen 

metaanin sidonta väheni. Pisteiden välistä vaihtelua oli verrattain vähän. Kunakin 

ajankohtana mitattiin metaanivoita 23 ruudusta. 

 

 
Kuva 5: Kangastyypin metaanivuot eri mittausajankohtina. Metaanin sidonta tehostui 

kasvukauden edetessä ollen suurimmillaan kasvukauden kliimaksivaiheessa ja etenkin sen 

loppupuolella (7.8.). Tämän jälkeen metaanin sidonta heikkeni jälleen. Laatikkodiagrammi 

selittää aineiston jakautumisen siten, että tummennettu keskiviiva on havaintojen arvojen 

mediaani, 50 % havaintojen hajonnasta sijoittuu laatikon raamien sisään ja loput havainnot 

minimi- ja maksimiarvoihin saakka sijoittuvat katkoviivoin osoitetulle havaintovälille. 

Aineistosta poikkeavat havainnot on merkitty ympyrällä. 

 

Korpityypin mittauspisteissä oli toisiksi suurimmat päästöt ja suurin suhteellinen 

hajonta. Pisteiden välistä absoluuttista vaihtelua oli enemmän kuin räme- ja 

kangastyypin pisteissä, mutta vähemmän kuin nevatyypissä. Vuokäyrä nousi 

kasvukauden huippua kohti melko tasaisesti, minkä jälkeen se ensin laski ja sitten nousi 

taas (kuva 6). Kunakin ajankohtana mitattiin metaanivoita 12 ruudusta. 
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Kuva 6: Korpityypin metaanivuot eri mittausajankohtina. Päästöt kasvoivat melko tasaisesti 

kohti kasvukauden kliimaksia (25.7.) jolloin myös hajonta oli suurimmillaan, minkä jälkeen ne 

laskivat jälleen.  

 

Rämetyypissä metaanivoiden mittauspisteiden välinen vaihtelu oli melko suurta etenkin 

kasvukauden huippuvaiheessa. Trendi oli samanlainen kuin nevatyypin pisteissä, eli 

huipun jälkeen päästöjen määrä laski kasvukauden loppua kohden melko nopeasti (kuva 

7). Kunakin ajankohtana mitattiin metaanivoita 13 ruudusta. 
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Kuva 7: Rämetyypin metaanivuot eri mittausajankohtina. Rämetyypin vuot sekä voiden hajonta 

olivat suurimmillaan kasvukauden kliimaksivaiheessa (25.7. ja 7.8.) ja laskivat syksyä kohden. 

 

Neljästä tarkastellusta kasvillisuustyypistä neva tuotti selvästi suurimmat 

metaanipäästöt läpi kasvukauden. Myös eri pisteiden välinen vaihtelu oli absoluuttisesti 

paljon suurempaa kuin muissa tyypeissä. Päästöjen määrä nousi hieman epätasaisesti 

heinäkuun lopulle kasvukauden kliimaksivaiheeseen, minkä jälkeen se laski (kuva 8). 

Metaanivoita mitattiin kahdestakymmenestä ruudusta, mutta viidennellä 

mittauskierroksella kolmesta ruudusta ei saatu kunnollista dataa ja niitä ei ole siksi 

huomioitu analyysissä. 
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Kuva 8: Nevatyypin metaanivuot eri mittausajankohtina. Keskimäärin pienimmät vuot mitattiin 

kasvukauden alussa (31.5.) ja suurimmat kasvukauden huippuvaiheessa heinäkuun lopulla ja 

elokuun alussa (25.7. ja 7.8.). 

 

4.3 Metaanivoita selittävät tekijät  

4.3.1 Koko aineisto 

Koko valuma-aluetta kuvaavassa analyysissä putkilokasvien biomassa, 

kokonaislehtipinta-ala, ilman lämpötila sekä rahkasammalten biomassa jätettiin mallin 

ulkopuolelle ristikorrelaatioiden vuoksi (LIITE 1a). Korrelaatiokerrointen ja askeltavan 

algoritmin perusteella eliminoitujen muuttujien jälkeen malliin jätettiin tunnetuiksi 

muuttujiksi metsäsammalten biomassa, maan syvempien osien kosteus, ainavihantien 

varpujen lehtiala, sekä satunnaismuuttujaksi mittauspiste. Vastemuuttujaksi valittiin 

logaritmimuunnettu metaanivuo vinoutuneen aineiston vuoksi. 

Jäännösvaihtelukuvaaja oli melko tasapainoinen, mutta siinä erottui selvästi kaksi 

erillistä ryvästä nollan molemmin puolin. Logaritmimuunnetussa metaanivuoaineistossa 

oli vain hyvin vähän havaintoja lähellä nollaa, mikä todennäköisesti aiheutti ryppäät. 

Jäännökset jakautuivat normaalisti. Mallin marginaalinen selitysaste (R²m) oli 0.56 ja 

kokonaisselitysaste (R²c) 0.88.  
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Metsäsammalten biomassa oli tarkastelluista muuttujista suhteellisesti merkittävin 

metaanivoiden selittäjä ja se korreloi metaaniarvojen kanssa negatiivisesti, eli 

metsäsammalten biomassan lisääntyessä metaanipäästöt pienenevät. Maan syvempien 

osien kosteus oli suhteellisesti myös merkittävä metaanivuon selittäjä ja se korreloi 

metaanin arvojen kanssa positiivisesti, eli kosteuden kasvaessa metaanipäästöt 

kasvoivat. Ainavihantien varpujen lehtiala korreloi negatiivisesti metaanin suhteen ja se 

selitti muuttujista suhteellisesti vähiten metaanivoita (taulukko 4).  

 

Taulukko 4: Metaanivoita selittävät tekijät koko aineistossa. Selittäjien kulmakerroin 

(estimaatti), kulmakertoimen keskivirhe, kulmakertoimen luottamusväli, standardoitu 

kulmakerroin ja sen luottamusväli, sekä p-arvo. Metsäsammalten biomassa (Metsäsammal) ja 

maan syvempien osien kosteus (Pohjakosteus) olivat merkitseviä selittäviä muuttujia. 

Ainavihantien varpujen lehtiala (AVV_LAI) ei ollut merkitsevä selittäjä. Muut muuttujat 

karsittiin mallista pois. 

Selittäjä Estimaatti Keskivirhe Luottamusväli 
St. 

estimaatti 

St. 

hajonta 
Pr(>|t|) 

Metsäsammal -0.0056 0.00092 
-0.0071–  

(-0.0041) 
-0.38 0.062 <0.000 

Pohjakosteus 0.091 0.015 0.065–0.12 0.3 0.048 <0.000 

AVV_LAI -5.12 2.095 -8.5 – (-1.7) -0.14 0.06 0.017 

 

GAM-mallissa kaikille tunnetuille muuttujille käännöspisteiden määräksi asetettiin 

kolme ja satunnaismuuttujalle mittauspisteiden määrää vastaava luku. Mallin 

jäännösvaihtelukuvaajassa oli havaittavissa samanlaista kahteen klusteriin jakautumista 

kuin lineaarisen mallin kuvaajassa, mutta muuten jakauma oli melko tasainen. 

Estimoidut sovitteet olivat hyvin lähellä havaittuja arvoja ja jäännösten jakauma oli 

normaali, joten mallin voidaan olettaa selittävän aineistoa kohtuullisen hyvin. Korjattu 

selitysaste (R2-adj.) oli 0.87.  

Merkitseviä selittäjiä olivat metsäsammalten biomassa sekä mittauspiste. Sarojen ja 

heinien lehtiala oli muuttujana tilastollisesti melkein merkitsevä. Metsäsammalten 

korrelaatio metaanin suhteen oli negatiivinen ja sarojen positiivinen. Maaperän 

syvempien osien kosteudella ja maan lämpötilalla oli sarojen lehtialan kanssa saman 

suuntainen vaste, mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (kuva 9). 
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Metsäsammalten biomassa oli muuttujista ainoa, jonka vaste ei ollut täysin lineaarinen. 

 

 
Kuva 9: Koko aineiston metaanivoita kuvaavan GAM-mallin vastekäyrät metsäsammalten 

biomassalle (vasen yläkulma), sara- ja heinäkasvien lehtialalle (oikea yläkulma), maan 

syvempien osien kosteudelle (vasen alakulma) ja maan lämpötilalle (oikea alakulma). 

Vastekäyrä osoittaa muuttujan suhteen metaanivuon kanssa. 

 

4.3.2 Metaanin lähteet  

Metaanin lähteitä kuvaavasta mallista karsittiin ilman lämpötila, ruohovartisten kasvien 

ja kesävihantien varpujen lehtialat sekä putkilokasvien biomassa ristikorrelaatioiden 

vuoksi (LIITE 1b). Askeltavaan algoritmiin perustuvan karsinnan jälkeen selittäviksi 

muuttujiksi metaaniarvoille valikoitui maan syvempien osien kosteus, hiilidioksidivuo, 

sekä metsäsammalten biomassa. Mittauspiste oli merkitsevä satunnaismuuttuja. 

Vastemuuttujana oli logaritmimuunnetut metaanin arvot vinoutuneen aineiston vuoksi. 

