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Johdanto

Tunturimittari (Epirrita autumnata) on viime vuosikymmeninä ollut pohjoisimman Suomen
laaja-alaisimmat puustokuolemat aiheuttanut hyönteinen. Tunturimittarin ainakin jossakin päin
Suomen Lappia tai Köli-vuoristoa noin kymmenen vuoden väliajoin tapahtuvat massaesiintymät
tappavat tunturikoivuja (Betula pubescens ssp. czerepanovii) toisinaan jopa tuhansien neliökilometrien laajuisilta alueilta (Tenow 1972, Kallio ja Lehtonen 1973, Seppälä ja Rastas 1980, Haukioja ym. 1988, Neuvonen ym. 2005). Tuhoilla on erittäin merkittävä vaikutus tunturikoivuekosysteemin tilaan ja toimintaan (Kallio ja Lehtonen 1973, Neuvonen ym. 2001). Tunturikoivikoilla on
myös suuri merkitys porolaitumina, sillä koivun lehdet ovat poroille tärkeää kesäravintoa (Skjenneberg ja Slagvold 1968, Warenberg ym. 1997, Helle 2001). Tuhon aiheuttamat ekosysteemivaikutukset heijastuvat poronhoidon lisäksi muihin luontaiselinkeinoihin ja matkailijoiden kiinnostuksen kohteisiin kuten riekonpyyntiin ja kalastukseen. Tunturikoivikoiden toipuminen voi olla
hidasta. Esimerkiksi noin puolella Utsjoen-Inarin Lapin 1960-luvun puolivälin laajoista koivukuolema-alueista puusto ei ole vieläkään toipunut, vaan alueet ovat muuttuneet paljakaksi (Sihvo
2002).
Viime vuosina on Käsivarressa ollut laajin tunturimittarin massaesiintymä vuosikymmeniin, jopa
ehkä sataan vuoteen. Norjan puolella Tenon laaksossa koivikoita ja valtaosa kenttäkerroksesta on
syöty laajoilla alueilla lehdettömäksi jo vuodesta 2002 lähtien. Käsivarren Lapissa tuhoja havaittiin ensimmäisen kerran kesällä 2003, ja kesällä 2004 paljaaksisyönti laajeni ulottuen lopulta lähes koko Käsivarteen ja jatkui jonkin matkaa pohjoiseen Norjan puolelle. Etelän suunnalla tuho
ulottui Torniojärven eteläpuolelle ollen siis yli 200 km etelä-pohjoisuunnassa. Kesällä 2005 voimakas paljaaksisyönti jatkui laajoilla alueilla (kuvat 1 ja 2). Tässä artikkelissa esitämme maastotöihimme ja satelliittikuvatulkintoihin perustuen, missä ja minkälaisia tuhoja esiintyi Kilpisjärven
alueella vuosina 2004 ja 2005.
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Kuva 1. Näkymä Kivijärven kaakkoispuolen Dálvas-tunturilta koilliseen. Etualalla tuholta säästyneitä koivuja,
kauempana valtaosa koivikoista paljaaksisyötyjä. Kuva 5.7.2005, Tarmo Virtanen.

Kuva 2. Tyypillisiä tuhokoivikoita, kenttäkerrostakin syöty, erityisesti erottuvat syödyt vaivaiskoivut. Näkymä
kuvassa 1 näkyvästä alarinteestä. Kuva 5.7.2005, Tarmo Virtanen.
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2

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusalueeksemme rajasimme Suomen puoleisen Käsivarren Lapin Kilpisjärveltä Lätäsenon
valuma-alueen itä-reunaan (kuva 3). Kesällä 2005 (30.6–20.7.) perustimme 138 maastokoealaa
niin tuhokoivikoihin kuin myös säästyneisiin vertailukoivikoihin topografisesti erilaisiin paikkoihin ja eri-ikäisiin koivikoihin (kuva 3). Ympyräkoealoilta mitattiin ja arvioitiin puuston ja kenttäkerroksen peittävyys ja lajisto, puuston pohjapinta-ala ja keskipituus, lehtisyönnin määrä, puuston kuolleisuus sekä laskettiin toukkien määrää kuvaava indeksi (Ruohomäki ja Haukioja 1992).

