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Kesäkuussa 2022 jul-
kaistu Kasviatlas 2021 
(Lampinen & Lahti 2022) si-

sälsi ensimmäisen kerran 500 
yleisimmän kasvilajimme at-
lasaineistosta lasketut kartat 
kahdelle eri ajanjaksolle, 1958–
1999 ja 2000–2020. Näiden 
karttojen avulla on mahdollis-
ta arvioida lajien levinneisyy-
dessä ja yleisyydessä tapahtu-
neita muutoksia viime vuosi-
kymmeninä. Julkaisusta teh-
tiin myös tiedote, minkä ansi-
osta atlaksen osoittamiin muu-
tostietoihin viitattiin eri yh-
teyksissä julkisuudessa. Viit-
tauksista paljastui kuitenkin 
se, että atlaksen muutostilas-
toja ei aina lueta oikein. Siksi 
on tarpeen selventää sitä, mi-
ten kasviatlaksen tilastoja tu-
lee tulkita.

Esimerkiksi Helsingin Sa-
nomissa 1.8.2022 otsikolla Suo-
meen tulee Unkarin ilmasto jul-
kaistussa pääkirjoituksessa to-
dettiin: Tuoreiden tilastojen mu-
kaan vaahteran määrä on kasva-
nut 20 vuoden aikana 13 prosent-
tia ja tammen määrä 10 prosent-
tia viime vuosisataan verrattuna. 
Luvut ovat peräisin Kasviat-
laksen muutostilastoista (kasviat-

las.fi/muutos).
Kasviatlaksen kartoilla 

näytetään kasvilajien arvioitu-
ja esiintymistodennäköisyyk-
siä yhden neliökilometrin ko-
koisilla ruuduilla. Todennä-
köisyydet ovat arvoja nol-
lan (puuttuu varmasti) ja yh-
den (esiintyy varmasti) välil-
lä; Kasviatlaksen tilastoissa ja 
kartoilla tiedot esitetään pro-
senttifrekvensseinä, joiden ar-

vot ovat välillä 0–100 %. Laji-
kohtaiset frekvenssiluvut ovat 
Suomen eri alueille laskettujen 
esiintymisfrekvenssien keski-
arvoja.

Kun metsävaahteran esiin-
tymisfrekvenssi on ensimmäi-
sen jakson 11 prosentista kas-
vanut toisen jakson 24 prosent-
tiin, muutos on ollut 13 pro-
senttiyksikköä. Prosentteina 
luku sen sijaan on jotakin ai-
van muuta. Toisen jakson frek-
venssi 24 prosenttia suhtees-
sa ensimmäisen jakson 11 pro-
senttiin on 2,18-kertainen. Met-
sävaahteran muutos on siten 
118 prosenttia eli lajin yleisyys 
on yli kaksinkertaistunut jak-
sojen välillä.

Metsätammella muutos on 
vielä suurempi. Ensimmäi-
sen jakson viidestä prosentis-
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ta frekvenssi on noussut toi-
sen jakson 14 prosenttiin. Suh-
de on 2,8 eli muutos on +180 
prosenttia. Tammen yleisyys 
on siis lähes kolminkertaistu-
nut jaksojen välillä.

Nämä esimerkit toivotta-
vasti auttavat paremmin tul-
kitsemaan Kasviatlaksessa esi-
tettyjä lajien muutostilastoja 
ja -karttoja ja näkemään eron 
prosenttiyksiköiden ja pro-
senttien välillä.
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On the measures of change
In the latest version of the Atlas of the Vas-
cular Flora of Finland published in 2022, sta-
tistics and maps comparing the frequency 
of the 500 most common species between 
the two periods, 1958–1999 and 2000–2020, 
were published for the first time. This arti-
cle elucidates the interpretation of the maps 
and statistics published in the Atlas and em-
phasizes the difference between the con-
cepts of percent and percent points.
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Taulukko 1. Kasviatlas 2021 -julkaisun tilastot metsävaahteran ja metsätam-
men esiintymisfrekvenssistä ajanjaksolla 1958–1999 (FREK1) ja 2000–2020 
(FREK2) ja frekvenssien erotus (MUUTOS).

NIMI FREK1 FREK2 MUUTOS

Acer platanoides, metsävaahtera (Sapindaceae) 11 24 13

Quercus robur, metsätammi (Fagaceae) 5 14 9

 Metsävaahteran, Acer platanoides, yleisyys kasviatlaksen aineistossa kah-
della eri ajanjaksolla. Vasemmassa kartassa yleisyys vuosina 1958–1999 
tutkituissa ruuduissa, oikeassa kartassa yleisyys vuosina 2000–2020 tutki-
tuissa ruuduissa.

Metsätammen, Quercus robur, yleisyys kasviatlaksen aineistossa kahdella 
eri ajanjaksolla. Vasemmassa kartassa yleisyys vuosina 1958–1999 tutki-
tuissa ruuduissa, oikeassa kartassa yleisyys vuosina 2000–2020 tutkituissa 
ruuduissa.
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