Jäännösvaihtelukuvaaja oli melko tasapainoinen, eikä siinä näkynyt merkittävää 

säännönmukaisuutta. Jäännökset jakautuivat normaalisti. Mallin marginaalinen 

selitysaste (R²m) oli 0.56 ja kokonaisselitysaste (R²c) 0.88.  
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Muuttujista suhteellisesti eniten metaanivuota selittivät maan syvempien osien kosteus 

ja metsäsammalten biomassa, sekä lähes yhtä paljon hiilidioksidin määrä. 

Hiilidioksidilla, maan syvempien osien kosteudella ja suosammalten biomassalla oli 

metaanivoiden suhteen positiivinen korrelaatio, eli niiden määrän lisääntyessä myös 

metaanipäästöt kasvavat (taulukko 5). 

 

Taulukko 5: Metaanivoita selittävät tekijät aineistossa, johon valittiin pelkät metaanin lähteet. 

Selittäjien kulmakerroin (estimaatti), kulmakertoimen keskivirhe, kulmakertoimen 

luottamusväli, standardoitu kulmakerroin ja sen luottamusväli, sekä p-arvo. Mallin kaikki 

tunnetut muuttujat hiilidioksidi (CO2), maan syvempien osien kosteus (Pohjakosteus) ja 

metsäsammalten biomassa (Metsäsammalet) olivat tilastollisesti merkitseviä selittäjiä. Muut 

muuttujat karsittiin mallista pois. 

Selittäjä Estimaatti Keskivirhe Luottamusväli 
St. 

estimaatti 

St. 

hajonta 
Pr(>|t|) 

CO2 0.00064 0.00014 
0.00039–

0.00087 
0.22 0.051 <0.000 

Pohjakosteus 0.051 0.011 0.032–0.071 0.26 0.056 <0.000 

Metsäsammal -0.0018 0.00066 
-0.0029 –  

(-0.00073) 
-0.25 0.091 0.0071 

 

GAM-mallissa tunnetuille muuttujille asetettiin käännöspisteiden määräksi kolme ja 

satunnaismuuttujalle mittauspisteiden lukumäärä. Jäännösvaihtelukuvaaja oli tasainen, 

jäännökset normaalisti jakautuneet ja estimoidut sovitteet lähellä havaittuja arvoja. 

Korjattu selitysaste (R2-adj.) oli 0.88.  

Merkitseviä selittäjiä olivat maan syvempien osien kosteus, hiilidioksidivuo, sara- ja 

heinäkasvien lehtiala sekä mittauspiste. Metsäsammalten biomassa oli melkein 

merkitsevä muuttuja. Metsäsammalten biomassalla oli metaanin suhteen negatiivinen 

korrelaatio, eli biomassan lisääntyessä metaanipäästö väheni. Kaikki muut muuttujat 

korreloivat positiivisesti metaanipäästöjen suhteen (kuva 10). Myös suosammalilla oli 

lineaarinen ja hieman positiivinen korrelaatio metaanipäästön suhteen, mutta tulos ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä. Maan syvempien osien kosteuden ja metaanipäästön 

suhde ei ollut lineaarinen, vaan metaanivuo tasaantui ja lopulta kääntyi laskuun 

kosteusprosentin ollessa yli 65 %.  
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Kuva 10: Metaanin lähteinä toimivien mittauspisteiden metaanivoita kuvaavan GAM-mallin 

vastekäyrät metsäsammalten hiilidioksidille (vasen yläkulma), maan syvempien osien 

kosteudelle (oikea yläkulma), metsäsammalten biomassalle (vasen alakulma) ja sara- ja 

heinäkasvien lehtialalla (oikea alakulma). Vastekäyrä osoittaa muuttujan suhteen metaanivuon 

kanssa. 

 

4.3.3 Metaanin nielut  

Metaanin nieluja kuvaavassa mallissa muuttujista karsittiin ristikorrelaatioiden takia 

kasvien kokonaisbiomassa, putkilokasvien biomassa, rahkasammalten biomassa, ilman 

lämpötila ja kokonaislehtipinta-ala (LIITE 1c). Algoritmiin perustuvan eliminaation 

jälkeen malliin jätettiin selittäjiksi kesävihantien varpujen sekä sarojen ja heinien 

lehtialat, hiilidioksidivuo, maan pinnan kosteus ja maan lämpötila. 

Satunnaismuuttujaksi jätettiin mittauspiste. 

Mallissa käytettiin logaritmimuunnettuja metaaniarvoja vinoutuneen datan vuoksi. 

Jäännösvaihtelukuvaajassa ei näkynyt mitään säännönmukaisuutta ja jäännökset olivat 

normaalijakautuneita. Mallin marginaalinen selitysaste (R²m) oli 0.47 ja 

kokonaisselitysaste (R²c) 0.79. 

Muuttujista suhteellisesti eniten metaanivuota selittivät maan pintaosien kosteus ja 

hiilidioksidivuo. Maan pintaosien kosteudella ja maan lämpötilalla oli metaanin suhteen 
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positiivinen korrelaatio. Muuttujista kesävihantien varpujen lehtiala, hiilidioksidivuo 

sekä maan pintaosien kosteus olivat merkitseviä metaanivuon selittäjiä. Heinien ja 

sarojen lehtiala oli muuttujana melkein merkitsevä (taulukko 6). 

 

Taulukko 6: Metaanivoita selittävät tekijät aineistossa, johon valittiin pelkät metaanin nielut. 

Selittäjien kulmakerroin (estimaatti), kulmakertoimen keskivirhe, kulmakertoimen 

luottamusväli, standardoitu kulmakerroin ja sen luottamusväli, sekä p-arvo. Mallin tunnetuista 

muuttujista kesävihantien varpujen lehtiala (KVV_LAI), hiilidioksidivuo (CO2) sekä maan 

pintaosien kosteus (Pintakosteus) olivat merkitseviä muuttujia. Sara- ja heinäkasvien lehtiala 

(Heinät_LAI) oli tilastollisesti melkein merkitsevä muuttuja. Maan lämpötila ei ollut merkitsevä 

muuttuja. Muut muuttujat valikoituivat mallista pois. 

Selittäjä Estimaatti Keskivirhe Luottamusväli 
St. 

estimaatti 

St. 

hajonta 
Pr(>|t|) 

KVV-LAI -0.94 0.31 -1.45– (-0.41) -0.16 0.052 0.0031 

Heinät_LAI -4.75 1.92 -7.87– (-1.64) -0.18 0.073 0.015 

CO2 -0.001 0.00016 
-0.0012–  

(-0.00074) 
-0.33 0.051 <0.000 

Pintakosteus 0.038 0.0045 0.03–0.045 0.45 0.054 <0.000 

Maan 

lämpötila 
0.0044 0.025 -0.036–0.045 0.008 0.045 0.86 

 

GAM-mallissa kaikille tunnetuille muuttujille käännöspisteiden määräksi asetettiin 

kolme ja satunnaismuuttujalle mittauspisteiden määrää vastaava luku. Mallin 

jäännösvaihtelukuvaajassa ei näkynyt mitään säännönmukaisuutta. Estimoidut sovitteet 

olivat hyvin lähellä havaittuja arvoja ja jäännösten jakauma oli normaali, joten mallin 

voidaan olettaa selittävän aineistoa kohtuullisen hyvin. Korjattu selitysaste (R2-adj.) oli 

0.80.  

Merkitseviä selittäjiä olivat maan pintaosien kosteus, ilman ja maan lämpötilat, 

hiilidioksidin määrä, sekä kesävihantien varpujen lehtiala. Mittauspiste oli tilastollisesti 

merkitsevä satunnaismuuttuja. Sarojen ja heinien lehtiala oli muuttujana tilastollisesti 

melkein merkitsevä. Ilman lämpötila ja maan pinnan kosteus osoittivat positiivista 

korrelaatiota metaanin määrän suhteen. Loput merkitsevät selittäjät korreloivat 

negatiivisesti metaanin kanssa. Vastekäyrät olivat enimmäkseen lähes lineaarisia, mutta 
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metaanin vaste maan lämpötilaan oli selvästi epälineaarinen (kuva 11). 

 

 

Kuva 11: Metaanin nieluina toimivien mittauspisteiden metaanivoita kuvaavan GAM-mallin 

vastekäyrät sara- ja heinäkasvien lehtialalle, kesävihantien varpujen lehtialalle, hiilidioksidille, 

ilman lämpötilalle, maan lämpötilalle ja maan pintaosien kosteudelle. Vastekäyrä osoittaa 

muuttujan suhteen metaanivuon kanssa. 

 

4.3.4 Kangas 

Kangastyypin mallissa ristikkäiskorrelaatioiden perusteella eliminoitiin rahkasammalten 

biomassa, kokonaislehtipinta-ala, ilman lämpötila, kokonaisbiomassa sekä 
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putkilokasvien biomassa (LIITE 1d). Askeltavaan algoritmiin perustuvan eliminaation 

jälkeen varsinaiseen malliin lopulta jäivät muuttujiksi maan pinnan kosteus, ilman 

lämpötila, hiilidioksidi, mittausajankohta ja kesävihantien varpujen lehtipinta-ala. 

Mittauspiste oli satunnaismuuttujana erittäin merkitsevä.  

Mallin jäännösvaihtelukuvaajassa ei ollut havaittavissa mainittavaa 

säännönmukaisuutta. Jäännökset olivat normaalisti jakautuneita. Mallin marginaalinen 

selitysaste (R²m) oli 0.52 ja kokonaisselitysaste (R²c) 0.77.  

