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TIIVISTELMÄ 

 

 Suojelubiologian keskeisiin tavoitteisiin kuuluu monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden 

ja käytännön suojelukeinojen tunnistaminen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suomessa 

metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tulevaisuuden uhkia ovat etenkin ilmastonmuutos 

ja metsätalous. Käytännön suojelutoimien kohdentamista helpottavaksi menetelmäksi on esitetty 

mm. korvikemittarilajeja, joilla tarkoitetaan lajeja tai lajiryhmiä, jotka kertovat laajemmin luonnon 

monimuotoisuudesta tai elinympäristöjen tilasta ja joiden avulla helpotetaan suojelubiologisten 

tavoitteiden saavuttamista. Yksi korvikemittarilajien alakäsitteistä on sateenvarjolaji, jonka 

esiintymisalueiden kautta pyritään suojelemaan muiden lajien populaatioita. 

 Metsoa on esitetty boreaalisten metsien sateenvarjolajiksi ja aihetta on tutkittu aiemmin Etelä-

Suomessa ja muualla Euroopassa. Tutkimustulokset viittaisivat lajin olevan sateenvarjolaji mm. 

vanhan metsän lintulajeille ja laajemmin metsälinnustolle esiintymisalueiden lajirunsauden kautta. 

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko metson soidinalueilla korvikelajimittarin 

ominaisuuksia Pohjois-Suomessa, eli onko soidinalueiden huomioimisella laajempaa merkitystä 

muun metsälinnuston monimuotoisuuden kannalta. Tutkimuksessa selvitettin poikkeaako metsien 

pesimälinnusto runsaudeltaan tai vaihtelevuudeltaan soidinalueilla muusta metsämaisemasta ja 

vaikuttaako mahdollisiin eroihin jokin soidinalueiden metsien maisematason rakennepiirre. Lisäksi 

tutkimuksessa pyrittiin selkeyttämään korvikemittarilajin käsitteitä metson kohdalla tämän ja 

aiempien tutkimustulosten perusteella.  

 Tämän tutkimuksen tulosten mukaan metsälinnusto on runsaampaa ja monipuolisempaa metson 

soidinalueilla kuin ympäröivillä metsäalueilla, mutta havainto pätee yksinomaan soidinpaikan 

ulkopuolisella, koiraiden soidinajan päiväreviireitä vastaavalla alueella. Ero havaittiin koko 

metsälinnuston ja useiden lajiryhmien parimäärällisessä runsaudessa sekä linnuston diversiteetti-

indeksien arvoissa. Myös kokonaislajimäärä oli soidinalueilla suurempi kuin verrokkialoilla. 

 Tämän ja aiemman eteläsuomalaisen tutkimuksen tulokset puoltavat metson soidinpaikkojen 

huomioimista, etenkin, kun soidinalueilla esiintyy muita alueita enemmän vanhan metsän lajeja ja 

paikkalintuja – metsälajiryhmiä, jotka arvion mukaan tulevat eniten taantumaan tulevaisuudessa. 

Tuloksia ei tule tulkita siten, että kaikilla soidinalueilla metsälinnusto olisi erityisen runsasta tai 

monipuolista - etenkin, kun ainakin osassa maata, metso suosii soidinpaikan valinnassaan melko 

nuoriakin talousmetsiä. Soidinalueiden huomioimisen käytännön toimien vaikutus linnustoon 

riippuukin lopulta metsälintulajien elinympäristövaatimusten täyttymisestä soidinalueilla. 

 

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

 Euroopassa metsät eivät kuulu kaikkein uhanalaisimpiin ekosysteemityyppeihin, mutta niiden 

suotuisan suojelun taso ja sen tämän hetkinen kehitys ovat suhteellisesti yksi heikoimmista – 

etenkin boreaalisissa metsissä (EEA 2015). Vaikka maailmanlaajuisesti metsäelinympäristöjen 

suurimpana uhkana on metsäpinta-alan väheneminen, ei Suomessa metsäelinympäristöjen heikko 

tila johdu muutoksista metsien määrässä vaan metsäelinympäristöjen laadullisesta köyhtymisestä 

(mm. Kuuluvainen 2002, Rassi ym. 2010). Valtakunnallisesti metsäelinympäristöjen heikentynyt 

tila ilmenee sekä uhanalaisten metsäluontotyyppien, että metsäelinympäristöistä riippuvaisten 

uhanalaisten lajien suurena osuutena kaikista uhanalaisista luontotyypeistä ja lajeista. 

Viimeisimmän kattavamman lajeja koskevan uhanalaisarvion mukaan valtakunnallisesti 1/3 kaikista 

esiintyvistä uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Elinympäristötyyppien tasolla metsät ovat yksi 

eniten uhanalaisia sisältävä ryhmä ja yli 2/3 kaikista metsäluontotyypeistä on luokiteltu 

uhanalaisiksi (Raunio ym. 2008, Rassi ym. 2010). 

 Suomi on sitoutunut sekä kansallisiin että kansainvälisiin toimintaohjelmiin ja sopimuksiin, 

joiden tavoitteina on luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen (mm. Kuuluvainen 

2002, Ulkoasiainministeriö 2012, Valtioneuvosto 2012). Tällä hetkellä metsäluonnon 

monimuotoisuuden suojelua toteutetaan Suomessa monella eri tasolla, käytännön toimien 

vaihdellessa suojelualueiden perustamisesta aina maanomistajien ja muiden toimijoiden 

vapaaehtoisuuteen perustuviin toimenpiteisiin. Tiukan suojelun alueisiin kuuluvat mm. eri 

suojeluohjelmien alueet sekä eräiden luonnonsuojelulaissa ja –asetuksessa määriteltyjen lajien ja 

luontotyyppien esiintymisalueet (Luonnonsuojelulaki 1096/1996, Luonnonsuojeluasetus 160/1997). 

Tiukkaa, alueiden muuta käyttöä voimakkaasti rajoittavaa suojelua löyhempiä monimuotoisuuden 

huomioimisen keinoja ovat mm. monimuotoisuutta ylläpitävät ja edistävät luonnonhoitotoimet, 

puuntuotannon sertifioinnit ja luontoarvoja huomioivat kaavoitusratkaisut. Nämä voivat 

talousmetsissä olla hyödyllisiä ja resurssitehokkaitakin keinoja monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, 

mutta niiden ei katsota korvaavan erillisten suojeluun varattujen alueiden tarvetta. Tiukemmin 

maankäyttöä ja metsien talouskäyttöä rajoittavat suojelualueet muodostavatkin sen metsäluonnon 

suojelualueverkoston, jonka varassa metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisen arvioidaan 

pitkällä aikavälillä olevan (mm. Kuuluvainen 2002, Kuuluvainen ym. 2004, Jalonen ym. 2006). 

 Vaikka Euroopan mittakaavassa Suomen suojelualueiden verkosto on pinta-alalla mitattuna 

laaja (EEA 2015), valtakunnallista suojelualueverkostoa pidetään metsäluonnon monimuotoisuuden 

suojelun ja ylläpitämisen kannalta riittämättömänä. Metsien suojelualueverkoston ongelmina 
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pidetään sen voimakasta painottumista Pohjois-Suomeen ja verkoston pirstaloituneisuutta. Tiukasti 

suojeltujen metsien osuus koko metsäalasta onkin Pohjois-Suomessa 15,8 % ja Etelä-Suomessa 2,3 

% (Luonnonvarakeskus 2016a). Metsien suojelualueverkoston riittämättömyys yhdessä metsien 

käytön tulevaisuusnäkymien kanssa johtaa metsäluonnon monimuotoisuuden nykyistä laajempaan 

huomioimistarpeeseen. Mikäli suojelualueverkostoa ei huomattavalla tavalla täydennetä, tulisi 

talousmetsissä monimuotoisuutta edistäviä toimia lisätä merkittävästi. Usein kummatkin 

toimenpiteet nähdään välttämättöminä metsäluonnon monimuotoisuuden vähenemisen 

pysäyttämiseksi (mm. Kuuluvainen 2002, Jalonen ym. 2006, Auvinen ym. 2007). 

 

1.1.  Metsäelinympäristöjen tila 
 

 Suomessa 70 % kaikista metsäelinympäristötyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi (Raunio ym. 

2008, Kontula & Raunio 2009). Lajitasolla uhanalaisten suhteellinen osuus on sen sijaan pienempi. 

Viimeisimmässä kaikki arvioitavat eliölajiryhmät kattavassa uhanalaisarvioinnissa metsiä 

ensisijaisina elinympäristöistään käyttävistä lajeista 32 % luokiteltiin uhanalaiseksi (Rassi ym. 

2010). Eri eliöryhmien välillä kannan kehitysten suunnassa ja vaihtelussa on kuitenkin suuria eroja. 

Eliöryhmien tasolla uhanalaisimpiin metsien lajeihin lukeutuvat mm. sienet, jäkälät ja sammalet, 

kun taas selkärankaisilla kannan kehitys on metsälajien kohdalla ollut suotuisampaa (Rassi ym. 

2010, Juslén ym. 2016, Tiainen ym. 2016, Liukko ym. 2016).  

 Metsäluontotyyppien uhanalaistumisen on tulkittu johtuvan pääasiassa metsätalouden 

aiheuttamasta elinympäristöjen laadullisesta heikkenemisestä (Raunio ym. 2008). Elinympäristöjen 

laatu merkitsee tässä yhteydessä pääasiassa metsikkötason puuston rakennepiirteitä, ikärakennetta ja 

puulajisuhteita. Viimeisen 100 vuoden aikana nuorten ja keski-ikäisten, alle 80-vuotiaiden metsien 

osuuden on todettu kasvaneen selvästi (Luonnonvarakeskus 2017). Lisäksi metsänhoito on pitkään 

suosinut luonnontilaisuutta ilmentävien rakennepiirteiden sijaan puulajistoltaan ja ikärakenteeltaan 

yksipuolisia metsiköitä. Metsiköiden latvuskerroksen ja puuston ikä- ja lajisuhteiden 

yksipuolistumisen ohella vaikutuksia on havaittu myös metsien kenttäkerroksen kasvillisuudessa. 

Tämä on ilmennyt mm. joidenkin kasvilajien vähentymisenä ja kasvilajiston yksipuolistumisena 

(Reinikainen ym. 2001). Laajemmassa mittakaavassa metsien laadulliseen heikkenemiseen voidaan 

yhdistää myös pirstaloituminen, joka heikentää habitaattialueiden välistä kytkeytyneisyyttä. 

Ekologisen kytkeytyneisyyden voi kuvailla rajatun alueen habitaattilaikkujen sekä laikuilla 

esiintyvien lajien ja elinympäristöjä muovaavien ilmiöiden vuorovaikutusprosesseina. Toisin sanoen 

kytkeytyneisyys on habitaattilaikkujen vaikutusta toisiinsa, olipa tarkastelutasona ekologiset 

prosessit, lajit tai yksilöt. Metsälajien kohdalla uhanalaisuuden syinä korostuu vanhojen metsien 
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määrän ja kytkeytyneisyyden väheneminen, lahopuun ja vanhojen pystypuiden määrän 

väheneminen sekä puulajisuhteiden yksipuolistuminen. Oma osansa on myös aukko- ja 

metsäpalodynamiikan vähenemisellä, joka on edelleen vaikuttanut mm. metsien pienipiirteiseen 

vaihteluun, puulajisuhteisiin sekä lahopuun laatuun ja määrään (Kuuluvainen & Aakala 2011). 

 

1.2.  Metsälinnuston muutokset ja uhanalaisuus 
 

 Suomessa metsälinnut eivät kuulu metsäelinympäristöjen uhanalaisimpiin eliöryhmiin, eivätkä 

metsien lintulajit lukeudu linturyhmistämmekään uhanalaisimpiin. Valtakunnallisten 

uhanalaisuusarviointien mukaan metsälinnuissa uhanalaisia lajeja on ollut säännöllisesti selvästi 

suhteellisesti vähemmän kuin lintulajistossamme keskimäärin (Rassi ym. 2001, Rassi ym. 2010, 

Tiainen ym. 2016). Tällä hetkellä kaikista arvioiduista lintulajeista 36 % on arvioitu 

valtakunnallisesti uhanalaiseksi. Metsälintulajeista sen sijaan vain 13 % kuuluu uhanalaisiin lajeihin 

(Tiainen ym. 2016). On kuitenkin huomattava, että uhanalaisuusluokituksella ilmaistaan lajien 

sukupuuttoriskiä, eikä se varsinaisesti ota kantaa arvioitavan lajin pitkän ajan kannankehitykseen. 

Valtakunnallisen uhanalaisarvioinnin menetelmät ja kriteerit pohjautuvat Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton laatimiin uhanalaisarvioinnin ohjeisiin (IUCN 2001). Arviointiohjeessa lajien 

populaatiokoon muutoksia tarkastellaan korkeintaan viimeisen 10 vuoden tai vaihtoehtoisesti 

viimeisen kolmen sukupolven aikajänteellä. Tämä tarkastelutapa ei ota huomioon sitä 

populaatiokoon muutosta, joka on tapahtunut pidemmällä aikavälillä – ellei lajin populaatiokoko ole 

jo supistunut niin pieneksi, että se jo itsessään vaikuttaa sukupuuttoriskiin. Näin ollen suhteellinen 

uhanalaisten lajien osuus ei suoraan toimi lajien pesimäkantojen pitkäaikaiskehityksen mittarina.  

 

1.2.1.  Kannanmuutosten yleissuuntaukset 

 

 Suomessa kannanvaihtelut ja levinneisyyden muutokset tunnetaan kaikista taksonomisista 

ryhmistä luultavasti parhaiten päiväperhosista ja linnuista. Pesimälinnuston osalta laajempaa 

vertailukelpoista aineistoa on kertynyt eri seuranta- ja tutkimusohjelmien avulla jo 1940-luvulta 

lähtien (mm. Järvinen ym. 1977, Väisänen & Solonen 1997, Rajasärkkä 2011). 

 Pitkäaikaisseurantojen havaintoaineistoihin perustuneissa tutkimuksissa ja seurantakoosteissa on 

havaittu selkeitä yleissuuntauksia metsien pesimälinnuston muutoksissa, runsastuneiden lajien 

määrän ollessa suurempi kuin taantuneilla lajeilla (mm. Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011, 

Väisänen & Lehikoinen 2013, Fraixedas ym. 2015). Suurin osa runsastuneista metsälajeista on 

kuulunut joko metsien yleislajeihin, lehtimetsien lajeihin tai kulttuuriympäristöissäkin menestyviin 

lajeihin. Tyypillistä runsastuneille lajeille on myös niiden kuuluminen lyhyen matkan muuttajiin tai 
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osittaismuuttajiin tai lajeihin, jotka aikaisemmin ovat esiintyneet Suomessa levinneisyytensä 

reunamilla. Pitkällä aikavälillä vähentyneet lajit ovat puolestaan koko maassa esiintyneitä, 

levinneisyydeltään pohjoisia, paikkalintuja tai lajeja, joiden esiintyminen on kytköksissä vanhoihin 

metsiin tai joihinkin luonnontilaisen metsän piirteisiin. Viimeisenä mainittuun ryhmään kuuluvat 

erityisesti lahopuusta ja kolopuista riippuvaiset lajit. Myös osa pitkän matkan muuttajista kuuluu 

voimakkaasti vähentyneisiin lajeihin.  

 Metsien pesimälinnustossa tapahtuneiden muutosten merkittävimpinä selittävinä tekijöinä 

pidetään metsäelinympäristöjen muutoksia ja ilmastonmuutosta. Osalla lajeista myös 

talviruokinnalla tai talvehtimisalueiden elinympäristöjen muutoksilla tai metsästyksellä on ollut 

merkittävä vaikutus pesimäkantojen muutoksiin. Näitä havaintoja tukevat myös laajoja, vuosittaisia 

seuranta-aineistoja suppeammilla havaintoaineistoilla toteutetut erillistutkimukset (mm. Järvinen, 

ym. 1977, Helle & Järvinen 1986, Schmiegelow & Mönkkönen 2002).  

 

1.2.2.  Metsätalouden vaikutukset  

 

 Suomessa metsälintuyhteisöjen pitkäaikaismuutosten on tulkittu johtuneen ennen kaikkea 

metsien rakenteen muutoksista, jotka juontuvat viime vuosisadan puolivälin metsien käytön 

tehostumiseen. Metsätalouden vaikutuksia linnustoon on tutkittu jo pitkään ja syy-yhteys on 

havaittu selvästi useissa tutkimuksissa (mm. Järvinen &Väisänen 1979, Helle & Järvinen 1986, 

Väisänen ym. 1986, Väisänen ym. 1998), vaikka lajikohtaista vaihtelua kannanmuutoksen 

suunnassa, voimakkuudessa ja ajoituksessa onkin esiintynyt. Myös useilla runsastuneista 

metsälintulajeista pitkän aikavälin runsastumista selittää metsätaloudesta johtuva metsien rakenteen 

muutos. Tämä pätee erityisesti useisiin ns. metsän yleislajeihin, jotka pesimäympäristöinään 

hyödyntävät myös metsien nuoria kehitysvaiheita ja hoidettuja, metsikkörakenteeltaan 

yksipuolisempia metsiä.  

 Metsälinnuston kohdalla metsätalouden päävaikutuksia ovat elinympäristöjen häviäminen, 

metsien ikä- ja rakennemuutokset sekä pirstaloitumisesta johtuvat metsiköiden pienentyminen, 

reunavaikutus ja metsäelinympäristöjen eristyneisyyden kasvu.  Elinympäristöjen häviämisen 

merkitys kasvaa, mikäli lajin esiintyminen on tiukasti kytköksissä tiettyyn elinympäristötyyppiin. 

Toisaalta osalla lajeista esiintyy joustavuutta mm. elinympäristöjen käytön ja ravinnon suhteen, 

jolloin metsikkökoolla ja metsiköiden kytkeytyneisyydellä saattaa olla elinympäristön laatua 

suurempi vaikutus lajin esiintymiseen, jälkeläistuottoon ja populaatioiden säilymiskykyyn. Metsien 

rakenteen muutos ja metsämaiseman pirstoutuminen voi johtaa myös yllättäviin lajien välisiin 

vuorovaikutuksiin, kuten lintujen ja hyönteisten väliseen kiristyneeseen ravintokilpailuun (Jäntti 

2005). Metsien rakennepiirteitä ja ikää koskevat muutokset heijastuvat etenkin useisiin 
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luonnontilaisen metsän piirteisiin sitoutuneihin metsälajeihin mm. pesäpaikkojen määrän ja 

ravinnonsaatavuuden kautta (mm. Schmiegelow & Mönkkönen 2002, Björklund ym. 2015). 

 

1.2.3. Ilmastonmuutoksen vaikutukset  

 

 Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismeja on tunnettu jo useamman vuosikymmenen 

ajan, ovat sen yhteydet pesimäkantojen ja levinneisyyksien muutoksiin selvinneet paremmin vasta 

2000-luvulla. Ominaista ilmastonmuutoksen linnustoon, kuten moneen muuhunkin eliöryhmään, 

kohdistuville vaikutuksille ovat muutosten ja vaikutusten voimistumisen nopeus. Pohjoisella 

pallonpuoliskolla ilmaston lämpenemisen vaikutus on keskimääräistä suurempi ja arktisilla alueilla 

keskilämpötilan muutoksen on arvioitu olevan kaksinkertainen koko maailman keskimääräiseen 

keskilämpötilan muutokseen verrattuna (Anisimov ym. 2007). Suomessa ilmastonmuutoksen on 

arvioitu vaikuttavan etenkin talvien ja keväiden säätilaan (mm. Jylhä ym. 2004, Ruosteenoja ym. 

2016). Vuodenajoista suhteellisesti on ennustettu lämpenevän talven ja kevään. Lisäksi vuotuisen 

sademäärän on ennustettu kasvavan, muutoksen ollessa suurin talvisin. Muihin ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin lukeutuu sään ääri-ilmiöiden, kuten pitkien kuivien, sateisten tai kylmien jaksojen 

yleistyminen.  

 Lintulajien kannalta ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla moninaisia (mm. Pearce-Higgins 

& Green 2014). Ensisijaisina vaikutuksina voidaan pitää sääolosuhteiden suoria vaikutuksia lajien 

esiintymiseen ja niitä vaikutuksia, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta johtuvista elinympäristöjen 

muutoksista. Ennusteiden mukaan nykyiset ilmastolliset olosuhteet kattavat alueet supistuvat ja 

johtavat elinympäristöjen muutoksiin ja häviämiseen (Huntley ym. 2006). Tämän kaltaisia 

muutoksia on jo havaittu ja etenkin levinneisyydeltään pohjoisilla lajeilla esiintymisen painopisteet 

ovat muuttuneet (mm. Virkkala & Rajasärkkä 2011a, 2011b, Virkkala & Lehikoinen 2014, 

Jørgensen ym. 2015).  Termisen kevään aikaistuessa ja keskimääräisen pesimäkauden lämpötilan 

kasvaessa levinneisyydeltään eteläisillä lajeilla ilmastollisesti suotuisa elinympäristöalue laajenee 

pohjoiseen. Toisaalta termisen kevään aikaistuminen vaikuttaa myös muuton ja pesinnän 

aikaistumiseen, jotka yhdistettynä vaihteleviin sääolosuhteisiin voivat johtaa kuolleisuuden ja 

pesimämenestyksen suurempaan vaihteluun. Pesintöjen sääolosuhteista johtuvan epäonnistumisen 

riskin kohoamisen lisäksi aikaistunut pesintä voi vaikuttaa heikentävästi pesintäajankohdan ja 

ravinnon saatavuuden kohdanto-ongelman kautta. Etenkin hyönteisravinnosta riippuvaisilla lajeilla 

tämä saattaa muodostua ongelmaksi, mikäli terminen kesä ja hyönteisravinnon saatavuus eivät 

aikaistu samassa tahdissa kuin termisen kevään pesintöjen aloitusaika.  

 Paikkalinnuille myös talvien ja keväiden säätilalla voi olla merkittäviä vaikutuksia. Talviajan 

keskimääräinen lauhtuminen vähentää talvehtivilla lintuyksilöillä energiankulutuksen tarvetta, 
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mutta samalla lauhtuminen ja sateisuus heikentävät lumiolosuhteita ja kasvattavat siten 

kieppiyöpyjien energiantarvetta. Ääri-ilmiöinä pitkät kuivat, sateiset ja kylmät jaksot voi nähdä 

mm. energiankulutuksen ja ravinnonsaannin kautta sekä kuolleisuutta kasvattavina että 

pesimämenestystä alentavina ilmiönä . Muita vaikutuksia voivat olla mm. uudenlaiset lajien väliset 

kilpailutilanteet sekä loisten ja tautien yleistyminen.  

 Ilmastonmuutoksen vaikutuksissa lajeihin ja elinympäristöihin oleellista on ilmiön 

etenemisnopeus. Lajien ekologiaan vaikuttavien muutosten on ennustettu tapahtuvan niin nopeasti, 

että useilla lajeilla sopeutumiskyky ei riitä muutoksiin sopeutumiseen. Kotimaisissa 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu lintulajien 

levinneisyysalueiden ja runsauden painopisteiden siirtyneen 1970-luvulta lähtien pohjoisemmaksi. 

Tutkimuksissa lajien runsauden painopisteen keskimääräiseksi siirtymäksi kohti pohjoista on 

havaittu 0,7 -1,6 km/vuosi ja muutos on ollut voimakkaampi levinneisyydeltään pohjoisilla ja 

tunturialueiden lintulajeilla kuin eteläisillä lajeilla (mm. Brommer ym. 2012, Virkkala & 

Lehikoinen 2014). 

  

1.3.  Korvikemittarilajit – suojelua ja suunnittelua yksittäisten lajien kautta 
 

 Suojelubiologian keskeisimpänä tavoitteena on määritellä periaatteet ja toimintatavat luonnon 

monimuotoisuuden suojelemiselle (Soulé 1985). Monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisen 

kannalta oleellista on paitsi käyttää monipuolisesti eri keinoja, mutta ennen kaikkea kohdentaa 

toimet monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta oikeille kohteille. Huolimatta valittavista 

keinoista ja toimintatavoista tai toteutuksen mittakaavasta monimuotoisuuden suojeluun ja muuhun 

huomioimiseen tähtäävien toimien vaikuttavuus riippuu erittäin vahvasti kohteiden valinnan ja 

kohderajausten ekologisesta osuvuudesta (mm. Soulé 1991, Margules & Pressey 2000, Groves ym. 

2002). Toisin sanoen suojelutoimiin liittyvien päätösten tulisi ensisijaisesti pohjautua tietämykseen 

lajien ja ekosysteemien toiminnasta. Lajien välisten vuorovaikutussuhteiden ja mm. ihmistoiminnan 

vaikutusten ohella suojelualueverkoston suunnittelussa joudutaan pohtimaan mm. pinta-

alavaatimuksiin ja mittakaavaan liittyviä kysymyksiä (Margules & Pressey 2000, Groves ym. 

2002). Perinteisesti monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden tunnistaminen on vaatinut 

työläitä ja aikaa vieviä lajitason selvityksiä. Samalla suojelubiologiaa, kuten muutakin 

yhteiskunnallista päätöksentekoa koskevien perusteiden vaatimustaso on ajan mittaan kasvanut, 

eikä suojelutoimia voida toteuttaa ilman hyviä luonnontieteellisiä perusteita. 

 Yhtenä monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden löytämistä helpottavaksi 

menetelmäksi on esitetty korvikemittareita (engl. surrogate species). Korvikemittarilajin 
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teoreettisena lähtökohtana on olettama siitä, että yhden lajin esiintymisen kautta voidaan tehdä 

johtopäätöksiä ympäristön tilasta, elinympäristöön, eliöyhteisöön tai ekosysteemiin kohdistuvista 

muutoksista tai lajistollisesta monimuotoisuudesta korvikemittarina toimivan lajin 

esiintymisalueella (Caro 2003, Lindenmayer ym. 2015). Suojelun suunnitteluun ja monimuotoisten 

luontokohteiden tunnistamiseen soveltuviin korvikemittarilajin perinteisempiin alakäsitteisiin 

lukeutuvat mm. sateenvarjolajit ja indikaattorilajit. Näiden lisäksi ekologian alalla korvikemittarien 

käsite sisältää varsin moninaisen joukon muitakin alakäsitteitä. Alakäsitteet vaihtelevat mm. 

elinympäristöjen tilasta, ihmistoiminnan vaikutuksista ja luonnonhoidon tavoitteiden saavuttamista 

indikoiviin ”lajityökaluihin” (mm. Lindenmayer ym. 2015, Hunter ym. 2016). Alun perin 

korvikemittareita koskeva terminologia on peräisin suojelubiologiaa koskevista julkaisuista, joiden 

tutkimuskysymykset ovat tavalla tai toisella liittyneet suojelutoimien kohdentamisen ongelmiin. 

