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TIIVISTELMÄ 

 

Suojelubiologian keskeisiin tavoitteisiin kuuluu monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden 

paikantaminen ja käytännön keinojen löytäminen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 

Korvikemittarilla tarkoitetaan lajeja tai lajiryhmiä, jotka kertovat muita laajemmin luonnon 

monimuotoisuudesta tai elinympäristöjen tilasta ja niiden avulla voidaan helpottaa suojelubiologian 

tavoitteiden saavuttamista.  

 

Sateenvarjolaji lukeutuu korvikemittarien alakäsitteisiin, ja sillä tarkoitetaan eliötä, jonka kasvualue 

tai elinpiiri on riittävän suuri ja elinympäristövaatimukset riittävän väljät, jotta sen esiintymän 

suojeleminen edistäisi myös muiden lajien suojelua. Edelleen sateenvarjolajin kasvupaikalla tai 

elinpiirin alueella monimuotoisuuden tulisi olla satunnaisesti valittua aluetta korkeampi, jotta lajin 

esiintymisalueen kautta toteutettava elinympäristöjen suojeleminen tai säilyttäminen palvelisi 

käyttötarkoitustaan.  

 

Suomella on Euroopan mittakaavassa erityisvastuu boreaalisten metsien monimuotoisuuden 

säilyttämiseksi, ja kolmasosalla valtakunnallisesti uhanalaisiksi arvioiduista lajeista ensisijaisena 

elinympäristönä ovat metsät. Metsäelinympäristöjen rakenteellinen ja lajistollinen monimuotoisuus 

on heikentynyt, ja merkittävimpänä syynä tähän pidetään viime vuosisadan puolivälissä alkanutta 

tehostunutta metsätaloutta. Samanaikaisesti myös metsälinnuston rakenne Suomen metsissä on 

muuttunut merkittävästi. Voimakkaimmin vähentyneisiin metsälintulajeihin lukeutuu etenkin 

esiintymiseltään pohjoiset lajit sekä lajit, joiden esiintyminen on kytköksissä vanhoihin metsiin ja 

luonnontilaisen metsien piirteisiin. 

 

Metsoa on esitetty yhdeksi potentiaaliseksi boreaalisten metsien sateenvarjolajiksi ja se täyttääkin 

useita sateenvarjolajin kriteerejä. Toistaiseksi lajin soveltuvuutta sateenvarjolajiksi on tutkittu 

Lounais- ja Keski-Euroopassa ja Etelä-Suomessa. Tutkimusten tulokset antavat viitteitä siitä, että 

laji saattaisi toimia sateenvarjolajina ainakin metsälinnuston runsaudelle, vanhan metsän lajeille ja 

riistalle. 

  

Tämän tutkielman tarkoituksena on pohtia metson soveltuvuutta boreaalisten metsien 

sateenvarjolajiksi aihetta käsittelevän kirjallisuustiedon pohjalta.  

 

Avainsanat: korvikemittari, biodiversiteetti, boreaaliset metsät, metsälinnusto, lajien suojelu  
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1. JOHDANTO 

 

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on maailmanlaajuinen ongelma, jonka merkittävimpiä 

syitä ovat elinympäristöjen väheneminen, muuttuminen ja pirstoutuminen (mm. Lindenmayer & 

Fischer 2006). Euroopassa metsät eivät kuulu kaikkein uhanalaisimpiin ekosysteemityyppeihin, 

mutta niiden suotuisan suojelun taso ja sen tämän hetkinen kehitys on suhteellisesti yksi 

heikoimmista – etenkin boreaalisissa metsissä (EEA 2015). Valtakunnallisella tasolla 

metsäelinympäristöjen heikentynyt tila näkyy sekä uhanalaisten metsäluontotyyppien että 

uhanalaisten metsäelinympäristöissä esiintyvien lajien suurena osuutena kaikista uhanalaisista 

luontotyypeistä ja lajeista (Raunio, ym. 2008, Rassi, ym. 2010). Vaikka maailmanlaajuisesti 

metsäelinympäristöjen suurimpana uhkana on metsäpinta-alan väheneminen, ei Suomessa 

metsäelinympäristöjen heikko tila johdu muutoksista metsien määrästä vaan pitkälti nykyaikaisen 

metsätalouden aiheuttamasta metsäelinympäristöjen laadullisesta köyhtymisestä (mm. Kuuluvainen, 

ym. 2002, Rassi, ym. 2010).  

 

Suojelubiologian keskeisimpänä tavoitteena on määritellä periaatteet ja toimintatavat luonnon 

monimuotoisuuden suojelemiselle (Soulé 1985). Olennaista tavoitteen saavuttamiseksi on paitsi 

tunnistaa monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät, myös kyetä tunnistamaan ja rajaamaan 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Perinteisesti monimuotoisuuden kannalta 

arvokkaiden kohteiden tunnistaminen on vaatinut työläitä ja aikaa vieviä lajitason selvityksiä. 