Muuttujista kaikki paitsi kesävihantien varpujen lehtiala oli selittäjinä erittäin 

merkitseviä. Kaikkien muuttujien suhteellinen vaikutus metaanivoihin oli melko pieni. 

Maan pinnan ja syvempien osien kosteus korreloi suhteessa voimakkaimmin 

metaanipäästöjen kanssa ja hajontaa oli suhteellisen vähän. Ilman lämpötila korreloi 

myös positiivisesti metaanin kanssa, mutta melko heikosti. Tulos oli silti tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Ainavihantien varpujen lehtiala ja hiilidioksidin määrä korreloivat 

negatiivisesti metaanin kanssa, mutta ensimmäiseksi mainittu ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä (taulukko 7). 
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Taulukko 7: Metaanivoita selittävät tekijät kangastyypin pisteissä. Selittäjien kulmakerroin 

(estimaatti), kulmakertoimen keskivirhe, kulmakertoimen luottamusväli, standardoitu 

kulmakerroin ja sen luottamusväli, sekä p-arvo. Tunnetuista muuttujista maan pinnan ja 

syvempien osien kosteus (Pintakosteus ja Pohjakosteus), ilman lämpötila (C_ilma) jha 

hiilidioksidin määrä (CO2) olivat merkitseviä metaanivoiden selittäjiä. Kesävihantien varpujen 

lehtiala (KVV_LAI) ei ollut merkitsevä selittäjä. Muut muuttujat valikoituivat mallista pois. 

Selittäjä Estimaatti Keskivirhe Luottamusväli 
St. 

estimaatti 

St. 

hajonta 
Pr(>|t|) 

Pintakosteus 4.24 0.97 2.68–5.81 0.4 0.092 <0.000 

C_ilma 6.65 1.56 4.13–9.17 0.31 0.072 <0.000 

KVV_LAI -51.17 41.41 -118–15.26 -0.11 0.088 0.22 

CO2 -0.13 0.021 -0.16– (-0.092) -0.56 0.092 <0.000 

Pohjakosteus 6.98 2.02 3.66–10.24 0.39 0.11 <0.000 

 

GAM-mallissa kaikille tunnetuille muuttujille käännöspisteiden määräksi asetettiin 

kolme ja satunnaismuuttujalle mittauspisteiden määrää vastaava luku. Mallin 

jäännösvaihtelu ei ollut täysin satunnaista, vaan vaihtelua oli vähemmän, kun arvot 

lähenivät nollaa. Estimoidut sovitteet olivat melko lähellä havaittuja arvoja ja 

jäännösten jakauma oli normaali, joten mallin voidaan silti olettaa selittävän aineistoa 

kohtuullisen hyvin. Korjattu selitysaste (R2-adj.) oli 0.67 

Merkitseviä tunnettuja selittäjiä olivat maan pintaosien kosteus ja hiilidioksidivuo. 

Mittauspiste oli tilastollisesti merkitsevä satunnaismuuttuja. Metaanin vaste 

hiilidioksidimäärän nousulle oli negatiivinen ja melko lineaarinen, mutta metaanin vaste 

maan pintaosien kosteudelle oli selvästi epälineaarinen (kuva 12). 
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Kuva 12: Kangastyypin metaanivoita kuvaavan GAM-mallin vastekäyrät maan pintaosien 

kosteudelle (vasemmalla) ja hiilidioksidivuolle (oikealla). Vastekäyrä osoittaa muuttujan 

suhteen metaanivuon kanssa. 
 

4.3.5 Korpi 

Korpityypin mallista eliminoitiin ristikorrelaatioiden perusteella putkilokasvien 

biomassa, kasvien kokonaislehtipinta-ala, maan pintaosien kosteus, metsäsammalten 

biomassa, kesävihantien varpujen lehtiala, heinien ja sarojen lehtiala ja maan lämpötila 

(LIITE 1e). Askeltavaan algoritmiin perustuvan eliminaation jälkeen malliin jätettiin 

selittäviksi tunnetuiksi muuttujiksi rahkasammalten biomassa, ruskeiden suosammalten 

biomassa, kasvillisuuden kokonaisbiomassa, ainavihantien varpujen lehtiala, 

ruohovartisten kasvien lehtiala, maaveden pinnan taso, maan syvempien osien kosteus 

ja ilman lämpötila. Satunnaismuuttujaksi jätettiin mittauspiste. 

Mallissa käytettiin metaanin logaritmimuunnettuja arvoja aineiston vinoutuneisuuden 

vuoksi. Jäännökset eivät noudattaneet normaalijakaumaa ja jäännösvaihtelukuvaajassa 

oli havaittavissa jakautumista kahteen klusteriin aineiston molempiin ääripäihin. Malli 

ei siis oletettavasti selitä aineistoa kovin hyvin. Mallin marginaalinen selitysaste (R²m) 

oli 0.85 ja kokonaisselitysaste (R²c) 0.97.  

Rahkasammalten biomassa, ruskeiden suosammalten biomassa, kasvillisuuden 

kokonaisbiomassa, maaveden pinnan taso, maan syvempien osien kosteus ja ilman 

lämpötila olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä metaanivuon selittäjiä. Ainavihantien 

varpujen lehtiala ja ruohovartisten kasvien lehtiala olivat melkein merkitseviä selittäjiä. 

Kasvillisuuden kokonaisbiomassa ja maaveden pinnan taso korreloivat metaanin kanssa 
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negatiivisesti. Muut muuttujat korreloivat positiivisesti metaanin kanssa (taulukko 8). 

 

Taulukko 8: Metaanivoita selittävät tekijät korpityypin pisteissä. Selittäjien kulmakerroin 

(estimaatti), kulmakertoimen keskivirhe, kulmakertoimen luottamusväli, standardoitu 

kulmakerroin ja sen luottamusväli, sekä p-arvo. Tunnetuista muuttujista rahkasammalten 

biomassa (Rahkasammal), suosammalten biomassa (Suosammal), kasvillisuuden 

kokonaisbiomassa (Koko_bm), maaveden pinnan taso (WTL), maan syvempien osien kosteus 

(Pohjakosteus) ja ilman lämpötila (C_ilma) olivat merkitseviä metaanivoiden selittäjiä. 

Kesävihantien varpujen lehtiala (KVV_LAI) ei ollut merkitsevä selittäjä. Ruohovartisten 

kasvien lehtiala (Ruohot_LAI) ja ainavihantien varpujen lehtiala (AVV_LAI) olivat 

tilastollisesti melkein merkitseviä muuttujia. Muut muuttujat valikoituivat mallista pois. 

Selittäjä Estimaatti Keskivirhe Luottamusväli 
St. 

estimaatti 

St. 

hajonta 
Pr(>|t|) 

Rahkasammal 0.02 0.003 0.014–0.022 1.45 0.22 <0.000 

Suosammal 3.70 0.59 2.94–4.49 1.6 0.25 <0.000 

Koko_bm -0.02 0.003 -0.021– (-0.013) -1.7 0.28 <0.000 

AVV-LAI 7.03 3.17 2.1–11.93 0.39 0.17 0.035 

Ruohot_LAI 1.04 0.41 0.43–1.68 0.13 0.051 0.017 

WTL -0.03 0.009 -0.041– (-0.014) -0.12 0.037 0.003 

Pohjakosteus 0.06 0.017 0.039–0.09 0.24 0.064 <0.000 

C_Ilma 0.08 0.016 0.057–0.1 0.18 0.034 0.004 

 

GAM-mallissa kaikille tunnetuille muuttujille käännöspisteiden määräksi asetettiin 

kolme ja satunnaismuuttujalle mittauspisteiden määrää vastaava luku. Ruskeiden 

suosammalten biomassan mallintaminen ei onnistunut riittämättömän otoskoon vuoksi, 

joten se jätettiin mallin ulkopuolelle. Mallin jäännösvaihtelukuvaajassa näkyi sama 

säännönmukaisuus kuin lineaarisenkin mallin kuvaajassa. Estimoidut sovitteet olivat 

melko lähellä havaittuja arvoja, mutta jäännösten jakauma ei ollut täysin normaali. 

Korjattu selitysaste (R2-adj.) oli 0.96. 

Ainoa merkitsevä selittäjä oli maaveden pinnan taso, johon metaanin vaste oli melko 

lineaarisesti negatiivinen. Metaanin määrä on siis suurimmillaan, kun maaveden pinnan 

taso on matalimmillaan. Metaanin suhde maan lämpötilaan ei ollut täysin lineaarinen, 
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vaikka pääosin korkeampi lämpötila näytti ennustavan korkeampia metaanipäästöjä. 

Mittauspiste oli tilastollisesti merkitsevä satunnaismuuttuja (kuva 13). 

 

Kuva 13: Korpityypin metaanivoita kuvaavan GAM-mallin vastekäyrät maan lämpötilalle 

(vasemmalla) ja maaveden pinnan tasolle (oikealla). Vain maaveden pinnan taso oli merkitsevä 

muuttuja. Vastekäyrä osoittaa muuttujan suhteen metaanivuon kanssa. 

 

4.3.6 Räme 

Rämetyypin mallista eliminoitiin ristikorrelaatioiden vuoksi ilman lämpötila, heinien ja 

sarojen lehtiala, maaveden pinnan taso, kokonaislehtipinta-ala ja putkilokasvien 

biomassa (LIITE 1f). Algoritmiin perustuvan eliminaation jälkeen malliin jäi lopulta 

tunnettuina muuttujina vain hiilidioksidivuo ja ruskeiden suosammalten biomassa. 