Korvikemittarilajien käytön etuina ja houkuttimina on nähty suojelutoimien kohdentamisen 

helppous ja resurssitehokkuus – kohdennus ilman laajoja lajistoselvityksiä.  

 Korvikemittarilajit alakäsitteineen on kohtuullisen pitkästä historiastaan huolimatta säilynyt 

määritelmiltään melko monitulkintaisena käsitejoukkona (mm. Caro 2010, Caro 2015, Hunter ym. 

2016). Monitulkintaisuutta ilmentää mm. useiden korvikemittarilajin alakäsitteiden 

vakiintumattomuus aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. Käsitteiden käyttöä ei ole helpottanut 

alakäsitteiden määrällinen kasvu ja korvikemittarilajien hyödyntämisen laajentuminen useille 

biologian aloille, lääketieteeseen ja jopa bio- ja lääketieteen ulkopuolisille aloille (Lindenmayr ym. 

2015). Termien ja määritelmien kirjavuuden lisäksi korvikemittarien painolastiksi voidaan lukea 

niitä kohtaan esitetty, ajoittain vuolaskin, kritiikki. Kriittisten näkemysten taustalla on ollut epäilys 

siitä, miten yksittäisten tai muutamien lajien esiintymisen kautta voitaisiin tehdä luotettavia, pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä alueiden laajemmasta monimuotoisuudesta tai suojelutoimien 

kohdentamisen aluerajauksista (mm. Landres ym. 1988, Caro 2003, Seddon & Leech 2008). 

Mahdollisesti määritelmien vakiintumattomuudesta ja niitä kohtaan osoitetusta kritiikistä johtuen 

monessa eri eliöiden indikaatioarvoa käsittelevässä tutkimuksessa onkin tyydytty puhumaan vain 

korvikemittarilajin ominaisuuksista, viemättä määrittelyä aiheen alakäsitteiden tasolle.   

 Perinteisesti korvikemittari-käsitteen katsotaan sisältävän mm. avainlajin, sateenvarjolajin, 

kohdelajin, indikaattorilajin ja lippulaivalajin alakäsitteet (mm. Simberloff 1998, Caro & O’Doherty 

1999). Termien vakiintumattomuus on kuitenkin melko säännöllisesti aiheuttanut sekaannuksia ja 

virhetulkintoja – jopa merkittävien julkisyhteisöjen ja organisaatioiden taholta (Hunter ym. 2016). 

Sateenvarjolajin käsite on yksi eniten sekaannuksia aiheuttaneista termeistä, mutta perinteisesti sillä 

on tarkoitettu eliötä, jonka kasvualue tai elinpiiri on riittävän suuri ja elinympäristövaatimukset 

ovat riittävän väljät, jotta kyseenomaisen lajin esiintymisalueiden suojelu saattaisi myös muita 
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lajeja suojelun piiriin (mm. Noss 1990, Simberloff 1998, Caro 2003, Roberge & Angelstam 2004), 

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

lajistolle. Perinteinen määritelmä ei varsinaisesti ota kantaa sateenvarjolajin esiintymisen 

indikaatioarvosta suhteessa muuhun monimuotoisuuteen tai lajimäärään sateenvarjolajin 

esiintymisalueella. Perinteisen määritelmään perustuva suojelun suunnittelu on kuitenkin siinä 

mielessä pätevää, että lajimäärän tiedetään korreloivan positiivisesti pinta-alan kanssa. Yksittäisen 

lajin elinpiirin laajuuden perusteella toteutettava suojelualueen valinta ja rajaaminen ei kuitenkaan 

ole mielekästä. Menetelmänä ei ole ekologisesti perusteltu, koska siinä ei tarkastella millään tavalla 

esimerkiksi sateenvarjolajin elinpiirin alueella esiintyvien lajien populaatioiden elinkykyisyyttä. 

Tällöin päätelmä laajan elinpiirin kautta toteutettavasta suojelusta perustuu ennemminkin 

tilastolliseen, lajilukumäärän ja pinta-alan suhteeseen kuin lajien ekologiaan. Huomattavan laajat 

elinpiirit sisältävätkin väistämättä korkeamman lajidiversiteetin kuin pienemmät. Pelkkä elinpiirin 

laajuus on kuitenkin yksinään huono lähtökohta luonnonsuojelun käytännön toimien 

kohdentamiseen.  

 Sittemmin sateenvarjolajin on katsottu olevan laji, jonka vaatimukset elinympäristöjen 

rakennepiirteiden ja muiden lajin tarvitsemien resurssien suhteen kattaa muiden, lajin elinalueella 

esiintyvien lajien vastaavat tarpeet (Noon & Dale 2002, Caro 2003). Lajikäsitteen sijaan 

määritelmässä on korostettu lajin (tai lajiryhmän/-poolin) populaatiota. Myös suojelutoimien 

kohdentamisen mielekkyyttä ja tehokkuutta on korostettu esittämällä vaatimus, jonka mukaan 

sateenvarjolajin kautta rajattavan alueen monimuotoisuuden tulisi olla korkeampi kuin vastaavan 

kokoisella, sattumanvaraisesti valitulla alueella. Tämä monimuotoisuutta koskeva ehto on 

suojelubiologian käytännön soveltamisen kannalta täysin ymmärrettävää. Vaatimuksen 

hyväksymisessä on kuitenkin riski sateenvarjolajin ja indikaattorilajin käsitteiden sekoittumisessa 

(mm. Fleishman ym. 2001).  Siinä missä sateenvarjolajin avulla otetaan yhden lajin kautta 

huomioon laajempi lajien populaatioita koskeva joukko, indikaattorilajeilla on tavallisesti 

tarkoitettu kokonaisbiodiversiteetistä indikoivia lajeja. Sateenvarjolajin näkökulmana on toisin 

sanoen sellaisen alueen rajaaminen yhden lajin elinpiirteiden perusteella, joka kattaisi myös 

mahdollisimman monen muun lajin esiintymää tai populaatiota. Indikaattorilajin kautta pyritään 

tyypillisesti tunnistamaan ja/tai seuraamaan laajempaa lajirikkautta yhden tai useamman lajin 

kautta. Esimerkiksi suojelualueen hoidon kannalta indikaattorilajin avulla voidaan epäsuorasti 

mitata hoitotoimien vaikuttavuutta ja elinympäristön rakenteellista ja toiminnallista 

monimuotoisuutta ja ekologisten prosessien toimivuutta. Edelleen sateenvarjolajilla tarkastelun 

mittakaava on tyypillisesti paikallisempi kuin indikaattorilajeilla, joiden korvikemittariksi 

soveltuvuutta tarkastellaan yleensä laajemmassa, vähintään alueellisessa mittakaavassa (Caro 2010). 
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On myös esitetty, että käsitteet eroaisivat siinä, miten niitä voidaan hyödyntää suojelutoimien 

suunnittelussa: indikaattorilaji kertoo missä suojelu tulisi toteuttaa, mutta sateenvarjolaji kertoo 

kuinka laaja-alaisesti ja mitä habitaattityyppiä - tai mitä sen rakennepiirteitä - tulisi suojella (Berger 

1997). Toisinaan sateenvarjolajina on voitu toisinaan tulkita tarkoittavan myös lajia, joka on 

riippuvainen tietystä sukkessiovaiheesta, harvinaisesta elinympäristöstä tai resurssista (Wilcox 

1984) tai lajia, joka indikoi muiden lajien olemassa olosta lajin esiintymisalueella (Zacharias & 

Roff 2001, Roberge & Angelstam 2004). Sateenvarjolajista on myös eroteltu alakäsitteitä, joissa 

korostuu elinympäristöverkoston kytkeytyneisyys ja ekologinen toiminnallisuus (Roberge & 

Angelstam 2004), elinympäristöjen hoitotoimien suunnittelu tai tarkasteltavan mittakaavan 

rajaaminen (Caro 2010, Hunter 2016).  

 Sateenvarjolajin kriteerit, kuten sen määritelmäkin, ovat ajan mittaan vaihdelleet. 

Sateenvarjolajilta vaaditaan osittain samoja ominaisuuksia kuin muiltakin indikaattorilajeilta. Jotta 

sateenvarjolaji olisi käyttökelpoinen, tulisi sen olla ekologialtaan ja biologialtaan hyvin tunnettu, 

helposti tunnistettavissa sekä mielellään helposti havaittavissa oleva laji (Caro 2010). Lajin tulisi 

olla erikoistunut tietynlaiseen habitaattityppiin tai omata tiivis ekologinen suhde niihin lajeihin, 

joiden olemassaolosta lajin esiintymisen oletetaan kertovan. Perinteisen määritelmän mukaisesti 

sateenvarjolajin elinpiirin tulisi olla riittävän laaja, 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), vaikka toisinaan myös 

harvinaisuuskin on katsottu eduksi (Niemi ym. 1997). Pitkäaikaisten seurantojen kannalta lajin olisi 

hyvä olla esiintymiskuvaltaan melko vakaa ja paikkaan sidottu. Tässä mielessä paikkauskollisuus 

olisi sateenvarjolajille etu. Yksi tärkeimmistä sateenvarjolajin ominaisuuksista on lajin esiintymisen 

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

sanoen, sateenvarjolajin elinalueella ”suojeltavan” lajin esiintyminen perustuu aidosti esim. 

sateenvarjolajin elinalueen elinympäristöihin ja niiden ominaispiirteisiin. 

Lisäksi toisinaan 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 osalta 

muistuttavan bioindikaattorilajeja (Roberge & Angelstam 2004, Caro 2010).  
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1.4.  Metso korvikemittarilajina 
 

 Metso (Tetrao urogallus) on lähes koko maassa esiintyvä havupuuvaltaisiin ja havupuita 

kasvaviin sekametsiin sitoutunut lintulaji, jonka tutkimuksissa on todettu omaavan useita 

korvikemittarilajilta vaadittavia ominaisuuksia. Metson ekologia tunnetaan varsin hyvin, laji on 

paikkalintu ja sitä on perinteisesti luonnehdittu boreaalisten vanhojen metsien tyyppilajiksi. 

Sveitsissä, Espanjassa ja Etelä-Suomessa tehtyjen tutkimusten tulokset antavat viitteitä siitä, että laji 

voisi soveltua yhdeksi metsäluonnon sateenvarjo- ja indikaattorilajiksi (Suter ym. 2002, Pakkala 

ym. 2003, Laiolo ym. 2011).  

 Pakkalan ym. (2003) Etelä-Suomessa tekemässä tutkimuksessa metson soidinalueiden 

esiintymisen todettiin indikoivan muun metsälinnuston ja riistaeläimistön runsautta ja lajirikkautta. 

Sveitsissä ja Espanjassa tehdyt tutkimukset tukevat näitä havaintoja. Suterin ym. Sveitsissä 

tekemässä tutkimuksessa metson esiintymisen todettiin olevan yhteydessä ns. vuoristolajien, jotka 

Suomessa vastaavat pitkälti vanhempiin metsiin kytkeytynyttä metsälajistoa, esiintymiseen ja 

metsän rakennepiirteiden vertikaaliseen monimuotoisuuteen. Espanjalaisessa Laiolon ym. (2011) 

tutkimuksessa pesimälinnuston havaittiin puolestaan olevan diversiteetti-indeksin valossa 

soidinpaikoilla muuta metsämaisemaa monimuotoisempaa. Edellä mainitut tutkimustulokset, kuten 

tutkimusten menetelmätkään eivät ole yhteneväisiä, mutta ne saattavat viitata siihen, että lajin 

esiintyminen olisi tavalla tai toisella kytköksissä ainakin metsälinnuston ja suurempien 

selkärankaisten runsauteen ja lajistolliseen monimuotoisuuteen.  

 

1.5.  Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
 

 Tulokset metson korvikemittarilajin ominaisuuksia käsittelevissä tutkimuksissa antavat olettaa 

metson jonkinasteiseen käyttökelpoisuuteen metsien monimuotoisuuden suunnittelutyökaluna.  

Kuitenkin Pakkalan, ym. (2003) tutkimustulosten soveltaminen koskemaan koko maata vaatii 

teorian testaamista myös Pohjois-Suomessa ja tarkastelua talousmetsien ja vanhojen metsien välillä. 

Väittämää puoltavat metsälintuyhteisöjen tunnetut eroavaisuudet Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä, 

ja toisaalta talousmetsien ja vanhojen metsien välillä (mm. Väisänen, ym. 1998, Virkkala & 

Rajasärkkä 2007, Valkama, ym. 2011). Lisäperusteen talousmetsien ja vanhojen metsien soitimien 

väliselle vertailulle antavat myös kotimaiset metson elinympäristövaatimuksia koskevat 

tutkimustulokset.  Niiden mukaan Pohjois-Suomessa laji suosisi soidinalueillaan ensiharvennettuja 

metsiä vanhojen metsien sijaan (Miettinen ym. 2005). Tämä on ristiriidassa aiempaan, 

laajemminkin havaittuun käsitykseen lajin soidinpaikan valinnasta (mm. Wegge & Rolstad 1986, 

Rolstad & Wegge 1987a, 1989a).  
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 Maantieteellisen sijainnin ohella Pakkalan, ym. tutkimustulosten yleistettävyyteen vaikuttaa 

myös tutkimuksen selvitysalueen metsien laatu (valtaosin varttuneita tai vanhoja metsiä). Metson 

hyödynnettävyys korvikemittarilajina saattaakin vaihdella maantieteellisestä sijainnista ja metsien 

laadusta riippuen metsälinnuston alueellisesta vaihtelusta, varttuneen ja vanhan metsän runsaudesta 

ja metsänrakenteen vaihteluista metson soidinpaikoilla. Myös metsokannan tiheydellä voi olla oma 

vaikutuksensa metson soidinalueilla monimuotoisuuteen suhteessa soidinalueita ympäröiviin 

verrokkialueisiin. Etelä-Suomen alueella metsotiheydet ovat pääsääntöisesti alhaisempia kuin 

Pohjois- ja Itä-Suomessa, jolloin yksittäisellä eteläsuomalaisilla ”soidinyhteisöllä” voisi olla 

keskimäärin laajempi alue, jolta valita soidinpaikka. Pohjoisempana metsokanta on monin paikoin 

edelleen niin runsas, että uuden soidinpaikan muodostumisvaiheessa valinnanvara olemassa olevien 

soidinalueiden välisillä alueilla on pienempi. Tämänkaltaiset alueelliset erot voivat ainakin teoriassa 

johtaa myös eroihin soidinpaikkojen valinnassa metsikkörakenteen suhteen ja edelleen eroihin myös 

soidinpaikkojen metsälinnuston rakenteessa. 

 

Tutkimuksen tavoitteet jakautuvat seuraaviin kolmeen kokonaisuuteen.  

 

1. Ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsälinnuston rakennetta ja runsautta metson 

soidinalueilla ja tutkia soidinalueiden soveltuvuutta pohjoisboreaalisen metsälinnuston 

korvikemittarina. Tutkimuskysymyksen muodossa kysytään: 

• Poikkeaako metsien pesimälinnusto lajimäärällisesti, parimäärällisesti tai diversiteetti-indekseillä 

mitattuna runsaudeltaan tai vaihtelevuudeltaan metson soidinpaikoilla muun metsämaiseman 

pesimälinnustosta? 

 Jotta metsäalueiden laajemman tason ominaisuuksien vaikutus voitiin ottaa huomioon, soitimia 

valittiin sekä vanhojen metsien alueilta että talouskäytössä olevilta metsäalueilta. Tutkimuksessa 

tutkittiin metsälinnuston rakenteen eroja sekä soidinten ja kontrollialojen että vanhojen metsien ja 

talousmetsien välillä. Vertailuissa käytettiin lineaarista sekamallinnusta ja yleistettyä lineaarista 

sekamallinnusta. Pesimälinnuston rakennetta kuvaavina vastemuuttujina käytettiin metsälinnuston 

laji- ja parimääriä sekä diversiteetti-indeksejä.  

 

2. Toisena tavoitteena oli tutkia epäsuorasti mahdollisia maisematason selittäviä tekijöitä 

pesimälajiston vaihtelulle soidinalueiden ja muun metsämaiseman välillä. Tutkimuskysymyksen 

muodossa kysytään: 

• Vaikuttaako mahdollisiin eroihin jokin soidinpaikkoihin kytköksissä oleva rakennepiirre?  
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 Tutkimusmenetelmä on epäsuora, koska se ei suoraan tutki metsälinnuston tunnuslukujen 

(lajimäärä, runsaus, diversiteetti-indeksit) ja maisematason tunnuslukujen välistä yhteyttä. 

Maisemarakenteen tunnuslukuja vertailtiin Mann-Whitneyn U-testillä soidinten ja kontrollialojen 

kesken. Metsien maisematason tunnusluvut kuvaavat suoraan tai epäsuorasti metsien peittävyyttä, 

metsäkuvioiden muotoa, pienipiirteisyyttä ja pirstoutumista. 

3. Varsinaisen soidinalueita koskevan tutkimuksen lisäksi pyrittiin lyhyesti selkeyttämään 

korvikemittarilajin käsitteitä ja perusteita metson kohdalla. Aiemmissa tutkimuksissa indikaattori- ja 

sateenvarjolaji-käsitteiden käytön perusteita metson kohdalla on perusteltu melko vähän. Tässä 

tutkimuksessa on pyritty perustelemaan käsitteiden käyttöä metson ekologiaan perustuen ja 

pohtimaan lajin soveltuvuutta korvikemittarilajina sekä itse kirjallisuudessa esitettyjen määritelmien 

että suojelluksi tai muutoin huomioiduksi tulevien lajien ekologian kautta. Aihetta selkeyttävä 

pohdinta on sisällytetty sekä erilliseen kappaleeseen tuloksissa (kpl 4.8.) että tutkimuksen 

johtopäätöksiin (kpl 5). 

 

 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

2.2.  Tutkimuslaji – Metso  

 

 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 (kuva 1). Pohjoismaissa ja 

Venäjällä metsokannat ovat vielä toistaiseksi elinkykyisiä, mutta muualla Euroopassa laji on jo 

kohdannut paikallisia sukupuuttoja. Jäljellä olevat osapopulaatiot ovat melko eristyneitä ja kannat 

ovat edelleen väheneviä. Euroopassa metsokannan voimakkaan taantumisen pääasiallisina syinä 

pidetään metsien häviämistä, metsien rakenteessa tapahtuneita muutoksia, petoeläinkantojen kasvua 

ja metsästystä (mm. Rolstad & Wegge 1987a, Storch 2007, Miettinen ym. 2008).  
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Kuva 1. Metson levinneisyysalue (IUCN 2017 mukaisesti). 
 

 Useiden petolintujen ja kehrääjän tapaan metsoa voidaan pitää ns. erämaalajina, jonka 

esiintyminen painottuu syrjäisille metsäalueille. Tutkimustiedon valossa lajin mainetta erämaiden 

lajina selittää sekä esiintymisen painottuminen laajoille metsäalueille, että lajin herkkyys 

ihmistoiminnan aiheuttamille häiriöille (mm. Summers ym. 2004, Miettinen ym. 2008). Metson 

esiintymisen on perinteisesti tulkittu kytkeytyvän tiiviisti vanhaan metsään (mm. Wegge & Rolstad 

1986), mutta nykyinen tietämys ja jotkin vanhemmatkin tutkimustuloksetkin ovat ristiriidassa 

tämän näkemyksen kanssa (Rolstad & Wegge 1989a, Miettinen 2005, 2008). Nykytiedon valossa 

lajin esiintymistä määrittelee ennen kaikkea metsien määrä maisematasolla ja laajempien 

metsäalueiden kytkeytyneisyys. Pienemmässä, metsikkötason mittakaavassa lajin esiintymisen 

kannalta merkityksellisiä piirteitä ovat latvuston peittävyys, kenttä- ja alikasvoskerroksen 

peitteisyys sekä mustikan runsaus (mm. Miettinen, yms. 2010).  

 Metso on paikkalintu, vaikka yksilöillä ei olekaan monelle paikkalinnulle ominaista 

ympärivuotista reviiriä. Metsolla on keväisin ryhmäsoidin ja aikuiset yksilöt palaavat vuosittain 

samoille soitimille. Metson kohdalla yksilöiden ohella voidaan myös soidinalueella tavattavista 

yksilöistä koostuvaa soidinyhteisöä ajatella eräänlaisena lajin esiintymiseen liittyvänä populaation 

perusyksikkönä. 

 Metson ravinto vaihtelee vuodenaikojen mukaan, mutta lajin voi katsoa olevan riippuvainen 

männystä ja mustikasta. Talviajan ravinto koostuu lähes yksinomaan männynneulasista, vaikka laji 

hyödyntää myös mm. lehtipuiden silmuja. Aikuisilla ravintoon kuuluvat myös mm. haavanlehdet, 

eri lehtipuiden ja kenttäkerroksen kasvien silmut, versot, kukat ja lehdet – vuodenajasta ja 
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ravinnonsaatavuudesta riippuen (Borchtchevski 2009). Mustikasta laji on riippuvainen poikasajan 

ravinnonkäyttönsä vuoksi. Muutamien ensimmäisten elinviikkojensa aikana metson poikaset 

ruokailevat pääasiassa runsaasti mustikkaa kasvavilla alueilla ja poikasten tärkeintä ravintoa ovat 

mustikalla esiintyvät hyönteiset, erityisesti mittarilajien toukat (mm. Wegge & Kastdalen 2008, 

Lakka & Kouki 2009). Metsopoikueiden kuoriutumisajan onkin oletettu olevan synkroniassa 

mittarintoukkien esiintymisen runsauden kanssa. Muutamien ensimmäisten elinviikkojensa jälkeen 

poikasten ravinto muuttuu selvästi kasvipainotteiseksi. Ravinnon lisäksi mustikkavarvikot tarjoavat 

poikasille myös suojaa pedoilta.  

 

2.1.1. Levinneisyys ja kannankehitys Suomessa 

  

 Suomessa metsoa esiintyy Ahvenmaata, saaristoa ja puutonta Tunturi-Lappia lukuun ottamatta 

koko maassa, mutta lajin runsaus vaihtelee melko voimakkaasti aluekohtaisesti. Etelä- ja Lounais-

Suomessa metsokanta on muuta maata harvempi ja laji runsastuu pohjoiseen mentäessä, tiheimmän 

metsokannan alueiden sijoittuessa Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueille (Väisänen ym. 1998, 

Virkkala & Rajasärkkä 2007, Valkama ym. 2011, Luonnonvarakeskus 2016b). Myös Suomenselän 

alueella metsotiheydet ovat olleet muuta maata korkeampia (Miettinen ym. 2008).  

 Vielä 1950-luvun huippuvuosina metson on arvioitu olleen Suomessa 40 % runsaampi kuin 

1960-luvun huippuvuosina. Tämän jälkeen kanta laski 1960- ja 2000-lukujen välillä keskimäärin 60 

%, jyrkimmän kannanlaskun ajoittuessa 1960-luvulle ja 1980-lukujen väliselle ajalle (Helle ym. 

2003, Lindén & Helle 2014). Alueellisesti metsokannan väheneminen on ollut selvästi 

voimakkaampaa eteläisessä Suomessa kuin Kainuun, Koillismaan ja Lapin alueilla (Helle ym. 

2003). Sittemmin kanta on pysynyt melko vakaana, eikä kannanmuutoksissa ole havaittu selkeitä 

pitkäaikaisia suuntauksia. Aiemmin metsolla, kuten teerellä ja pyylläkin, havaittiin säännöllinen 

syklinen kannanvaihtelu, jolle ei ole löydetty selkeää syytä. Sittemmin syklistä kannanvaihtelua ei 

ole enää havaittu. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan 270 000 metsoparia (Tiainen ym. 

2016) – joskin lisääntymisstrategiasta johtuen parin määritelmä on metson kohdalla hieman 

harhaanjohtava. 

 Suomessa metson vähenemiseen johtaneiden syiden voi katsoa olevan samansuuntaisia kuin 

muuallakin Euroopassa ja populaatiotasolla vaikutukset ilmenevät vahvimmin pesimämenestyksen 

heikkenemisen kautta (Kurki ym. 2000, Ludwig 2009). Metson kannanmuutosten ensisijaisena 

syynä pidetään metsätalouden aiheuttamia muutoksia metsien rakenteessa, määrässä ja laadussa 

(mm. Helle & Helle 1991, Kurki ym. 1997, Storch 2007). Tätä tukee jyrkimmän kannanlaskun 
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ajoittuminen 1940-luvun jälkeiseen aikaan, samaan vaiheeseen, johon ajoittuu metsien rakenteen 

suurimmat muutokset (Lindén & Helle 2014). 

 Muutokset metsissä ovat vaikuttaneet metsokantoihin monella tavalla. Metsien pirstaloitumisen 

ja peittävyyden vähenemisen on todettu vaikuttavan kielteisesti metsokantoihin niin metsikkö- kuin 

maisematasollakin ja syinä tähän ovat mm. soidinpaikkojen häviäminen ja metsoon kohdistuvan 

predaation voimistuminen (mm. Kurki ym. 1997, Storch ym. 2005). Etenkin soidinalueille 

sijoittuvilla laajemmilla hakkuilla on havaittu voimakkaita negatiivisia vaikutuksia 

paikallispopulaatioihin (mm. Lindén & Pasanen 1987, Helle ym. 1994). Predaation voimistumisen 

mahdollisiksi vaikutusmekanismeiksi on esitetty hakkuiden aiheuttamien elinympäristömuutosten 

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

metsien rikkonaisuuden ja metsikkökoon pienenemisen on oletettu lisäävän maa- ja lintupetojen 

aiheuttamaa kuolleisuutta – etenkin koppeloilla ja poikueilla (Kurki & Lindén 1995).  

