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1

Johdanto

Pohjoisella metsänrajalla kohtaa kaksi merkittävää ekosysteemiä, boreaalinen taiga ja arktinen
tundra. Kyseessä on vaihettumisvyöhyke, jossa kasvuympäristön muutokset ilmentyvät lajien
runsaussuhteissa sangen herkästi. Varsinkaan laakeilla alueilla metsänraja ei ole niinkään terävä
raja kuin laaja vaihettumisvyöhyke, metsämeren saarekkeinen liukuma aukeaksi tundraksi (Hustich 1966, Timoney ym. 1992, Payette ym. 2001, Virtanen ym. 2004).
Pohjoista metsänrajan sijaintia määrittävistä tekijöistä ilmasto-olot ovat tärkeimpiä. Jo varhain on
todettu rajan noudattavan kutakuinkin vuoden lämpimimmän kuukauden +10° C tasa-arvokäyrää
(Hustich 1966, Timoney ym. 1992, Tuhkanen 1999). Tästä peukalosäännöstä on kuitenkin useita
alueellisia poikkeamia; useilla seuduilla on todettu rajan olevan lähempänä +11 °C, jopa +13 °C
käyrää (Tuhkanen 1999, Virtanen ym. 2004).
Poikkeamiin on monenlaisia syitä, esimerkiksi vaihtelevat kosteus- ja maaperätekijät (Sveinbjörnsson 2000, Skre ym. 2002), metsäpalot (Zackrisson 1977, Rupp ym. 2000), laidunnus (Kallio
ja Lehtonen 1973, Niemelä ym. 1987, Oksanen ym. 1995, Stöcklin ja Körner 1999) ja ihmisen
toimet (Mattsson 1995, Veijola 1998b, Hofgaard 1999) muokkaavat metsänrajaa. Metsänraja voi
myös reagoida ilmastotekijöiden hyvinkin lyhytaikaisiin muutoksiin (Tuhkanen 1993, Eronen
ym. 1999, Kullman 2001, Payette ym. 2001).
Tässä tutkimuksessa tarkastelemme metsänrajaa tilastollisten menetelmien avulla ja luomme sijaintiin ja ilmastomuuttujiin pohjautuvan logistisen mallin. Logistinen regressio on osoittautunut
tehokkaaksi ekologisten ilmiöiden ja maisematason ilmiöiden todentajaksi (Franklin 1995, Virtanen ym. 2004). Työn mahdollisti Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen biotooppikartoituksen laaja paikkatietokanta, josta saimme tiedon mäntymetsien sijainnista.
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2

Aineisto ja menetelmät

2.1 Tutkimusalue
Tutkimuksen kohdealue oli pohjoisin Suomi kattaen suurimman osan Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueesta. Tyypillistä alueelle ovat loivalakiset tunturit ja muutamat jyrkät jokilaaksot
(Seppälä ja Rastas 1980), maaston keskikorkeus vaihtelee keskimäärin 200–300 m merenpinnan
yläpuolella (kuva 2a). Heinäkuun keskilämpötila alueella vuosina 1961–1990 vaihteli 6,4° ja 14,2
°C välillä (kuva 2b) ja kasvukauden lämpösumma (DD5) 125:sta 800:aan asteeseen (kuva 2c).
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Kuva 1. Kaavio metsänrajan vyöhykkeellisyydestä mm. Hustichin (1966) ja Veijolan (1998b) mukaan.