Mittauspiste jätettiin satunnaismuuttujaksi. Mallissa käytettiin muuntamattomia 

metaanin arvoja. 

Mallin jäännösvaihtelukuvaajassa näkyi selvä tiivis ryväs lähellä nollaa ja suurempaa 

vaihtelua suuremmilla arvoilla, eli mallin voidaan olettaa olevan jokseenkin harhainen. 

Aineisto oli normaalisti jakautunut. Mallin marginaalinen selitysaste (R²m) oli 0.4 ja 

kokonaisselitysaste (R²c) 0.65.  

Suosammalten biomassa ja hiilidioksidin määrä olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

metaanivuon selittäjiä. Molemmat muuttujat korreloivat metaanin kanssa positiivisesti 

ja selittivät metaanivuota suhteellisesti lähes yhtä paljon (taulukko 9). 
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Taulukko 9: Metaanivoita selittävät tekijät rämetyypin pisteissä. Selittäjien kulmakerroin 

(estimaatti), kulmakertoimen keskivirhe, kulmakertoimen luottamusväli, standardoitu 

kulmakerroin ja sen luottamusväli, sekä p-arvo. Suosammalten biomassa (Suosammal) ja 

hiilidioksidin määrä (CO2) olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä metaanivuon selittäjiä. Muut 

muuttujat valikoituivat mallista pois. 

Selittäjä Estimaatti Keskivirhe Luottamusväli 
St. 

estimaatti 

St. 

hajonta 
Pr(>|t|) 

Suosammal 52.68 14.75 28.29–76.69 0.45 0.13 <0.000 

CO2 1.46 0.26 1.02–1.89 0.44 0.08 <0.000 

 

GAM-mallissa kaikille tunnetuille muuttujille käännöspisteiden määräksi asetettiin 

kolme ja satunnaismuuttujalle mittauspisteiden määrää vastaava luku. Mallin 

jäännösvaihtelukuvaajassa näkyi samat ongelmat kuin lineaarisen mallin kanssa. 

Estimoidut sovitteet eivät olleet kovin lähellä havaittuja arvoja mutta jäännösten 

jakauma oli normaali. Malli ei siis sellaisenaan selitä aineistoa kovin hyvin. Korjattu 

selitysaste (R2-adj.) oli 0.6.  

Ainoa merkitsevä selittäjä oli hiilidioksidivuo. Ruskeiden suosammalten biomassa oli 

melkein merkitsevä selittäjä. Mittauspiste oli tilastollisesti merkitsevä 

satunnaismuuttuja. Metaanin vaste molempiin merkitseviin tai lähes merkitseviin 

selittäjiin oli positiivinen. Vastekäyrät olivat enimmäkseen melko lineaarisia (kuva 14). 

 
Kuva 14: Rämetyypin metaanivoita kuvaavan GAM-mallin vastekäyrät ruskeiden 

suosammalten biomassalle (vasemmalla) ja hiilidioksidivuolle (oikealla). Ainoastaan 

hiilidioksidivuo oli merkitsevä selittäjä metaanivuolle. Vastekäyrä osoittaa muuttujan suhteen 

metaanivuon kanssa. 
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4.3.7 Neva 

Ristikkäiskorrelaatioiden perusteella nevatyypin mallista eliminoitiin putkilokasvien 

kokonaisbiomassa, kokonaislehtipinta-ala, maaveden pinnan taso, sekä metsäsammalten 

biomassa (LIITE 1g). Askeltavaan algoritmiin perustuvassa eliminaatiovaiheessa 

varsinaiseen malliin lopulta jäivät selittäjiksi maan pinnan kosteus, rahkasammalten 

biomassa, hiilidioksidivuo, ruohovartisten kasvien lehtiala sekä maan ja ilman 

lämpötilat. Satunnaismuuttujaksi otettiin mittauspiste. 

Mallissa käytettiin logaritmimuunnettuja metaanin arvoja vinoutuneen aineiston vuoksi. 

Mallin jäännösvaihtelu ei ollut täysin satunnaista, vaan havaittavissa oli selkeästi kaksi 

erillistä ryvästä, toinen negatiivisilla arvoilla lähellä nollaa ja toinen suurilla arvoilla. 

Malli on siis jokseenkin harhainen. Jäännökset olivat kuitenkin normaalisti jakautuneet. 

Mallin marginaalinen selitysaste (R²m) oli 0.24 ja kokonaisselitysaste (R²c) 0.98.  

Rahkasammalten biomassa, ilman lämpötila ja ruohovartisten kasvien biomassa olivat 

erittäin merkitseviä tunnettuja metaanivuon selittäjiä. Hiilidioksidivuo oli melkein 

merkitsevä selittäjä. Hiilidioksidivuota ja maan lämpötilaa lukuun ottamatta metaanin 

vaste kaikkiin muuttujiin oli positiivinen (taulukko 10). 
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Taulukko 10: Metaanivoita selittävät tekijät nevatyypin pisteissä. Selittäjien kulmakerroin 

(estimaatti), kulmakertoimen keskivirhe, kulmakertoimen luottamusväli, standardoitu 

kulmakerroin ja sen luottamusväli, sekä p-arvo. Rahkasammalten biomassa 

(Rahkasammal_bm), ilman lämpötila (C_ilma) ja ruohovartisten kasvien lehtiala (Ruohot_LAI) 

olivat erittäin merkitseviä tunnettuja metaanivuon selittäjiä. Hiilidioksidin määrä (CO2) oli 

melkein merkitsevä muuttuja. Maan pintaosien kosteus (Pintakosteus) ja maan lämpötila 

(C_maa) eivät olleet merkitseviä muuttujia. Muut muuttujat valikoituivat mallista pois. 

Selittäjä Estimaatti Keskivirhe Luottamusväli 
St. 

estimaatti 

St. 

hajonta 
Pr(>|t|) 

Rahkasammal_bm 0.0095 0.0031 0.0044–0.014 0.4 0.13 0.0037 

Pintakosteus 0.011 0.0068 0.00029–0.023 0.061 0.037 0.097 

C_ilma 0.063 0.023 0.024–0.1 0.067 0.025 0.0083 

C_maa -0.097 0.059 -0.19–0.0021 -0.052 0.032 0.1 

CO2 -0.00091 0.00039 
-0.0016–  

(-0.00029) 
-0.052 0.022 0.022 

Ruohot_LAI 1.86 0.62 0.86–2.87 0.059 0.02 0.0035 

 

GAM-mallissa kaikille tunnetuille muuttujille käännöspisteiden määräksi asetettiin 

kolme ja satunnaismuuttujalle mittauspisteiden määrää vastaava luku. Mallin 

jäännösvaihtelu ei ollut täysin satunnaista, vaan aineistosta erottui selvästi kaksi ryvästä. 

Estimoidut sovitteet olivat melko lähellä havaittuja arvoja ja jäännösten jakauma oli 

normaali, joten mallin voidaan silti olettaa selittävän aineistoa kohtuullisesti. Korjattu 

selitysaste (R2-adj.) oli 0.99.  

Merkitseviä selittäjiä olivat rahkasammalten biomassa, maan pintaosien kosteus, ilman 

lämpötila, kaikkien toiminnallisten putkilokasviryhmien lehtialat sekä hiilidioksidivuo. 

Mittauspiste oli tilastollisesti merkitsevä satunnaismuuttuja. Metaanin vaste muihin 

muuttujiin oli melko lineaarinen, mutta hiilidioksidivuohon ja maan lämpötilaan selvästi 

epälineaarinen. Metaanivuon vaste rahkasammalten biomassaan, ruohovartisten kasvien 

lehtialaan, maan pintaosien kosteuteen ja sarojen ja heinien lehtialaan oli positiivinen ja 

muihin muuttujiin negatiivinen tai epälineaarinen (kuva 15). 
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Kuva 15: Nevatyypin metaanivoita kuvaavan GAM-mallin vastekäyrät (vasemmalta ylhäältä 

oikealle alas) rahkasammalten biomassalle, maan pintaosien kosteudelle, hiilidioksidivuolle, 

ruohovartisten kasvien lehtialalle, kesävihantien varpujen lehtialalle, sarojen ja heinien 

lehtialalle, maan lämpötilalle ja ainavihantien varpujen lehtialalle. Vastekäyrä osoittaa 

muuttujan suhteen metaanivuon kanssa. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

Erot kasvillisuustyyppien metaanivoiden ja niitä selittävien ympäristötekijöiden välillä 

olivat huomattavia. Useimpien ympäristömuuttujien suhde metaaniin vaihteli 

kasvillisuustyyppien mukaan paljon, ja osassa tyypeistä ne saattoivat ennustaa metaanin 

lisääntymistä ja osassa vähenemistä. Vain muutamat ympäristötekijät osoittivat 

systemaattisesti vaikuttavan joko metaanipäästöjä lisäävästi tai vähentävästi kaikissa 

niissä kasvillisuustyypeissä, joissa ne olivat merkitseviä muuttujia. Metaanin määrää 

lisääviä tekijöitä olivat maan eri osien suhteellinen kosteus, ilman lämpötila sekä rusko- 

ja rahkasammalten biomassa. Metaania vähentäviä tekijöitä näyttivät olevan 

metsäsammalten biomassa, kesävihantien varpujen lehtiala sekä kasvillisuuden 

kokonaisbiomassa. On kuitenkin huomioitava, että mikään näistä muuttujista ei 

vaikuttanut olevan merkitsevä tekijä kaikissa malleissa, eli metaanivuon ennustaminen 

minkään mainitun ympäristömuuttujan avulla ilman kasvillisuustyypin huomioimista ei 

anna luotettavia tuloksia. 