 Metsätalouden muihin kielteisiin vaikutuksiin lukeutuu myös mustikan peittävyyden merkittävä 

väheneminen hakkuiden myötä (Reinikainen ym. 2001), sillä mustikkavarvikot toimivat poikueiden 

tärkeimpinä ruokailualueina kriittisten ensimmäisten elinviikkojen aikana ja ne tarjoavat myös 

suojaa petoja vastaan (Wegge & Kastdalen 2008). Mustikalla elävien mittarintoukkien määrän on 

kuitenkin havaittu olevan melko korkeita jo nuorissa kasvatusmetsissä, joten mustikan väheneminen 

yksinään tuskin selittää metsokannan laskua (Lakka & Kouki 2009). Tutkimuksissa on saatu 

viitteitä siitä, että metsäkanalinnuilla metsänpeitteen määrällä saattaisi olla suurempi vaikutus 

pesintämenestykseen, tai ainakin poikueiden esiintymiseen, kuin metsien pirstaloitumisasteella 

(Huhta ym. 2017). Useilla metsäkanalinnuilla kannanlaskun todennäköisinä osatekijöinä pidetään 

myös laaja-alaisia soiden ojituksia ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia pesinnän onnistumiseen (mm. 

Moss & Baines 2001, Ludwig 2009). 

 Yhdeksi ilmastonmuutoksen metsolle merkittävistä vaikutusmekanismeista on sääilmiöiden 

äärevöityminen.  Kylmien ja sateisten säiden ajoittumisen poikasaikaan on oletettu vaikuttavan 

voimakkaasti metsäkanalintukantoihin ja etenkin pienillä poikasilla lopullisena kuolinsyynä 

pidetään kylminä kesinä usein yksinkertaisesti kylmään kuolemista (mm. Ludwig 2009).  Varhaisen 

poikasajan säällä on varmastikin vaikutusta poikasten selviytymiseen ja populaatioiden kasvuun, 

joskin epäsuora, saalistilastoihin perustuva tutkimus on kyseenalaistanut ilmiön merkityksen 

suuruutta populaatiokoon vaihtelussa (Vikström & Andersson 2014).  Ilmastonmuutoksen odotetaan 

vaikuttavan myös kesäajan sääolosuhteiden ääri-ilmiöiden kasvuun, vaikka muutokset olisivatkin 

suurimpia muina vuodenaikoina. Lisäksi vaikutukseksi on epäilty pesimisajan ja poikasajan 

tärkeimmän hyönteisravinnon esiintymisen synkronian heikentymistä (Ludwig 2009), joskin 

hiljattain aiheesta on esitetty päinvastaisiakin tuloksia (Wegge & Rolstad 2017). Lisäksi 
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ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärevien säähäiriöiden on oletettu olevan osasyynä 

metsäkanalintujen syklisen kannanvaihtelun vaimenemiseen ja häviämiseen (Ludwig 2009). 

Ilmastonmuutoksen odotetaan myös johtavan mm. mustikan peittävyyden vähenemiseen (Niemelä 

& Lindén 2009). Muihin negatiivisiin vaikutuksiin lukeutuvat tykkylumen ja ravinnon jäätyminen 

talviaikana ja kieppiyöpymismahdollisuuksien väheneminen. Muista tekijöistä myös metsästyksellä 

ja suolistoloisilla on todettu yhteys metson kannanvaihteluihin (mm. Isomursu ym. 2017). 

 Edellä mainittujen tekijöiden tarkkaa tärkeysjärjestystä niiden vaikuttavuudesta metson 

pesimämenestykseen, kuolleisuuteen ja sitä kautta populaatiokokoon on hankala esittää. Vaihtelua 

syy-seuraussuhteiden tärkeysjärjestyksessä esiintyykin varmasti niin ajallisesti kuin alueellisestikin. 

Metson kohdalla on myös monesti todettu, että vaikutusmekanismeilla on yhteisvaikutuksia, joiden 

yksilöiminen ja tarkka jäljittäminen on hankalaa. Siitä huolimatta tutkimusyhteisölle on piirtynyt 

varsin yhdenmukainen näkemys metsätalouden suorien ja epäsuorien vaikutusten huomattavasta 

merkityksestä metson kannanlaskuun – kietoutuuhan valtaosa esitetyistä kannanlaskun syistä 

muutoksiin metsien käytössä ja hoidossa.  

 Metsätalouden tehostumisen aiheuttamista muutoksista puhuttaessa, on kuitenkin syytä muistaa, 

ettei tehometsätalouden aikakautta edeltävänä aikana metsämaisema Suomessa ole suinkaan ollut 

täysin muuttumaton tai koostunut ainoastaan luonnontilaisista metsistä. Jo ennen 1900-lukua 

metsien rakenteeseen ehti merkittävästi vaikuttaa mm. metsien kaskeaminen, tervanpoltto ja karjan 

metsälaidunnus (Jalonen ym. 2006). Näillä on aikanaan ollut vaikutusta niin metsien määrään, 

puulajisuhteisiin kuin kenttäkerroksen lajistoon ja peitteisyyteenkin. Tekijöihin, joilla on ollut 

varmasti vaikutusta myös metson esiintymiseen ja runsauteen. Suhteessa aiempaan metsien 

käyttöön tehometsätalouden merkitys on kuitenkin ollut erityisen voimakas, koska metsätalouden 

vaikutukset ovat ulottuneet käytännössä kaikkialle. Siinä missä vanhat metsien käyttömuodot 

keskittyivät voimakkaammin asutuksen, jokireittien ja tieverkoston läheisyyteen, tehometsätalous 

metsätieverkostoineen on ulottunut ajan mittaan lähes kaikkialle Suomen metsäelinympäristöjen 

verkostossa (mm. Jalonen ym. 2006). Viimeisin kotimainen tutkimustieto onkin korostanut 

metsokannan vähenemisen taustatekijöinä metsäalueiden laajan ja paikallisen mittakaavan 

pirstaloitumista ja metsien peittävyyden vähenemistä, vanhojen metsien määrän vähenemisen sijaan 

(Sirkiä ym. 2011).  
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2.1.2.  Metson soidin 

 

 Metsokukot ovat polygaamisia ja lajin lisääntyminen perustuu keväällä tapahtuvaan 

ryhmäsoitimeen, jossa lähialueiden metsokukot kerääntyvät erityisille soidinalueilleen. 

Metsokannan vahvuudesta riippuen yhdelle soidinalueelle voi kerääntyä yksittäisistä kukoista lähes 

pariinkin kymmentä kukkoa – joskin yli kymmenenkin kukon soitimetkin ovat jo tätä nykyä 

harvassa. Soidinaikana metsokukot mittelevät toistensa kanssa lähinnä esittäen soidinlauluaan, 

mutta kukkojen yhteenototkin ovat melko tavallisia – etenkin soidinhuipun aikaan. Tyypillisesti 

yksi tai vain muutama kukoista pääsee parittelemaan soitimelle saapuvien naarasmetsojen eli 

koppelojen kanssa.  

 

Taulukko 1. Yleistetty esitys metson soitimen rakenteesta ja soidinta koskevat käsitteet (Valkeajärvi, ym. 2007 

mukaisesti). 

 

Soidinalue ~300 ha Kukkojen soidinaikainen liikkumisalue, joka kattaa soidinpaikan ja sitä ympäröivät 
kukkojen päiväreviirit. 

Soidinpaikka 20 ha Alue, joka käsittää kaikki soitimelle osallistuvien kukkojen soidinreviirit. 

Päiväreviiri n. 10-80 ha Soidinpaikan ulkopuolinen alue, jonne kukko vetäytyy päivisin soidinreviiriltään 
lepäämään ja ruokailemaan. Päiväreviiri ulottuu 300 - 1000 metrin etäisyydelle 
soidinreviiristä. Päällekkäisyyttä eri kukkojen päiväreviirien välillä voi esiintyä. 

Soidinreviiri 1-3 ha Reviiri, jolla kukko esittää soidintaan. Eri kukkojen soidinreviirit eivät tyypillisesti ole 
päällekkäisiä tai päällekkäisyys on hyvin pientä. 

Soidinkeskus < 1 ha Paikka, jolle kukot kerääntyvät soitimen huippuvaiheessa ja jossa kaikki tai suurin osa 
paritteluista tapahtuu. Tyypillisesti soidinpaikka sijaitsee soitimen "valtakukon" 
soidinreviirillä.  

 

 Metson soitimen rakennetta on tarkasteltu yksittäisten soitimelle osallistuvien kukkojen 

alueidenkäytön kautta ja soitimilla on todettu melko säännönmukainen rakenne (taulukko 1). 

Soidinalue on soitimen laajin yksikkö ja sillä tarkoitetaan aluetta, jonka rajoissa soitimelle 

osallistuvat kukot viettävät kaiken aikansa maaliskuun lopulta toukokuun lopulle ulottuvana 
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soidinaikana. Soidinalueen keskiosissa on soidinpaikka, jonka alueella kukot esittävät aamuisen 

soidinesityksensä ja jossa kaikilla kukoilla oma pienehkö soidinreviirinsä. Yksittäisen soidinreviirin 

koko on suurimmillaankin vain muutaman hehtaarin.  

 Soidinreviireillä soidintavien kukkojen etäisyys toisiinsa on tyypillisesti 50-250 metriä. 

Soidinpaikan ulkopuolisilla alueilla kullakin kukolla on taasen omat päiväreviirinsä, joilla kukot 

siirtyvät aamuisten soidinesitystensä jälkeen. Päiväreviireillä kukot viettävät suuren osan päivästä, 

pääasiassa leväten ja ruokaillen. Pääpiirteissään kukkojen päiväreviirit ovat erillisiä, vaikka 

päällekkäisyyttäkin niiden kesken toisinaan esiintyy. Sama pätee myös soidinreviireihin. 

Soidinkeskus on metson soitimeen liittyvistä käsitteistä pinta-alallisesti pienin ja sillä kuvataan 

aluetta, jolla soitimen kiihkein vaihe ja parittelut naaraiden kanssa tapahtuvat. Soidinkeskus 

sijaitsee usein soitimen ns. valtakukon soidinreviirillä ja voi olla hyvinkin pienialainen alue, 

esimerkiksi tietty pieni maastokumpare.  

 Soidinalueen laajuutta on tutkimuksissa usein kuvattu noin 1 kilometrin säteiseksi ympyräksi, 

joka vastaa noin 300 hehtaarin alaa (mm. Wegge & Larsen 1987, Wegge, ym. 2013). Yksittäisillä 

kukoilla liikkumisetäisyyden soidinkeskuksesta on todettu vaihtelevan 300 – 1000 metrin välillä, 

joka tarkoittaa soidinalueen olevan toisinaan 300 hehtaaria suurempiakin. Kiihkeimmän soitimen 

aikaan kukoilla päivänkierron aikainen liikehdintä rajoittuu lähemmäksi soidinkeskusta kuin 

soidinajan alussa tai lopussa. Kaikkien soitimelle osallistuvien kukkojen soidinreviirit käsittävä 

soidinpaikka on kooltaan tyypillisesti noin 15 – 20 hehtaaria. Soidinpaikan on kuitenkin todettu 

laajenevan soitimelle osallistuvien kukkojen mukaan (mm. Wegge ym. 2013).  

 Perinteisesti metson soidinpaikat on mielletty sijainniltaan hyvin pysyviksi ja näin monesti 

onkin, mikäli soidinalueen metsissä ei tapahdu suuria muutoksia. Tavallisimmin 

soidinpaikan/soidinkeskuksen siirtymän taustalla ovat voimakkaat muutokset soidinalueen metsissä. 

Soidinkeskukset saattavat kuitenkin siirtyä valtakukon vaihduttua tai jopa ilman näkyvää syytä. 

Soidinkeskusten pienehköt siirtymät ovatkin tavallisia (Valkeajärvi & Ijäs 2014).  

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). Soidinpaikkojen välinen minimietäisyys voi toisinaan olla selvästi tätä 

pienempikin, noin 1 km (Gustaffson 2008). 
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2.1.3.  Soidinalueen rakennepiirteet 

  

 Mitkä tekijät sitten määrittelevät soidinpaikan ja soidinalueen sijaintia ja pysyvyyttä? Metson 

soidinta ja soitimen rakennepiirteitä on tutkittu varsin pitkään ja soidinpaikan valintaan liittyvät 

tekijät ovat olleet riistatutkimuksen kestoaiheita (mm. Valkeajärvi & Ijäs 1986, Helle, ym. 1989, 

Valkeajärvi & Ijäs 2014, Sirkiä ym. 2011, 2012, Mikoláš ym. 2015). Karkeamman tason 

tarkastelussa soidinalueen sijaintiin ensisijaisesti vaikuttava tekijä on ihmistoiminnasta aiheutuvan 

häiriön vähäisyys. Tarkemmissa tutkimuksissa soidinpaikalle ominaisia rakennepiirteitä on 

tunnistettu niin metsikkö- kuin maisematasollakin. Soidinpaikkojen esiintymistä ja pysyvyyttä 

selittää myös laajemman, laajojen metsäalueiden määrää ja kytkeytyneisyyttä kuvaavat 

maisematason tekijät.  

 Varsinaisten soidinnäytösten tapahtumapaikan, eli kukkojen soidinreviirit sisältävän 

soidinpaikan, ominaisuuksissa on havaittu jonkinasteista säännönmukaisuutta. Olennaiseksi 

tekijäksi soidinpaikalla on tunnistettu näkyvyys 1 metrin korkeudella, joka vastaa metson 

näkemäkorkeutta (mm. Valkeajärvi & Ijäs 1986). Soidinpaikka ei saa olla liian peitteinen, eikä 

toisaalta liian harvakaan. Tyypillisesti soidinpaikalla näkyvyyttä on noin 20-80 metriä. 

Näkyvyysvaatimusta on perusteltu saalistajien havaittavuudella, eikä esimerkiksi kukkojen 

näköyhteydellä vaikuttaisi olevan soitimen kannalta merkitystä.  

 Usein soidinpaikoilla pääpuulajina on mänty, vaikka pääpuulaji saattaa vaihdellakin. 

Soidinpaikkojen mäntyvaltaisuus saattaa hyvinkin selittyä lajin soidinpaikkojen läheisestä 

sijainnista mäntyvaltaisiin talvireviireihin nähden ja siitä, että mäntyvaltaisilla aloilla 

näkyvyysehdot täyttyvät ehkä useammin kuin lehtimetsä- tai kuusivaltaisilla aloilla. Varsin usein 

soidinpaikat ovat kasvutyypiltään karuja.  

 Monesti soidinpaikat sijaitsevat joko pienten rämeiden reunoilla, kuivahkoilla kankailla tai 

kallioisessa metsänosassa (mm. Valkeajärvi & Ijäs 1986, Rolstad & Wegge 1987a, Lindén & 

Pasanen 1987, Valkeajärvi & Ijäs 2007). Harvinaista ei ole soitimen sijainti laajemman suon 

reunusrämeidenkään alueella. Ominaista soidinpaikoille on pienipiirteisyys ja soitimet vaikuttavat 

herkemmin muodostuvan paikoille, joissa on joko puuston aukkoisuutta tai harvakasvuisuutta 

rämeen tai metsänaukon muodossa ja matalaa kumpareisuutta. Pienipiirteinen kumpareisuus ei saa 

kuitenkaan ilmeisesti haitata näkyvyyttä ja ylittää 10 asteen kaltevuuskulmaa (Rolstad & Wegge 

1984). Pienipiirteisyyden merkityksellisyyteen viittaa myös Miettisen ym. (2005) tutkimustulokset 
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Kainuussa, jossa soidinpaikoilla merkitseväksi tekijäksi tunnistettiin vanhan metsän kuvioiden 

reunan määrä. Lisätukena pienipiirteisen vaihtelun merkityksestä voidaan pitää viitteitä 

pienaukkohakkuiden positiivisesta vaikutuksesta soitimien elinvoimaisuuteen. Ainakin Norjassa on 

tehty havaintoja soitimelle osallistuvien kukkojen määrien noususta varovaisten 

pienaukkohakkuiden myötä (Rolstad & Wegge 1989b).  

 Vaikka edellä mainitut ominaisuudet ovat soidinpaikoille ominaisia, eivät ne tutkimusten mukaan 

kuitenkaan ole määrääviä tekijöitä soidinalueiden sijoittumisessa. Perinteisesti lajin esiintyminen on 

kytketty vanhoihin metsiin ja tämä koskee erityisesti soidinalueita. Aiemmissa tutkimuksissa 

johtopäätöksenä on esitetty soidinpaikan sijainnin selittävänä tekijänä varttuneiden ja /tai vanhojen 

metsien määrää soidinpaikan ulkopuolisilla päiväreviireillä (mm. Lindén & Pasanen 1987, Rolstad 

& Wegge 1989a, 1989b).  Myös osa uudemmista ulkomaisistatutkimustuloksista tukevat tätä 

näkemystä (Rolstad ym. 2009, Mikoláš ym. 2015).  Päiväreviirien alueella vanhan metsän määrä on 

korreloinut positiivisesti sekä soitimelle osallistuvien kukkojen, että soitimen pysyvyyden kanssa. 

Kukkojen mieltymys päiväreviireillään vanhoihin metsiin on selitetty predaation välttelyllä. 

Ainakaan kevätaikaisen ravinnon määrällä ei ole todettu vaikutusta kukkojen soidinajan liikkeisiin 

päiväreviireillään (Eliassen & Wegge 2007). Predaation välttelyyn saattaisi viitata myös kukkojen 

tapa vaihtaa taajaan yöpymispuitaan. Soidinpaikan sijaintiin on kuitenkin ajatuksena esitetty 

pedoilta suojaavan puuston rakenteen ohella kuitenkin ravinnon määrä koko vuodenkierron aikana 

(Helle ym. 1994). Vanhan metsän määrä vaikuttaa soidinalueen valikoitumisen lisäksi soidinalueen 

laajuuteen, kukkojen määrään ja soitimen pysyvyyteen. Kukkojen päiväreviirit kasvavat vanhojen 

metsien määrän vähetessä soidinalueella ja samankaltainen vaikutus on soidinalueen metsien 

pirstoutumisasteen kasvulla (Wegge & Rolstad 1986). Lisäksi soidinalueilla, joilla vanhan metsän 

osuus on suurempi, soitimen kukkojen määrä on suurempi ja soitimet ovat pysyvämpiä. Kukkojen 

määrään on havaittu vaikuttavan positiivisesti myös soidinalueiden pienipiirteinen 

vaihtelu/aukkoisuus (mm. Rolstad & Wegge 1989b, Picozzi ym. 1992). 

 Vaikka soidintutkimusten perusteella metsosta välittyy kuva tiiviisti vanhoihin metsiin 

kytkeytyvänä lajina, on jo pitkään ollut tietoa siitä, että soitimia muodostuu myös nuorempiin 

metsiin (mm. Winqvist 1983). Uudemmat Suomessa tehdyt soidinalueita koskevat tutkimukset ovat 

vahvistaneet tätä käsitystä ja kyseenalaistaneet muutoinkin perinteisiä soidinpaikkoihin liittyviä 

käsityksiä. Miettinen, ym. (2005) havaitsivat Kainuussa metson suosivan soidinpaikan valinnassaan 

nuoria ensiharvennusvaiheen metsiä, vaikka pieniä soitimia esiintyi myös taimikoiden, soiden ja 

avohakkuiden voimakkaammin pirstomilla alueilla. Metsien rakenteella ja metsien peitteisyydellä 

onkin havaittu vaikutusta soitimien kehittymiseen ja pysyvyyteen aina noin 3 km etäisyydelle 

soidinpaikasta (Miettinen ym. 2005, Sirkiä ym. 2011). Metsien peittävyyden jonkinlaisena raja-
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arvona soitimen pysyvyyteen on ainakin Keski-Suomessa havaittu noin 50 % (metsät yli 60 m3/ha), 

vaikka toki soitimen säilyvyystodennäköisyys kasvaakin metsänpeitteen kasvaessa ja 

pirstaloitumisasteen pienetessä (Sirkiä ym. 2011). 

 Soidinalueiden metsien rakennetta koskevien tutkimustulosten väliset erot saattavat johtua 

eroista sekä vanhojen metsien vähäisyydestä että metsien peitteisyyden merkityksestä 

soidinpaikkojen muodostumiselle. Kun metsolle optimaalisinta vanhan metsän määrä on vähäinen, 

kukot hakeutuvat riittävän hyville alueille, jotka aikaisimmillaan kehittyvät ensiharvennusmetsien 

vaiheeseen. Näin ollen soveltuvan puuston määrä voisi olla aiempaa arvioitua alhaisempi, välillä 

36-140 m3/ha (Miettinen ym. 2005, Rolstad & Wegge 2007). Yhdeksi selittäväksi tekijäksi on 

esitetty myös havainnoinnin painottumista vanhoihin metsiin. Mikäli soitimien aktiivinen etsiminen 

ja muu havainnointi on nuorissa metsissä ollut vähäisempää, ovat soidinpaikka-aineistot 

aikaisemmissa tutkimuksissakin saattaneet olla metsäalueiden suhteen vääristyneitä (Rolstad & 

Wegge 2007). Joka tapauksessa tutkimustulokset eivät perustavalla tavalla ole mullistaneet käsitystä 

metson soidinalueista. Nykyinen tulkinta tunnistaa metson olevan melko joustava soidinalueiden ja 

sitä ympäröivien alueiden metsien laadun suhteen, kunhan metsänpeittävyys pysyy riittävän 

korkeana. Edelleenkin metsolla soidinalueen valinnassa vaikuttaa todennäköisesti vahvimmin 

päiväreviireiksi soveltuvien metsien laatu ja laajuus, oli linnuille sitten saatavilla vanhaa metsää tai 

ei. 

 

2.1.4.  Metson habitaatinkäyttö ja elinympäristöt soidinajan ulkopuolella  

 

 Metson alueidenkäyttöä voidaan tarkastella sekä lintuyksilöiden että soitimelle osallistuvista 

linnuista koostuvan soidinyhteisön kautta. Metsolla vuodenkierron alueidenkäytön laajuus vaihtelee 

lintujen iän ja sukupuolen mukaan. Lisäksi siihen vaikuttaa oleellisesti myös elinympäristöjen laatu 

ja määrä. 

 

Dispersaali ja maksimisiirtymät 
 

 Nuorilla linnuilla dispersaali ei tyypillisesti ulotu 2-15 kilometriä kauemmas, naarailla 

itsenäistymisvaiheen siirtymien ulottuessa pidemmälle kuin koirailla (mm. Moss ym. 2006). 

Ensimmäiseen elinvuoteen sijoittuvan dispersaaliajan jälkeen lintujen liikehdintä on mitä 

ilmeisimmin vähäisempää, vaikka metson kohdalla on havaintoja pitkän matkan 

parvivaelluksistakin (Liukkonen ym. 2006). Näiden tosin tulkitaan liittyneen menneiden aikojen 

erityisen tiheisiin metsokantoihin. Rengastetuilla metsoilla pisin Suomessa todettu siirtymä on ollut 

52 km ja havainto on koskenut Suomenlahden ulkosaaristossa tavattua lintua (Saurola ym. 2013) ja 
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muitakin vastaavanlaisia havaintoja tunnetaan (mm. Hokkanen 2012). Suomessa pidemmät 

siirtymähavainnot painottuvat pesimäkannaltaan pirstoutuneeseen Etelä-Suomeen ja ne ovat 

koskeneet pääasiassa ns. hulluja metsoja. 

 

Soitimilta kesäajan elinalueille 
 

 Talven ja soidinajan jälkeen aikuisten lintujen keskimääräiset siirtymät kesäaikaisiin 

elinympäristöihin ovat tyypillisesti noin 1 – 4 kilometriä (Rolstad ym. 1988, Hjeljord ym. 2000). 

Kukoilla kesäajan reviirit vaihtelevat kooltaan 1,5 – 4,5 km2, ollen selvästi suurempia 1-vuotiailla 

kuin vanhempien ikäluokkien kukoilla. Naarailla kesäajan liikkumisalueiden laajuus on kytköksissä 

pesintään ja sen onnistumiseen. Poikueettomilla naarailla liikkumisalue on vain 60 % kukkojen 

keskimääräisestä liikkumisalueesta (Rolstad ym.1988). Poikueellisilla naarailla liikkuminen 

tapahtuu kuitenkin huomattavasti tätä laajemmalla alueella. Tosin niiden kohdalla liikkumisalueen 

laajuus ei oikeastaan kerro alueidenkäytöstä yhtä paljon kuin liikkumisetäisyydet. Poikueet voivat 

taivaltaa pitkiäkin matkoja ja 2 kilometriä vuorokaudessa on poikueille tavanomainen 

etenemisnopeus (Wegge ym. 2007).  Kesäajan koiraat elävät pääasiassa yksin, koppelot joko yksin 

tai toisinaan muutaman linnun ryhmissä. 

 Poikueellisten naaraiden kohdalla alueidenkäyttöä määrittelee ensisijaisesti mustikan 

esiintyvyys, mutta myös kenttä- ja latvuskerroksen suojaisuudella on suuri merkitys. Poikueiden on 

havaittu suosivan alueita, joilla mustikkaa esiintyy runsaasti, mikä ainakin joidenkin tutkimusten 

mukaan on tärkeää myös kukoille (Zizas ym. 2012). Latvuspeitteen suhteen poikueet suosivat 

selvästi suojaisempia, iäkkäämpiä metsiköitä ja välttävät hakkuualoja ja metsien nuorimpia vaiheita. 

Nuorimpien metsien karttaminen voi tosin olla yhteydessä myös mustikan vähäisyyteen, koska 

avohakkuiden johdosta mustikan peittävyys vähenee huomattavasti. Sekä aikuisilla että poikueilla 

todettu korpien suosiminen on todennäköisesti yhteydessä sekä ravinnon saatavuuteen, että 

monikerroksellisen latvuston antamaan suojaan pedoilta (Wegge ym. 2005, Wegge & Kastdalen 

2008, Miettinen, ym. 2010, Kuusela & Miettinen 2014). 