Kuva 3. Kilpisjärven tutkimusalueen korkeus ja
kesän 2005 maastokoealat.

Hankkimistamme Landsat satelliittikuvista (taulukko 1) yhdistimme vuosittaiset kuvamosaiikit
joista leikkasimme tutkimusalueemme kattavat palat. Sen jälkeen laskimme joka vuoden kuvasta NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) kasvillisuusindeksi-arvot. Indeksi lasketaan
satelliittikuvan lähi-infra kanavan (NIR) ja punaisen kanavan (RED) avulla seuraavasti: NDVI
= (NIR - RED) / (NIR + RED). Tämä kanavasuhde-indeksi kuvaa vihreän kasvillisuuden määrää ja sitä on käytetty yleisesti tämänkaltaisissa tutkimuksissa (Tømmervik ym. 2001, Rees ym.
2002). Tuhoalueet analysoimme ns. erotusanalyysilla eli tutkimme, kuinka paljon NDVI-arvot
olivat vähentyneet verrattuna tilanteeseen ennen tuhoa, siis kesän 2000 kuvan tilanteeseen. Poistaaksemme ilmakehän olosuhteista ja fenologiasta johtuneet erot, laskimme vuosien 2004 ja 2005
NDVI-kuville lineaarisen regressiokorjauksen käyttäen useita, yhtenäisiä ja muuttumattomia pieniä tukialueita. Korjaus teki ne vertailukelpoisiksi vuoden 2000 kuvaan.
Taulukko 1. Käytetyt satelliittikuvat, kaikki ETM+ kuvia.
Polku

Rivi(t)

Päivämäärä

SLC-off

195

11, 12

27.7.2000

Ei

195

11, 12

22.7.2004

Kyllä

196

11, 12

30.6.2005

Kyllä

194

12

2.7.2005

Kyllä
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Johtuen Landsat 7 ETM+-sensorissa kesästä 2003 alkaen olleesta viasta (ns. SLC-off, aiheesta lisätietoa mm. U.S. Geological Survey:n verkkosivuilla) uudemmissa kuvissa on reunoja kohti kasvavia raitoja joilla ei ole arvoja, joten nämä alueet jäivät aina ko. vuoden analyysista pois. Lisäksi
kasvillisuusmuutosanalyysiamme varten luokittelimme kuvissa olevat muutamat pilvet sekä vesistöt analyysialueen ulkopuolelle. Tutkimusalueemme kokonaismaapinta-ala on 3095 km2, josta
analyysin ulkopuolelle em. syistä jäi vuonna 2004 10,5 % ja 2005 13,9 %.
Teimme myös vuoden 2000 kuvaan perustuen ohjatun 5-luokkaisen kasvillisuus- ja maanpeittoluokituksen käyttäen tukiaineistona maastohavaintoja, valokuvia, peruskarttoja ja erityisesti Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokartoitusaineistoa (Sihvo 2002). Päädyimme tekemään oman luokituksen,
koska luontokartoitusaineisto kattaa vain valtion maat. Lisäksi se on luonteeltaan kuvio-aineisto,
jolloin sen spatiaalinen tarkkuus myös poikkeaa rasteripohjaisesta Landsat-kuvasta (pikseli 30 m).
Massaesiintymän syntyyn tarvitaan muutama tunturimittarille menestyksekäs vuosi, jotta matalan tiheyden populaatiokoko ehtii kasvaa tuhoa aiheuttavan suureksi (Haukioja ym. 1988). Jotta
tietyllä paikalla siis saavutettaisiin tuhotiheys, mm. talvipakkaskuolleisuutta ei muutamaan peräkkäiseen talveen saa tapahtua. Tunturimittarin munat kuolevat alle -36 ºC pakkasissa (Niemelä
1979, Tenow 1996, Virtanen ym. 1998). Talvella kylmä ilma kerääntyy alaville paikoille, laaksonpohjiin ja jokivarsiin (Virtanen ym. 1998). Selittääksemme tuhojen sijoittumista olemme keränneet tietoa talven minimilämpötiloista Kilpisjärven sääaseman mittauksista viime talvilta sekä
talvelta 2004–2005 kahdelta korkeusgradientilta (7 dataloggeria).