Hypoteesin mukaan märimmillä suotyypeillä, eli tässä tapauksessa nevatyypillä, oli 

korkeimmat päästöt ja voiden vaihteluväli, mikä selvästi piti paikkansa koko 

kasvukauden ajan: päästöt olivat moninkertaiset muihin tyyppeihin verrattuna, kuten 

myös niiden vaihteluväli.  

Kaikki suotyypit toimivat nettona metaanin lähteinä, vaikka voiden suuruudessa oli 

paljon ajasta ja paikasta riippuvaista vaihtelua. Räme- ja korpityypin päästöt olivat 

suuruudeltaan toisistaan jonkin verran poikkeavia, mutta vuot olivat saman suuntaisia ja 

kasvukauden aikainen vaihtelu oli saman kaltaista. Molemmat ryhmät olivat melko 

pieniä ja kasvillisuustyyppiluokittelu niiden osalta löyhää, joten näiden ryhmien 

mallintaminen oletettavasti helpottuisi ja tarkentuisi kasvattamalla otoskokoa.  

Kuivinta kasvillisuustyyppiä edustavassa kangastyypissä voiden vaihteluväli eri 

pisteissä oli pienintä ja vuo oli nettona negatiivinen, eli kangastyyppi toimi nieluna 

ilmakehän metaanille. Myös räme- ja korpityypin pisteistä muutamat olivat ainakin osan 

kasvukaudesta metaanin nieluja, mutta kyseiset pisteet sijaitsivat enimmäkseen 

mineraalimaalla eivätkä suomaisilla turvemailla. 
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Kasvillisuustyyppien väliset erot korostuivat kasvukauden huippua kohti siten, että 

suomaisten tyyppien päästöt olivat korkeimmillaan ja kangastyypin metaanin sidonta 

suurimmillaan kasvukauden kliimaksivaiheessa. Erot alkoivat tasaantumaan 

kasvukauden päättyessä. Kaiken kaikkiaan kasvillisuustyyppien voihin liittyvät 

hypoteesit pitivät paikkansa ja tulokset tukivat jo olemassa olevia tutkimuksia ja 

havaintoja.  

 

5.1 Ympäristötekijöiden rooli eri kasvillisuustyypeissä 

Abioottisten ympäristötekijöiden merkitys vaikutti olevan korostuneempi kuivemmissa 

ympäristöissä, joissa maaveden pinnan taso oli matalalla ja metaanin muodostuminen 

vähäistä. Kangastyypissä abioottiset tekijät, kuten ilman lämpötila ja maan eri osien 

kosteus toimivat metaanipäästöjä lisäävästi, kuten aiemmissakin tutkimuksissa on 

huomattu (Whalen & Reeburgh 1996; Savage ym. 1997; Scheutz & Kjeldsen 2004). 

Bioottisista tekijöistä kasvillisuuden biomassalla oli metaanivoihin negatiivinen 

vaikutus. Aineiston perusteella voidaan päätellä, että kangastyypissä kasvien 

toiminnallisten ryhmien rooli metaanivoiden selittäjinä ei ole erityisen merkittävä, vaan 

merkityksellisempää on maaperän ja biomassan kyky sitoa vapautuvaa metaania. 

Nevatyypissä, eli kaikkein kosteimmilla alueilla, toiminnallisten kasviryhmien rooli 

metaanivoiden selittäjänä taas oli korostuneempi kuin muissa kasvillisuustyypeissä. 

Hiilidioksidin rooli metaanin selittäjänä oli hyvin vaihteleva. Kokeen luonteesta johtuen 

hiilidioksidin syntymekanismeja ei voida kokonaan erotella eikä hiilidioksidin määrästä 

voi täten tehdä suoria johtopäätöksiä metaanivoista ja niihin liittyvistä prosesseista. 

Turvemaa tuottaa keskimäärin hiilidioksidia maahengityksessä enemmän kuin 

mineraalimaat (Lohila ym. 2003). Näin ollen etenkin turvemailla metanogeeniyhteisö 

saattaa selittää havaittuja metaanivoita enemmän kuin toiminnalliset kasviryhmät, mutta 

mineraalimaalla hiilidioksidivuo voi kytkeytyä enemmän yhteyttämiseen, kasvien 

soluhengitykseen ja toiminnallisiin kasviryhmiin. Maahengityksen tehokkuuteen 

vaikuttaa monen muun tekijän ohella lämpötila ja kosteus (Kechavarzi ym. 2010). 
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Maaveden pinnan tason, maaperän kosteuden sekä ilman ja maan lämpötilan 

vaikutukset metaanivoihin vaihtelivat eri kasvillisuustyypeissä. Korpityypissä 

maaveden pinnan korkea taso ennusti jopa pienempiä metaanipäästöjä, vaikka hypoteesi 

oli päinvastainen. Maaveden pinnan korkea taso vaikutti joissain tapauksissa linkittyvän 

runsaaseen biomassaan ja pienempiin metaanipäästöihin metaanin nettolähteissä.  

Maan eri osien kosteus oli useimmissa malleissa kytköksissä metaanipäästöihin, mutta 

suhteen lineaarisuus vaihteli. Metaanin lähteitä mallinnettaessa maan syvempien osien 

kosteuden suhde metaanivoihin ei ollut lineaarinen, vaan tietyn prosentin ylitettyään 

kosteuden metaanipäästöjä lisäävä vaikutus lakkasi. Myöskään kangastyypissä maan 

pintaosien kosteuden suhde metaaniin ei ollut lineaarinen, vaan alkuun kosteuden 

lisääntyessä vaikutus metaaniin oli päästöjä lisäävä, mutta suhteellisen kosteuden 

ollessa yli 50 % vaikutus voihin kääntyi negatiiviseksi tai pysyi stabiilina. Havainnot 

sopivat aiempiin tutkimuksiin kosteuden suhteesta metaanin syntyyn: maaveden pinnan 

korkea taso tai maan korkea suhteellinen kosteus antaa edellytykset metanogeneesille 

tiettyyn rajapyykkiin asti, minkä jälkeen näiden vaikutus ei ole enää tehostava, vaan 

muiden ympäristötekijöiden merkitys metaanipäästöjen synnyssä korostuu (Riutta ym. 

2019).  

Suurimmassa osassa malleista ilman lämpötila oli yhteydessä suurempiin 

metaanipäästöihin. Metaanin nieluissa ilman lämpötilan vaikutus metaanivoihin oli 

päästöjä lisäävä kuten useimmissa muissakin malleissa, mutta maan lämpötilan suhde 

metaanivoihin ei ollut lineaarinen, vaan vastekäyrä muodosti enemmänkin hyvin loivan 

paraabelin. Alhaisemmilla lämpötiloilla nousevan lämpötilan vaikutus oli metaania 

vähentävä, mutta lämpötilan noustessa yli ~10 °C vaikutus lakkasi tai kääntyi jopa 

päinvastaiseksi. Lämpötilan suhde metaanivuohon on kaksijakoinen: korkeampi 

lämpötila on yhdistetty pienempään metaanin sidontaan tai jopa päästöihin (Bradshaw 

& Warkentin 2015), mutta toisaalta lämpötilan lisääntyessä myös yhteyttävän ja 

kasvihuonekaasuja sitovan kasvibiomassan määrä lisääntyy (Zhou ym. 2011). 

Biomassan vaihtelu pohjoisboreaalisissa ympäristöissä taas on vahvasti kytköksissä 

lämpötilan vuodenaikaisiin vaihteluihin ja kasvukauden kehitykseen ja olosuhteisiin 

(Peichl ym. 2014).  
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Tutkimus ei siis selkeästi vaikuttanut puoltavan hypoteesia, jonka mukaan kaikki edellä 

mainitut abioottiset tekijät ennustaisivat kaikissa kasvillisuustyypeissä korkeampia 

päästöjä, vaikka osa tekijöistä noudattikin olettamusta osassa kasvillisuustyypeistä.  

 

5.2 Toiminnalliset kasviryhmät metaanivuon selittäjinä 

Sara- ja heinäkasvien vaikutus oli etenkin metaanin lähteenä toimivilla mittauspaikoilla 

kytköksissä korkeampiin metaanipäästöihin. Ruohovartisten kasvien ja sara- ja 

heinäkasvien lehtialalla oli näissä kohteissa positiivinen korrelaatio metaanipäästöjen 

kanssa, mikä toistaa aiempien tutkimuksien tuloksia (Riutta 2007; Koelbener ym. 2010; 

Kao-Kniffin ym. 2010; Strack ym. 2017). Kosteammissa kasvillisuustyypeissä 

tyypillisiä olivat esimerkiksi pullosara (Carex rostrata), mutasara (Carex limosa), 

juurtosara (Carex chordorrhiza) sekä luhtavilla (Eriophorum angustifolium). Erityisesti 

erilaiset suovillat (Eriophorum) on liitetty toistuvasti korkeampiin metaanipäästöihin 

useissa tutkimuksissa (Schimel 1995; Koelbener ym. 2010; Ström ym. 2012) sekä 

niiden fysikaalisten että kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. 