 

Syys- ja talviajan elinalueet 
 

 Metson syysaikaisten elinympäristöjen tutkimus on painottunut vahvasti Norjaan (mm. (Rolstad 

1988, Gjerde & Wegge 1989). Loppukesällä ja syksyllä metson ravinnonkohteet muuttuvat ja sen 

myötä myös ruokailualueiden sijainti.  Syksyisin metsot siirtyvät sekametsiin ja tutkimuksista 

riippuen lajin on havaittu niin haapaa kasvavia sekametsiä kuin mäntyvaltaisia kuusta tai koivuakin 

kasvavia sekametsiä.  

 Siirtyminen talviajan mäntyvaltaisiin metsiin tapahtuu syksyllä elo- ja joulukuun välillä. Metson 

talviajan reviireitä on tutkittu kesä- ja etenkin soidinajan reviireitä vähemmän. Talvensa metsot 
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ilmeisesti kuitenkin viettävät tyypillisesti soidinalueen liepeillä sijaitsevilla talviajan mäntyä 

kasvavilla ruokailualueillaan. Metsätyyppien suhteen koppelot vaikuttaisivat suosivan enemmän 

nuorempia talousmetsiä ja kukot puolestaan tiukemmin vanhoja metsiä. Talviajan reviirit ovat 

selvästi kesäaikaa suppeampia vaihdellen laajimmista nuorten kukkojen noin 100 hehtaarin 

reviireistä suppeimpiin koppeloiden liki 30 ha reviireihin.  

 

Alueidenkäytön kokonaislaajuus vuodenkierron aikana 
 

 Alue, jolla aikuinen metso liikkuu yhden vuodenkierron aikana, on laajuudeltaan keskimäärin 

joitakin neliökilometrejä.  Saksalaistutkimuksessa (Storch 1995) yksilöiden keskimääräinen 

vuodenkierron aikainen liikkuma-alue oli 5,5 km2, yksilökohtaisen vaihtelun ollessa tosin 

huomattava suurta (1,3 – 12 km2). Koko vuodenkierron aikaisen liikkumisalueen koossa ei havaittu 

merkittävää vaihtelua sukupuolten kesken. Reviirin koko on sen sijaan käänteisesti riippuvainen 

mustikan ja vanhan metsän runsaudesta. Metson kohdalla yksilöt käyttävät vuodenkierron aikana 

ilmeisesti vuodesta toiseen samoja alueita ja iän mukaan liikkumisalueet vaikuttaisivat suppenevan, 

näin ainakin kukoilla. Yhden soitimen metsoyksilöiden on todettu käyttävän yhden vuoden aikana 

noin 30-50 km2 laajuista aluetta (Storch 1995). Optimaaliseksi metsien rakenteen huomioivassa 

kannanhoidolliseksi soidinpopulaation hoitoalueeksi on kuitenkin esitetty 400 km2, joka osittain 

perustuu varsin laajoihin, kymmenien neliökilometrien suuruisiin arvioihin yksilöiden vuotuisista 

liikkumisalueista (Wegge & Rolstad 2002).  

 

2.2. Tutkimusalue 
 

 Tutkimusalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien alueilla (kuva 

2).  Tutkimusalue kuuluu Syötteen ylänköalueeseen, joka on topografialtaan noin 200 metriä 

merenpinnan yläpuolella olevaa vaaramaisemaa. Suomen suojelualueverkostossa Syötteen alueet 

muodostavat merkittävän osan Pohjois-Suomesta Pohjois-Karjalaan ulottuvasta pohjoisen 

havumetsävyöhykkeen suojelualueiden verkostosta. Kasvimaantieteellisessä aluejaottelussa alue 

sijoittuu keski- ja pohjoisboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajalle (Metsähallitus 2006). 
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Kuva 2. Tutkimusalueen sijainti.  

 

 Soidinalueet ja kontrollialat kattavan tutkimusalueen pinta-ala on noin 9500 ha ja selvitysalue 

sisältää osia Syötteen kansallispuistosta ja useita muita, pienempiä suojelualueita. Pudasjärven ja 

Taivalkosken alueita luonnehtivat vaarat ja vaara-alueiden väliset laaksonpohjat virtavesineen ja 

soineen (Metsähallitus 2006). Noin neljännes alueen pinta-alasta on soita. Valtaosa tutkimusalueen 

suojelualueista sijoittuu vaarojen lakialueille. Suojelualueita luonnehtivat vaara-alueiden iäkkäät 

kuusimetsät. Vaarojen välisillä alueilla esiintyy virtavesilaaksoja, piensoita ja aapasoita. Paikoin 

vaarojen rinteillä ja virtavesien varrella esiintyy reheviä lehtoja. Syötteen alueen metsien pitkästä ja 

monipuolisesta käyttöhistoriasta huolimatta suojelualueiden metsissä on pitkä häiriötön historia, 

joka ilmenee mm. monipuolisena ja edustavana lahopuujatkumona. Luonnontilaltaan 

suojelualueiden kaltaisia metsiä esiintyy pienialaisesti myös suojelualueiden ulkopuolelta, mutta 

huomattava osa suojelualueiden ulkopuolisista metsäalueista on talouskäytössä.  

 Suojelualueverkoston ulkopuolella runsaimpia elinympäristöjä ovat havupuuvaltaisten metsien 

ohella puustoiset piensuot ja näitä hieman laajemmat suoalueet. Metsien pääpuulajina ovat kuusi 

(Picea abies), mänty (Pinus sylvestris) ja muina puulajeina kasvaa koivua (Betula pendula) ja 

paikoin runsaammin myös haapaa (Populus tremula). Tutkimusalueella metsien peittävyys on 

korkea ja alueella on vain muutama pienempi järvi. Vallitsevana metsätyyppinä ovat tuoreet 
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kankaat, mutta alueella esiintyy yleisesti myös lehtoja, joista huomattava osa on 

runsasravinteisempia. Karumpia kankaita alueella on niukasti ja niiden esiintyminen painottuu 

vaarojen lakialueille. Tutkimusalue on hyvin harvaanasuttua ja rakennetut alueet keskittyvät 

muutamien tutkimusalueen läpi kulkevien teiden varsille.  

 

2.3. Koealat 
 

 Tutkimuksen koealoina olivat metson soidinpaikkojen sijaintitietojen perusteella määritetyt 

soidinalueet ja niille systemaattisesti luodut, vastaavankokoiset kontrollialueet. Koska 

tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää pesimälinnustoa metson soidinalueilla, koealaksi määrättiin 

kirjallisuudessa esitetty arvio soidinalueen laajuudesta – säteeltään noin 1 km ympyräala (pinta-ala 

314 ha).  

 

2.3.1. Soidinalueet 

  

 Metson soidinalueita koskevat sijaintitiedot ovat peräisin vuosina 2000 - 2006 tehtyihin metson 

soidinpaikkaselvityksiin. Aineiston keruusta ovat vastanneet Metsähallitus ja Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitos (nykyisin osana Luonnonvarakeskusta). Metsähallituksen toimesta Pudasjärven ja 

Taivalkosken alueilla tehtiin soidinpaikkakartoituksia vuosina 2000, 2001, 2002 ja 2004. Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitos teki alueella lisäselvityksiä vuosina 2004 - 2006. Lisäselvityksissä 

tarkistettiin osa Metsähallituksen kartoituksissa löytyneistä kohteista soidinkeskusten siirtymien 

varalta. Tarkistusten lisäksi alueelta löydettiin myös uusia, Metsähallituksen aineistoihin 

kuulumattomia soidinpaikkoja. Tutkimuksen soidinalueet määritettiin 1,0 km säteiseksi 

ympyräalaksi kartoitustuloksissa ilmoitetuista soitimen sijaintipisteistä. Tähän tutkimukseen 

valittaville soidinalueille asetettiin seuraavat kriteerit: 

 

• Metsien peittävyys ympyräalalla oltava vähintään 50 % (ehto täyttyi kaikilla soidinalue-

ehdokkailla). Tutkimuksissa metson soidinten esiintymisen ja säilyvyyden on havaittu 

olevan kytköksissä varttuneen ja sitä vanhemman metsän määrään siten, että 50 % osuus 

maisemasta toimii suuntaa-antavana raja-arvona (Rolstad & Wegge 1987b, Sirkiä ym. 2011). 

Tämän raja-arvon alapuolella kyseisten ikäluokkien kuvioilla pirstoutumisaste kohoaa, jolla 

edelleen voi olla vaikutuksia myös pesimälinnuston rakenteeseen. Koska metsien 

peittävyyttä koskevan reunaehdon kohdalla ei tehty tarkempia, metsien ikäluokkakohtaisia 

ennakkotarkasteluja, päädyttiin käyttämään yleistä, kaikkia metsien ikäluokkia koskevaa 50 
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%:n kriteeriä. Sama reunaehto on esitetty myös aiemmassa Pakkalan ym. (2003) metson 

indikaattoriarvoa käsittelevässä tutkimuksessa. 

• Soidinalueen pääilmansuunta-akselit eivät saa sisältää avovesistöjä tai jokia: Koealoilla 

tehtävien linjalaskentojen laskentalinjat (ks. jäljempänä) oli suunniteltu vastaamaan 

pääilmansuuntien suuntaisia ympyräalan halkaisijoita (kuva 4). Avovesiä koskeva ehto 

perustui laskentalinjojen pituuden pitämisenä vakioituna ja laskentojen käytännön 

toteuttamisen helpottamiseksi. Virtavesien kiertäminen olisi pitkittänyt tarpeettomasti 

laskentoja tulosten luotettavuuden kannalta heikommalle aamupäivälle saakka. 

Vaihtoehtoisesti laskenta-aamujen määrää olisi pitänyt kasvattaa muutoinkin lyhyellä 

pesimäkaudella. 

 

 

Kuva 3. Selvitysalueen sijainti ja koealojen sijainti suhteessa toisiinsa. Koealojen halkaisija on 2 kilometriä, 

eivätkä ne ole päällekkäisiä, lukuun ottamatta pieneltä osin kahta vanhan metsän alueiden kontrollialaa 

(kuvassa alhaalla keskellä). Suojelullisista syistä koealojen sijaintia ei ole esitetty pohjakartalla. 

 

 Tutkimukseen sisällytettävien soidinalueiden valinta oli kompromissi ehdokassoidinten määrän, 

soidinpaikkaa koskevien havaintojen luotettavuuden ja soidinpaikoille asetettujen kriteerien välillä. 

Tämän johdosta tutkimukseen päädyttiin valitsemaan yksi vanhan metsän soidinalue, jolla avovesiä 
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osui myös linjalaskentareitille. Kyseisen soidinalueen kohdalla laskentareitti oli muita koealoja 

lyhyempi ja poikkesi osittain suunnitellusta reitistä. Lopulta tutkimukseen valikoitui kahdeksan 

vanhan metsän ja 12 talousmetsien soidinpaikkaa (kuva 3). 

 

2.3.2. Kontrollialat 

 

 Jokaiselle tutkimukseen sisällytetylle soidinalueelle luotiin systemaattisesti verrokkina toimiva, 

säteeltään 1,0 km kontrollialue. Ensimmäisessä vaiheessa kontrollialueelle määritettiin keskipiste. 

Keskipiste määrättiin ensisijaisesti kaksi kilometriä soidinalueen soidinkeskuksesta etelään. Tämän 

jälkeen kontrollialueen keskipisteen ympärille muodostetun 1 km säteisen ympyräalan osalta 

tarkasteltiin kontrollialueelle asetettujen kriteerien täyttymistä (kuva 4).  

 

Kriteereinä olivat:¨ 

• Kontrollialueella ei saanut olla päällekkäisyyttä muiden koealojen kanssa. 

• Kontrollialueen metsien tuli edustaa samaa metsäluokkaa kuin kontrollialuetta vastaava 

soidinaluekin. Toisin sanoen talousmetsäalueella sijaitsevan soidinalueen verrokkialueenkin 

tuli sijaita pääasiassa talousmetsien alueella.  

• Metsien peittävyys ympyräalalla oltava vähintään 50 %. Tämä reunaehto perustuu 

pyrkimykseen luoda kontrollialueista maisematason metsien peittävyydeltään samankaltaisia 

soidinalueiden kanssa. 

• Kontrollialueen pääilmansuunta-akselit eivät saa sisältää avovesistöjä tai jokia. 

  

 

Kuva 4. Periaatekuvat kontrollialojen määräytymisestä, laskentalinjoista koealoilla ja havaintoaineiston 

jakamisesta etäisyysluokkiin. A: Koealojen määrittäminen soidinten sijaintitietojen perusteella ennalta 

määritellyin kriteerein. B: Yhteensä 4,0 km linjalaskentaa kullakin koealalla pääilmansuuntien mukaan. C: 

Linjalaskennassa kerätyn havaintoaineiston jakaminen eri etäisyysluokkien mukaan (ks. kpl 2.4). 
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 Mikäli edellä mainitut kriteerit eivät toteutuneet, kontrolliala määrättiin seuraavaan 

pääilmansuuntaan myötäpäivään kulkien. Mikäli tästäkään huolimatta kontrolliala ei täyttänyt 

kriteerejä, koealaa sovitettiin väli-ilmansuunnissa etelästä myötäpäivään kiertäen.  

 Kontrollialojen määräämisessä virtavedet johtivat koealan uudelleenmäärittämiseen vain 

muutaman kontrollialan kohdalla. Lisäksi kaksi kontrollialuetta päädyttiin määräämään osittain 

päällekkäisiksi (päällekkäisyys alle 5 %).  

 

2.4.  Pesimälinnustolaskennat 
 

 Kaikilla koealoilla pesimälinnustoa selvitettiin yhden käyntikerran linjalaskentamenetelmällä 

(Järvinen & Väisänen 1975). Linjalaskennassa linnustoa havainnoidaan ennalta määrätyltä 

laskentareitiltä ja havaintoyksikkönä on lintupari. Laskentareitillä havainnot kirjataan arvioidun 

havainnon sijainnin mukaan joko laskentareitin molemmin puolin 25 metriä leveälle pääsaralle 

(kokonaisleveys 50 metriä) tai pääsaran ulkopuoliset alueet käsittävälle apusaralle.  Kullakin 

koealalla laskentareitti olla kaksiosainen, reitin koostuessa koealan keskipisteen kautta kulkevista 

pituus- ja leveyspiirin suuntaisista, toisiaan kohtisuorassa olevista 2,0 km pituisista osuuksista (kuva 

4). Laskentareitin pituus- ja leveyspiirin suuntaisten reittiosuuksien risteämiskohta sijoittui 

koealasta riippuen joko soidinalueita koskevan aineiston soidinkeskuksiin tai kontrollialojen 

keskipisteisiin. 

 

                            
                                                   

     Soidinalue, vanha metsä                     o                

                               
    Kontrollialue, vanha metsä                 

  o             

                                
      

            
 

            
                                 
    Soidinalue, talousmetsä                 o                    
                               
    Kontrollialue, talousmetsä                    o                
                                
  o  Laskentapäivien keskiarvo                                                 

                                     

   8.6.    12.6.     16.6.     

 

20.6.     24.6.     28.6.   30.6.   

Kuva 5. Havainnointipäivien jakautuminen laskentakaudella käsittelyjen kesken. 

 

 Linjalaskennat tehtiin 8.6. – 30.6.2006 aamun varhaistuntien aikana, 3:45 – 9:00 välillä (kuva 5). 

Tutkimuksen linjalaskennoista vastasi kaksi laskijaa. Toinen laskijoista vastasi yhteensä 22 koealan 
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laskennoista ja toinen 18 koealan laskennoista (taulukko 2). Linjalaskennoissa noudatettiin 

linnustoseurannan linjalaskentoja koskevaa ohjeita (Koskimies & Väisänen 1991, 

Luonnontieteellinen keskusmuseo 2006), eikä laskentoja tehty esimerkiksi sadesäällä tai kovalla 

tuulella. Kesäkuu 2006 oli sääolosuhteiltaan vähäsateinen ja siten hyvin suotuisa laskennoille 

(Ilmatieteen laitos 2006). 

 

Taulukko 2. Koealojen jakautuminen laskijoiden kesken. 

 

              

  Laskija 1  Laskija 2 

  
Soidin Kontrolli  Soidin Kontrolli 

Vanha metsä  5 5  3 3 

Talousmetsä  6 6  6 6 

Yht.            11            11             9             9 

 

 

Linjalaskenta-aineiston esikäsittely 
 

 Linjalaskenta-aineiston havainnot indeksoitiin mm. koealan, käsittelyn, päivämäärän ja laskijan 

mukaan. Havaintoon liitettiin lisäksi tieto koealan keskipisteen ja havainnon välisestä matkasta. 

Koko linjalaskenta-aineistosta erotettiin tutkimukseen sisällytettäväksi ainoastaan metsälajeja 

koskevat havainnot. Metsoa koskevia havaintoja ei sisällytetty havaintoaineistoon. Tässä 

tutkimuksessa metsälajien käsite, kuten pääosa muistakin lajiryhmäjaotteluista noudattaa Väisäsen 

ym. (1998) mukaista lintulajiryhmien luokittelua.  

 

Linjalaskenta-aineiston jako etäisyysluokkiin ja vinoumat havaintoaineistossa 
 

 Jotta havaintoaineistoa voitaisiin tarkastella eri osissa soidinalueen rakennetta, tuli se jakaa eri 

etäisyysluokkiin koealan keskipisteen ja havainnon välisen etäisyyden mukaan. Havaintoaineiston 

jakautumisessa etäisyyden mukaan havaittiin kuitenkin huomattava vinouma. Pituudeltaan 2 km 

pituisten pääilmansuuntien suuntaisten laskentalinjojen ensimmäisen ja viimeisen 50 metrin 

kohdalla havaittiin selvästi keskimääräistä enemmän lintuparihavaintoja (kuva 6). Havainto viittaa 

linjalaskennan suorittamiseen liittyvään virheeseen, joka havaittiin kummallakin laskijalla. 

Todennäköisin selitys on yksinkertaisesti havaintojen kirjaaminen liian kärkkäästi laskennan alussa 

koealan sisäpuolisilta osilta ja toisaalta havaintojen kirjaaminen koealan ulkopuolelta laskentalinjan 

lopussa. Vinouman vaikutus on voimakkaampi parimääriin kuin lajimääriin. Tämän johdosta 

parimäärien kohdalla päädyttiin käyttämään leikattua, etäisyysvälin 0-950 m havaintoaineistoa. 

Lajimäärien kohdalla käytettiin koko havaintoaineistoa. Havaintoaineiston etäisyysluokkina koealan 
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keskipisteestä käytettiin 0-300 m, 300-700 m ja vaihtoehtoisesti joko 700 -950 m 

(parimäärämuuttujat) tai 700-1000 m (lajimäärämuuttujat). 

 

 

Kuva 6. Koko havaintoaineiston jakautuminen laskijakohtaisesti laskentalinjoilla 50 metrin etäisyysluokittain. 

Koealojen reunoilla, laskentalinjojen ensimmäisten ja viimeisten 50 metrin osuuksien kohdalla havaintojen 

määrät olivat poikkeavian korkeita. 

 

 

Tutkimuksessa käytetyt lajiryhmäluokat 
 

 Tässä tutkimuksessa metsälintulajeja on ryhmitelty lajien suosimien elinympäristötyyppien, 

pesimäpaikan ja muuttostrategian mukaan (taulukko 3). Elinympäristötyyppien perusteella lajeja on 

tarkastelu kahden eri vanhan metsän lajeja sisältävän ryhmän (VML 1 ja VML 2), kahden eri 

metsän yleislajeja sisältävän lajiryhmän (MYL 1 ja MYL 2) sekä havumetsälajien (HAVU) avulla. 

Lehtimetsälajien ryhmää ei tutkimuksessa tarkasteltu, koska havaintoaineiston lajeista tähän 

lajiryhmään kuului ainoastaan alueella vähälukuinen lehtokerttu (Sylvia borin). Pesimäpaikan 

perusteella eroteltuja lajiryhmiä olivat kolopesijät (KOLO), puussa pesivät lajit (PUU) ja maapesijät 

(MAA). Muuttostrategian perusteella eroteltiin neljä lajiryhmää; paikkalinnut (PAIKKA), 

osittaismuuttajat (OSITTAIS), lähimuuttajat (LÄHI) ja kaukomuuttajat (KAUKO).  
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Taulukko 3. Linjalaskennoissa havaitut metsälintulajit ja tutkimuksessa käytetyt 

lajiryhmäluokat. VML1=vanhan metsän lajit 1, VML2=vanhan metsän lajit 2, 

MYL1=metsän yleislajit 1, MYL2=metsän yleislajit 2, HAVU=havumetsälajit, 

KOLO=kolopesijät, PUU=puussa pesivät lajit, MAA=maapesijät, PAIKKA=paikkalinnut, 

OSITTAIS=osittaismuuttajat, LÄHI=lähimuuttajat ja KAUKO=kaukomuuttajat. 

Laji Tieteellinen nimi V
M

L 
1

V
M

L 
2

M
YL

 1

M
YL

 2

H
A

V
U

K
O

LO

P
U

U

M
A

A

P
A

IK
K

A

O
SI

TT
A

IS

LÄ
H

I

K
A

U
K

O

Ampuhaukka Falco columbarius x x x
Pyy Tetrastes bonasia x x x x
Teeri Tetrao tetrix x x x
Metsäviklo Tringa ochropus x x x
Sepelkyyhky Columba palumbus x x
Käki Cuculus canorus x x
Tervapääsky Apus apus x x
Palokärki Dryocopus martius x x x x
Käenpiika Jynx torquilla x x x
Käpytikka Dendrocopos major x x x
Pohjantikka Picoides tridactyla x x x x
Metsäkirvinen Anthus trivialis x x x x
Tilhi Bombycilla garrulus x x x x
Peukaloinen Troglodytes troglodytes x x x
Rautiainen Prunella modularis x x x
Punarinta Erithacus rubecula x x x
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus x x x x
Räkättirastas Turdus pilaris x x x
Laulurastas Turdus philomelos x x x
PunakylkirastasTurdus iliacus x x x x
Kulorastas Turdus viscivorus x x x x
Hernekerttu Sylvia curruca x x
Lehtokerttu Sylvia borin x x
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides x x x x
Pajulintu Phylloscopus trochilus x x x x
Hippiäinen Regulus regulus x x x
Harmaasieppo Muscicapa striata x x x x
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca x x x
Hömötiainen Poecile montanus x x x x
Talitiainen Parus major x x x
Puukiipijä Certhia familiaris x x x x
Närhi Garrulus glandarius x x x
Kuukkeli Perisoreus infaustus x x x x
Varis Corvus corone x x
Korppi Corvus corax x x x
Peippo Fringilla coelebs x x x x
Järripeippo Frigilla montifringilla x x x x
Vihervarpunen Carduelis spinus x x x
Urpiainen Carduelis flammea x x x x
Isokäpylintu Loxia curvirostra x x x
Pikkukäpylintu Loxia pytyopsittacus x x x
Käpylintulaji Loxia sp. x x x
Taviokuurna Pinicola enucleator x x x x
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula x x x
Pohjansirkku Emberiza rustica x x x

Elinympäristö Pesintä Muuttostrategia

 

 



33 

  

 

  

 Vanhan metsän lajiryhmistä VML 1 noudattaa Väisäsen ym. (1998) vanhan metsän lajien 

luokitusta. Ryhmä VML 2 on sen sijaan laajennettu käsittämään VML 1 ryhmän lajien lisäksi myös 

tilhen, peukaloisen, pyyn ja hömötiaisen. Pohjois-Suomen alueella tilhi ja peukaloinen voidaan 

elinympäristövaatimustensa perusteella sisällyttää vanhan metsän lajeihin (mm. Järvinen & 

Väisänen 1979, Virkkala 1989, Rajasärkkä 2004). Sen sijaan pyy ja hömötiainen ei tiukasti tulkiten 

kuulu vanhan metsän lajeihin, mutta kumpikin laji suosii joitakin luonnontilaisten metsien piirteitä. 

Lajiryhmä VML 2 on tutkimuksessa luotu valitun laskentamenetelmän ja vanhan metsän lajien 

yleisen vähälukuisuuden vuoksi. Tyypillisesti linjalaskenta-aineistoissa aliedustettuina ovat 

vähälukuiset ja vaikeammin havaittavat lajit. Lisäksi vanhan metsän lajiryhmän lajiston 

laajentaminen lajiryhmässä VML 2 on tässä tutkimuksessa katsottu perustelluksi useiden Väisäsen 

ym. (1998) vanhan metsän lajien harvalukuisuutena tai puuttumisena tutkimusalueella.  

 Metsän yleislajeilla tarkoitetaan elinympäristövaatimuksiltaan vaatimattomampia metsälajeja, 

joiden esiintyminen ei ole erityisen selkeästi kytköksissä sen paremmin tiettyyn metsätyyppiin, 

kehitysluokkaan kuin metsän rakennepiirteisiinkään. Metsän yleislajeista tutkittiin erikseen kahta 

lajiryhmää. Lajiryhmä MYL 1 perustuu Väisäsen ym. esittämään lajilistaan metsän yleislajeista. 

Lajiryhmä MYL 2 on suppeampi otos ryhmästä MYL 1 perustuen Virkkalan (2004) tulkintaan 

metsän yleislajeista. Erot ryhmien lajistossa selittyvät pääasiassa erilaisilla rajanvedoilla metsälajien 

elinympäristövaatimusten löyhyydestä metsänlaadun suhteen. Lajiryhmään MYL 2 kuuluu 

ainoastaan niitä lajeja, joiden elinympäristövaatimukset ovat selkeämmin varsin löyhiä ja joita 

useammin tavataan myös nuorimpien kehitysvaiheiden metsissä (mm. metsäkirvinen, pajulintu ja 

peippo). Ryhmä MYL 1 sisältää sen sijaan edellisten lisäksi myös mm. joitakin käenpiian, tali- ja 

hömötiaisen kaltaisia lajeja, jotka oikeastaan suosivat ainakin joitain varttuneempien metsien tai 

luonnontilaisempien metsien rakennepiirteitä. Tätä taustaa vasten MYL 2 lajiryhmän lajeja voidaan 

luonnehtia tiukemmin tulkituksi lajipooliksi yleislajeista kuin lajiryhmää MYL 1.  

 Muut lajiryhmittelyt perustuvat Virkkalan (2004) tulkintaan.  