Alue kuuluu kasvillisuusvyöhykkeiltään lievästi mantereiseen pohjoisboreaaliseen havumetsään
ja lievästi mereiseen orohemiarktiseen vyöhykkeeseen (Ahti ym. 1968) Havumetsänrajan muodostaa mänty (Pinus silvestris L.). Metsänraja on alueen tasaisilla mailla luonteeltaan epämääräinen ja
saarekkeinen ja rinnemailla selväpiirteisempi. Tunturikoivun (Betula pubescens ssp. czerepanovii
(Orlova) Hämet-Ahti (syn. B. pubescens ssp. tortuosa Lebed.) osuus metsiköissä lisääntyy mäntymetsänrajaa lähestyttäessä ja koivu muodostaa monin paikoin metsänrajan 100–130 m mäntyä
korkeammalla. Puurajan yläpuolella vallitsee tyypillinen tunturikasvillisuus varpuineen, sammalineen ja jäkälineen. Metsänrajan vyöhykkeellisyyttä on havainnollistettu kuvassa 1.
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Kuva 2. a) Topografia, b) heinäkuun keskilämpötila 1961–1990, c) keskimääräinen lämpösumma (DD5) 1961–1990 ja d) kasvillisuuspeitto.
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2.2

Vastemuuttujat

Metsänrajan ja puurajan määritelmiä on olemassa suuri joukko (ks. Hustich 1966, Timoney ym.
1992, Veijola 1998a, Tuhkanen 1999, Sveinbjörnsson 2000, Callaghan ym. 2002); tässä työssä
metsänraja on määritelty koivikon ja männikön vaihettumisalueeseen vastaten kutakuinkin kuvan
1 fysiognomista metsänrajaa.
Käytimme Metsähallituksen kuviotietoaineiston männyn latvuspeittävyyttä vastemuuttujana kuvaamaan metsänrajan sijaintia (kuva 2 d). Tietokanta koostuu 237000 kuviosta ominaisuustietoineen (Sihvo 2001) ja se kattaa koko pohjoisimman Suomen valtionmaat. Raja-arvoksi 0/1
vastemuuttujalle määritimme ykkösen niille kokonaislatvuspeittävyydeltään yli yhden prosentin kuvioille, joiden mäntyosuus ylitti 1 % ja tätä alemmille nollan. Koska kuusi ei käytännössä
muodosta missään alueella metsänrajaa ja sen osuus on hyvin vähäinen, sen runsaus summattiin
mukaan männyn peittävyyksiin.

2.3 Selittävät muuttujat
Selittävät muuttujat määritímme 200 x 200 metrin hilamallin mukaan, eli koko alueelle muodostettiin em. tarkkuudella kullekin muuttujalle rasterityyppinen tietokerros. Yksittäisten kuvioiden
sijainnin laskimme keskiarvoistamalla kuviolle osuneiden 200 m hila-alkioiden sijainnin. Kuvion
korkeuden merenpinnan yläpuolella laskimme samalla menetelmällä. Lämpösummarasteri tuotettiin Ojansuun ja Henttosen (1983) kuvaamalla menetelmällä, joka laskee kuukausikeskiarvojen
pohjalta paikalliset lämpösummat ottaen huomioon vesistöjen läheisyyden ja korkeudesta johtuvan lämpötilavaikutuksen (adiabaattinen lämpötilan lasku). Männyn metsänrajan mallituksessa
poistimme aluksi vesikuviot aineistosta.

2.4. Mallitus
Käytetty malli oli muotoa

P

ex
1 e x

ja

x

logit(P)

ln
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«¬1  P »¼

a  bX 1  cX 2  ...  kX n

jossa a, b, c, ... k olivat parametreja ja X1, X2 ... Xn selittäviä muuttujia. Malli antaa tulokseksi
männyn läsnäolon todennäköisyyden ruudussa välille 0–1. Tunturikoivikot ja paljakat saavat mallissa nollaa lähestyviä arvoja ja mäntymetsäalue taas ykkösen. Tuotimme mallilla kaksiulotteisen
todennäköisyyspinnan 200 x 200 m resoluutiolla käyttäen parametreina ilmastomuuttujia ja sijaintitietoa. Mäntyrajan havainnollistamiseksi jaoimme pinnan kahtia tasa-arvokäyrällä p = 0,5.
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2.5 Ilmastonmuutosskenaariot
Mallin parametreja muokkaamalla pystyimme tarkastelemaan mahdollisen ilmastonmuutoksen
aiheuttamia teoreettisia metsänrajan siirtymiä. Käyttäen heinäkuun keskilämpöön pohjautuvaa
mallia (taulukko 1) laskimme rajan sijainnin erilaisten vaihtoehtoisten lämpötilamuutosten vallitessa. Valitsimme sellaiset heinäkuun keskilämpötilojen rajaukset (-1º, +1º ja +3º) jotka mahtuvat
tutkimusalueen historiallisten – todennettujen tai otaksuttujen – ilmastollisten vaihtelurajojen sisälle (Räisänen 2001, Seppä ja Birks 2001).