3

Tulokset

Kesällä 2004 vähän vajaa puolet tutkimusalueemme koivikoista syötiin lehdettömiksi ja kesällä
2005 hieman yli puolet (kuvat 4 ja 5, taulukko 2). Osa vuoden 2004 tuhoalueista säästyi kesällä
2005 voimakkaalta syönniltä. Toisaalta tuhot levittäytyivät myös vielä uusille alueille. Uusia voimakkaan tuhon kohteeksi joutuneita alueita oli ennen kaikkea Lätäsenon varressa. Muillakin jokivarsilla ja tunturinrinteillä tuhot siirtyivät alemmaksi. Lisäksi kesällä 2005 tuhoalue levittäytyi
myös tunturikankaille kauaskin koivumetsänrajasta (kuvat 4 ja 5, taulukko 3).
Taulukko 2. Tuhopinta-alat (km2). Koivikko tekemämme luokituksen mukaan.
Vuosi

Analyysialue

Kokonaistuho

Tuho koivikoissa

Koivikoista tuhoutunut

2004

2769,7

605,7

512,4

44,3 %

2005

2665,5

863,2

583,5

54,4 %

Taulukko 3. Tuhoalueiden pinta-alat suhteessa korkeusvyöhykkeeseen (%).
2004
korkeus (m)
< 400

Osuus
alueesta

2005
Vyöhykkeestä
tuhoutunut

Josta
koivikkoa

Osuus
alueesta

Vyöhykkeestä
tuhoutunut

Josta
koivikkoa

4,87

2,24

90,41

5,40

13,99

82,61

400–450

8,29

29,87

95,37

8,05

51,01

86,99

451–500

11,79

42,09

95,37

11,18

57,77

88,68

501–600

28,00

38,69

86,30

27,08

44,05

75,57

> 600

47,04

6,99

55,44

48,29

17,35

31,60
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Kuva 4. Kasvillisuus- ja maanpeittoluokat sekä tuholuokitus a) kesällä 2004 ja b) 2005.

Kuva 5. Lähinäkymä Kilpisjärven lähiympäristöön a) kesällä 2004 ja b) 2005.
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Kesän 2005 maastokoealoilta oli tunturikoivujen puhjenneiden silmujen määrästä mahdollista
arvioida myös kesän 2004 tuhoa, sillä edellisen vuoden paljaaksisyönnistä johtuen koivujen puhjenneiden silmujen ja siten myös lehtien määrä oli monin paikoin huomattavan alhainen. Koivujen defoliaatio oli yli 95 % runsaassa viidenneksessä kesän 2005 maastotukialoistamme. Aloista
70 % sijaitsi ns. tuhokoivikoissa, kun tuhokoivikoksi luokittelimme alueet, joissa samana kesänä lehtipinta-alasta oli syöty yli 33 % tai jos kumulatiivinen totaalidefoliaatio (harsuuntuminen
johtuen edelliskesän syönnistä yhdistettynä tämän kesän syöntiin) oli yli 60 %. Nämä raja-arvot
vastaavat suunnilleen tuhorajana käyttämäämme 18 % NDVI-vähentymää. Satelliittikuvan saamat arvot tosin ovat tulosta kasvillisuuden kokonaisheijasteesta, joten NDVI-arvot siis osaltaan
riippuvat myös kenttäkerroksen syönnistä ja sen vehreydestä. Analyysialueen NDVI-arvot muuttuivat huomattavasti tuhon seurauksena (kuva 6, taulukko 4).