 

2.5. Maisema-aineisto 
 

 Soidinalueiden ja kontrollialojen maisematason eroavaisuuksia voidaan vertailla paikkatietojen 

pohjalta erilaisten maiseman rakennetta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Maisematason 

rakennepiirteiden analysoinnin lähtöaineistona käytettiin Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisin osana 

Luonnonvarakeskusta) 9. valtakunnallisen metsien inventoinnin paikkatietoaineistoja. VMI9:n 

paikkatietoaineistoon oli päivitetty Metsähallituksen kuvioaineistosta (päivitysvuosi 2003) 

kivennäismaille tehdyt hakkuut.  Itse VMI9:n aineisto perustuu maastomittauksiin ja siihen liitettyjä 
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satelliittikuvien ja muiden numeeristen tietolähteiden, esimerkiksi numeeristen peruskarttojen ja 

korkeusmallien tietoja. Niiden avulla koealoilta mitatut tiedot voidaan yleistää suhteellisen harvan 

koealaverkon väliin jääville alueille. VMI:ssa on käytetty pääasiassa Landsat TM -satelliittikuvia. 

Lähtöaineistojen ja tuloskuvien kuvanalkioiden koko maastossa on 16 m x 16 m. 

 VMI9:n:n paikkatietoaineistosta laskettiin kullekin tutkimuksen koealalle 300, 1000 ja 1500 m:n 

säteillä eri maisemaluokkien pinta-aloja. Maisema-analyysin etäisyysluokat perustuvat metson 

ekologiaan. Sisin 300 metrin vyöhyke vastaa soidinpaikkaa ja ulompi 1000 metrin vyöhyke koko 

soidinaluetta. Uloin 1500 metrin vyöhyke vastaa puolestaan sitä etäisyyttä, jolla metsien 

maisematason ominaisuuksilla oli aiemmissa tutkimuksissa havaittu yhteyttä soidinpaikkoihin. 

Aiemmin Lindén ja Pasanen (1987) sekä Helle ym. (1994) ovat todenneet metsien 

kokonaispeittävyyden vaikuttavan positiivisesti soidinpaikkoihin aina 1,5 km etäisyydelle asti.  

 

Taulukko 4. Tutkimuksessa käytetyt maisemaa kuvaavat elinympäristöluokat. Yhdistelmäluokkien kuvaus -

sarakkeessa on esitetty viiden yhdistelmäluokan osalta VMI9-aineiston alkuperäiset maisemaluokat.  

Elinympäristöluokka Yhdistelmäluokkien kuvaus (VMI:n luokat) 

Vesistö  Joet, järvet, lammet 

Pelto + asutus + tie- + tt-alue Pellot, asutus, tiet ja turvetuotantoalueet 

Avosuo (0-4 m3/ha)   

Avohakkuu (0-4 m3/ha)1  

Taimikko (5-35 m3/ha)1   

Nuori kasvatusmetsä (36-100 m3/ha)1  

Turvemaiden metsä (5-100 m3/ha)   

Varttunut metsä (yli 100 m3/ha)2  

Ei habitaattia 1 Vesistö + (pelto + asutus + tie + tt-alue) + avosuo + avohakkuu  

Ei habitaattia 2 Vesistö + (pelto + asutus + tie + tt-alue) + avosuo + avohakkuu + taimikko 

Metsä (yli 35 m3/ha) Nuori kasvatusmetsä + turvemaiden metsä + Varttunut metsä 

1 = sisältää vain kivennäismaat  

2 = sisältää kivennäis- ja turvemaat  

 

 Metsäisten elinympäristöjen osalta tutkimuksessa käytettiin neljää VMI-aineiston alkuperäistä 

luokkaa, taimikot (5-35 m3/ha), nuoret kasvatusmetsät (36-100 m3/h), turvemaiden metsät (5-100 

m3/ha), varttuneet metsät (yli 100 m3/ha), sekä yhtä edellisistä johdettua yhdistelmäluokkaa, metsä 

(yli 35 m3/ha). Toisin sanoen metsien yhdistelmäluokka sisälsi kaikki taimikkovaiheen jälkeiset 

kivennäis- ja turvemaiden metsät (taulukko 4). Metsäntutkimuslaitokselta saadussa 

analyysiaineistossa omina maisemaluokkinaan oli valmiiksi vesistöt (sis. maisemaluokat joet, järvet 

ja lammet) sekä pellot, asutuksen, tiet ja turvetuotantoalueet sisältävä luokka, joka kuvasi 

ihmistoimintaa ja ihmisen muokkaamia puuttomia alueita. Edellisten lisäksi tätä tutkimusta varten 

johdettiin lisäksi kaksi uutta yhdistelmäluokkaa (Ei habitaattia 1, Ei habitaattia 2), jotka kuvaavat 
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metsolle soveltumattomia elinympäristöjä toisistaan hienoisesti poiketen (Ei habitaattia 2 sisältää 

myös taimikot).  

 Elinympäristöluokkien kuviotiedoista määritettiin Fragstats-ohjelmalla (McGarigal ym. 2002) 

elinympäristöluokkakohtaisia tunnuslukuja (taulukko 5). Tunnusluvut kuvaavat maisematason 

rakennetta, pirstoutumista ja vaihtelua. Elinympäristöjen vaihtelusta ja pienipiirteisyydestä 

indikoivia tunnuslukuja edustavat etenkin elinympäristölaikkujen lukumäärä (NP), reunan määrä 

(TE) ja tiheys (ED). Pirstoutumista kuvaaviksi tunnusluvuiksi valittiin elinympäristöluokan 

laikkujen aggregoitumisasteesta kertova LSI ja pienipiirteistä vaihtelua kuvaava AWMSI. 

Runsaslukuisesta maiseman rakennetta kuvaavasta tunnuslukujen joukosta nämä kuuluvat 

käyttökelpoisimpiin elinympäristöjen pirstoutumista kuvaaviin tunnuslukuihin (Wang ym. 2014). 

 

Taulukko 5. Fragstats-ohjelmalla elinympäristöluokkien kuviotiedoista määritetyt maiseman rakennetta 

kuvaavat muuttujat (McGarigal & Marks 1994).  Maiseman rakennetta analysoitaessa elinympäristöluokan 

kokonaispinta-ala (CA) ja suurimman laikun osuus kokonaispinta-alasta (LPI) kuvaa elinympäristöluokan 

kokonaismäärän merkitystä. Elinympäristölaikkujen lukumäärä (NP), reunan määrä (TE) ja reunan tiheys (ED) 

kuvaavat puolestaan elinympäristöjen mosaiikkimaisuuden ja vaihtelun merkitystä. Laikkujen keskikoko (MPS) 

voi puolestaan kuvata sekä luokan kokonaismäärän että mosaiikkimaisuuden merkitystä. Muut muuttujat (LSI 

ja AWMSI) kuvaavat elinympäristöluokan pirstoutumisastetta. 

 
Lyhenne   Kuvaus 

CA Calculated area Elinympäristöluokan kokonaispinta-ala (ha). Absoluuttinen arvo. 

LPI Largest patch index Suurimman elinympäristölaikun pinta-alan osuus (%). Suurimman laikun suhteellinen osuus 
koko tarkastellun maisema-alueen pinta-alasta. 

NP Number of patches Elinympäristölaikkujen lukumäärä. 

MPS Mean patch area Elinympäristölaikkujen keskikoko (ha). Aritmeettinen keskiarvo. 

TE Total edge Elinympäristölaikkujen reunan määrä (m). Absoluuttinen arvo. 

ED Edge density Elinympäristöluokan reunan tiheys (m/ha). Reunan määrä jaettuna koko maisema-alueen 
pinta-alalla. 

LSI Landscape shape index Mitta elinympäristöluokan aggregoitumisesta. Indeksi vertaa elinympäristöluokan reunan 
kokonaismäärää kuvitteelliseen yksittäiseen, reunan määrältään minimoituun laikkuun, 
jonka pinta-ala vastaa elinympäristölaikkujen yhteispinta-alaa. Minimiarvona 1, joka vastaa 
elinympäristötyypin maksimaalista aggregoitumista (yksi säännönmukaisen muotoinen 
laikku). 

AWMSI Area-weighted mean 
shape index 

Mitta elinympäristökuvioiden kompleksisuudesta. Vertaa elinympäristökuvioiden muotoa 
vakioituun neliöön (rasteri) painottaen pinta-alaltaan suurempia kuvioita. On käytännössä 
reunanmäärä jaettuna kuvion pinta-alan neliöjuurella. Saatua lukua korjataan vakioidusta 
neliöstä johdetulla vakiolla ja suhteutetaan laikun osuuteen elinympäristötyypin 
kokonaispinta-alasta. 

 

2.6. Tilastolliset menetelmät 
 

Linjalaskenta-aineisto 
 

 Pesimälinnustoa koskevan aineiston tilastollisen menetelmän valintaan vaikutti voimakkaasti 

aineiston ennakkotarkastelujen tulokset ja laskijakohtainen vaihtelu aineistossa. Havaintoaineistossa 

havaittiin niin lajimäärä-, parimäärä- kuin diversiteetti-indeksienkin kohdalla melko yleisesti 

normaalijakautuneisuudesta poikkeavaa vinojakautuneisuutta, jota ei voitu korjata yleisesti 
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käytetyillä logaritmi- tai neliöjuurimuunnoksilla. Tämä on tyypillistä havaintojen lukumääriä 

sisältävälle aineistolle, jossa on paljon nollahavaintoja. Lisäksi esitarkasteluissa huomattiin laskijan 

vaikuttavan voimakkaasti laskentatulokseen. Aineiston esitarkastelun pohjalta havaintoaineistosta 

jätettiin pois yhden koealan laskentatulokset, koska tulokset poikkesivat parimäärien osalta selvästi 

muusta aineistosta (toisen laskijan ensimmäinen linjalaskenta). Muita poikkeavia havaintoja ei 

päädytty jättämään havaintoaineistosta, olivatpa ne sitten metsälinnuston tai lajiryhmien tasolla 

havaittuja. Poikkeavuuksistaan huolimatta niiden katsottiin havaintoaineiston uudelleentarkistuksen 

jälkeen edustavan aidosti koealojen metsälinnustoa.  

 

 Soitimen ja metsäluokan (talousmetsät ja vanhat metsät) vaikutusta pesimälinnuston runsautta ja 

monimuotoisuutta kuvaaviin muuttujiin vertailtiin lineaarisella sekamallilla ja yleisellä lineaarisella 

sekamallilla. Tutkittavina pesimälinnustoa kuvaavina muuttujina oli pari- ja lajimäärät sekä 

diversiteetti-indeksit. Mallinnukset tehtiin R-ohjelmalla (R Core Team 2013) lme4- (Bates ym. 

2015), MASS- (Venables & Ripley 2002) ja glmmADMB-pakettien (Fournier ym. 2011) 

funktioilla.  

 Käytetyt menetelmät soveltuvat hyvin tämän tutkimuksen tyyppisiin, erityisesti laji- ja 

havaintomääriä koskeviin, aineistoihin. Yleistetyillä malleilla voidaan mallintaa sellaista aineistoa, 

joka noudattaa jotain muuta jakaumaa kuin normaalijakaumaa. Parimääriin perustuvissa 

havaintoaineistoissa normaalijakautuneisuutta yleisempiä aineistoa kuvaavia jakaumia ovatkin 

Poisson- ja negatiivinen binomijakauma. Lisäksi sekamalleilla voidaan huomioida satunnaisia 

vaihtelun lähteitä, joiden vaihtelu ei itsessään ole mielenkiinnon kohteena. Sekamallien kohdalla 

tämän kaltaiset muuttujat otetaan mallissa huomioon ns. satunnaismuuttujina. 

 Mallinnuksessa kiinteinä vaikutuksina olivat tutkimuksen päämielenkiinnon kohteet soidin-

kontrolli -jako sekä metsäluokka laskentapäivämäärä. Satunnaismuuttujina käytettiin 

tutkimuskysymysten kannalta mielenkiinnotonta vaihtelua aiheuttavat tekijät: laskija ja 

havaintopäivämäärä. Jo havaintoaineiston esitarkastelussa havaittiin laskijoiden välillä olevan 

tuloksiin vaikuttavia eroja niin havaittujen laji- kuin parimäärienkin suhteen. Lisäksi laskijoilla oli 

eri suuntaiset kehitykset havaintomäärissä laskentakauden edetessä. Laskentapäivämäärä otettiin 

mallissa huomioon sekä edellisen, laskijoita koskevan huomion vuoksi, mutta myös luontaisen 

parimäärä- ja lajihavaintojen laskevan yleissuuntauksen pesimäkauden aikana. Ehdoton valtaosa 

linjalaskennan havainnoista kertyy äänihavaintoina, joiden määrä vähenee laulukauden loppua 

kohden. 

 Tuloksissa ja liitteissä 1-3 on käytetty tarkastelluista malleista seuraavia lyhenteitä (esitetty 

mallien yleisperiaate ilman mahdollisia etäisyysluokkien huomioimisia, tms.): 
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1            =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                    TÄYSI MALLI 

1.LA      =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA)                                         SATUNNAISISTA LASKIJA 

 1.PV     =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM  + (1|PVM)                                                                    SATUNNAISISTA PVM                        

SOID     =  X ~ KONTR_SOID + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                              KIINTEÄNÄ KONTR_SOID     

METSÄ =  X ~ TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                                     KIINTEÄNÄ METSÄLUOKKA                           

INTER   =  X ~KONTR_SOID + TAL_VM + KONTR_SOID:TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)       INTERAKTIO 

  

 Ensimmäinen (1) on niin sanottu täysi malli, joka sisältää sekä molemmat kiinteät vaikutukset, 

soidinluokan (KONTR_SOID) ja metsäluokan (TAL_VM) sekä molemmat satunnaismuuttujat, 

laskijan (LASKIJA) ja havaintojen kronologian (PVM). Muut ovat edellisen variaatioita, viimeisen 

sisältäessä tarkastelun yhdysvaikutuksesta. 

  

 

Kaikkia mallinnuksia koskivat seuraavat yleiset periaatteet.  

 

• Vastemuuttujien vaikutuksia tutkittiin erikseen sekä kullakin etäisyysluokalla (0-300 m, 300-

700 m ja 700-950 m tai 700-1000 m) että koko aineistolla (kaikki em. etäisyysluokat). 

Havaintoaineiston vinouman johdosta (kuva 6) parimäärämuuttujilla uloin tarkasteltu 

etäisyysluokka oli 700-950 m, kuten myös parimääristä johdetuilla diversiteetti-indeksienkin 

kohdalla. Lajimäärien kohdalla uloimpana etäisyysluokkana käytettiin 700-1000 m. 

• Vastemuuttujien ylidispersion alarajana käytettiin 1,4. Mikäli ylidispersiota oli, käytettiin 

suoraan negatiivista binomiaali-funktiota (lme4-paketin glmer.nb-funktio). 

• Päämielenkiinnon kohteena olevien koko aineiston tarkasteluissa mallinnukset tehtiin ns. 

täydelle mallille (malli 1), muuttujiltaan varioiduille malleille (mallit 1.PV - SOID) sekä 

interaktion sisältävälle mallille (INTER). Varioitujen mallien kohdalla ei kuitenkaan käytetty 

kaikkia mahdollisia kombinaatioita. 

• Etäisyysluokkakohtaisissa tarkasteluissa käytettiin ainoastaan ns. täyttä mallia. 

• Laskentalinjan pituuden vaihtelu otettiin tarvittaessa huomioon offset-komennolla, so. 

parimäärän vaihtelu pakotettiin riippuvaiseksi laskentalinjan pituudesta. 

• Koko aineiston tarkasteluissa käytettiin etäisyysluokan kohdalla ordered-komentoa. Tämä 

oli tarpeellista vastemuuttujan käyttäytymisen, esim. lineaarisuus/quadraattisuus, 

selvittämiseksi etäisyysluokan suhteen. 

• Vertailtavien otosmäärien pienuuden (alle 40) ja vastemuuttujien keskimääräisten 

havaintomäärien pienuuden (usean vastemuuttujan kohdalla alle 5) vuoksi mallien 
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vertailussa käytettiin korjattua Akaiken informaatiokriteeriä, AICc. Parhaiksi malleiksi 

määriteltiin ΔAICc < 2 suhteessa pienimpään AICc-arvoon. 

• Mikäli vertailussa oli useampia malleja, parhaita malleja ei keskiarvoistettu vaan tuloksissa 

on esitetty pienimmän AICc-arvon saanut malli. Alle 2 yksikön ero ei kuitenkaan kerro 

mallien paremmuudesta suhteessa toisiinsa mitään. Tuloksissa on kuitenkin pyritty tuomaan 

esille mahdolliset parhaiden mallien erot. 

• Mallien sopivuutta tarkasteltiin mallin residuaalien kvantiili-kvantiili-kuvaajan avulla 

• Ns. mallien nollalla inflatoitumista (zero-inflation) ei testattu. 

 

 Yleistettyjen lineaaristen sekamallien antamat estimaatit eivät ole sellaisenaan ekologisesti 

mielekkäästi tulkittavia arvoja. Tämän johdosta estimaateille laskettiin mallien ennustearvot 

predict-funktiolla. Predict-funktiolla saadaan ennustearvoina toimivat keskiarvot, mutta funktiolla ei 

saada tuotettua hajontalukuja. Ennustearvoja laskettiin ainoastaan tulosten valossa 

mielenkiintoisimmille parimäärämuuttujille ja kokonaislajimäärälle. Parimäärämuuttujilla 

ennustearvot laskettiin koko aineistolla, mutta kokonaislajimäärälle etäisyysluokkakohtaisesti. 

Kokonaislajimäärän kohdalla ratkaisu tarkoittaa ainoastaan sitä, että ennustearvot, eivät ole 

erisuuruisista otoksista (ks. jäljempänä 2.6.1.1) johtuen vertailukelpoisia etäisyysluokkien välillä.  

 Tuloksia tarkasteltaessa erityisen mielenkiinnon kohteena voidaan pitää koko aineiston 

tarkasteluja, jotka suuremman aineistonsa johdosta pystyvät tunnistamaan eroja koko soidinalueen 

mittakaavassa. Etäisyysluokkakohtaiset vertailut antavat kuitenkin viitettä siitä, millä 

etäisyysluokilla erot ovat selkeämpiä.   

 

Lajimäärämuuttujat 
 

 Vastemuuttujina käytettiin kokonaislajimäärää ja linturyhmäkohtaisia (taulukko 3) lajimääriä.  

Lajimäärään perustuva vastemuuttuja ei ollut luonteeltaan normaalijakautunut, eikä 

vastemuuttujissa ollut havaittavissa aineiston ylidispersiota. Näiden perusteella vaihtoehtoisiksi 

mallinnusfunktioiksi asetettiin lme4-paketin glmer-funktio Poisson-jakaumalla ja glmer.nb-funktio 

negatiivisella binomijakaumalla. Mallinnukset tehtiin kummallakin funktiolla, mutta tuloksissa on 

esitetty vain glmer.nb-funktiolla tuotettuja mallinnustuloksia. Ratkaisu perustuu glmer.nb-funktiolla 

tuotettujen mallien yleiseen paremmuuteen mallien AICc-arvojen vertailussa. Tuloksissa esitetyissä 

malleissa ei havaittu ylidispersiota tai residuaalikuvaajien poikkeavuutta suhteessa mallien 

edellytyksiin. Etäisyysluokkakohtaisissa vertailuissa käytettiin ainoastaan täyttä mallia (1): 

 

1 =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM) 
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 Koko aineiston tarkastelussa havaittua lajimäärää ei voitu käyttää otoskoon, eli laskentalinjan 

pituuden, vaihdellessa eri etäisyysluokkien välillä. Otoskoon vaihtelun johdosta koko aineiston 

tarkastelussa lajimäärien vertailussa käytettiin rarefaktio-menetelmällä tuotettuja vertailukelpoisia 

lajimäärän muunnettuja arvoja. Menetelmänä rarefaktio on aikanaan kehitetty ensisijaisesti 

nimenomaan lajirikkauden vertailuun otoskooltaan erisuuruisten aineistojen välillä (mm. Gotelli & 

Chao 2013). Menetelmässä luodaan havaintomäärältään suuremmasta vertailunäytteestä satunnaisia 

osaotoksia, joiden koko vastaa vertailun pienimmän näytteen yksilömäärää. Luomalla suurimmasta 

otoksesta joukko pienimmän otoksen kokoisia satunnaisotoksia voidaan satunnaisotoksille laskea 

lajimäärän odotusarvo. Tämä lajimäärän odotusarvo toimii vertailukelpoisena arvona suuremman 

näytteen lajimäärästä, pienimmän näytteen säilyessä lajimäärältään muuttumattomana. Rarefaktio-

menetelmän käytön edellytyksiä ovat mm. riittävän suuri otoskoko ja yksilöiden satunnainen 

tilajakautuminen. Rarefoitujen lajimäärien käytön alarajaksi on esitetty 20-50 yksilöä (Gotelli ym. 

2013). Lisäksi rarefoitujen lajimäärien vertailukelpoisuus heikkenee, mikäli näytteissä on 

huomattavan runsaasti harvinaisia lajeja. Rarefoidut lajimäärät laskettiin Vegan-paketin (Oksanen, 

ym. 2016) funktioilla. 

 Lajimäärän koko aineiston tarkasteluissa ja glmer-funktiolle määritettiin logit-linkkifunktio, 

koska havaintoaineisto oletettiin binomijakautuneeksi. Vastemuuttujan ylidispersion yleisyyden 

vuoksi mallinnuksessa päädyttiin käyttämään yksinomaan binomijakautumaan perustuvaa glmer.nb 

-funktiota. Mallien residuaalien graafinen tarkastelu osoitti, että mallit istuvat kvantiili-kvantiili –

käyrän (Normal QQ-plot) perusteella silmämääräisesti tarkasteluna hyvin aineistoon. Tarkastellut 

mallit koko aineiston vertailuissa: 

 

1           =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + ordered(ET_LUOK) + (1|LASKIJA) + (1|PVM) 

1.LA      =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + ordered(ET_LUOK) + (1|LASKIJA) 

1.PV     =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + ordered(ET_LUOK) + (1|PVM) 

SOID     =  X ~ KONTR_SOID + ordered(ET_LUOK) + (1|LASKIJA) + (1|PVM)  

METSÄ =  X ~ TAL_VM + ordered(ET_LUOK) + (1|LASKIJA) + (1|PVM) 

INTER   =  X ~KONTR_SOID + TAL_VM + KONTR_SOID:TAL_VM + ordered(ET_LUOK)+(1|LASKIJA) + (1|PVM)        

 

Parimäärämuuttujat 
 

 Vastemuuttujina käytettiin kokonaisparimäärää ja linturyhmäkohtaisia parimääriä. 

Etäisyysluokkien sisällä parimäärämuuttujien kohdalla lähes kaikilla vastemuuttujilla havaittiin 

hyvin yleisesti ylidispersiota, joten vertailuissa käytettiin lme4-paketin negatiivista binomiaali-
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funktiota (glmer.nb-funktio), jolle määrättiin logit-linkkifunktio. Havaintoaineisto oletettiin 

binomijakautuneeksi. Vertailu tehtiin täydellä mallilla ilman yhdysvaikutustermiä: 

 

1            =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                     

 

 Mallien residuaalien graafinen tarkastelun perusteella mallit sopivat silmämääräisesti 

tarkasteluna hyvin aineistoon.  

 Koko aineiston kohdalla vertailussa käytettiin mallin sopivuustarkastelujen perusteella joko 

lineaarista sekamallia (MASS-paketin lme-funktio) tai yleistä lineaarista sekamallia (lme4-paketin 

glmer.nb-funktio). Etäisyysluokkakohtaisissa vertailuissa vertailtuina malleina olivat samat kuin 

lajimäärämuuttujienkin kohdalla: 

 

1            =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                     

1.LA      =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA)                                             

 1.PV     =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM  + (1|PVM)                                                                     

SOID     =  X ~ KONTR_SOID + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                               

METSÄ =  X ~ TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                                   

INTER   =  X ~KONTR_SOID + TAL_VM + KONTR_SOID:TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)        

 

Lajikohtaiset parimäärät 
 

 Soitimen vaikutusta yksittäisten lajien parimääriin tutkittiin ainoastaan koko aineiston osalta 

vertailulla, jossa käytettiin lme4-paketin negatiivista binomiaali-funktiota (glmer.nb-funktio), jolle 

määrättiin logit-linkkifunktio. Vertailu tehtiin täydellä mallilla ilman yhdysvaikutustermiä: 

 

X ~KONTR_SOID + TAL_VM + ordered (ET_LUOK) + offset(log(PIT_KM) + (1|LASKIJA) + (1|PVM) 

 

Diversiteetti-indeksit 
 

 Diversiteetti-indeksit ovat tunnuslukuja, joiden avulla biologiassa pyritään yleensä kuvaamaan 

lajistollista vaihtelua ja monimuotoisuutta. Tässä yhteydessä monimuotoisuudella tarkoitetaan 

yleensä lajirikkautta ja lajien suhteellisen runsauden jakautumisen tasaisuutta. Diversiteetti-indeksin 

arvot eivät itsessään, yksittäiselle alueelle tai otokselle laskettuna ole kovinkaan informatiivisia ja 

niiden käyttö perustuukin yleensä otosten tai alueiden välisiin vertailuihin. Moni indekseistä ottaa 

samanaikaisesti huomioon lajimäärän ja lajien suhteelliset runsaudet, mutta indeksistä riippuen ne 

painottavat eri tavoin lajimäärän tai suhteellisia runsauksia indeksin arvon muodostumisessa. 

Tunnetuimpia ja käytetyimpiä diversiteetti-indekseistä lienevät Shannonin ja Simpsonin 

diversiteetti-indeksit, joita käytettiin myös tässä työssä. 
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 Shannonin eli Shannon-Wieverin diversiteetti-indeksillä (H) kuvataan monimuotoisuutta ja luku 

ottaa huomioon sekä lajimäärän että lajien suhteellisen runsauden vaihtelun.  

 

 

 

, jossa pi on lajin i parimäärän osuus kokonaisparimäärästä, S lajilukumäärä ja b logaritmin 

kantaluku (kuten tässäkin tutkimuksessa, yleensä käytössä luonnollinen logaritmi). Pieni indeksin 

arvo kuvaa otosta, jossa on vähän lajeja ja lajien runsaussuhteet vaihtelevat huomattavasti. Suuri 

arvo vastaavasti indikoi laajan lajikirjon otosta, jossa lajien väliset runsaussuhteet ovat tasaisempia. 