Samalla suojelubiologista, kuten muutakin yhteiskunnallista päätöksentekoa koskevien perusteiden 

vaatimustaso on ajan mittaan noussut, eikä suojelutoimia voida toteuttaa ilman hyviä 

luonnontieteellisiä perusteita. Kun lisäksi ajan mittaan lajitason tietämys on kasvanut ja yhä 

useampi laji harvinaistunut, yhtälöstä on tullut kiperä; resurssit eivät riitä kunkin yksittäisen lajin 

kohdennettuun suojeluun. Yhdeksi resurssitehokkaaksi päätöksentekoa helpottaviksi oikotieksi on 

esitetty ns. korvikemittarilajien (surrogate species) käyttöä.   

 

 Käsitteelle surrogate species ei ole toistaiseksi esitetty suomenkielistä vastinetta. Suomen kielessä 

sana surrogate kääntyy yleisimmin joko muotoon sijaisena oleva, korvike tai eduste. Tässä käsite 

surrogate species on käännetty korvikemittariksi, jota suomenkielisessä kirjallisuudessa on tosi 

käytetty useammin talouden ja lääketieteen alojen teksteissä kuin biologian alalla. 

 

Korvikemittarilajin teoreettisena lähtökohtana on olettama siitä, että yhden lajin esiintymisen kautta 

voidaan tehdä johtopäätöksiä ympäristön tilasta, elinympäristöön, eliöyhteisöön tai ekosysteemiin 
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kohdistuvista muutoksista tai lajistollisesta monimuotoisuudesta korvikemittarina toimivien lajien 

esiintymisalueella (Caro 2003, Lindenmayer, ym. 2015).  Perinteisesti korvikemittari-käsitteen 

katsotaan sisältävän mm. avainlajin, sateenvarjolajin, kohdelajin, indikaattorilajin ja lippulaivalajin 

alakäsitteet ja ne voidaan ryhmitellä kolmeen luokkaan (mm. Simberloff 1998, Caro & O’Doherty 

1999):  

 

1) lajit, jotka kertovat muusta monimuotoisuudesta ja helpottavat suojelutoimien 

kohdentamisessa (avainlajit, sateenvarjolajit) 

2) lajit, jotka kertovat muutoksissa elinympäristöissä ja/tai ekosysteemeissä 

(bioindikaattorit) 

3) lajit, jotka toimivat ensisijaisesti suuren yleisön tietoisuuden herättäjänä 

(lippulaivalajit) 

 

Korvikemittareita koskevien termien määritelmät eivät ole vakiintuneita ja hiljattain on esitetty 

myös toisenlaisia alakäsitteiden luokittelutapoja, kuten uudempia käsitteiden alajaottelujakin (Caro 

2010, Hunter, ym. 2016).  

 

Sateenvarjolajilla tarkoitetaan eliötä, jonka kasvualue tai elinpiiri on riittävän suuri ja 

elinympäristövaatimukset ovat riittävän väljät, jotta kyseenomaisen lajin esiintymän suojeleminen 

saattaisi suojelun piiriin myös muita lajeja (mm. Lambeck 1997, Roberge & Angelstam 2004). 

Tällöin sateenvarjolajin käyttämän elinalueen suojeleminen toimisi ns. "sateenvarjona" muulle 

lajistolle.  

 

Tutkielmassa tarkastellaan metson soveltuvuutta boreaalisten metsien sateenvarjolajina ja metson 

esiintymisen onkin todettu indikoivan muuta luonnon monimuotoisuutta (Suter, ym. 2002, Pakkala 

2003). Metso omaa sekä useita sateenvarjolajilta vaadittuja että lippulaivalajille ominaisia piirteitä. 

Lajin hyödynnettävyys sateenvarjolajina saattaa kuitenkin vaihdella maantieteellisestä sijainnista 

riippuen. Metsäelinympäristöjen yksipuolistumisen seurauksena lajin esiintyminen yksinään ei 

välttämättä ole enää riittävä pohja boreaalisten metsien monimuotoisuuden suojelun suunnitteluun. 

Metso saattaisi kuitenkin olla toimiva sateenvarjolajiryhmän keulakuva tai alueellisen 

metsäelinympäristöverkoston säilyttämisen mallinnuslaji maisemarakenteeltaan pirstoutuneemmilla 

alueilla.  
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2. SATEENVARJOLAJIT 

 

Sateenvarjolajin käsitehistoria perustuu useimpien muiden korvikemittarilaji-käsitteiden tapaan 

suojelun aluerajausten ja kohdentamisen problematiikkaan. Suojelubiologiaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa sateenvarjolajin käsite on esiintynyt jo melko pitkään, mutta sen määritelmä ei 

edelleenkään ole täysin yksiselitteinen. Robergen ja Angelstamin (2004) mukaan sateenvarjolajin 

käsite esiintyy kirjallisuudessa tiettävästi ensimmäistä kertaa 1980-luvun alussa (Frankel & Soulé 