NDVI 2004

NDVI 2000

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

NDVI 2005

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

Kuva 6. Satelliittikuvien NDVI-jakauma analyysialueilla vuosina 2000, 2004 ja 2005.

Taulukko 4. Satunnaispisteotos NDVI-arvojen jakaumista eri vuosien analyysialueilla.
Keskiarvo

Keskihajonta

N

Kvantiili 99,5 %

Kvantiili 0,5 %

NDVI 2000

0,340

0,176

4798

0,600

-0,166

NDVI 2004

0,247

0,146

4253

0,560

-0,167

NDVI 2005

0,209

0,135

4121

0,539

-0,126

Tuhopinta-alaksi luokitellun alueen koko riippui suuresti valitusta NDVI-vähentymän raja-arvosta. Käyttämämme 18 % arvo rajaa tuhoalueen hyvin tiukasti. Jos asettaisimme raja-arvoksi 15 %,
kokonaistuhopinta-alat nousisivat liki 30 %:lla. Maastoaineistomme perusteella 15 % NDVI-vähentymä vastaisi suunnilleen tilannetta, jossa yli 25 % kesän 2005 lehtipinta-alasta olisi syöty tai
jossa totaalidefoliaatio olisi yli 50 %. Tuhoalan sijoittumisen visuaalinen tulkinta kuitenkin indikoi, että tällöin jo joitakin ei-tuho-pikseleitäkin saattaisi luokittua tuhoalueeksi, joten päädyimme
esittämään tiukemman kriteerin (18 %) mukaiset pinta-alat.
Voimakkaamman tuhon alueilla toukat olivat kesällä 2005 laskeutuneet jo aikaisessa vaiheessa
maahan, jolloin myös kenttäkerroksen kasvillisuus oli hyvin intensiivisesti syöty jo kesäkuun lo38
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pulla. Näiden alueiden toukista monet varmastikin nälkiintyivät eivätkä selviytyneet koteloitumisvaiheeseen saakka. Täysikasvuiseksi ehtineistä toukistakin monin paikoin lähes kaikki vaikuttivat loisituilta, mutta alhaisemman tiheyden paikoilla oli jonkin verran terveenoloisiakin toukkia.
Lämpimistä säistä johtuen toukat alkoivat olla täysikasvuisia jo heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Osa koivuista alkoi tehdä uusia lehtiä jo heinäkuun puolen välin jälkeen. Esim. Mallan luonnonpuiston lehdettömäksi syöty ja kesäkuun lopulla maisemassa ruskeana näkyvä koivikko oli
uusien lehtien ansiosta kuukautta myöhemmin vihreä. Syötyjen puiden lähempi tarkastelu osoitti
kuitenkin, että uusia lehtiä ja lehtiryhmiä oli puhjennut sen verran harvakseltaan, että ne korvasivat vain osan syönnissä menetetystä lehtipinta-alasta. Nämä uudetkin lehdet ehtivät valtaosin
saada ruskavärityksen, tosin syömättömiä koivuja myöhemmin.
Kilpisjärven sääasema sijaitsee melko alavalla paikalla. Siellä talven minimilämpötilat ovat olleet viime vuosina seuraavat: 2001–02: -35,8 ºC, 2002–03: -39,2 ºC, 2003–04: -34,7 ºC, 2004–05:
-32,8 ºC. Kesän 2004 laajaa massaesiintymää siis edelsi kohtalaisen leuto talvi, mutta sitä vuotta
aiemmin talvella 2002–03 munat ovat varmasti kuolleet laajasti alavilta alueilta. Nämä talvilämpötilat selittänevät sen, miksi alavat alueet säästyivät melko hyvin tuholta kesällä 2004 (kuvat 4
ja 5, taulukko 3). Talvi 2004–2005 oli alueella vielä leudompi. Mittaamillamme Saanan (rantakoivikosta 484 m–544 metriin) ja Lammasoaivi (454–525 m) linjoilla ainoastaan Saanajärven rannassa mitattiin 16.3. -35 ºC, muilla paikoilla talven minimit vaihtelivat välillä -32 ºC – -24,8 ºC.
Tämä selittääkin sitä, miksi tuhot kesällä 2005 levittäytyivät jokivarsissa kesää 2004 alemmaksi
(taulukko 3, kts. myös kuvat 4 ja 5).