Yhdenlainen ääriesimerkki pienen indeksiarvon omaavasta otoksesta voisi olla muutaman lajin 

yhteisö, jossa yksi laji dominoi. Indeksin arvo 0 kuvaa yhteisöä, jossa esiintyy vain yhtä lajia. Suuri 

arvo kuvaa otosta, jossa lajeja on runsaasti ja lajien suhteelliset runsaudet ovat yhtä suuria.  

Shannonin indeksissä painottuu vahvemmin lajirikkaus kuin lajien suhteellisen jakauman tasaisuus 

ja indeksi reagoi jokseenkin herkästi harvinaisten lajien vaihteluun. 

 Simpsonin diversiteetti-indeksi (D) on puolestaan ns. samankaltaisuus-indeksi, joka mittaa 

todennäköisyyttä, että kaksi saman otoksen/yhteisön yksilöä kuuluu samaan lajiin. Indeksin arvossa 

painottuu Shannon indeksiä vahvemmin dominantit lajit ja indeksin arvo kertookin osittain lajien 

dominanssista otoksessa.  

 

 

 

Indeksin arvo vaihtelee välillä 0-1 ja monimuotoisuuden kasvaessa indeksin arvokin kasvaa.  

   

 Diversiteetti-indeksejä koskevissa tarkasteluissa mallinnukset tehtiin sekä lineaarisella 

sekamallilla että yleistetyllä lineaarisella sekamallilla. Tuloksissa on esitetty ensisijaisesti yleisenä 

sekamallina käytetyn MASS-paketin lmer-funktion mallinnustuloksia. Mikäli residuaalikuvaajien 

silmämääräisellä tarkastelulla mallin edellytysten ei todettu täyttyvän, diversiteetti-indeksin 

mallinnustuloksissa on esitetty yleisenä lineaarisena sekamallina käytetyn glmmADMB-paketin 

glmmADMB-funktion tuloksia. Glmm-ADMB-funktion käyttöön päädyttiin vastemuuttujan 

jatkuvan luonteen johdosta.  
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Vertailtuina malleina olivat: 

 

1            =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                     

1.LA      =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM + (1|LASKIJA)                                             

 1.PV     =  X ~ KONTR_SOID + TAL_VM  + (1|PVM)                                                                     

SOID     =  X ~ KONTR_SOID + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                               

METSÄ =  X ~ TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)                                                                   

INTER   =  X ~KONTR_SOID + TAL_VM + KONTR_SOID:TAL_VM + (1|LASKIJA) + (1|PVM)    
 

 

Maisemadata 
 

Maisematason tunnuslukujen yhteyttä soitimiin selvitettiin vertailemalla tunnuslukujen eroja 

soidinalueiden ja kontrollialojen keskesken parametrittomalla Mann-Whitneyn U-testillä.  

 

 

3. TULOKSET 
 

 Soitimen läsnäolon suhteen yhdelläkään vastemuuttujalla ei havaittu eroja soidinpaikkaa 

vastaavan 0-300 m etäisyysluokan kohdalla. Soidinpaikan ulkopuolisilla, päiväreviireitä vastaavilla  

etäisyysvyöhykkeillä eroja löytyi niin pari- kuin lajimäärissä, erojen ollessa selkeimpiä kuitenkin 

diversiteetti-indeksien kohdalla. Parimäärämuuttujien kohdalla eroja havaittiin selvästi useammin 

kuin lajimäärämuuttujissa. Niin parimäärä-, lajimäärä- kuin diversiteetti-indeksi-muuttujienkin 

kohdalla tutkittavien vastemuuttujien arvojen havaittiin melko yhdenmukaisesti kasvavan 

lineaarisesti etäisyysluokkien mukana.  

 

3.1. Lajimäärämuuttujat 
 

 Koko aineistolla lajimäärämuuttujiin vaikutti yleisesti voimakkaammin metsäluokka kuin 

soitimen läsnäolo (taulukko 6). Koko aineiston tarkasteluissa soitimien ja kontrollien välillä viitteitä 

lajimäärien eroista saatiin kokonaislajimäärän ja puussa pesivien lajimäärän kohdalla. Useilla 

lajimäärämuuttujista havaittiin tilastollisesti merkitsevä lineaarinen parimäärien kasvu 

etäisyysluokkien suhteen ja kasvu oli erittäin merkitsevä vanhan metsän lajien ryhmissä ja 

kolopesijöillä. Etäisyysluokkakohtaisissa vertailuissa viitteitä soitimen positiivisesta vaikutuksesta 

lajimääriin havaittiin eriasteisesti koko metsälajiston, havumetsälajien, puussa pesivien lajien ja 

paikkalintujen lajimäärissä. Koko aineistolla yleisesti parhaisiin malleihin lukeutuivat täysi malli 

sekä täyden mallin muunnokset, joista oli poistettu joko metsäluokka (TAL_VM) tai laskija 
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(LASKIJA). Lisäksi koko aineistolla päädyttiin käyttämään lähes yksinomaan lineaarista 

sekamallinnusta (liite 1). 

 

Taulukko 6. Lajimäärämuuttujien tulokset soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien eroista 

etäisyysluokittain ja koko aineistolla. Koko aineistoa koskevassa tarkastelussa L 

viittaa parimäärämuuttujan lineaariseen ja Q toisen asteen käyttäytymiseen 

etäisyysluokkien suhteen. Kaikissa tapauksissa, joissa on havaittu vähintään melkein 

merkitsevä ero (p < 0,05), lajimäärä on ollut soitimilla suurempi kuin kontrollialoilla 

tai vanhoissa metsissä suurempi kuin talousmetsissä. Kiinteiden muuttujien 

vertailujen lähtötasona eli ns. nollatasona ovat olleet soidinluokkien kontrollit ja 

metsäluokkien talousmetsät. 

                    

      
Koko aineisto  

      

    
  0

-3
0

0
 m

 

  3
0

0
-7

0
0

 m
 

  7
0

0
-1

0
0

0
 m

 

  

  0
-1

0
0

0
 m

 

  L Q 

                    

KOK.LAJIMÄÄRÄ SOID_KONTR   *     *   
** 

  

  TAL_VM               

VML 1 SOID_KONTR             
*** 

  

  TAL_VM               

VML 2 SOID_KONTR             
*** 

  

  TAL_VM *   *         

MYL 1 SOID_KONTR             
  

  

  TAL_VM         **     

MYL 2 SOID_KONTR             
  

  

  TAL_VM               

HAVU SOID_KONTR   *         
* 

  

  TAL_VM               

KOLO SOID_KONTR             
*** 

  

  TAL_VM **   **   *     

PUU SOID_KONTR   * *   *   
* 

  

  TAL_VM               

MAA SOID_KONTR             
  

  

  TAL_VM               

PAIKKA SOID_KONTR   *         
  

  

  TAL_VM **   **   **     

OSITTAISM SOID_KONTR             
  

  

  TAL_VM         **     

LYHYENM SOID_KONTR             
  

  

  TAL_VM               

KAUKOM SOID_KONTR             
  

  

  TAL_VM         *     

  

 Etäisyysluokalla 0-300 m soitimilla ei havaittu vaikutusta yhdelläkään lajimäärämuuttujista. 

Etäisyysluokalla 300-700 m viitteitä lajimäärien eroista soitimen ja kontrollialojen välillä havaittiin 

kokonaislajimäärässä (z= 2,30, p= 0,021), puupesijöillä (z= 2,33, p= 0,020), havumetsälajeilla (z= 
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2,51, p= 0,012) ja paikkalinnuilla (z= 2,07, p= 0,038), lajimäärien ollessa kaikissa tapauksissa 

soitimilla korkeampi kuin kontrolleilla. Paikkalintujen kohdalla tuloksiin on syytä suhtautua 

varauksella, koska ao. ryhmällä keskimääräiset havaitut koealakohtaiset laji- ja yksilömäärät olivat 

alhaisia. 

 Etäisyysluokassa 700-1000 m vastaava ero soidinalueiden ja kontrollien kesken havaittiin 

ainoastaan puussa pesivien lajien kohdalla (z= 2,33, p= 0,020), joskin melkein merkitsevä vaikutus 

voi selittyä yksittäisellä poikkeavalla havainnollakin. Metsäluokkien välillä havaittiin tilastollisesti 

merkitsevä ero useammin kuin soitimien ja kontrollialojen välillä. Myös merkitsevyystasot olivat 

hieman vahvempia metsäluokkien kuin soidinkäsittelyjen välillä.  

 

  

Kuva 7. Rarefoidun kokonaislajimäärän vaihtelu 

soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien välillä 

etäisyysluokittain. Kokonaislajimäärä erosi melkein 

merkitsevästi soitimien ja kontrollien välillä koko 

aineiston (p= 0,008) ja etäisyysluokan 300-700 m 

(p=0,021) vertailuissa. Talousmetsien soidinpaikkaa 

vastaavaa etäisyysluokkaa lukuun ottamatta erot 

soitimien ja kontrollien välillä kaikissa tarkasteluissa. 

 

Kuva 8. Rarefoitujen havumetsälajien lajimäärän 

vaihtelu soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien välillä 

etäisyysluokittain. Havumetsälajien lajimäärä erosi 

melkein merkitsevästi soitimien ja kontrollien 

välillä etäisyysluokan 300-700 m (p=0,012)  

vertailussa. Muutama poikkeava havainto voi 

selittää merkitsevyyttä. 

 Koko aineistolla soitimien ja kontrollien välillä havaittiin ero rarefoidussa kokonaislajimäärässä 

soitimien hyväksi (t= 2,53, p = 0,013) (kuva 7). Kokonaislajimäärä kasvoi etäisyysluokan mukana 

lineaarisesti tilastollisesti merkitsevästi (t=2,71, p=0,008). Metsäluokkien välillä ei ollut 

havaittavissa eroja kokonaislajimäärän suhteen. Melkein merkitsevä ero soidinalueiden ja 

kontrollialueiden välillä havaittiin koko aineistossa myös puussa pesivien lajien lajimäärän kohdalla 

(t= 1,98, p= 0,050). 

Mallien ennustearvojen perusteella erot kokonaislajimäärässä soitimien ja kontrollialojen välillä 

olivat selviä. Etäisyysluokassa 0-300 m kokonaislajimäärän ennustearvot olivat soitimilla 11,7 ja 
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kontrolleilla 11,2 (ero 0,5 lajia, 4 %), etäisyysluokassa 300-700 m vastaavasti 15,2 ja 12,4 (ero 2,7 

lajia, 22 %) ja etäisyysluokassa 700-1000 m 15,3 ja 13,1 (ero 2,2 lajia, 17 %). Tuloksia lukiessa 

tulee huomioida, että tulokset eivät ole vertailukelpoisia eri etäisyysluokkien välillä erisuuruisista 

otoksista johtuen.  

 

3.2. Parimäärämuuttujat 
 

 Koko aineistolla parimäärämuuttujiin vaikutti merkitsevästi liki yhtä usein soidin kuin 

metsäluokkakin (taulukko 7). Edellisissä tapauksissa soitimilla parimäärät olivat suurempia kuin 

kontrollialoilla. Metsäluokkien välillä sen sijaan parimäärä oli yleensä vanhoissa metsissä pienempi 

kuin talousmetsissä. Lähes kaikissa lajiryhmissä havaittiin eriasteisesti tilastollisesti merkitsevä 

lineaarinen parimäärän kasvu etäisyysluokan mukana.  

  Parimäärämuuttujien kohdalla koko aineiston tarkasteluissa päädyttiin käyttämään lähes yhtä 

usein lineaarista sekamallinnusta kuin yleistä lineaarista sekamallinnustakin. Yleisellä tasolla 

parhaita malleja olivat täysi malli ja täysi malli, jossa satunnaisvaikutuksena oli ainoastaan 

laskentapäivämäärä. Laskijan sisältyminen vastemuuttujaa parhaiten kuvaaviin malleihin rajoittui 

lähinnä niihin vastemuuttujiin, joissa parimäärähavaintoja oli runsaammin. Huomattakoon 

kuitenkin, että kaikkien parimäärävastemuuttujien kohdalla vasteen vaihtelua selitti yhtä hyvin 

(ΔAICc < 2) kahdesta viiteen mallia. Useimmiten kaikilla parhaiten selittävillä malleilla tulokset 

olivat kuitenkin hyvin samansuuntaisia mitä on esitetty liitteessä 2.  

 Etäisyysluokkakohtaisissa vertailuissa viitteitä soitimen positiivisesta vaikutuksesta parimääriin 

havaittiin eriasteisesti koko metsälajiston, vanhan metsän lajien (VML 1 ja VML2), 

havumetsälajien, kolopesijöiden, puussa pesivien lajien, paikkalintujen ja lyhyen matkan muuttajien 

kohdalla.  

 Etäisyysluokalla 0 – 300 m soitimen läsnäololla ei havaittu vaikutusta yhdellekään 

parimäärämuuttujista. Etäisyysluokan 300 – 700 m tarkasteluissa soitimella oli merkitsevästi tai 

melkein merkitsevästi kontrollialoja suurempi parimäärä koko metsälajistolla (z = 2,24, p = 0,025), 

vanhan metsän lajien ryhmällä 2 (z = 2,57, p=0,010), havumetsälajeilla, (z = 2,04, p = 0,042) ja 

kolopesijöillä (z = 2,40, p = 0,017). Merkitsevyystasoltaan erittäin merkitsevänä samankaltainen ero 

havaittiin ainoastaan paikkalintujen kohdalla (z = 3,37, p < 0,001). 
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Taulukko 7. Parimäärämuuttujia koskevat tulokset soitimen ja metsäluokan 

vaikutuksesta etäisyysluokittain ja koko aineistolla. Koko aineistoa koskevassa 

tarkastelussa L viittaa parimäärämuuttujan lineaariseen ja Q toisen asteen 

käyttäytymiseen etäisyysluokkien suhteen. Sinisellä taustalla on korostettu ne 

tapaukset, joissa vastemuuttuja oli vanhan metsän koealoilla tilastollisesti 

merkitsevästi pienempi kuin talousmetsissä. Kaikissa tapauksissa, joissa soitimilla on 

havaittu merkitsevä ero suhteessa kontrollialoihin, parimäärän odotusarvo oli 

soitimilla suurempi kuin kontrollialoilla. Kiinteiden muuttujien vertailujen 

lähtötasona eli ns. nollatasona ovat olleet soidinluokkien kontrollit ja metsäluokkien 

talousmetsät. 

                      

    
Etäisyysluokittain 

  
Koko aineisto  

      

    

  0
-3

0
0

 m
 

  3
0

0
-7

0
0

 m
 

  7
0

0
-9

5
0

m
  

     

  0
-9

5
0

 m
 

  L Q 

                      

KOK.PARIMÄÄRÄ SOID_KONTR   * *     **   
*** 

  
TAL_VM     **           

VML 1 SOID_KONTR           **   
** 

  
  TAL_VM                 
VML 2 SOID_KONTR   * *     **   

** 
  

  TAL_VM *               
MYL 1 SOID_KONTR               

*** 
  

  TAL_VM     **     *     
MYL 2 SOID_KONTR               

** 
  

  TAL_VM     ***     **     
HAVU SOID_KONTR   * *         

* 
  

  TAL_VM   **             
KOLO SOID_KONTR   *       *   

** 
  

  TAL_VM **               
PUU SOID_KONTR     **     *   

*** 
  

  TAL_VM                 
MAA SOID_KONTR               

  
  

  TAL_VM * * **     ***     
PAIKKA SOID_KONTR   ***       *   

* 
  

  TAL_VM *         *     
OSITTAISM SOID_KONTR               

** 
*** 

  TAL_VM                 
LYHYENM SOID_KONTR     *         

*** 
  

  TAL_VM                 
KAUKOM SOID_KONTR               

** 
  

  TAL_VM     **     **     
***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05 
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Kuva 9. Kokonaisparimäärän vaihtelu soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien 

välillä etäisyysluokittain. Kokonaisparimäärä erosi melkein merkitsevästi 

soitimien ja kontrollien välillä koko aineiston sekä etäisyysluokkien 300-700 

m (p=0,025) ja 700-950 m (p=0,021)  vertailuissa. 

 

 Etäisyydellä 700 – 950 m parimäärä soitimilla oli vähintään melkein merkitsevästi kontrollialoja 

suurempi koko metsälajistolla (z = 2,30, p = 0,021), vanhan metsän lajiryhmällä 2 (z = 2,11, p 

=0,035), havumetsälajeilla (z = 2,17, p =0,030), puussa pesivillä lajeilla (z = 2,86, p = 0,004) ja 

lyhyenmatkan muuttajilla (z=2,01, p = 0,044). Koko metsälajiston parimäärän eli 

kokonaisparimäärän kohdalla myös metsäluokalla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus (z = -2,80, p 

= 0,005), talousmetsissä parimäärien ollessa vanhojen metsien parimäärää suurempi. 

 Koko aineistoa tarkasteltaessa kokonaisparimäärä kasvoi lineaarisesti etäisyysluokan mukana 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (t = 4,56 , p < 0,001) ja soitimilla kokonaisparimäärä oli 

merkitsevästi suurempi kuin kontrolleilla (t=2,64, p= 0,009) (kuva 9). Muita lajiryhmiä, joilla 

soitimilla oli kontrollialoja suurempi parimäärä koko aineiston tarkastelussa, olivat sekä vanhan 

metsän lajit 1 (z = 2,63, p = 0,008) että 2 (z = 2,69, p = 0,007), kolopesijät (t = 2,29, p = 0,024) 

(kuva 11), puussa pesivät lajit (t = 2,60, p = 0,010) ja paikkalinnut (kuva 12). Havumetsälajeilla 

tulokset olivat parhaalla kahdella mallilla (ΔAICc < 2) toisistaan hieman poikkeavat. Pienimmän 

AIC-arvon saaneella interaktion sisältävällä mallilla kummallakaan kiinteällä vaikutuksella ei 

havaittu merkitsevää vaikutusta, mutta täydellä, kaikki kiinteät ja satunnaisvaikutukset sisältävällä 

mallilla soitimilla oli merkitsevästi enemmän pareja kuin kontrollialoilla (t = 2,83, p = 0,006). 
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Kuva 10. Vanhan metsän lajiryhmän 1 

parimäärien vaihtelu soidinkäsittelyjen ja 

metsäluokkien välillä etäisyysluokittain. Ryhmällä 

1 havaittiin melkein merkitsevä ero ainoastaan 

koko aineistolla (p=0,008).  

 

Kuva 11. Vanhan metsän lajiryhmän 2 

parimäärien vaihtelu soidinkäsittelyjen ja 

metsäluokkien välillä etäisyysluokittain. Ryhmällä 

2 havaittiin melkein merkitsevä (p<0,05) ero 

soitimien ja kontrollien välillä koko aineiston 

(p=0,007) sekä etäisyysluokkien 300-700 m 

(p=0,010)  ja 700-950 m (p=0,035)  vertailuissa. 

 

   

  

 

  

Kuva 11. Kolopesijöiden parimäärien vaihtelu 

soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien välillä 

etäisyysluokittain. 

 

Kuva 12. Paikkalintujen parimäärien vaihtelu 

soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien välillä 

etäisyysluokittain. 

 

 

Mallien ennustearvojen perusteella parimäärämuuttujien väliset erot olivat soitimien ja 

kontrollialojen välillä melko suuria (taulukko 8, kuva 13). Kokonaisparimäärien osalta ero vaihteli 

etäisyysluokissa välillä 3,4-4,2 paria/km. Vastaavasti ero oli vanhan metsän lajien ryhmässä 1 0,3-



49 

  

 

  

0,5 paria/km, vanhan metsän lajien ryhmässä 2 0,7-1,0 paria/km, kolopesijöillä 1 0,6-0,9 paria/km, 

puussa pesivillä lajeilla 2,2-2,7 paria/km ja paikkalinnuilla 0,6-0,8 paria/km. Suhteellisesti erot 

olivat suurempia edellä mainituissa lajiryhmissä kuin kokonaisparimäärän kohdalla. 

 
Taulukko 8. Predict-funktiolla tuotetut mallien ennustearvot etäisyysluokittain parimäärämuuttujille. 

Taulukossa on esitetty vain ne parimäärämuuttujat, joilla oli tilastollisesti merkitsevä ero soitimien ja 

kontrollialojen välillä koko aineiston tarkasteluissa (ks. taulukko 7).   

 
 

 

 
Kuva 13. Kokonaisparimäärän, puussa pesivien lajien, vanhan metsän lajien 1 (VML1), vanhan metsän lajien 2 

(VML2), kolopesijöiden ja paikkalintujen parimäärien, predict-funktiolla tuotetut mallien ennustearvot 

etäisyysluokittain. I = 0-300 m, II = 300-700 m ja III = 700-950 m. 

 

3.3. Lajikohtaiset parimäärät 
 

 Soitimen vaikutusta yksittäisten lajien parimääriin tutkittiin vertailulla, jossa käytettiin täyttä 

mallia. Mallinnuksessa käytettiin koko havaintoaineistoa (0-950 m).  

 Ainoa laji, jonka parimääriin soitimella havaittiin lähes merkitsevä vaikutus, oli laulurastas 

(Turdus philomelos) (z=2,23, p=0,025). Laulurastaan kohdalla kuitenkin metsäluokalla oli suurempi 

vaikutus parimäärään (z=3,17, p=0,002). Muita lajeja, joilla havaittiin mahdollisia viitteitä soitimen 

vaikutuksesta parimääriin, olivat punatulkku (z=1,87, p=0,061), vihervarpunen (z=1,84, p=0,065) ja 

pohjantikka (z=1,69, p=0,091). Kaikilla edellä mainituilla lajeilla parimäärät olivat soitimilla 

korkeampia kuin kontrollialoilla. 
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3.4. Diversiteetti-indeksit 
 

 Kaikkien kolmen diversiteetti-indeksin kohdalla soitimien indeksiarvo oli merkitsevästi 

kontrollialoja korkeampi ja merkitsevyys todettiin etäisyysluokkaa I lukuun ottamatta kaikissa 

tarkasteluissa (taulukko 9, kuvat 13 ja 14). Metsäluokkien välillä ei havaittu merkitseviä eroja.  

 

Taulukko 9. Diversiteetti-indeksejä koskevat tulokset soidinkäsittelyjen ja 

metsäluokkien eroista etäisyysluokittain ja koko aineistolla. Koko aineistoa 

koskevassa tarkastelussa L viittaa parimäärämuuttujan lineaariseen ja Q toisen 

asteen käyttäytymiseen etäisyysluokkien suhteen. Kaikissa tapauksissa, joissa on 

havaittu vähintään melkein merkitsevä ero, parimäärä oli soitimilla suurempi kuin 

kontrollialoilla. 
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  L Q 

                      

SHANNON (H´) SOID_KONTR   ** **     ***   
**     TAL_VM               

SIMPSON (D) SOID_KONTR   * *     **   
* 

  

  TAL_VM                 
***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05 

 

 

  

Kuva 13. Shannonin diversiteetti-indeksin vaihtelu 

soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien välillä 

etäisyysluokittain. 

 

Kuva 14. Simpsonin diversiteetti-indeksin vaihtelu 

soidinkäsittelyjen ja metsäluokkien välillä 

etäisyysluokittain. 
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 Mallinnustulokset olivat etäisyysluokkaa 0-300 m lukuun ottamatta varsin yhdenmukaiset 

diversiteetti-indeksien mallinnustarkasteluissa. Yhdenmukaisuus ilmeni sekä parhaiden mallien 

vähäisyydellä ja kiinteistä vaikutuksista ainoastaan soidin-muuttujan sisältävän mallin pienillä 

AICc-arvoilla. Lähes kaikissa tarkasteluissa parhaisiin malleihin lukeutui malli SOID. 

Laatikkojana-kuvaajat (kuvat 13 ja 14) antavat vihjeen sittä, että diversiteetti-indeksit käyttäytyivät 

soidinpaikkaa vastaavalla etäisyysluokalla eri tavalla kuin päiväreviirien etäisyyksillä. Kuitenkaan 

yhdysvaikutuksen sisältänyt malli ei kuulunut etäisyysluokan 0-300 m mallinnustuloksissa 

parhaisiin malleihin (ΔAICc < 2). Lähes kaikissa diversiteetti-indeksien tarkasteluissa parhaisiin 

malleihin lukeutui kaksi mallia: SOID ja täysi malli. Residuaalikuvaajien tarkasteluissa mallit 

täyttivät yleisesti hyvin lineaarisen sekamallin edellytykset. Yleistetyn lineaarisen sekamallin 

tulokset olivat kuitenkin hyvin samankaltaisia lineaarisen sekamallin tulosten kanssa kaikissa 

mallinnuksissa. Satunnaismuuttujien suhteellinen vaihtelu oli diversiteetti-indeksien kohdalla melko 

pientä. 

 Shannonin diversiteetti-indeksi oli soitimilla merkitsevästi kontrollialoja suurempi 

etäisyysluokilla 300-700 m (t = 3,11, p=0,005) ja 700-950 m (t = 3,19, p = 0,005) sekä erittäin 

merkitsevästi suurempi koko aineiston tarkastelussa (t = 3,44, p < 0,001).  

Simpsonin diversiteetti-indeksin kohdalla tulokset olivat samansuuntaisia, mutta merkitsevyystasot 

alhaisempia. Soitimilla indeksi oli merkitsevästi kontrollialoja korkeampi etäisyysluokilla 300-700 

m (t = 2,72, p=0,013) ja 700-950 m (t = 2,72, p=0,010) sekä merkitsevästi kontrollialoja suurempi 

koko aineiston tarkastelussa (t = 3,10, p = 0,002). 

 Mallien ennustearvojen mukaan eri etäisyysluokissa Shannonin diversiteetti-indeksi vaihteli 

soitimilla välillä 1,81-2,26 ja kontrollialoilla välillä 1,95-2,40 (ero + 7 %) ja Simpsonin 

diversiteetti-indeksin kohdalla soitimilla välillä 0,61-1,08 ja kontrollialoilla välillä 0,58-1,05 (ero + 

3 %). 