1981), vaikka sen perusajatus on tuotu esiin jo huomattavasti tätä aiemmin (mm. Pearsall 1957, 

Caro 2003 mukaan).  Sateenvarjolajilla on perinteisesti tarkoitettu eliötä, jonka kasvualue tai 

elinpiiri on riittävän suuri ja elinympäristövaatimukset ovat riittävän väljät, jotta kyseenomaisen 

lajin esiintymisalueiden suojelu saattaisi myös muita lajeja suojelun piiriin (mm. Noss 1990, 

Simberloff 1998, Caro 2003, Roberge & Angelstam 2004).  

 

Perinteinen määritelmä ei ota suoranaisesti kantaa sateenvarjolajin esiintymisen indikaatioarvosta 

suhteessa muuhun monimuotoisuuteen. Määritelmä sateenvarjolajin kautta toteutettavasta suojelusta 

on siinä mielessä validi, että lajimäärän tiedetään korreloivan positiivisesti pinta-alan kanssa. 

Pelkkää yksittäisen lajin elinpiirin laajuutta tarkasteltaessa suojelualueen rajauksessa ja valinnassa 

ei kuitenkaan oteta millään tavalla kantaa niiden ekologiseen mielekkyyteen, saatikka 

sateenvarjolajin elinpiirin alueella esiintyvien lajien populaatioiden elinkykyisyyteen. Tällöin 

päätelmä laajan elinpiirin kautta toteutettavasta suojelusta perustuu ennemminkin tilastolliseen, 

lajilukumäärän ja pinta-alan suhteeseen kuin lajien ekologiaan. Ajan myötä sateenvarjolajin 

käsitettä onkin tarkennettu ja uudelleen määritelty, joskin määritelmän jalostuminen on tapahtunut 

uudemmille tieteenaloille tyypillisten tulkinta- ja näkemyserojen kautta – unohtamatta ajoittaisia 

virhetulkintoja (mm. Caro & O’Doherty 1999, Fleishman, ym. 2001, Zacharias & Ross 2001, Caro 

2010).  

 

Tarkennetussa määritelmässä sateenvarjolajin on katsottu olevan sellainen, jonka vaatimukset 

elinympäristöjen rakennepiirteiden ja muiden tärkeiden bioottisten ja abioottisten resurssien suhteen 

kattaa muiden, samalla elinalueella esiintyvien lajien vastaavat tarpeet (Noon & Dale 2002, Caro 

2003). Lajikäsitteen sijaan määritelmässä on myös korostettu lajin (tai lajiryhmän/-poolin) 

populaatiota. Myös suojelutoimien kohdentamisen mielekkyyttä ja tehokkuutta on korostettu ja 

esitetty vaatimus, jonka mukaan sateenvarjolajin kautta rajattavan alueen monimuotoisuuden tulisi 

olla korkeampi kuin vastaavan kokoisella, sattumanvaraisesti valitulla alueella.  
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Sateenvarjolajin kuin muidenkin korvikemittarin alakäsitteiden määritelmät ovat ajan saatossa 

muuttuneet ja tarkentuneet, mutta huolimatta laajasta tieteellisen yhteisön kohdentamasta kritiikistä 

määritelmien väärinkäyttöä kohtaan, aihepiirin käsittelyä vaikeuttaa edelleen erilaiset määritelmien 

tulkinnat – jopa merkittävien julkisyhteisöjen ja organisaatioiden taholta (Hunter, ym. 2016). Tässä 

mielessä 20 vuodessa ei korvikemittarien saralla ole tapahtunut suurta mullistusta ja aihetta 

koskevan käsitteistön yksiselitteisyyttä kaivataan edelleen (Caro 2015). Korvikemittarilajeja 

koskevan käsitteistön voikin perustellusti olettaa vielä muuttuvan ja tarkentuvan.  

 

2.1. Sateenvarjolajin kriteerit 

 

Kuten sateenvarjolajin määritelmäkin, myös sateenvarjolajin kriteerit ovat vaihdelleet aihetta 

käsittelevässä kirjallisuudessa. Selkeyden vuoksi jäljempänä on esitetty vain niitä kriteerejä, joita 

sateenvarjolajiin on vakiintuneemmin yhdistetty.  

 

Sateenvarjolajilta vaaditaan samoja ominaisuuksia kuin muiltakin indikaattorilajeilta. 