3

Tulokset

Mallin parametrit lämpösummille (DD5), heinäkuun keskilämmöille ja sijaintitiedoille on kuvattu
taulukossa 1. Saimme parhaan sovituksen sijaintitietojen pohjalta tuotetulle mallille (R2 = 0,53) ja
toiseksi parhaan heinäkuun keskilämpötiloille (R2 = 0,47). Lämpösumma (R2 = 0,44) tuotti hieman heikomman selitysasteen. Korkeuteen ja koordinaatteihin pohjautuvassa mallissa pohjoisuus
(Y-koordinaatti) selitti 61 %, korkeus 36 % ja itäisyys (X-koordinaatti) vain 3 % vaihtelusta.
Taulukko 1. Regressiomallit metsänrajan mallituksessa (N = 236272).
Malli
Sijaintimuuttujat
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-
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Kuva 3. Metsänrajan sijaintitodennäköisyys logistisessa regressiomallissa suhteessa
a) heinäkuun keskilämpöön ja b) keskimääräiseen lämpösummaan.
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Logististen mallien käänteinen tulkinta antoi raja-arvon 0,5 kohdalla lämpösummaksi 591 d.d. ja
heinäkuun keskilämmöksi 12,2 ºC (taulukko 1, kuva 3). Nämä raja-arvot ovat mallissa käytetyn
ilmastohavaintoaineiston mukaisia estimaatteja tuona aikana (1961–1990) vallinneesta tilanteesta
mäntymetsän rajalla.
Eri mallien tuottamat mäntymetsänrajat on kuvattu kartakkeissa 4 a), b) ja c). Kaikki mallit onnistuvat kuvaamaan todellista rajaa kohtuullisen hyvin, mutta joitain paikallisia poikkeamia esiintyy. Heinäkuun keskilämpötilalla laskettu malli on hyvin samankaltainen kuin lämpösummasta
tuotettukin, mutta alueen luoteisosassa malli tuottaa rajan alemmaksi. Molemmat mallit toimivat
hyvin alueen länsiosissa (Enontekiö) ja idässä (UK-puisto) mutta keskiosissa mallin antama ennuste nousee korkemmalle kuin todellinen metsänraja. Pelkkään sijaintitietoon perustuva malli
toimii hyvin erityisesti Inarinjärven pohjoispuolella, jossa maasto on laakeaa ja soista ja todellinen metsän ja tunturikoivikon vaihettumisvyöhyke on leveä. Kuvissa esitetty P = 0,3–0,7 todennäköisyysvyöhyke kuvastaa mallin paikallista epävarmuutta ja samalla vaihettumisvyöhykkeen,
ekotonin, leveyttä ao. alueilla. Jyrkemmillä rinnemailla tuo vyöhyke on hyvin kapea.
Kuvassa 5 on esitetty hypoteettiset mäntymetsänrajat erilaisten ilmastonmuutosskenaarioiden
vallitessa. Heinäkuun keskilämmön 1 ºC asteen korotus nostaa rajan noin 30 km pohjoisemmaksi ja vastaava vähennys saman verran etelämmäksi. Kolmeen asteen nousu siirtää metsänrajan jo
aivan korkeimmille tunturiseuduille, 800–1000 m korkeuteen merenpinnasta. Vallitsevassa nykytilanteessa tutkimusalueesta on 44,6 % männiköiden vallassa (poislukien vedet, suot ja louhikot)
ja 1 asteen nousu heinäkuun keskilämpötilassa nostaisi tuon arvon 91,2 %:een ja 3 asteen nousu
peräti 98,8 %:aan (taulukko 2).