 

3.5. Maiseman tunnusluvut 
   

 Soidinpaikkojen ja kontrollialojen välillä oli merkitseviä eroja laikkujen lukumäärän, reunan 

määrän, reunan tiheyden ja laikkujen aggregoitumista kuvaavan LSI:n suhteen (taulukko 10). Edellä 

mainituilla tunnusluvuilla merkitsevät erot havaittiin ainoastaan turvemaiden metsän (5-100 m3/ha), 

varttuneen metsän (yli 100 m3/ha)2 sekä taimikkovaiheen puuston tilavuutta suurempien, yli 35 

m3/ha, turve- ja kivennäismetsien metsien mediaanien kohdalla. Kaikkien edellä mainittujen 

kohdalla maisemaa kuvaavat tunnusluvut olivat soidinalueilla suurempia kuin kontrollialueilla.  

 



52 

  

 

  

Taulukko 10. Metsien maisematason rakenteen tunnuslukujen vertailu soitimien ja kontrollialojen kesken 

elinympäristöluokittain. Punaisella pohjalla esitetyissä merkitsevyyksissä soitimien mediaaniarvo on kontrollin 

arvoa suurempi ja sinisellä päinvastoin. Ilman pohjaväriä esitetty merkitsevyys selittyy yksittäisellä, muusta 

aineistosta poikkeavalla koealalla.  CA=kokonaispinta-ala, LPI=suurimman laikun osuus pinta-alasta, 

NP=laikkujen lkm, MPS=laikkujen koon keskiarvo, TE=reunan määrä, ED=reunan tiheys, 

LSI=”aggregoitumisaste” ja AWMSI=kuvioiden kompleksisuus (ks. taulukko 5). 

 

 

  
Kuva 15. Elinympäristölaikkujen lukumäärän vaihtelu 

turvemaiden metsien (5-100 m3/ha) osalta eri etäisyyksillä 

koealojen keskipisteestä. 

Kuva 16. Elinympäristölaikkujen lukumäärän vaihtelu 

kaikkien taimikkovaihetta vanhempien (yli 35 m3/ha) 

metsien osalta eri etäisyyksillä koealojen keskipisteestä. 

 

  

 Tulosten mukaan soidinpaikalla (etäisyysluokka 0-300 m) turvemaiden metsien laikkujen määrä 

(kuva 15) ja taimikkovaihetta vanhempien metsälaikkujen määrän (kuva 16) mediaani oli 

merkitsevästi suurempi kuin keskimääräisessä metsämaisemassa. Taimikkovaihetta vanhempien 

metsien kohdalla myös reunan määrä (kuva 18), reunan tiheys ja laikkujen aggregoitumista 

ilmaiseva LSI-arvo olivat suurempia soitimilla kuin kontrollialoilla. Sama merkitsevyystaso näkyi 

myös pelkästään varttuneita ja sitä vanhempien metsien kohdalla (kuva 17). Sen sijaan taimikoita 



53 

  

 

  

oli soidinpaikoilla melkein merkitsevästi vähemmän kuin verrokkialoilla. Päiväreviireitä vastaavilla 

alueilla tulokset olivat hyvin samansuuntaisia, vaikkakin merkitsevyystasoltaan astetta heikompia. 

 Elinympäristötyyppien kokonaispinta-alan, suurimman laikun koon tai elinympäristöjen 

pirstaloitumista ja kompleksisuutta indikoivan AWMSI-arvo suhteen eroja ei ollut havaittavissa 

millään etäisyysluokalla.  

 

 

 

 

Kuva 17. Elinympäristölaikkujen reunan määrän 

vaihtelu varttuneiden metsien (5-100 m3/ha) osalta eri 

etäisyyksillä koealojen keskipisteestä. 

Kuva 18. Elinympäristölaikkujen reunan määrän ja 

kaikkien taimikkovaihetta vanhempien (yli 35 m3/ha) 

metsien osalta eri etäisyyksillä koealojen 

keskipisteestä. 
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3.6. Linjalaskenta-aineiston vertailu referenssiaineistoihin 
 

 Linjalaskennoissa havaittiin yhteensä 44 metsälintulajia, joista tehtiin 5201 lintupariksi 

tulkittavaa havaintoa (taulukko 11). 

 

Taulukko 11. Tutkimuksen linjalaskentatulokset. TAL viittaa talousmetsiin ja VM vanhoihin metsiin. PS = 

laskentalinjan pääsarka, AS= apusarka, TS = tutkimussarka ja PS-% =pääsarkaprosentti.  
    Kontrollialueet Soidinalueet Yhteensä 
   TAL VM   TAL VM         
Laji Tieteellinen nimi PS AS PS AS Yht. PS AS PS AS Yht. PS AS PS-% TS 

Ampuhaukka Falco columbarius             1     1   1 0,0 1 
Pyy Tetrastes bonasia     1 1 2 1 1     2 2 2 50,0 4 
Teeri Tetrao tetrix 5 1 4 2 12 3 3 1 0 7 13 6 68,4 19 
Metsäviklo Tringa ochropus   4   1 5   7 1 10 18 1 22 4,3 23 
Sepelkyyhky Columba palumbus       1 1         0   1 0,0 1 
Käki Cuculus canorus   30   33 63   40 3 29 72 3 132 2,2 135 
Tervapääsky Apus apus 1 1   2 4   3     3 1 6 14,3 7 
Palokärki Dryocopus martius   2   2 4   5   2 7   11 0,0 11 
Käenpiika Jynx torquilla   4     4   1     1   5 0,0 5 
Käpytikka Dendrocopos major   8   3 11   4   6 10   21 0,0 21 
Pohjantikka Picoides tridactyla       1 1   3 2 2 7 2 6 25,0 8 
Metsäkirvinen Anthus trivialis 10 78 3 35 126 14 71 6 47 138 33 231 12,5 264 
Tilhi Bombycilla garrulus 4 10 3 12 29 5 15 3 15 38 15 52 22,4 67 
Peukaloinen Troglodytes troglodytes       1 1   2   1 3   4 0,0 4 
Rautiainen Prunella modularis 3 6 1 3 13 2 12 1 4 19 7 25 21,9 32 
Punarinta Erithacus rubecula 2 9 1 9 21 4 13 4 12 33 11 43 20,4 54 
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 2 54 9 30 95 10 66 3 40 119 24 190 11,2 214 
Laulurastas Turdus philomelos 4 41 4 38 87 9 45 13 49 116 30 173 14,8 203 
Räkättirastas Turdus pilaris   2 1 3 6   6   2 8 1 13 7,1 14 
Punakylkirastas Turdus iliacus 7 31 3 19 60 6 23 4 10 43 20 83 19,4 103 
Kulorastas Turdus viscivorus 2 4   2 8 2 2   1 5 4 9 30,8 13 
Hernekerttu Sylvia curruca   3   1 4   3   3 6   10 0,0 10 
Lehtokerttu Sylvia borin                 2 2   2 0,0 2 
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides   1     1             1 0,0 1 
Pajulintu Phylloscopus trochilus 64 288 34 157 543 49 332 20 151 552 167 928 15,3 1095 
Hippiäinen Regulus regulus     2 7 9 2 3 6 7 18 10 17 37,0 27 
Harmaasieppo Muscicapa striata 12 20 8 17 57 12 21 15 21 69 47 79 37,3 126 
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca   3   1 4 2 4 2 7 15 4 15 21,1 19 
Hömötiainen Poecile montanus 8 6 3 7 24 9 11 3 12 35 23 36 39,0 59 
Talitiainen Parus major   4 3 8 15   2 7 10 19 10 24 29,4 34 
Puukiipijä Certhia familiaris   2     2     3 2 5 3 4 42,9 7 
Närhi Garrulus glandarius 1       1           1   100,0 1 
Kuukkeli Perisoreus infaustus     1   1   1 1   2 2 1 66,7 3 
Varis Corvus corone   4     4   2   3 5   9 0,0 9 
Korppi Corvus corax       1 1   7   2 9   10 0,0 10 
Peippo Fringilla coelebs 13 112 6 47 178 23 127 9 58 217 51 344 12,9 395 
Järripeippo Frigilla montifringilla 40 137 38 113 328 38 170 35 119 362 151 539 21,9 690 
Vihervarpunen Carduelis spinus 22 174 16 144 356 33 195 17 156 401 88 669 11,6 757 
Urpiainen Carduelis flammea 14 102 4 49 169 9 126 3 60 198 30 337 8,2 367 
Käpylintulaji Loxia sp. 4 83 5 62 154 11 51 1 67 130 21 263 7,4 284 
Pikkukäpylintu Loxia pytyopsittacus   5 2 1 8 3 2     5 5 8 38,5 13 
Taviokuurna Pinicola enucleator 1     5 6 1 5 1   7 3 10 23,1 13 
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 3 7   8 18 4 13 2 13 32 9 41 18,0 50 
Pohjansirkku Emberiza rustica 5 2 3 1 11 5 5 3 2 15 16 10 61,5 26 

Yhteensä   227 1239 155 827 2448 257 1405 169 921 2752 808 4392 15,5 5201 

Linjan pituus (km)         79,2         80,0       159,2 

 

 Tämän tutkimuksen tuloksia verrattiin yleisellä tasolla Metsähallituksen Syötteen 

kansallispuiston alueelta kerättyyn Metsähallituksen linjalaskenta-aineistoon (Rajasärkkä 2001, 

julkaisematon) ja Kalevi Hirvosen Taivalkosken alueella tekemiin 2006 vakioruutulaskentojen 

tuloksiin (taulukko 11).  Metsähallituksen linjalaskenta-aineisto käsitti 149,0 kilometriä ja aineiston 
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pääsarkahavaintojen osuus tässä tutkimuksessa havaittujen metsälajien osalta oli 13,2 %. Hirvosen 

laskennoissa vastaavat luvut ovat 17,5 km ja 14,5 %. Tämän tutkimuksen linjalaskenta-aineisto 

kattoi 159,2 kilometriä, ja metsälinnuston pääsarkahavaintojen osuus oli 15,5 %.  

 

Taulukko 12. Vertailutaulukko tämän tutkimuksen yhteydessä havaituista metsälintulajeista. 

Vasemmalla tämän tutkimuksen (2006), keskellä Syötteen kansallis-puiston (Rajasärkkä 2001, 

julkaisematon) ja oikealla Taivalkosken alueen (Hirvonen/LUOMUS, 2006) linjalaskentatulosten 

koontitaulukot. 

    
 

 
Syöte kp aineistot 

 

Vakiolinjalaskennat 
2006 

                       
Laji Tieteellinen nimi PS AS PS-% TS  PS AS PS-% TS  PS AS PS-% TS 

Ampuhaukka Falco columbarius   1 0,0 1    1 0,0 1          
Pyy Tetrastes bonasia 2 2 50,0 4  6 12 33,3 18          
Teeri Tetrao tetrix 13 6 68,4 19  3 17 15,0 20  1 2 33,3 3 
Metsäviklo Tringa ochropus 1 22 4,3 23  2 13 13,3 15    2 0,0 2 
Sepelkyyhky Columba palumbus   1 0,0 1  1 3 25,0 4          
Käki Cuculus canorus 3 132 2,2 135  1 177 0,6 178  2 31 6,1 33 
Tervapääsky Apus apus 1 6 14,3 7    3 0,0 3          
Palokärki Dryocopus martius   11 0,0 11    5 0,0 5    1 0,0 1 
Käenpiika Jynx torquilla   5 0,0 5                   
Käpytikka Dendrocopos major   21 0,0 21  3 19 13,6 22    3 0,0 3 
Pohjantikka Picoides tridactyla 2 6 25,0 8    5 0,0 5          
Metsäkirvinen Anthus trivialis 33 231 12,5 264  16 165 8,8 181  1 10 9,1 11 
Tilhi Bombycilla garrulus 15 52 22,4 67    4 0,0 4          
Peukaloinen Troglodytes troglodytes   4 0,0 4  3 14 17,6 17  1 3 25,0 4 
Rautiainen Prunella modularis 7 25 21,9 32  5 28 15,2 33          
Punarinta Erithacus rubecula 11 43 20,4 54  12 107 10,1 119  2 3 40,0 5 
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 24 190 11,2 214  17 192 8,1 209  4 12 25,0 16 
Laulurastas Turdus philomelos 30 173 14,8 203  32 183 14,9 215  1 14 6,7 15 
Räkättirastas Turdus pilaris 1 13 7,1 14  1 6 14,3 7          
Punakylkirastas Turdus iliacus 20 83 19,4 103  11 91 10,8 102  2 14 12,5 16 
Kulorastas Turdus viscivorus 4 9 30,8 13  3 21 12,5 24  1 4 20,0 5 
Hernekerttu Sylvia curruca   10 0,0 10    4 0,0 4          
Lehtokerttu Sylvia borin   2 0,0 2    2 0,0 2          
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides   1 0,0 1  1 2 33,3 3          
Pajulintu Phylloscopus trochilus 167 928 15,3 1095  147 1148 11,4 1295  7 74 8,6 81 
Hippiäinen Regulus regulus 10 17 37,0 27  28 87 24,3 115  1 1 50,0 2 
Harmaasieppo Muscicapa striata 47 79 37,3 126  39 13 75,0 52  1 3 25,0 4 
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 4 15 21,1 19  3 13 18,8 16  2 5 28,6 7 
Hömötiainen Poecile montanus 23 36 39,0 59  10 45 18,2 55          
Talitiainen Parus major 10 24 29,4 34  2 19 9,5 21  4 8 33,3 12 
Puukiipijä Certhia familiaris 3 4 42,9 7  4 10 28,6 14    1 0,0 1 
Närhi Garrulus glandarius 1   100,0 1                   
Kuukkeli Perisoreus infaustus 2 1 66,7 3  8 15 34,8 23          
Varis Corvus corone   9 0,0 9    3 0,0 3          
Korppi Corvus corax   10 0,0 10  1 6 14,3 7          
Peippo Fringilla coelebs 51 344 12,9 395  17 107 13,7 124  4 28 12,5 32 
Järripeippo Frigilla montifringilla 151 539 21,9 690  142 766 15,6 908  12 55 17,9 67 
Vihervarpunen Carduelis spinus 88 669 11,6 757  41 340 10,8 381  6 34 15,0 40 
Urpiainen Carduelis flammea 30 337 8,2 367  53 274 16,2 327  3 13 18,8 16 
Käpylintulaji Loxia sp. 21 263 7,4 284  5 122 3,9 127    7 0,0 7 
Pikkukäpylintu Loxia pytyopsittacus 5 8 38,5 13  5 13 27,8 18    1 0,0 1 
Taviokuurna Pinicola enucleator 3 10 23,1 13  2 9 18,2 11    1 0,0 1 
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 9 41 18,0 50  12 97 11,0 109  2 5 28,6 7 
Pohjansirkku Emberiza rustica 16 10 61,5 26  21 53 28,4 74    1 0,0 1 

Yhteensä   808 4392 15,5 5201  657 4214 13,5 4871  57 336 14,5 393 

Linjan pituus (km)       159,2        149,0        17,5 

 

 Lajitason vertailuissa hippiäisen (Regulus regulus) ja tilhen kaltaisilla lajeilla havaintomäärien 

erot selittyvät hyvin todennäköisesti lajien luontaisella, ajoittain voimakkaallakin kannanvaihtelulla. 

Tilhen kohdalla merkillepantavaa on lajin melko poikkeuksellinen runsaus tämän tutkimuksen 
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yhteydessä, vaikka lajia ei havaittu lainkaan saman pesimäkauden Hirvosen laskennoissa. 

Peippolinnuilla erot referenssiaineistoon selittynevät sekä luontaisella kannanvaihtelulla että 

laskijakohtaisilla eroilla. Tässä tutkimuksessa valtaosalla peippolintulajeista toinen laskijoista 

tulkitsi lintupareja systemaattisesti selvästi enemmän, mikä jo yksinään selittäisi valtaosan 

peippolintulajeja koskevista eroista tämän tutkimuksen ja referenssiaineiston välillä. Järripeipon 

(Fringilla montifringilla) ja peipon (Fringilla coelebs) runsaussuhteiden eroja selittänee kuitenkin 

paremmin etenkin järripeipon vuosien välinen runsaudenvaihtelu. Siinä missä järripeippo on 

Metsähallituksen 2004 aineistossa ollut noin seitsemän kertaa peippoa runsaampi, on tämän 

tutkimuksen ja Hirvosen 2006 laskennoissa runsaus ollut vain noin kaksi kertaa suurempaa. Tässä 

tutkimuksessa vihervarpusen (Carduelis spinus) runsaus suhteessa vertailuaineistohin selittyy 

laskentatavalla. Lajin melko vilkkaasta liikkumisesta johtuen, toinen laskijoista tulkitsi usein 

havainnon uutta reviiriä koskevaksi havainnoksi, vaikka todellisuudessa kyse olisi monesti ollutkin 

jo havaitun reviirin linnusta. 

 Aineiston laajuudeltaan liki samansuuruinen Metsähallituksen aineisto sisältää 9 sellaista 

metsälajia, joita ei tämän tutkimuksen yhteydessä havaittu lainkaan; mehiläishaukka, hiirihaukka, 

varpushaukka, lehtokurppa, sinipyrstö, mustarastas, sirittäjä, tiltaltti ja lapintiainen. Toisaalta tässä 

tutkimuksessa havaittiin kaksi metsälajia, joita ei Metsähallituksen linjalaskenta-aineistossa esiinny; 

käenpiika ja närhi. Erot selittyvät pitkälti lajien harvalukuisuudella ja/tai lajien vaikealla 

havaittavuudella. Vaikka mm. sirittäjän täydellinen puuttuminen tämän tutkimuksen 

havaintoaineistosta onkin melko yllättävää ja vailla selkeää syytä, kokonaisuudessaan aineistojen 

välillä ei kuitenkaan havaittu merkittäviä, tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia eroja.  

 

 

4. TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

4.1. Soidinalueilla metsälinnusto on runsaampaa – päiväreviireillä 

 

 Koko aineistoa hyödyntävien mallinnusten perusteella soidinalueiden metsälinnusto on 

runsaampaa ja monimuotoisempaa kuin ympäröivillä metsäalueilla. Erot käyvät selvemmin ilmi 

diversiteetti-indeksien ja parimäärämuuttujien kohdalla kuin lajimäärämuuttujissa. 

Lajimäärämuuttujien mallinnuksissa eroja havaittiin kokonaislajimäärän ja puussa pesivien 

lajimäärän kohdalla. Parimäärämuuttujien kohdalla eroja havaittiin soidinten hyväksi puolestaan 

metsälinnuston kokonaisparimäärässä sekä mm. vanhan metsän lajien ryhmien sekä kolo- ja 

paikkalintujen parimäärissä. Se, että eroja havaittiin useammin pari- kuin lajimäärissä on 

ymmärrettävää, olihan lajimäärät useimmiten parimääriä selvästi pienempiä - etenkin 
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lajiryhmäkohtaisissa tarkasteluissa. Lajimäärämuuttujien kohdalla mahdollisten erojen 

havaitseminen vaatisi suuremman havaintoaineiston.  

 Metsälinnustoa koskevissa vertailuissa etäisyysluokkakohtaiset tulokset kertovat siitä, missä 

osissa soidinalueita linnustolliset erot havaittiin. Tässä tutkimuksessa yhdelläkään metsälinnuston 

monimuotoisuutta tai runsautta kuvaavalla muuttujalla ei havaittu merkitseviä eroja soitimien ja 

kontrollien välillä soidinpaikkaa vastaavalla etäisyydellä 0-300 m. Toisin sanoen 

etäisyysluokkakohtaisten vertailujen perusteella kaikki linnustolliset erot havaittiin soidinalueiden 

päiväreviireitä vastaavilla etäisyysluokilla. 

 Lajimäärämuuttujien kohdalla lähes kaikki linnustolliset erot havaittiin etäisyysluokalla 300-700 

m. Koko aineiston tarkasteluissa havaittujen kokonaislajimäärän ja puussa pesivien lajimäärään 

erojen lisäksi tällä etäisyysluokalla havaittiin eroja havumetsälajeilla ja paikkalinnuilla. 

Poikkeuksetta parimäärät olivat soitimilla korkeampia kuin kontrollialoilla.  

 Parimäärämuuttujien kohdalla kumpikaan päiväreviirien etäisyysluokista ei selkeästi erottunut 

etäisyysluokkakohtaisissa vertailuissa. Päiväreviireitä vastaavilla etäisyysluokilla parimäärät olivat 

suurempia soitimilla kuin kontrollialoilla useiden lajiryhmien kohdalla: koko metsälinnusto 

(kokonaisparimäärä), vanhan metsän lajit 2, havumetsälajit, kolopesijät, puussa pesivät lajit, 

paikkalinnut ja lyhyen matkan muuttajat. Paikkalinnuilla ero oli erittäin merkitsevä etäisyysluokalla 

300-700 m. Vanhan metsän lajien osalta tuloksissa näkyi ainoastaan ryhmään VML 2 sisältyneiden 

lajien, ja niistä etenkin runsaana esiintyvän hömötiaisen, vaikutus tuloksiin. Useassa tapauksessa 

lajimäärältään suppeamman ryhmän VML 1 kohdalla eroja soidinalueiden ja kontrollialueiden 

välillä ei havaittu – toisin kuin ryhmällä VML 2. Vanhan metsän lajien parimäärällinen runsaus 

viittaisi päiväreviirillä sijaitsevien metsien rakennepiirteiden eroihin suhteessa muuhun 

metsämaisemaan. Kolopesijöillä ja paikkalinnuilla tulokset ovat ymmärrettävästi melko 

samankaltaisia, onhan ryhmien lajisto pitkälti päällekkäinen (taulukko 3). Vaikka päiväreviireillä ei 

eri-ikäisten metsien määrä (CA) eronnutkaan soitimien ja muun metsämaiseman välillä, on 

päiväreviireillä todennäköisesti sellaisia luonnontilaisempien tai iäkkäämpien metsien 

rakennepiirteitä, jotka tarjoavat vanhan metsän lajeille, paikkalinnuille ja kolopesijöille joko 

pesimäpaikkoja tai runsaammin ravintoa – tai molempia. Näitä tekijöitä ei kuitenkaan tavoiteta 

ilman tarkempaa tietoa metsäelinympäristöluokkien välisistä rakenne-eroista.  

 Puussa pesivien lajien tulokset tuskin kielivät mistään pesimäpaikkaan liittyvästä erityisestä 

piirteestä soidinalueiden metsissä. Lajiryhmä muodostaa huomattavan osan kaikista tavatusta 44 

metsälajista ja on siksi tuloksiltaan hyvin yhdenmukainen koko metsälinnustoa (kokonaislajimäärä 

ja -parimäärä) koskevien tulosten kanssa.  
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 Rarefoitujen lajimäärien kohdalla tuloksien luotettavuus heikkeni niiden lajimäärämuuttujien 

kohdalla (mm. vanhan metsän lajit, kolopesijät ja paikkalinnut), joilla alkuperäiset lajimäärät olivat 

alhaisia. Tällöin koealakohtaisiksi rarefoiduiksi arvoiksi tuli huomattavasti enemmän samoja 

lajilukumääriä, joka puolestaan vinoutti rarefoitujen arvojen jakaumaa. Lisäksi huomattavalla osalla 

vastemuuttujista rarefoitujen lajimäärien käytön alarajaksi esitetyn, 20-50 yksilön alaraja ei 

toteutunut, joka heikentää lajimäärien osalta tulosten luotettavuutta. Tulosten luotettavuuden 

kannalta lajimäärämuuttujien kohdalla olisikin todennäköisesti tullut olla joko suurempi 

havaintoaineisto tai vaihtoehtoisesti käyttää vakioitua etäisyysluokkakokoa (esim. jakoa 0-350 m, 

350-700 m, 700-1050 m) vaikutusten havaitsemiseksi. Tällöin etäisyysluokkakohtaiset 

laskentalinjojen pituudet olisivat olleet yhtä suuria, eikä rarefointia olisi tarvittu. 

 Diversiteetti-indeksien kohdalla tulokset olivat varsin yhdenmukaisia kummallakin indeksillä. 

Tulosten mukaan lajistollinen monimuotoisuus on soitimilla korkeampi kuin kontrollialoilla ja 

vaikutus näkyy päiväreviireitä vastaavalla etäisyydellä (300-950 m). Malli, joka sisälsi kiinteistä 

vaikutuksista ainoastaan soidinkäsittelyn, oli lähes kaikissa tapauksissa pienimmän AICc-arvon 

saanut malli (liite 3). Indeksiarvojen erot soitimien ja kontrollien välillä olivat kaikissa 

tarkasteluissa melko pieniä, mikä viittaa todennäköisesti pieniin eroihin lajirunsaudessa ja lajien 

runsaussuhteissa.  Tätä ei kuitenkaan voida suoraan todeta diversiteetti-indekseistä suoraan, koska 

indeksien arvot eivät ole yksikköön sidottuja. Indeksiarvojen avulla voidaan todeta eroja, mutta 

erojen suuruus, sen paremmin kuin monimuotoisuuden ”suuruuskaan” ei käy ilmi yksittäisten 

indeksiarvojen kautta. Kuitenkin koko aineistolla kokonaisparimäärän ja kokonaislajimäärän osalta 

(liite 2) soitimien ja kontrollialojen välinen suhteellinen ero vaikuttaisi kuitenkin melko selvältä. 

 

4.2. Lajikohtaiset tarkastelut – pienen otoksen ongelmia ja kysymysmerkkejä 

 

Lajikohtaisten tulosten osalta pohjantikan tulokset ovat yhdenmukaisia (taulukko 11) aiemman 

tutkimustiedon kanssa (Pakkala ym. 2003), vaikka tässä tutkimuksessa vahva näyttö lajin 

suuremmasta runsaudesta soidinpaikoilla jäikin puuttumaan. Pohjantikan esiintyminen on 

kytköksissä iäkkäisiin havupuuvaltaisiin metsiin, joissa esiintyy kuolleita ja kuolevia 

pystylahopuita. Todennäköisesti pohjantikalla havaittaisiin merkitsevä positiivinen yhteys metson 

soidinalueisiin suuremmalla havaintoaineistolla.  