Sateenvarjolajin tulee olla ekologialtaan ja biologialtaan hyvin tunnettu, helposti tunnistettavissa 

sekä mielellään helposti havaittavissa oleva laji (Caro 2010). Lajin tulisi olla erikoistunut tiettyyn 

habitaattityppiin tai omata tiivis ekologinen suhde niihin lajeihin, joiden olemassaolosta lajin 

esiintymisen oletetaan kertovan. Perinteisen määritelmän mukaisesti sateenvarjolajin elinpiirin tulisi 

olla riittävän laajaa, jotta elinalueen kautta tehtäviin aluerajauksiin sisältyisi muiden lajien 

esiintymiä tai populaatioita. Yleensä hyvän sateenvarjolajin on katsottu olevan laajalle levinnyt ja 

melko yleinen (Seddon & Leech 2008). Pitkäaikaisten seurantojen kannalta lajin olisi hyvä olla 

myös esiintymiskuvaltaan melko vakaa ja paikkaan sidottu. Tässä mielessä paikkauskollisuus on 

sateenvarjolajikandidaatille etu. Yksi tärkeimmistä sateenvarjolajin ominaisuuksista on lajin 

esiintymisen aito päällekkäisyys niiden lajien kanssa, joille sen oletetaan toimivan ns. 

sateenvarjona. Tässä kohtaa tulee siis olla varmuutta siitä, että sateenvarjolajin elinalueella 

”suojeltavan” lajin esiintyminen perustuu aidosti esim. elinalueen elinympäristöihin. 

Lisäksi sateenvarjolajin eduiksi (mutta ei välttämättömiksi ominaisuuksiksi) on luokiteltu herkkyys 

ihmistoiminnalle. Herkkyyden etuna on nähty ihmistoiminnan vaikutusten ilmeneminen 

sateenvarjolajin kautta. Tässä yhteydessä sateenvarjolajin voi katsoa herkkyyden kriteerin 

perusteella muistuttavan bioindikaattorilajeja (Caro 2010). 
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3. METSON ELINPIIRTEET 

  

Metso (Tetrao urogallus) on boreaalisen vyöhykkeen havumetsiin sopeutunut laji, jonka yhtenäinen 

levinneisyysalue yltää Skandinaviasta Itä-Siperiaan asti. Lisäksi lajia esiintyy eristyneempinä ja 

pienempinä populaatioina lähes koko Euroopassa.  Skandinaviassa ja Venäjällä metsokannat ovat 

vielä toistaiseksi elinkykyisiä, mutta muualla Euroopassa laji on jo kohdannut paikallisia 

sukupuuttoja ja osapopulaatioiden kannat ovat edelleen laskussa. (Storch 2001, 2007).  

Suuresta koostaan huolimatta metso on paikkalintu. Aikuisten lintujen keskimääräiset siirtymät 

talvi- ja kesäaikaisten elinympäristöjen välillä ovat noin 1,5 – 2,5 kilometriä (Rolstad 1988, 

Hjeljord, ym. 2000), eikä nuorten lintujen dispersaalikaan ulotu tyypillisesti 2-15 kilometriä 

kauemmas (mm. Moss, ym. 2006, Storch 2001).  

 

3.1. Levinneisyys ja kannankehitys Suomessa 

 

Suomessa metsoa esiintyy Ahvenmaata lukuun ottamatta koko maassa, mutta lajin runsaus vaihtelee 

melko voimakkaasti alueittain. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja osassa Pohjanmaan 

rannikkoalueita metsokanta on muuta maata harvempi (Luonnonvarakeskus 2016). Itään ja 

pohjoiseen mentäessä laji runsastuu ja tiheimmät metsokannat sijoittuvat Kainuun ja Pohjois-

Karjalan alueille. Vielä 1950-luvun huippuvuosina metson on arvioitu olleen 40 % runsaampi kuin 

1960-luvun huippuvuosina. Kanta laski 1960- ja 1990-lukujen välillä 50 %, jyrkimmän 

kannanlaskun ajoittuessa 1960-luvulle ja 1970-luvun alkuun (Lindén & Helle 2014). Sittemmin 

kanta on pysynyt melko vakaana, eikä kannanmuutoksissa ole havaittu selkeitä pitkäaikaisia 

suuntauksia. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan 270 000 metsoparia (Tiainen, ym. 2016) – 

joskin parin määritelmä on metson kohdalla harhaanjohtava. 

 

Metsokannan voimakkaan taantumisen pääasiallisina syinä pidetään metsien rakenteessa 

tapahtuneita muutoksia, petoeläinkantojen kasvua ja metsästystä (mm. Rolstad & Wegge 1987, 

Storch 2007, Miettinen, ym. 2008). Metsien rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet 

metsokantoihin monella tavalla. Metsien pirstaloitumisen ja peittävyyden vähenemisen on todettu 

vaikuttavan kielteisesti metsokantoihin niin metsikkö- kuin maisematasollakin ja osasyynä tähän 

lienee metsoon kohdistuvan predaation voimistuminen (mm. Kurki, ym. 1997, Storch, ym. 2005). 