Metsäisillä kangasmailla heinien ja sarojen lajisto on hyvin erilaista kuin soisilla 

turvemailla. Metsäisissä kasvillisuustyypeissä myös heinien määrä on saroihin nähden 

huomattavasti suurempi. Siksi toiminnallisten ryhmien rooli kasvillisuustyypeissä voi 

poiketa toisistaan huomattavasti, ja tässäkin tutkimuksessa havaittiin metaanin nieluina 

toimivissa pisteissä heinä- ja sarakasvien lehtialalla ja metaanin sidonnalla heikko 

yhteys.  

Ruohovartiset kasvit olivat neva- ja korpityypisssä yhteydessä korkeampiin 

metaanipäästöihin. Nevoilla yleisimpiä olivat kurjenjalka (Comarum palustre) ja raate 

(Menyanthes trifoliata), joista etenkin ensin mainitulla on huomattu olevan yhteyksiä 

korkeampiin metaanipäästöihin sen tuottamien orgaanisten happojen vuoksi (Koelbener 

ym. 2010). Korpityypin mittauspisteillä ruohovartisista kasveista etenkin erilaiset 

kortteet (Equisetum) ja hilla (Rubus chamaemorus) olivat tyypillisiä lajeja. Esimerkiksi 

järvikortteella (Equisetum fluviatile) on huomattu olevan yhteyksiä korkeampiin 

metaanipäästöihin järviekosysteemeissä (Bergström ym. 2007), joten kortteiden 
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fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet voivat joiltain osin selittää tutkimuksen 

metaanivoita.  

Kuivemmilla paikoilla metsäsammalten biomassa oli yhteydessä metaanin sidontaan, 

vaikka aiemmissa tutkimuksissa niillä oli heikko side päästöihin (Minkkinen & Laine 

2006; Kanaparthi ym. 2017). Tutkimusalan kangastyypit vaihtelivat tuoreehkoista 

kuivahkoihin tyyppeihin, ja sammalista olivat tyypillisiä erilaiset vaatimattomat 

lehtisammalet, kuten seinäsammal (Pleurozium schreberii) ja metsäkerrossammal 

(Hylocomnium splendens). 

Metaanin nieluina toimivia pisteitä tarkasteltaessa kesävihantien varpujen lehtiala oli 

ryhmänä merkitsevä metaanivuota selittävä tekijä. Kuivissa tyypeissä ilman ja maan 

lämpötiloilla sekä hiilidioksidilla näytti olevan kytköksiä kasvillisuuden 

kokonaisbiomassaan ja lehtialaan, sekä eri varputyyppien lehtialaan. Varpujen ja 

erityisesti kesävihantien lajien, kuten mustikan (Vaccinium myrtillus), voidaan olettaa 

muodostavan huomattavan osan kasvillisuuden kokonaisbiomassasta kangasmaisissa 

mittauspisteissä. Tutkitulla koealalla se oli yksi selvistä putkilokasvien valtalajeista sekä 

esiintyvyyden että biomassan kannalta. 

Rahkasammalet ennustivat tutkimuksessa korkeampia metaanipäästöjä neva- ja 

korpityypissä. Nevatyypissä suurimpia metaanipäästöjä havaittiin pisteissä, joista joko 

puuttui pintakasvillisuus ja rahkasammalpeite kokonaan ja/tai ne olivat veden peitossa 

(ruoppapinnat ja kuljut), tai vaihtoehtoisesti kokonaan rahkasammalen peittämistä hyvin 

kosteista pisteistä. Rahkasammalissa on esitetty olevan lajikohtaisia eroja siinä, kuinka 

paljon ne vaikuttavat metaanin hapetukseen (Basilisko ym. 2004). Suurimpia 

metaanipäästöjä mitattiin pisteistä, joiden valtalajina oli aaparahkasammal (Sphagnum 

lindbergii). Aaparahkasammal esiintyy nevamaisen suoekosysteemin sukkession 

myöhemmässä vaiheessa erityisesti paikoissa, joissa veden pinta saattaa vaihdella 

vuoden mittaan (Liebner ym. 2015), maaperä on hapan ja siinä on hyvin vähän 

ravinteita tai mineraaleja (Ratcliffe 1958; Gignac & Witt 1990).  

Korpimaiselle ympäristölle tyypillisiä sammalia tutkimusalalla taas olivat 

vaateliaammat lajit kuten heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii) ja muutamassa 
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mittauspisteessä haprarahkasammal (Sphagnum riparium), jotka indikoivat 

minerotrofisuutta. Eri sammallajien vaikutusten syvällisempi arviointi on mahdotonta 

tämän tutkimuksen aineiston tarjoamissa puitteissa. Aiemmissa tutkimuksissa oli myös 

viitteitä siihen, että lopulta rahkasammalten ominaisuuksia ratkaisevampia tekijöitä 

olivat lämpötila (Kip ym. 2010) ja maaveden pinnan taso (Larmola ym. 2010). 

Ruskeiden suosammalten korrelaatio metaanin kanssa oli korpi- ja rämetyypin malleissa 

selvästi positiivinen. Ruskeat suosammalet viittaavat koeasetelman kontekstissa sekä 

lettoisuutta ilmentäviin ruskosammaliin, kuten lettolierosammaleeseen (Scorpidium 

scorpioides), sirppisammaliin (Warnstorfia- ja Scorpidium-suvut) ja vastaaviin, että 

toisaalta monenlaisilla kosteilla pinnoilla viihtyviin maksasammaliin. Normaalisti 

ruskosammalia esiintyy erityisesti hyvin kosteilla ja eutrofisilla paikoilla, mutta 

paikoitellen niitä voi olla myös niukempiravinteisissa kasvillisuustyypeissä (Laine ym. 

2012). Mittauspisteistä löydetyt maksasammalet, kuten rahkanäivesammal (Mylia 

anomala) taas ovat hyvin tyypillisiä rahkapintojen peittäjiä erilaisilla oligotrofisilla 

rämetyypeillä (Laine ym. 2012). Näiden kaikkien ryhmittely saman toiminnallisen 

ryhmän alle luonnollisesti tuotti hankaluuksia, sillä todellisuudessa ne eivät toimi 

samanlaisten ympäristötekijöiden indikaattoreina eivätkä oikeastaan täten edusta 

yhtenäistä toiminnallista ryhmää.  

Ravinteisuuden, jonka indikaattoreita ruskosammalet usein ovat, vaikutuksesta 

metaanivoihin on osin ristiriitaisia tutkimustuloksia (Aerts & Toet 1997; Aronson 2010; 

Chowdhury & Dick 2013; Juutinen ym. 2018), mutta se saattaisi osaltaan selittää 

ruskeiden suosammalten ja metanogeeniyhteisön, ja sitä kautta metaanivoiden yhteyttä. 

Mainitut sammalet viihtyvät erityisesti hyvin kosteissa ympäristöissä, joten kyseessä on 

kuitenkin todennäköisesti maan pinnan kosteuden, maaveden korkeahkon tason ja 

maaperän muiden ominaisuuksien yhteisvaikutus, jonka mekanismeja ei pystytty tässä 

kokeessa selvittämään.  

 



 

57 

 

 

 

6 POHDINTA 

Aineiston tarkempi tarkastelu osoitti, ettei näin karkea kasvillisuuden ryhmittely 

toiminut kovin hyvin kaikkien pisteiden kohdalla näin pienellä aineistolla. Erityisesti 

korpimaisten pisteiden tyypittely oli haastavaa. Muutama mittauspiste päätyi 

kusteroinnissa selvästi väärään ryhmään, kun tuloksia verrattiin Metsähallituksen 

kasvillisuuskartoituksessa käytettävään kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitukseen 

(Toivonen & Leivo 2001). Manuaalisten muutosten tekeminen yhteisöklusterointeihin 

tai kyseisten mittauspisteiden jättäminen kokonaan analyysien ulkopuolelle tällaisissa 

selvästi eroteltavissa tapauksissa oli mielestäni perusteltua, mutta sen mahdollinen 

vaikutus tuloksiin on tiedostettava. Suuremmissa aineistoissa vastaavien tapausten 

seulominen voi olla haastavaa, mutta aineiston koko tasoittanee selkeimmät epäkohdat 

ja tarkentaa luontotyypittelyä muutoinkin. 

Tutkimuksessa varsinainen puusto jätettiin kokonaan kasviyhteisöluokittelun 

ulkopuolelle, vaikka sillä voi olla vaikutusta niin yhteisön dynamiikkaan kuin erilaisiin 

kasvihuonekaasujen voihinkin. Sen ottaminen osaksi mallinnusta olisi voinut selittää 

metaanipäästöjä paremmin, sillä useissa tutkimuksissa on huomattu erilaisten puulajien, 

kuten metsämännyn (Pinus sylvestris), tervalepän (Alnus glutinosa) ja pyökin (Fagus 

sylvatica) päästävän metaania ilmakehään huomattaviakin määriä, joista kaksi viimeksi 

mainittua etenkin tulvien aikaan (Rusch & Rennenberg 1998; Pangala ym. 2014; 

Machacova ym. 2016).  