Taulukko 2. Mahdolliset peitteellisyyspinta-alat eri ilmastoskenaarioiden vallitessa heinäkuun keskilämpömalleista laskettuina. Luokka muut sisältää vedet, suot, kivikot ja kulttuurialueet.
Nykytila

+1°
lämpeneminen
61,3 %

+3°
lämpeneminen
66,4 %

Mäntyä ja/tai kuusta kasvava alue

29,9 %

Tunturikoivikot ja paljakat

37,3 %

5,9 %

0,8 %

Muut

32,8 %

32,8 %

32,8 %

4

Pohdinta

Koska mallimme on puhtaasti numeerinen näkökulma metsänrajadynamiikkaan, varsinaiset rajan
olemukseen vaikuttavat ekologiset ja fysiologiset prosessit jäävät arvailujen varaan. Tulokset viittaavat kuitenkin vahvasti siihen suuntaan, että metsänrajan muodostumiseen vaikuttavat tekijät
ovat vahvasti sidoksissa kasvukauden aikaisiin lämpöoloihin, jotka taas kytkeytyvät kohdekuvion sijaintiin ja korkeuteen. Mallissa selittäjinä käytetyt ilmastomuuttujat pohjaavat todellisiin ilmastohavaintoasemaverkon mittausarvoihin, mutta paikallinen pienvaihtelu muodostuu korkeusmallista ja siihen sisältyvästä adiabaattisesta (korkeusriippuvaisesta) lämpötilasta (Ojansuu ja
Henttonen 1983). Jos tavoiteltaisiin vain metsänrajan paikantamista sinänsä, sijaintitieto tuottaisi
riittävän tarkan kuvan; ilmastomuuttujilla luodut mallit antavat kuitenkin mahdollisuuden ekstrapoloida metsänrajan muutosta erilaisten lämpötilaskenaarioiden vallitessa.
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Kuva 4. Männyn metsänrajamallit (Pmänty = 0,5) eri vastemuuttujilla. a) maaston korkeus ja sijaintitieto
b) heinäkuun keskilämpö ja c) DD5 (ks. taulukko 1). Mallin todennäköisyysvyöhyke P = 0,3 – 0,7 on myös
kuvattu.
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Kuva 5. Heinäkuun keskilämpömalliin ekstrapoloidut teoreettiset männiköiden maksimilaajuudet mahdollisissa ilmastonmuutostiloissa. Käytetyt arvot ovat: nykytila, -1 º, +1 º ja +3 º.