Mahdollisiksi vaikutusmekanismeiksi on esitetty hakkuiden aiheuttamien elinympäristömuutoksien 

vaikutuksia myyräkantoihin, joka puolestaan voimistaa pienpetokantoja (Henttonen 1989). Lisäksi 

metsien rikkonaisuuden voidaan olettaa lisäävän lintupetojen saalistuspainetta – etenkin koppeloilla 

ja poikueilla (Kurki & Lindén 1995). Tehometsätalouden muihin kielteisiin vaikutuksiin lukeutuu 
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myös mustikan peittävyyden merkittävä väheneminen (Reinikainen, ym. 2000), sillä 

mustikkavarvikot toimivat poikueiden tärkeimpinä ruokailualueina kriittisten ensimmäisten 

elinviikkojen aikana ja ne tarjoavat myös suojaa petoja vastaan (Wegge & Kastdalen 2008). 

Kannanlaskuun ovat todennäköisesti vaikuttaneet osaltaan myös laaja-alaiset soiden ojitukset ja 

ilmastonmuutoksen vaikutukset pesinnän ajoittumiseen (Ludwig 2009).  

 

3.2. Ryhmäsoidin 

 

Metson lisääntyminen perustuu keväällä tapahtuvaan ryhmäsoitimeen. Ryhmäsoitimessa 

lähialueiden metsokukot kerääntyvät soidinalueelle, joka käsittää varsinaisen soidinkeskuksen ja 

kukkojen päiväreviirit. Soidinkeskus on soitimen varsinainen tapahtumapaikka, jossa kevään 

varhaisaamujen kiihkeimmät soidinmenot ja parittelut tapahtuvat. Soidinkeskuksen koko on 

tyypillisesti noin 15 – 20 hehtaaria, koko soidinalueen ollessa noin 300 hehtaarin laajuinen (Wegge 

& Larsen 1987), joka vastaa noin 1 km säteistä ympyrää. Perinteisesti metson soidinkeskukset on 

mielletty sijainniltaan hyvin pysyviksi ja näin monesti onkin, mikäli soidinalueen metsissä ei 

tapahdu suuria muutoksia. Soidinkeskukset saattavat kuitenkin siirtyä jopa ilman näkyvää syytä ja 

muutamien satojen metrien siirtymät ovat tavallisia (Valkeajärvi & Ijäs 2014). Soidinkeskusten 

pysyvyyteen on todettu vaikuttavan vanhan metsän osuus soidinkeskusta ympäröivällä 

soidinalueella (Lindén & Pasanen 1987, Rolstad & Wegge 1989). 

 

Useista soidinalueista ja soidinpaikoista muodostuu soidinpaikkaverkosto, jossa on havaittu 

jonkinasteista säännönmukaisuutta. Mikäli metsokanta on riittävän tiheä ja metsänpeite riittävän 

yhtenäinen ja rakenteeltaan lajin elinympäristöksi sopiva, soidinalueita on vierekkäin. Tällöin 

vierekkäisten soidinkeskusten välinen etäisyys on noin 2-3 kilometriä (Wegge & Rolstad 1986, 

Rolstad, ym. 2009). 

 

3.3. Mikä määrittelee metson esiintymistä? 

 

Aiemmin metsoa pidettiin vanhan metsän lajina ja kannanlaskun ajateltiinkin olevan kytköksissä 

iäkkäiden metsien määrän vähenemiseen (mm. Swenson & Angelstam 1993). Tätä ajatusta tukivat 

myös lajin soidinpaikkojen valintaa koskevat tutkimustulokset (Valkeajärvi & Ijäs 1986, Rolstad & 

Wegge 1987, Helle, ym. 1989). Sittemmin vanhan metsän määrän ei ole enää havaittu selittävän sen 

paremmin lajin runsautta kuin soidinpaikkojen sijaintiakaan (Miettinen, ym. 2005, Sirkiä 2010). 

Nykytietämyksen valossa metso menestyy paremmin, mikäli maisemarakenteessa on runsaasti 
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nuoria kasvatusmetsiä ja vanhan metsän sijaan laji näyttäisi suosivan laajaa metsän peitteisyyttä 

(Sirkiä, ym. 2010, Miettinen, ym. 2010, 2014).  

Vaikka itse soidinkeskukset saattavatkin sijaita varsin nuorissa metsissä, on soidinten elinkykyisinä 

säilymiselle tärkeää ympäröivien metsien rakenne. Tutkimusten mukaan päiväreviirien laadulla on 

ratkaiseva merkitys soitimen koolle ja elinkykyisyydelle ja varttuneen metsän määrä 

soidinkeskuksen ympärillä korreloikin positiivisesti soitimelle osallistuvien kukkojen määrän ja 

soidinpaikan säilyvyyden kanssa (Lindén & Pasanen 1987, Rolstad & Wegge 1989, Picozzi 1992, 

Miettinen, ym. 2014). Toisaalta metsän hienojakoisen pirstoutumisen ja metsäpeitteen määrä jopa 3 

kilometrin säteellä soidinkeskuksesta on todettu vaikuttavan myönteisesti soidinten säilyvyyteen 

(Sirkiä, ym. 2010). 