Työssä lähtökohtaisesti oli tavoitteena löytää sopivat mallit metaanivoiden 

ennustamiseen eri kasvillisuustyypeissä ympäristötekijöiden avulla. Lähes kaikkien 

kasvillisuustyyppien mallinnuksessa GAM-malli vaikutti sopivan aineistoon paremmin 

tai yhtä hyvin kuin sekamuuttujamalli. Useimmilla ympäristömuuttujilla oli jokseenkin 

lineaarinen suhde metaanivuohon, jolloin lineaarinen sekamuuttujamalli toimi 

kohtuullisen hyvin. GAM-malli kuitenkin toi esiin myös muutamia selvästi 

epälineaarisia suhteita, joiden merkitys metaanivuon ennustamisessa on mielestäni 

olennainen tai vähintään huomioon otettava seikka.  
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Mallit eivät ne pystyneet tuomaan esiin kovinkaan hyvin metaanin hapettamiseen 

liittyviä prosesseja, jos samassa aineistossa oli sekä metaanin nieluja että lähteitä. 

Etenkin lineaarisen sekamuuttujamallin erittäin korkea suhteellinen kokonaisselitysaste 

viittaa siihen, että mittauspiste selittää edelleen suuren osan metaanivuosta. Tämän 

vuoksi erillisten mallien sovittaminen metaania tuottaville ja sitä sitoville 

mittauskohteille kertoi enemmän eri ympäristömuuttujien vaikutuksista metaanin 

hapetus- ja pelkistysprosesseissa.  

Metaanin lähteiden ja nielujen asettaminen samaan malliin oli ongelmallista, koska 

hapetus ja tuotto tapahtuvat näissä hyvin erilaisella mittakaavalla. Mallinnettaessa 

esimerkiksi kasvillisuustyyppiä huomioimatta onko se metaanin nielu vai lähde 

kuvaavat tulokset lähinnä lähdemäisiä pisteitä niiden moninkertaisen vaikutuksen 

vuoksi. Metaanin nielujen mallintaminen yksinään oli helpompaa kuin lähteiden ja 

nielujen tai pelkkien lähteiden, koska niissä metaanivoiden hajonta on huomattavasti 

vähäisempää. Metaanivoiden hajonta oli metaanin lähteissä huomattavaa ja 

mallintaminen etenkin lineaarisella sekamuuttujamallilla oli haastavaa. Muuttujien 

suhteita ei voitu selittää kokonaan kummankaan mallin avulla, vaan kasvillisuustyyppi 

tai mittauspiste selitti suuren osan metaanivoista.  

Mallinnuksen perusajatuksena on, että voihin vaikuttavien mekanismien voidaan olettaa 

olevan jokseenkin samanlaiset samankaltaisissa ympäristöissä, minkä vuoksi aineisto 

jaettiin kasvillisuustyyppeihin. Neva- ja kangastyyppien lajisto ilmensi hyvin paikallisia 

olosuhteita, aineisto oli melko homogeenistä ja niiden mallintaminen oli suhteessa 

helpointa. Sekä korpi- että rämetyyppiä edustavia mittauspisteitä oli hyvin vähän ja 

pisteet olivat keskenään hyvin erilaisia, mikä näkyi vaikeuksina sovittaa mallia. Näistä 

vähistä mittauspisteistä osa oli nettona metaanin nieluja ja osa lähteitä, eli aineisto oli 

hyvin heterogeeninen. Metaanin lähteet ja nielut käyttäytyvät aineistossa eri tavoin, ja 

niiden välistä interaktiota oli vaikea mallintaa. Täten kasvillisuustyyppiluokittelu ei 

antanut ihanteellista lopputulosta tällä aineistolla, vaan osa malleista jäi jokseenkin 

vajavaisiksi. 
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Aineiston ja mallien karkeudesta huolimatta niistä erottui selvästi metaanivoita 

ennustavia tekijöitä ja mekanismeja, jotka on huomattu aiemmissakin tutkimuksissa. 

Kasvillisuustyyppien huomioiminen metaanivuomalleissa parantaa niiden 

ennustettavuutta olennaisesti, mutta sopivan tarkasteltavan hierarkiatason ja mallin 

yleistettävyyden välille on löydettävä tasapaino lisätutkimusten avulla. Hyvien 

vuoarvioiden tekeminen edellyttää riittävää tietämystä kasvillisuudesta ja 

toiminnallisista ryhmistä, eikä pelkästään abioottisten ympäristötekijöiden tarkastelu 

riitä. Vuoarviointien ja ekstrapolointimahdollisuuksien näkökulmasta kasvillisuustyypin 

selvittäminen näyttäisi olevan etenkin metaanin lähteissä tärkeämpää kuin yksittäisten 

abioottisten ympäristömuuttujien, kuten kosteuden tai lämpötilan mittaaminen. 

Vastaavien kokeiden suorittaminen eri alueilla ja erilaisissa kasvillisuustyypeissä antaisi 

laajemman käsityksen erilaisten kasvillisuustyyppien metaanitaseisiin vaikuttavista 

tekijöistä ja auttaisi hahmottamaan myös suuren mittakaavan metaanivoita. Myös 

vastaavanlaisen koeasetelman jatkaminen usean kasvukauden yli saattaisi tarkentaa jo 

tässä tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. 

Yhdistämällä esimerkiksi drooneilla tai muilla kaukokartoitusmenetelmillä tuotettua 

korkealaatuista ilmakuvaa alueen mikrotopografiasta ja kasvillisuudesta asiantuntijan 

suorittamiin maastoinventointeihin voitaisiin todennäköisesti tuottaa jo melko 

tasokkaita arvioita alueen metaanivoista. Ihanteellisessa tilanteessa metaanivoita 

pystyttäisiin arvioimaan melko tarkasti pelkän kasvillisuustyypittelyn avulla, mikä 

näyttää olevan jo tehtyjen tutkimusten valossa ainakin osittain mahdollista. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa vertailtiin eri kasvillisuustyyppien metaanitaseita kasvukauden ajan 

pohjoisboreaalisella valuma-alueella, sekä sitä, kuinka ympäristötekijät selittävät 

taseiden vaihtelua näissä kasvillisuustyypeissä. Ympäristötekijöiden roolia tarkasteltiin 

sekä lineaarisen sekamuuttujamallin että GAM-mallin avulla, joista jälkimmäisen avulla 

voiden ennustaminen oli tarkempaa. Bioottisista ympäristötekijöistä erityisesti kasvien 
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toiminnalliset ryhmät olivat tutkimuksessa tärkeässä osassa. Kasvillisuustyyppejä 

saatiin ordinaatioanalyysin tuloksena neljä: neva, kangas, räme ja korpi.  

Kasvillisuustyypit tuottivat keskenään hyvin erilaisia päästöjä ja niiden metaanivoihin 

vaikuttavat mekanismit erosivat toisistaan. Märimmät tyypit tuottivat selvästi 

suurimmat päästöt ja kuivimmat toimivat metaanin nieluna. Tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, ettei mikään ympäristömuuttuja yksin selitä metaanivoita kovin hyvin, 

vaan metaanitase on usean tekijän yhteinen summa sekä koko aineistoa että sen osia 

tarkasteltaessa. Useissa malleissa kuitenkin toistui ilman lämpötilan sekä maan eri osien 

suhteellisen kosteuden yhteys suurempiin metaanipäästöihin tai metaanin heikompaan 

sidontaan.  

Kasvien toiminnallisten ryhmien rooli metaanivuon selittäjänä kussakin 

kasvillisuustyypissä oli vaihteleva. Etenkin eri osa-aineistojen sekamuuttujamalleja 

tarkasteltaessa vaikutti siltä, että abioottiset tekijät määrittävät metaanitasetta enemmän 

kuivemmissa elinympäristöissä, mutta kosteammissa elinympäristöissä myös bioottisten 

tekijöiden ja kasvien toiminnallisten ryhmien rooli kasvoi verrattuna kuivempiin 

ympäristöihin. Kunkin toiminnallisen ryhmän rooli metaanivoiden muodostumisessa oli 

hyvin riippuvainen ympäröivästä laajemmasta kasvillisuustyypistä ja ympäröivästä 

lajistosta.  