4

Tulosten tulkinta ja johtopäätökset

Tunturimittarin aiheuttama paljaaksisyönti on hyvin luokiteltavissa Landsat-satellittikuvilta, kuten myös Tømmervik ym. (2001) havaitsivat huomattavasti pienialaisemmassa työssään. Luokituksessa on mahdollista myös saada esille erilaisia tuhon voimakkuusvyöhykkeitä (kuvat 4 ja 5).
Satelliittikuvaluokittelussa tulee aina jonkin verran myös virheluokituksia, ja tästä johtuen taulukoissamme antamamme arvot ovat vain suuntaa-antavia. Erityisen merkityksellistä pinta-aloille
oli, mihin NDVI-vähentymän raja-arvoon tuhon esiintymisen kytkimme. Selvä virhelähde koko
maa-aluetta käsittelevässä analyysissamme on vedenpinnan vaihteluista soilla ja ranta-alueilla
aiheutuneet erot. Vuoden 2005 tulkinnassamme luokittui tuhoalueiksi yllättävän paljon alueita
ylhäällä kaukanakin koivikoista. Varvikon paljaaksisyöntiä todella tapahtui maastohavaintojemme mukaan kaukanakin metsänrajasta. Tämä selittynee sillä, että syksyllä 2004 erittäin runsaista
tunturimittarinaaraista melkoinen osa oli kyennyt levittäytymään sinnekin. Lisäksi vastakuoriutuneiden toukkien tiedetään kulkeutuvan pitkiäkin matkoja tuulen mukana (Ruohomäki ym. 2000).
Voi olla, että joku osa luokitelluista tuhoista ennen kaikkea myöhäisimmissä ekosysteemeissä
kuitenkin selittyy myös tuolla liki yhden kuukauden fenologiaerolla, vaikka tätä eroa pyrimmekin
poistamaan lineaarisella korjausfunktiolla.
Syksyllä 2004 Kilpisjärvellä lensi ”miesmuistiin” suurin määrä aikuisia tunturimittareita. Koska
toukista näytti kesällä 2005 olevan suuri osa loisittuja ja aikuisten määrä syksyllä 2005 oli edellistä vuotta huomattavasti alhaisempi, näyttää siltä, että tunturimittarien massaesiintymä alkaa
Käsivarren alueella tällä erää olla ainakin pääosin ohi. On selvää, että tämä tuho aiheutti oksa- ja
runkokuolleisuutta ja huomattavia kasvutappioita Käsivarren alueen tunturikoivuille. Sitä, kuinka
paljon varsinaisia koivukuolema-alueita mahdollisesti tulee syntymään, on kuitenkin vielä liian
aikaista ennustaa. Koivujen mahdollinen kuolema ja myös toipuminen on useampivuotinen pro39

Metlan työraportteja 25
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp025.htm

sessi, johon vaikuttavat mm. sääolot, sienitaudit ja muut kasvinsyöjät (Lehtonen ja Heikkinen
1995, Tenow ym. 2004).
Jos tulevaisuudessa lämpimät talvet jatkuvat, talvien kylmyys ei enää kykene rajoittamaan tunturimittarin aiheuttamia koivutuhoja (Tenow 1996, Virtanen ym. 1998). Toisaalta jos myös kesät
lämpenevät, koivutuhojen voimakkuus voi vähetä ennen kaikkea koivujen parantuneen toipumiskyvyn ja mahdollisesti tunturimittarin kantoja säätelevien loishyönteisten paremman toimintakyvyn ja muiden saalistajien lisääntymisen ansiosta (Kallio ja Lehtonen 1973, Karhu ja Neuvonen
1998, Tanhuanpää ym. 1999, Virtanen ja Neuvonen 1999, Niemelä ym. 2001).
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