Aiemmissa tutkimuksissa mäntymetsänrajan on arvioitu sijaitsevan kutakuinkin 600 d.d.:n lämpösummarajalla, puurajan 550 d.d.:n rajalla ja yksittäisten puiden selviävän hengissä jopa 450 d.d.:n
alueella (Norokorpi 1995, Veijola 1998a). Tässä tutkimuksessa saimme raja-arvoksi 591 d.d. Vertailua vaikeuttaa sekä mahdollinen selittäjänä käyttämämme lämpösummamallin alueellinen epätarkkuus että metsänrajan käsitteelliset erot – kyseessähän on todellakin vaihettumisvyöhyke eikä
selväpiirteinen raja. Mittausajanjakso 1961–1990 oli myös jonkin verran pitemmän ajan keskiarvoja viileämpi (Solantie 1992). Usein viitattu heinäkuun keskilämmön raja-arvo 12,2 ºC männylle
(Hustich 1948) sopii hyvin saamaamme 12,2 ºC arvoon.
Mallimme selittivät 44:stä 55:een prosenttia mäntymetsänrajan alueellisesta vaihtelusta. On selvää, että mallit ovat hyvin deterministisiä yleistyksiä monisyisestä prosessista. Metsänraja on
tutkimusalueella luonteeltaan sekä orografinen että pohjoisempana osin arktinen. Tämä ilmentyy rajan selkeänä alenemisena pohjoiseen päin, korkeimmillaan raja on vedenjakajatuntureilla
ja alueen länsiosissa. Malli on myös hyvin herkkä valitulle 0/1–latvuspeittävyyden raja-arvolle.
Tutkimuksessa käyttämämme raja-arvo vastaa kutakuinkin sulkeutuneen metsän ja yksittäisten
puiden välisen vyöhykkeen keskiarvoa.
Joillekin ilmastodatalla tuotettujen mallien ja todellisen metsänrajan eroille löytyy luontevat selitykset. On tiedossa, että metsiä on hakattu, joillain alueilla jopa intensiivisesti viimeksi kuluneiden 200 vuoden aikana (Hustich 1948 ja 1966, Mattsson 1995, Veijola 1998b). Mallimme
ennustaa mäntymetsää esimerkiksi Pulmankijärven laaksoon – nykyään siellä on vain muutamia
metsiköitä jäljellä, mutta aluella tiedetään avohakatun männiköitä 1800-luvun lopulla (Veijola
1998b).
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Mäntymetsien laajuus on vaihdellut runsaasti holoseenikauden aikana ilmastovaihteluihin liittyen (Eronen ym. 1999, Kultti ym. 2006). Tekemässämme yksinkertaistetussa skenaariossa (kuva
5) metsänrajan sijainti muuttui hyvin merkittävästi otaksutun ilmastomuutoksen (Räisänen 2001)
myötä. On kuitenkin otettava huomioon, että muutos ei todellisuudessa ole näin suoraviivainen,
vaan metsänrajan siirtyminen seuraa viiveellä ilmaston muuttumista. Puiden leviämisfysiologia
asettaa omat rajoituksensa – vallisevassa nykyilmastossa siementen laadulle, niiden itämiselle ja
taimien alkukehitykselle otolliset kesäkaudet tutkimusaluella ovat harvinaisia (Henttonen ym.
1986, Kellomäki ym. 1997, Juntunen ym. 2002). Luontaiset leviämisesteet kuten laajat vesistöt,
louhikkoalueet ja jyrkät rinteet voivat edelleen hidastaa mäntyjen leviämistä (Rupp ym. 2000,
Clark ym. 2001). Lisäksi on otettava huomioon karut maaperäolot, suoalueet (Sveinbjörnsson
2000, Skre ym. 2002), metsäpalot (Zackrisson 1977, Rupp ym. 2000), tuuliolot (Sveinbjörnsson
2000), erilaiset patogeenit (Jalkanen 2003), sekä muiden bioottisten tekijöiden kuten mäntypistiäisen (Niemelä ym. 1987), myyrien ja sopulien (Hustich 1948), poron (Oksanen ym. 1995, Jalkanen 2003), hirven (Stöcklin ja Körner 1999) ja paikallisen puunkäytön (Mattsson 1995, Veijola
1998b, Hofgaard 1999, Skre ym. 2002) vaikutus.
Tässä tutkimuksessa esitimme, kuinka laaja-alaista ekologista vaihettumisvyöhykettä voidaan
tarkastella onnistuneesti suhteellisen yksinkertaisella tilastollisella mallilla, kunhan käytettävissä on riittävän mittava, edustava ja yksityiskohtainen paikkatietoaineisto. Työssämme käyttämä
mallituslähestymistapa on eräs tärkeä työkalu pyrittäessä ymmärtämään pohjoisten ekosysteemien käyttäytymistä muuttuvassa ilmastossa (Sykes ja Prentice 1996, Kellomäki ym. 1997, Kittel
ym. 2000, Rupp ym. 2000, Skre ym. 2002).

Kiitokset
Metsähallituksen käyttöömme luovuttama Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen biotooppikartoituksen
paikkatietokanta mahdollisti tämän työn toteuttamisen. Osaa työstä tuki myös Suomen Akatemian rahoittama ARCTICA-projekti. Ari Nikula antoi useita rakentavia kommentteja työn kuluessa
ja Vesa Nivala auttoi ilmastomalliaineiston käyttöönotossa.
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