Kasvillisuustyyppien karkea jaottelu tuotti etenkin näin pienessä aineistossa paljon 

hajontaa ja mallien sovitus oli haastavaa. Aineiston pilkkominen tarkempiin 

hierarkiatasoihin ei ollut perusteltua näin suppealla aineistolla, mutta saattaisi 

mahdollistaa suuremmassa aineistossa tarkempien mallien tekemisen eri 

kasvillisuustyypeille. Näin esimerkiksi kasvupaikan ravinteisuus- tai 

happamuusolosuhteiden vaikutus metaanivoihin saattaisi tulla malleissa paremmin 

esille. Toisaalta hierarkiatasojen kasvattaminen kaventaa mallien yleistettävyyttä ja 

lakkaa jossain vaiheessa palvelemasta alkuperäistä tarkoitusta saada riittävän tarkkoja 

malleja, joilla voidaan edes karkeasti ennustaa suurten alueiden ilmiöitä. Sopivan 

tasapainon löytyminen hierarkiatasojen määrän ja mallin yleistettävyyden vaatinee 

lisätutkimuksia erilaisilla aineistoilla. 
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Tutkimusta erilaisten ympäristötekijöiden ja kasvillisuustyyppien yhteisvaikutuksesta 

metaanivoihin on jatkettava ja tarkennettava, jotta voidaan tuottaa riittävän tarkkoja 

arvioita laajojen alueiden metaanitaseista ja saavuttaa riittävä ymmärrys ympäristön- ja 

ilmastonmuutoksen mekanismeista.  
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LIITTEET 

 

 
Liite 1a: Koko kasviaineistoa ja sen suhteita kuvaava korrelaatiomatriisi järjestettynä 

pääkomponenttianalyysin mukaan. Ylemmässä matriisin osassa korrelaation voimakkuus ja 

suunta on ilmaistu neliöiden suuruudella ja niiden väreillä siten, että sininen väri ilmaisee 

positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista. Kuvaajan alaosassa muuttujien välinen 

korrelaatio on ilmaistu numeerisesti. Metaanin (CH4 ja log.CH4) ja selittävien muuttujien 

väliset korrelaatiot on merkitty sinisellä ja mustalla ääriviivalla. Punaisilla ympyröillä on 

merkitty muuttujat, joiden keskinäisen korrelaation itseisarvo oli >0.7.  
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Liite 1b. Metaanilähteenä toimivien pisteiden kasviaineistoa ja sen suhteita kuvaava 

korrelaatiomatriisi järjestettynä pääkomponenttianalyysin mukaan. Ylemmässä matriisin osassa 

korrelaation voimakkuus ja suunta on ilmaistu neliöiden suuruudella ja niiden väreillä siten, että 

sininen väri ilmaisee positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista. Kuvaajan alaosassa 

muuttujien välinen korrelaatio on ilmaistu numeerisesti. Metaanin (CH4 ja log.CH4) ja 

selittävien muuttujien väliset korrelaatiot on merkitty sinisellä ja mustalla ääriviivalla. Punaisilla 

ympyröillä on merkitty muuttujat, joiden keskinäisen korrelaation itseisarvo oli >0.7. 
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Liite 1c: Metaaninieluina toimivien pisteiden kasviaineistoa ja sen suhteita kuvaava 

korrelaatiomatriisi järjestettynä pääkomponenttianalyysin mukaan. Ylemmässä matriisin osassa 

korrelaation voimakkuus ja suunta on ilmaistu neliöiden suuruudella ja niiden väreillä siten, että 

sininen väri ilmaisee positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista. Kuvaajan alaosassa 

muuttujien välinen korrelaatio on ilmaistu numeerisesti. Metaanin (CH4 ja log.CH4) ja 

selittävien muuttujien väliset korrelaatiot on merkitty sinisellä ja mustalla ääriviivalla. Punaisilla 

ympyröillä on merkitty muuttujat, joiden keskinäisen korrelaation itseisarvo oli >0.7.
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Liite 1d: Kangastyypin kasviaineistoa ja sen suhteita kuvaava korrelaatiomatriisi järjestettynä 

pääkomponenttianalyysin mukaan. Ylemmässä matriisin osassa korrelaation voimakkuus ja 

suunta on ilmaistu neliöiden suuruudella ja niiden väreillä siten, että sininen väri ilmaisee 

positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista. Kuvaajan alaosassa muuttujien välinen 

korrelaatio on ilmaistu numeerisesti. Metaanin (CH4 ja log.CH4) ja selittävien muuttujien 

väliset korrelaatiot on merkitty sinisellä ja mustalla ääriviivalla. Punaisilla ympyröillä on 

merkitty muuttujat, joiden keskinäisen korrelaation itseisarvo oli >0.7. 
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Liite 1e: Rämetyypin kasviaineistoa ja sen suhteita kuvaava korrelaatiomatriisi järjestettynä 

pääkomponenttianalyysin mukaan. Ylemmässä matriisin osassa korrelaation voimakkuus ja 

suunta on ilmaistu neliöiden suuruudella ja niiden väreillä siten, että sininen väri ilmaisee 

positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista. Kuvaajan alaosassa muuttujien välinen 

korrelaatio on ilmaistu numeerisesti. Metaanin (CH4 ja log.CH4) ja selittävien muuttujien 

väliset korrelaatiot on merkitty sinisellä ja mustalla ääriviivalla. Punaisilla ympyröillä on 

merkitty muuttujat, joiden keskinäisen korrelaation itseisarvo oli >0.7. 
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Liite 1f: Korpityypin kasviaineistoa ja sen suhteita kuvaava korrelaatiomatriisi järjestettynä 

pääkomponenttianalyysin mukaan. Ylemmässä matriisin osassa korrelaation voimakkuus ja 

suunta on ilmaistu neliöiden suuruudella ja niiden väreillä siten, että sininen väri ilmaisee 

positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista. Kuvaajan alaosassa muuttujien välinen 

korrelaatio on ilmaistu numeerisesti. Metaanin (CH4 ja log.CH4) ja selittävien muuttujien 

väliset korrelaatiot on merkitty sinisellä ja mustalla ääriviivalla. Punaisilla ympyröillä on 

merkitty muuttujat, joiden keskinäisen korrelaation itseisarvo oli >0.7. 
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Liite 1g: Nevatyypin kasviaineistoa ja sen suhteita kuvaava korrelaatiomatriisi järjestettynä 

pääkomponenttianalyysin mukaan. Ylemmässä matriisin osassa korrelaation voimakkuus ja 

suunta on ilmaistu neliöiden suuruudella ja niiden väreillä siten, että sininen väri ilmaisee 

positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista. Kuvaajan alaosassa muuttujien välinen 

korrelaatio on ilmaistu numeerisesti. Metaanin (CH4 ja log.CH4) ja selittävien muuttujien 

väliset korrelaatiot on merkitty sinisellä ja mustalla ääriviivalla. Punaisilla ympyröillä on 

merkitty muuttujat, joiden keskinäisen korrelaation itseisarvo oli >0.7. 
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Liite 2: lajit ja toiminnalliset ryhmät

 

Laji 

Toiminnallinen 

ryhmä 

Alnus sp. Kesävihannat varvut 

Andromeda polifolia Ainavihannat varvut 

Aulacomnium palustre Ruskosammalet 

Barbilophozia 

lycopodioides  Ruskosammalet 

Barbiophozia sp. Ruskosammalet 

Betula nana Kesävihannat varvut 

Betula pubescens Kesävihannat varvut 

Calamagrostis sp. Heinät 

Calliergon sp. Metsäsammalet 

Carex aquatilis Heinät 

Carex canescens Heinät 

Carex chordorrhiza Heinät 

Carex lasiocarpa Heinät 

Carex limosa Heinät 

Carex pauciflora Heinät 

Carex rostrata Heinät 

Comarum palustre Ruohot 

Cornus suecica Ruohot 

Deschampsia flexuosa Heinät 

Dicranum majus Metsäsammalet 

Dicranum undulatum Metsäsammalet 

Drosera longifolia Ruohot 

Drosera rotundifolia Ruohot 

Empetrum nigrum Ainavihannat varvut 

Equisetum fluviatile Ruohot 

Equisetum palustre Ruohot 

Equisetum sylvaticum Ruohot 

Eriophorum russeoleum Heinät 

Eriophorum sp. Heinät 

Eriophorum vaginatum Heinät 

Geranium sylvaticum Ruohot 

Gymnocarpium dryopteris Ruohot 

Hylocomnium splendens Metsäsammalet 

Linnea borealis Ainavihannat varvut 

Maksasammal sp. Ruskosammalet 

Lophozia sp. Ruskosammalet 

Lycopodium annotinum Ruohot 

Melampyrum patense Ruohot 

Menyanthes trifoliata Ruohot 

Mylia sp. Ruskosammalet 

Neottia cordata Ruohot 

Orthilia secunda Ruohot 

Picea abies Ainavihannat varvut 

Pinus sylvestris Ainavihannat varvut 

Plagiomnium sp. Metsäsammalet 

Pleurozeum schreberii Metsäsammalet 

Polytrichum commune Metsäsammalet 

Polytrichum juniperinum Metsäsammalet 

Polytrichum strictum Metsäsammalet 

Ptilidium ciliare Metsäsammalet 

Pyrola minor Ruohot 

Rhizomnium sp. Metsäsammalet 

Rhododenron tomentosum Ainavihannat varvut 

Riccardia sp. Ruskosammalet 

Rubus chamaemorus Ruohot 

Salix lapponum Kesävihannat varvut 

Salix myrtilloides Kesävihannat varvut 

Salix phylicifolia Kesävihannat varvut 

Sarmentypnum sp. Ruskosammalet 

Scapania sp. Ruskosammalet 

Scorpidium scorpioides Ruskosammalet 

Solidago virgaurea Ruohot 

Sorbus aucuparia Kesävihannat varvut 

Sphagnum angustifolium Rahkasammalet 

Sphagnum fuscum Rahkasammalet 

Sphagnum lindbergii Rahkasammalet 

Sphagnum riparium Rahkasammalet 

Sphagnum russowii Rahkasammalet 

Sphagnum sp. Rahkasammalet 

Sphagnum warnstorfii Rahkasammalet 

Splachnum sp. Metsäsammalet 

Straminergon stramineum Ruskosammalet 

Trichophorum cespitosum Heinät 

Trientalis europaea Ruohot 

Vaccinium myrtillus Kesävihannat varvut 

Vaccinium oxycoccus Ainavihannat varvut 

Vaccinium uliginosum Kesävihannat varvut 

Vaccinium vitis-idaea Ainavihannat varvut 

 