 

 

4. METSON SOVELTUVUUS SATEENVARJOLAJIKSI 

 

Metsolla on useita sateenvarjolajilta vaadittavia ominaisuuksia. Metso on havumetsiemme koko 

maassa esiintyvä metsälaji, jonka elinkierron piirteet ja elinympäristövaatimukset tunnetaan monia 

muita lajeja paremmin. Lisäksi laji on paikkauskollinen ja sen soidinalueillakin on taipumusta 

säilyä samoilla sijoilla. Yksilöiden kesäajan reviirien vaihdellessa noin 10 – 170 hehtaariin ja 

soidinalueen koon ollessa noin 300 ha, voidaan sekä reviirien että soidinalueiden todeta olevan 

suurempi kuin suurimmalla osalla Suomessa esiintyvistä muista metsälajeista. Näin ollen 

elinpiirinsä laajuuden puolesta laji voisi ainakin teoriassa toimia sateenvarjolajina muulle 

metsälinnustolle.  

 

Edellisten ominaisuuksien lisäksi lajia on luonnehdittu metsäluonnon lippulaivalajiksi (mm. Lindén 

2002, Lindén 2006). Metso edustaa metsästäjille riistalajistomme aatelia, joka edelleen nauttii 

suurta arvostusta – ja kunnioitustakin. Keskusteluissa ja puheenvuoroissa, joissa puhutaan 

samanaikaisesti lajien hyvinvoinnista ja metsänhoidosta, törmätään usein väkeviin vastakkaisiin 

näkemyksiin. Metso on tässä kohtaa poikkeus, koska metsänomistajien ja metsästäjien on todettu 

useimmiten olevan kiinnostuneita ottamaan lajin hyvinvointi huomioon, eikä keskustelu lajin 

huomioimisesta metsätaloudessa kehity vastakkainasetteluksi - toisin kuin esimerkiksi liito-oravan 

kohdalla (mm. Leinonen & Ermala 1995, Sirkiän 2010 mukaan, Heiskanen 2008, Lautala 2016). 
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Metson soveltuvuutta sateenvarjolajina on tutkittu Keski-Euroopan Alpeilla ja Etelä-Suomen 

havumetsissä (Suter, ym. 2002, Pakkala 2003). Suterin, ym. (2002) tutkimuksessa lajin talvi- ja 

kevätajan esiintymispaikoilla selvitettiin linnuston ja kovakuoriaisten lajirunsautta sekä lajin 

esiintymisalueiden rakennepiirteitä (mm. puuston ja kenttäkerroksen rakenne, puuston ikä). 

Vuoristoalueilla esiintyvillä lintulajeilla lajirunsauden ja kokonaistiheyden todettiin olevan 

runsaampi metson esiintymisalueilla kuin verrokkialueilla. Yksittäisistä lajeista erityisesti 

pohjantikalla (Picoides tridactylus), varpuspöllöllä (Glaucidium passerinum) ja lehtokurpalla 

(Scolopax rusticola) tiheyksien todettiin olevan korkeampia metson esiintymisalueilla. Lisäksi 

metson esiintymisalueiden todettiin olevan rakennepiirteiltään verrokkialueita monipuolisempia 

mm. latvuskerroksen ja elinympäristötyyppien vaihettumisvyöhykkeiden suhteen. Kovakuoriaisten 

kohdalla lajirunsaudessa ei kuitenkaan havaittu yhteyttä metson esiintymisalueisiin. 

 

Eteläsuomalaisella Lammin Evon alueella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin puolestaan 

metsälinnuston lajirikkautta ja linnuston tiheyttä metson soidinalueilla sekä lajirunsautta selittäviä 

elinympäristön ja maisematason tekijöitä (Pakkala ym. 2003). Lisäksi metson esiintymisen ja riistan 

runsauden välistä yhteyttä selvitettiin riistakolmioaineistojen avulla. Tulosten mukaan 

metsälinnuston lajirunsaus oli suurempi metson soidinpaikoilla kuin verrokkialueilla, mutta yhteys 

oli havaittavissa vain 300 m säteellä soidinkeskuksen keskipisteestä.  Lajikohtaisten tiheyksien 

osalta kolmella lajilla, pohjantikalla, varpuspöllöllä ja pikkusiepolla (Ficedula parva), niiden 

havaittiin olevan korkeampia soidinalueella verrattuna verrokkialueisiin – tiheyksien ollessa 

korkeampia soidinkeskuksen lähellä kuin tarkasteltaessa koko soidinaluetta. 

Riistakolmioaineistoissa metson tiheys korreloi positiivisesti yleisen riistalajien runsautta kuvaavan 

indeksin kanssa ja yhteys kävi ilmi myös suuressa mittakaavassa, 100 km * 100 km ruuduilla. 

  

Edellä esitettyjen tutkimusten tulokset ovat yllättävänkin yhteneväisiä ja viittaavat siihen, että 

metson esiintymisalueilla esiintyisi sellaisia metsän rakennepiirteitä, jotka määrittelevät myös 

joidenkin muiden boreaalisten metsien lajien esiintymistä. Näin ollen metson soidinalueita tai lajin 

reviireitä huomioimalla tai suojelemalla voisi edistää paitsi muutamien yksittäisten lajien 

populaatioita, myös linnuston yleistä runsautta. Pakkalan (2003) tutkimuksessa lajirikkauden ja 

soidinalueen yhteyden on otaksuttu selittyvän vanhojen metsien määrällä, joka luontevasti selittäisi 

myös vanhan metsän lajien runsautta metson soidinalueilla.  

 

Metson sateenvarjolajin ominaisuuksia muiden metsäelinympäristöjen eliöryhmille on tutkittu 

toistaiseksi hyvin niukasti. Edellä mainitussa Suterin, ym. (2002) tutkimuksessa selvitettiin 
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linnuston ohella myös kovakuoriaisten esiintymistä metson esiintymisalueilla. Myös pohjantikan 

eteläsuomalaiset elinympäristöt saattavat lajin ravinnonkäytön vuoksi olla latvuskerrokseltaan 

samankaltaisia pikkusiepon ja varpuspöllön kanssa. Pohjantikka on riippuvainen lahopuiden 

hyönteisistä ja laji ruokailee etenkin ns. tuhohyönteisten vaivaamia pystyyn kuolleita havupuita. 

Muistutettakoon tässä, että aiemmin pohjantikan elinympäristöjen on todettu olevan päällekkäisiä 

toisen vanhan metsän lajin, kanahaukan, kanssa (Linkola 1967).  

 

Huomattakoon, että kumpikaan tutkimuksista ei ottanut kantaa siihen, mikä olisi suojeltavan alan 

mukana suojeltavien eliöpopulaatioiden elinkelpoisuus tulevaisuutta ajatellen. 

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Aiemmissa tutkimuksissa metson soidinalueilla joidenkin vanhan metsän lintulajien, linnuston 

lajirunsauden ja riistan runsauden on havaittu olevan korkeampi kuin verrokkialueilla (Suter, ym. 

2002, Pakkala 2003). Tutkimustulokset viittaavat siihen, että metson soidinpaikan valintaan saattaisi 

vaikuttaa sellaiset metsän rakennepiirteet, joita riistalajit ja ainakin vanhan metsän lajit suosivat. 

Vaikka tuoreemman tutkimustiedon mukaan metson soidinpaikkojen ja vanhojen metsien määrän 

välillä ei olekaan havaittu yhteyttä, saattaa metso aiempien tutkimustulosten mukaisesti edelleen 

suosia soidinpaikan valinnassaan vanhoja metsiä tai joitakin vanhalle metsälle tyypillisiä 

rakennepiirteitä. Nykyisin etenkin Etelä-Suomessa vanhojen, yli 120-vuotiaiden metsien osuus on 

hyvin pieni – vain muutamia prosentteja (Metsäntutkimuslaitos 2013). Metson mahdollinen 

vanhojen metsien suosiminen soidinpaikan valinnassa saattaakin nykyisellään jäädä 

talousmetsäalueilla jäädä piiloon vanhojen metsien niukkuudesta johtuen ja mahdollisesti myös 

soidinpaikkaverkoston vähäisen liikkumavaran vuoksi – ainakin runsaan metsokannan alueella.  

Metson sateenvarjolajin ominaisuuksia koskevien tutkimustulosten perusteella laji sopisi 

boreaalisen metsälinnuston ja riistalajien sateenvarjolajiksi ja metso omaakin useita 

sateenvarjolajeille asetettuja kriteerejä. On kuitenkin huomattava, että tutkimustuloksia ei 

välttämättä voida täysin yleistää metsätalousvaltaisemmille, voimakkaammin käsitellyille alueille 

tai boreaalisen vyöhykkeen pohjoisosiin sellaisenaan. Suomessa metson soveltuvuutta 

metsälinnuston sateenvarjolajina tutkittiin alueella, jonka soidinpaikoista huomattava osa sijoittuu 

suojelualueille ja tutkimusalueella vanhojen, yli 80-vuotiaiden metsien osuus oli selvästi 

keskimääräistä eteläsuomalaista metsämaisemaa suurempi (Pakkala 2003). Boreaalisen 
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metsävyöhykkeen pohjoisosissa metsälinnusto poikkeaa vyöhykkeen eteläosan lajistosta, eikä 

vanhan metsän lajeista pikkusieppoa juurikaan tavata pohjoisissa osissa Suomea – varpuspöllöäkin 

varsin harvakseltaan (Valkama, ym. 2011). 2011). Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että yhteyttä 

soidinpaikan valinnan ja vanhan metsän lajien välillä ei olisi löydettävissä myös pohjoisemmilla 

alueilla. 

 

Suomessa voimakkaimmin vähentyneisiin metsälintulajeihin kuuluu useita levinneisyydeltään 

pohjoisia paikkalintuja ja iäkkäämpiin metsiin sitoutuneita lajeja (mm. Brommer, ym. 2012, 

Virkkala & Rajasärkkä 2011a, b, Virkkala, ym. 2016). Metsälinnuston suurimmat muutokset ovat 

todennäköisesti tapahtuneet 1950- ja 1980-lukujen välillä, jolloin metsänhoidon tehostumisen 

myötä runsastuivat etenkin vanhojen metsien hakkuista hyötyvät metsien yleislajit ja reunalajit 

(Järvinen, ym. 1977, Helle & Järvinen 1986). Sittemmin myös useilla yleisistä ja runsaista lajeista 

pesimäkantojen on havaittu kääntyneen laskuun (Virkkala, ym. 2016). Metsälajiston köyhtymisen 

pääasiallisina syinä pidetään tehometsätaloutta, ilmastonmuutosta sekä osalla lajeista myös 

elinympäristöjen muutoksia ja metsästystä lajien muuttoreiteillä ja talvehtimisalueilla (Väisänen, 

ym. 1986, 1998, Laaksonen & Lehikoinen 2013). Boreaalisen metsävyöhykkeen alueella 

esiintyvään linnustoon – kuten linnustoon laajemminkin - vaikuttavista tulevaisuuden uhkatekijöistä 

merkittävimmäksi on arvioitu ilmastonmuutos (Laaksonen & Lehikoinen 2013). Metsälajeilla 

merkittävänä uhkatekijänä nähdään myös metsätalouden metsien rakennetta köyhdyttävän 

vaikutuksen voimistuminen (Tiainen, ym. 2016, Korhonen, ym. 2016).  

 

Metson sateenvarjolajin ominaisuudet viittaavat siihen, että ainakin paikallisessa mittakaavassa 

metson soidinpaikkojen huomioimisella voitaisiin hillitä metsälinnustoon kohdistuvia 

metsätalouden kielteisiä vaikutuksia. Jo aiemmin metson soidinpaikkoja on jo pyritty huomioimaan 

metsänhoidon suunnittelussa, pontimen ollessa ennemminkin riista- ja metsätaloudellisten 

näkökulmien yhteensovittamisessa kuin laajemman monimuotoisuuden säilyttämisessä (mm. 

Lindén, ym. 2014). Soidinalueita koskevat metsänhoidon ohjeistukset eivät kuitenkaan tyypillisesti 

ole ottaneet kantaa metsän ikärakenteeseen vaan latvuspeittävyyteen ja niihin metsän kenttä- ja 

latvuskerroksen rakennepiirteisiin ja puulajisuhteisiin, jotka lajin soidinpaikoille on tunnistettu 

tärkeiksi. Toisekseen soidinalueiden huomioiminen on ainakin toistaiseksi keskittynyt 

soidinkeskusten huomioimiseen. Metson kohdalla soidinalueverkoston laajempialainen 

huomioiminen edistäisi metsälinnustolle tärkeiden elinympäristöjen laadun säilyvyyttä ainakin 

metsikkötasolla. Huomautettakoon, että metson käyttökelpoisuutta sateenvarjolajina muiden 

eliöryhmien kohdalla ei toistaiseksi ole viitteitä.    
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Metson ohella boreaalisen metsävyöhykkeen sateenvarjolajeiksi on esitetty ainakin 

valkoselkätikkaa, liito-oravaa, helmipöllöä ja useita muita metsien petolintuja (Martikainen, ym. 

1998, Roberge, ym. 2008, Hurme, ym. 2008, Sergio, ym. 2006). Aiemmat sateenvarjolaji-käsitteen 

käytettävyyttä tarkastelevat tutkimukset puoltavat yhden lajin sijaan usean lajin käyttöä suojeltavien 

alueiden rajauksessa (mm. Maes, ym. 2005, Caro 2010). Boreaalisella metsävyöhykkeellä metson 

elinalueet voisivat toimia jopa metsikkötasoa laajemman, alueellisen mittakaavan 

metsäelinympäristöverkoston suunnittelun pohjana. Tätä puoltaa ainakin lajin elinpiirteistä 

liikkuvuus, paikkauskollisuus ja soidinpaikkojen pysyvyys. Monimuotoisuuden ylläpitämisen 

kannalta parhaaseen lopputulokseen saatettaisiin päästä metson ja joidenkin muiden 

sateenvarjolajeiksi tunnistettavien lajien yhteistarkasteluilla. 
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