 Laulurastaan esiintyminen melkein merkitsevästi runsaammin soidinpaikoilla on sen sijaan vailla 

selitystä. Monen muun lajin tapaan laulurastas on havu- ja havusekametsien laji, jota tavataan 

monen ikäisissä ja metsän rakenteeltaan monen tyyppisissä metsissä. Lajilla ei ole havaittu erityisen 

tiukkoja elinympäristövaatimuksia metsien rakennepiirteiden suhteen. Sama pätee pitkälti myös 
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vihervarpuseen ja punatulkkuun, lajeihin,  joilla runsaus oli viitteellisesti suurempi soitimilla kuin 

kontrollialoilla. Yhteistä lajeille voidaan katsoa kuusivaltaisten havu- tai sekametsien suosiminen. 

Mikäli hypoteettisena olettamana laulurastaan esiintymisen runsautta selittäisi esimerkiksi 

soidinalueen metsiköiden alikasvospuiden ja latvuskerroksen moni-ikäisyyden luoma vertikaalinen 

rakennevaihtelu, heijastuisi se todennäköisesti myös moneen muuhun havu- ja havusekametsien 

pesimälajeista. Tästä ei kuitenkaan varsinaisesti saatu viitteitä. Edellä mainituista lajeista laulurastas 

hyödyntää huomattavasti enemmän maanpinnan ja 2 metrin korkeuden välistä osuutta metsästä 

(mm. pesintä yleensä tällä korkeudella), mutta vihervarpusella ja punatulkulla esiintyminen 

painottuu vahvemmin tätä korkeampaan latvuskerrokseen. Aiemman tiedon mukaan punatulkun 

runsauteen vaikuttaa voimakkaasti mm. vanhan metsän laikkujen koko (Virkkala & Rajasärkkä 

2006), mutta tästä ei saatu viitteitä tämän tutkimuksen maisemarakennetta koskevien tulosten 

perusteella. 

 

4.3. Soidinalueet ovat pienipiirteisesti vaihtelevampia – etenkin 

soidinpaikoilla  

 

 Maisematason metsien rakennetta koskevien tulosten valossa tulokset metsälinnuston osalta ovat 

jokseenkin yllättäviä. Siinä missä metsälinnuston osalta eroja soidinalueiden ja muiden 

metsäalueiden välillä havaittiin vain päiväreviireitä vastaavilla etäisyyksillä, metsien 

maisemarakenteessa havaitut erot korostuivat juurikin soidinpaikan (0-300m) kohdalla. Tulosten 

mukaan soitimien ja kontrollialojen välillä ei olisi eroja metsäelinympäristöluokkien määrässä, 

mutta sen sijaan eroja löytyisi metsän rakenteen vaihtelua kuvaavien muuttujien osalta. Erot 

havaittiin sekä soidinpaikkaa ja soidinaluetta vastaavilla etäisyyksillä että 1,5 km etäisyydellä 

soidinkeskuksesta. Soidinalueiden ja kontrollialojen välillä maisematason eroavaisuudet havaittiin 

lähes yksinomaan alueiden pienipiirteistä vaihtelua indikoivien muuttujien kohdalla. Näihin 

lukeutuivat elinympäristölaikkujen määrä (NP), elinympäristölaikun reunan määrä (TE) ja reunan 

tiheys (ED). Lisäksi eroja havaittiin toisen pirstoutumisasteesta kielivän muuttujan, 

elinympäristölaikkujen aggregoitumisastetta kuvaavan LSI-arvon kohdalla. Taimikkovaihetta 

iäkkäämpien metsien yhdistelmäluokassa eroja soidinten ja kontrollialojen välillä havaittiin 

kaikkien edellä mainittujen muuttujien kohdalla. Varttuneen metsän (yli 100 m3/ha) kohdalla 

tulokset olivat samankaltaiset, mutta eroja ei havaittu lainkaan laikkujen lukumäärän kohdalla. 

Turvemaiden metsien (5-100 m3/ha) kohdalla eroja havaittiin puolestaan ainoastaan laikkujen 

määrän suhteen.  
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 Tuloksia voidaan tulkita siten, että metson soidinalueilla, mutta etenkin soidinpaikoilla 

turvemaiden metsälaikut ovat yleisiä, mutta eivät pinta-alaltaan suuria. Samoin erilaisia 

taimikkovaiheen jälkeisiä metsälaikkuja on soidinalueilla, ja etenkin soidinpaikoilla, runsaammin 

kuin muualla – joskaan metsien kokonaismäärä ei kuitenkaan poikkea muista metsäalueista. 

Mielenkiintoista on, että turvemaiden metsälaikkujen suurempi lukumäärä soidinalueilla ei 

kuitenkaan heijastu kuitenkaan eroiksi saman elinympäristöluokan reunan määrässä tai tiheydessä – 

toisin kuin taimikkovaiheen jälkeisen yhdistelmäluokan ja varttuneiden metsien kohdalla. 

Suoraviivaisesti tulkittuna metso kaipaisi etenkin soidinpaikkansa osalta puustoisten soiden 

pirstomaa maisemaa, jossa metsä on rakenteeltaan (tässä iältään) pienipiirteisesti vaihtelevaa ja 

sisältäen myös pienipiirteisemmin vaihtelevaa varttuneempaa metsää. Tämä on yhdenmukaista 

aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan pienipiirteinen metsikkötason (mm. Miettinen, ym. 

2005) – ja jopa puulajien tasolla tapahtuva vaihtelu (mm. Rolstad, ym. 1989b) on tyypillistä 

soidinalueilla.  

 Maisemarakennetta koskevia tuloksia tulkitessa tulee kuitenkin huomioida, että vertailu 

soidinten ja kontrollialueiden välillä on tehty eri säteisillä ympyräaloilla. Näin ollen on mahdollista, 

että soidinpaikan kohdalla havaitut erot heijastuisivat suhteellisesti voimakkaammin myös 

laajempisäteisten ympyräalojen vertailuihin. Toisin sanoen, on mahdollista, että päiväreviireillä ja 

soidinalueen ulkopuolella erot maiseman rakenteessa eivät olisikaan yhtä selviä kuin tulokset 

antavat ymmärtää. Asian tarkastelu olisi vaatinut vielä etäisyysluokkakohtaiset vertailut. 

 

4.4. Maisemarakenteen yhteys metsälinnuston runsauteen 
 

 Havainnot ovat pienipiirteisyyden ja puustoisten piensoiden esiintymisen kannalta 

yhdenmukaisia aiempien tutkimustulosten kanssa (mm. Valkeajärvi & Ijäs 1986, Rolstad & Wegge 

1987b, Miettinen ym. 2005). Pienipiirteisen metsän rakenteen vaihtelu ei kuitenkaan heijastu 

soidinpaikoilla (0-300 m) eroiksi pesimälinnuston rakenteessa. Koska linnuston runsauteen 

vaikuttaa ravinnon saatavuuden kautta oleellisesti kasvupaikkojen ravinteisuus, saattaa 

maisematason vaihtelevuus menettää pesimälinnuston rakenteen kannalta merkityksensä 

karummilla kasvupaikoilla – etenkin kun eri metsäelinympäristöjen määrässä (CA) ei 

soidinpaikkojen ja kontrollialueiden välillä havaittua eroja.  

 Sitä, että varttuneiden metsien yhteismäärällä ei havaittu viitteellistä yhteyttä metson 

soidinalueisiin voidaan pitää yllättävänä – olihan koko aineiston mallinnuksissa havaittu 

positiivinen yhteys soidinalueiden päiväreviirien ja vanhan metsän lajien parimäärällisen runsauden 

kesken. Havaintoa selittää todennäköisesti vanhan metsän määrä tutkimusalueella laajemminkin. 
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Brotonsin ym. (2003) Pohjois-Suomen alueen tutkimuksessa vanhan metsän määrän ja vanhan 

metsän lintulajien runsauden välinen yhteys vaihteli alueittain, ja selittäväksi tekijäksi oletettiin 

vanhan metsän (> 100 m3/ha) määrä alueellisella tasolla. Yhteys havaittiin Pohjois-Suomen 

läntisessä osassa, jossa vanhojen metsien osuus tutkimusalueilla oli 12 %. Sen sijaan yhteyttä ei 

havaittu keski- ja itäosissa Pohjois-Suomea, jossa alueellinen vanhojen metsien osuus oli jopa yli 30 

%. Taivalkosken kunnassa vanhan, yli 100-vuotiaiden metsien osuus on n. 18 % ja Pudasjärvellä 

vastaavasti noin 12 % (Mäkisara ym. 2016). Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien alueita 

suppeammalla tutkimusalueella osuus on Syötteen kansallispuistosta johtuen näitä lukuja jonkin 

verran suurempikin. Oletettavasti vanhojen metsien osuus tutkimusalueella on ainakin sellaisen 

raja-arvon yläpuolella, jolla vaikutuksia vanhan metsän lajiston runsauteen ei nähdä. Vanhojen 

metsien runsauteen tutkimusalueella viitannee myös kokonaisparimäärää koskevat 

mallinnustulokset. Tuloksissa millään mallilla ei metsäluokalla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

vaikutusta, vaikka yleensä talousmetsävaltaisemmilla alueilla linnustotiheydet ovat selvästi 

suurempia kuin vanhan metsän alueilla (mm. Helle 1986).  

 

4.5. Tulosten merkitys ennustearvojen valossa 
 

Koska etenkin parimäärämuuttujien kohdalla havaittiin soitimilla tilastollisesti merkitsevästi 

suurempia arvoja, ovat mallien ennustearvot niiden kohdalla erityisen mielenkiinnon kohteena. 

Vaikka mallien ennustearvot sisältävätkin epävarmuustekijöitä hajontatietojen puuttuessa, ovat ne 

tulosten käytännön soveltamisen arvioinnissa arvokkaita. Ennustearvojen avulla voidaan yrittää 

arvioida metson soidinalueiden huomioon ottamisen käytännön vaikuttavuutta suhteessa muuhun 

suojelutoimintaan. Tässä ennustearvojen vertailuaineistona on käytetty Helteen (1986) Oulangan 

alueen, Virkkalan, ym. (1994a) Etelä-Suomen alueiden, Rajasärkän (2004) Kainuun alueen sekä 

Virkkalan ja Rajasärkän (2000) Kuusamon alueen linjalaskentatuloksia. Vertailuaineistojen tulokset 

on esitetty parimääristä johdettuina laskennallisina linnustotiheyksistä. Tästä huolimatta tämän 

tutkimuksen parimäärien ennustearvojen erot antavat vertailussa viitteellistä käsitystä 

soidinalueiden huomioimisen käytännön merkityksestä. 

Aiemmin linnuston kokonaistiheyden on havaittu olevan talousmetsissä korkeampi kuin vanhan 

metsän alueilla (mm. + 39 % ero, Helle 1986) tai suojelualueilla (+50 %, Virkkala & Rajasärkkä 

2000). Toisinaan ero voi olla myös päinvastainen ja korostua nimenomaan metsälajien kohdalla 

(Rajasärkkä 2004). Tässä tutkimuksessa kokonaisparimäärien ennustearvojen ero oli soitimilla 11 % 

suurempi kuin kontrolleilla. Monessa lajiryhmässä suhteellinen ero kontrollien ja soitimien välillä 

oli kuitenkin tätä selvästi suurempi. Suhteessa kontrollialoihin, parimäärät olivat vanhan metsän 
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lajien ryhmällä 1 + 25 %, vanhan metsän lajien ryhmässä 2 +39 %, kolopesijöillä +38 %, puussa 

pesivillä lajeilla ja paikkalinnuilla + 57 % suurempia kuin kontrollialoilla (taulukko 8). Vertailuna 

esimerkiksi Kuusamossa todettiin vanhan metsän lajien tiheyden olevan peräti kolme kertaa 

suurempi vanhan metsän alueilla (Virkkala & Rajasärkkä 2000), ja Kainuussa noin 1,5 kertaa 

suurempi suojelualueilla kuin talousmetsissä (Rajasärkkä 2004). Paikkalinnuilla puolestaan tiheydet 

on ilmoitettu 94 % suuremmiksi vanhoissa metsissä kuin talousmetsissä (Helle 1986). 

Kolopesijöillä vastaavanlaiseksi eroksi on havaittu 48 %, joka suojelualueiden pinta-alalla 

painotettuna on ollut 24 % (Virkkala ym. 1994a, 1994b). Shannonin diversiteetti-indeksin osalta 

erot vanhojen metsien ja talousmetsien välillä on aiemmin (Helle 1986) havaittu selvästi 

suuremmiksi kuin tässä tutkimuksessa. Vertailuaineisto antaa viitteitä siitä, että parimäärien erot 

soidinpaikoilla suhteessa kontrollialueisiin olisivat pitkälti saman suuntaisia kuin vanhojen 

metsien/suojelualueiden ja talousmetsien välillä, mutta ero olisi todennäköisesti samaa 

suuruusluokkaa vain kolopesijöiden kohdalla.  

 

4.6. Tutkimuksen epävarmustekijät 

  

 Metson soidinpaikkoja koskeviin sijaintitiedot sisälsivät epävarmuustekijöitä, jotka liittyivät 

tausta-aineistona käytettyjen soidinpaikkatietojen luotettavuuteen. Metsähallituksen ja Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitoksen soidinpaikka-aineisto koostui vaihtelevan laatuisesta 

havaintoaineistosta, josta osa saattoi sisältää epävarmuutta soidinpaikkojen todellisesta sijainnista. 

Metsähallituksen soidinpaikkakartoitusten tuloksista ei ollut kaikkien soidinpaikkojen osalta 

saatavilla kattavia tietoja mm. kartoitusajankohdista ja havaintojen tarkasta laadusta. Osalla 

soidinpaikoista maastokartoituksissa oli saatu vahva viite soidinpaikan sijainnista mm. paikalla 

havaittujen kukkojen ja/tai koppeloiden määrän ja jälkien suuren määrän perusteella. Osassa tausta-

aineiston soidinpaikoista soidinpaikan sijainti perustui puolestaan pelkkiin lumijälkiin (mm. 

kukkojen siivenvedot, jotokset) ja jätöslöydöksiin. Näillä kohteilla ilmoitetun soidinpaikan sijainnin 

luotettavuus oli edellisiä alhaisempi. Pääosa valituista soidinpaikoista oli kuitenkin havaintojen 

laadun perusteella ollut suurella todennäköisyydellä todellisia, metson käyttämiä soidinpaikkoja ja 

tutkimukseen sisällytettiinkin ensisijaisesti luotettavimpia kohteita.  

 Tutkimuksen pesimälinnustoa koskevat tiedot kerättiin linjalaskennalla, johon jo menetelmänä 

itsessään liittyy epävarmuuksia ja puutteita. Ensinnäkään linjalaskentaa ei voida pitää kovin 

tehokkaana pesimälinnuston kartoitusmenetelmänä. Yhden käyntikerran linjalaskennan 

tehokkuudeksi on esitetty n. 70 % (Rajasärkkä & Virolainen 1994). Alun perin menetelmä onkin 

kehitetty yleisten ja runsaiden lintulajien pesimäkantojen vuosien välisen vaihtelun tutkimiseen, 
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eikä suinkaan lajien absoluuttisten parimäärien selvittämiseen (Koskimies & Väisänen 1991). 

Linjalaskennan suurimpana ongelmana ovat erot selvitysalueella esiintyvien lajien edustuksessa 

laskentatuloksissa. Menetelmällä kyetään havainnoimaan verrattain hyvin lauluaktiivisia, herkästi 

varoittelevia ja näkyviä lajeja. Sen sijaan harvalukuiset ja vaikeammin havaittavat lajit ovat 

laskentatuloksissa tyypillisesti aliedustettuina. Metsien pesimälinnuista aliedustettuihin lajeihin 

kuuluvat erityisesti pöllöt ja päiväpetolinnut. Näiden lisäksi myös useat vanhan metsän lajit 

kuuluvat harvalukuisiin tai hankalammin havaittaviin lajeihin, joiden esiintymistä ei 

linjalaskennalla kyetä kovinkaan luotettavasti arvioimaan.  

 Valitun seurantamenetelmän lisäksi tuloksiin aiheuttaa epävarmuutta seurannan toteuttaminen 

vain yhden käyntikerran laskentana. Linnustoseurannan koskevassa ohjeistuksessa (mm. Koskimies 

& Väisänen 1991) suositeltavaksi laskenta-ajankohdaksi Pohjois-Suomessa on esitetty 10. – 30.6. 

välinen ajanjakso. Ohjeistuksen mukaisella ajanjaksolla kyetään keskimääräisenä pesimäkautena 

havaitsemaan etenkin niitä lajeja, joiden pesimäkausi ajoittuu alkukesään, saapuvat melko myöhään 

tai joiden lauluaktiivisuus riippuu vähäisemmässä määrin pesinnän aloituksesta. Sen sijaan monet 

havumetsien lajit, kuten tikat ja tiaiset aloittavat pesintänsä jo huomattavasti aiemmin keväällä, eikä 

näillä lajiryhmillä aktiivisin laulukausi ulotu suosituksen mukaiselle laskenta-ajalle (Koskimies & 

Väisänen 1991, Solonen & Jokimäki 2011). Myös pohjansirkun kaltaisilla lajeilla, joiden laulukausi 

saattaa lyhimmillään kestää vain joitakin päiviä yksilöiden reviirille saapumisen jälkeen, 

havaittavuus yhden kerran laskennoissa voidaan olettaa olevan selvästi heikompi kuin usean 

käynnin menetelmällä toteutettuna. 

 Linjalaskennan toteutustapa koealoilla sisälsi tarkoituksetonta toistoa, jolloin osa laskentalinjan 

havainnoista ei ole täysin muusta havaintoaineistosta riippumatonta. Soidinpaikkaa vastaavalla 

etäisyysluokalla 0-300 m pääilmansuuntien mukaiset laskentalinjat risteävät kohtisuorassa toisiinsa 

nähden. Tämän johdosta on hyvin todennäköistä, että risteämiskohdassa ja sen läheisyydessä 

havaitaan osittain samoja lintuyksilöitä. Hyvin näkyvillä ja kauas kuuluvilla lajeilla havaintoja 

tehdään kummallakin linjalla samoista lintuyksilöistä kauempana koealan keskipisteestä kuin 

vaikeammin havaittavista lajeista. Etäisyysluokkakohtaisissa vertailuissa tämä ei vaikuta 

tutkimustuloksiin, mutta koko havaintoaineiston vertailuissa koeasetelma voi ainakin teoriassa 

johtaa etäisyysluokkakohtaisiin tuloksiin, jotka eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. 

Teoriassa etäisyysluokassa 0-300 m ainakin lajimääräkertymän voi olettaa olevan pienempi kuin 

muissa etäisyysluokissa, joissa laskentalinjat sijaitsevat selkeästi eri osissa koealaa.  Linjalaskennan 

osittaisen toiston vaikutusta laskentatuloksiin ei tässä tutkimuksessa selvitetty, koska tutkimuksen 

päämielenkiintona oli soitimien ja kontrollialojen välinen ero, ei niinkään etäisyysluokkien välisen 

vertailun oikeellisuus. Koska koeasetelman vaikutus on ollut sama sekä soidinalueiden että 
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kontrollialueiden koealoilla, osittaisen toiston luoma epävarmuus tuloksissa on arvioitu tulosten 

kannalta mielenkiinnottomaksi ja merkitykseltään olemattomaksi.  

 Yhteenvetona tutkimuksessa valitun linnustoseurantamenetelmän osalta voidaan todeta, että 

yksittäisten koealojen kohdalla laskentatulokset eivät kattavasti kuvaa yksittäisen koealan 

pesimälinnustoa. Tämä ei itsessään ole kuitenkaan ongelma, koska aineistoa tarkastellaan 

koeasetelman mukaisten käsittelyryhmien kautta. Käsittelyryhmien tasolla tehtyjen tarkastelujen 

tasolla ongelmana ja puutteellisuutena voidaan kuitenkin pitää etenkin harvalukuisten ja 

vaikeammin havaittavien lajien havaintojen pientä kokonaismäärää. Tutkimusongelman 

kysymyksenasettelun kannalta mielenkiintoisista lajeista huomattava osa kuuluukin juuri tähän 

ryhmään.  Tätä oletusta tukee myös lajikohtaiset mallinnustarkastelut, joissa tilastollisesti 

merkitseviä vasteita ei juurikaan havaittu, vaikka lajiryhmien tasolla vaikutus todettiinkin. 

Tutkimuksen otoskoko on todennäköisesti ollut liian pieni lajitason vasteiden havaitsemiseen. Sama 

otoskoon pienen koon ongelma koskee todennäköisesti myös ainakin osaa lajiryhmä-tason 

tarkasteluista. 

 Muihin epävarmuustekijöihin lukeutuvat havaintoaineiston lineaaristen mallinnusten 

käsittelytapojen puutteet. Lineaaristen mallinnusten kohdalla oikeaoppinen tulosten tarkastelu olisi 

vaatinut parhaiden mallien (ΔAICc < 2) keskiarvoistamista. Keskiarvoistamisessa yhden mallin 

valinnan sijaan muodostetaan ns. keskiarvoistettu malli, jossa otetaan huomioon kaikkien parhaiden 

mallien tarjoama informaation painotetuilla keskiarvoilla. Koska tässä tutkimuksessa eri vaikutusten 

estimaattien sijaan kiinnitettiin ennemminkin huomiota vaikutusten merkitsevyyksiin, ei 

keskiarvoistamisen puutteesta katsota koituneen suurta vahinkoa. Näin etenkin, kun hyvin pitkälti 

parhailla malleilla – ja jopa eri funktioilla – tuloksissa vaikutusten merkitsevyystasot olivat hyvin 

yhdenmukaisia.  

 Viimeisenä tutkimuksen puutteena tuodaan esille predict-funktiolla tuotettujen mallien 

ennustearvojen ns. todellisia pari- tai lajimääriä vastaavat arvot. Funktiolla saadaan luotua mallien 

ennustearvojen keskiarvot, mutta sillä ei suoraan saada ennustearvojen hajontalukuja. Näin ollen 

soitimien ja kontrollialojen ennustearvojen eroihin tulee suhtautua viitteellisenä, suuntaa-antavana 

tietona.  

 Ennustearvojen osalta merkittävimpänä havaintona voidaan kuitenkin pitää niiden 

samankaltaista käyttäytymistä sekä soidinalueiden että kontrollialueiden koealoilla. Melko 

säännönmukaisesti parimäärämuuttujilla havaittiin alhaisempia parimääriä linjakilometriä kohden 

soidinpaikkaa vastaavalla, 0-300 metrin etäisyysluokalla kuin koealan ulommilla etäisyysluokilla. 

Koska kontrollialueiden tulisi edustaa satunnaisotoksia, odotusarvona olisi melko samansuuruiset 

parimäärätiheydet kaikilla etäisyysluokilla. Vaikka koealojen määräämisessä välteltiin avosoita ja 
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vesistöjä pääilmansuuntien mukaisten laskentalinjojen luomiseksi ja koealojen 50 % 

metsäisyysehdon täyttämiseksi, ei niiden voi merkittävällä tavalla odottaa vaikuttavan koealojen 

metsälinnuston tiheyteen. Koska laskijoiden välillä ei parimäärien osalta havaittu systemaattista, 

ilmiötä selittävää eroa, on syyn päätelty olevan jossain linjalaskennan suorittamista koskevassa 

virheessä. Tästä ei kuitenkaan ole esittää järkevää selitystä, eikä esimerkiksi laskentatulosten 

kirjaamistapa laskentalomakkeille (0,5 km linjaa /lomake) selitä havaintojen epätasapainoista 

jakautumista kontrollialoilla. Vaikutus on kuitenkin tulkittu samankaltaiseksi kaikkien käsittelyjen 

suhteen, eikä sillä siten ole merkittävää, tutkimustulosten tulkinnan kannalta oleellista vaikutusta.  

 

4.7. Vertailu aiempiin tutkimuksiin 
 

Pakkalan ym. (2003) melko samankaltaisessa eteläsuomalaisessa tutkimuksessa tutkittiin soitimen 

vaikutusta ainoastaan metsälajien kokonaislajimäärään ja kolmeen yksittäiseen lajiin eri 

etäisyysluokilla.  Siinä missä soidinpaikkaa vastaavalla etäisyydellä soitimella ei tässä 

tutkimuksessa havaittu yhdenkään vastemuuttujan kohdalla vaikutusta, Pakkalan ym. tutkimuksessa 

metsälintulajien lajimäärä havaittiin merkitsevästi suuremmaksi ainoastaan 0-300 m 

etäisyysluokassa. Tulokset ovat siinä mielessä käänteisiä, että tämän tutkimuksen yhteydessä 

kokonaislajimäärän ja -parimäärän kohdalla vaikutuksia havaittiin ainoastaan ulommilla 

etäisyysluokilla (yli 300 m). Edelleen eteläsuomalaisessa tutkimuksessa myös soidinpaikkojen 

metsien rakenteen osalta tulokset poikkesivat tämän tutkimuksen tuloksista. Etelä-Suomessa 

soidinpaikkojen (0-300 m) alueella soitimen läsnäolo korreloi negatiivisesti nuorien metsiköiden (< 

20 vuotta) ja kivennäismaiden keski-ikäisten metsiköiden (20-70 vuotta) mediaanikoon ja 

positiivisesti turvemaiden keski-ikäisten sekä kaikkien vanhan metsän kuvioiden (yli 70 vuotta) 

mediaanikoon kanssa. Koko soidinaluetta vastaavalla mittakaavalla, 0-1000 m, turvemaiden keski-

ikäisten ja turvemaiden vanhojen metsiköiden mediaanikoko oli suurempi soitimilla kuin 

kontrollialueilla. Tässä tutkimuksessa yhdenkään metsäelinympäristöluokan suhteellisen osuuden 

kohdalla ei havaittu eroja soitimien ja kontrollien välillä. Ainoat erot havaittiin laikkujen 

lukumäärän, reunan määrän, reunan tiheyden ja LSI-arvon kohdalla. Erot koskivat lähes kaikissa 

etäisyystarkasteluissa turvemaiden metsiä, varttuneita metsiä sekä kaikkia puuston tilavuudeltaan 

yli 35 m3/ha metsiä. Turvemaiden osalta osa tutkimustulosten eroista voi selittyä koillismaalaisella 

metsämaisemalla, jossa turvemaiden metsiä esiintyy varsin runsaasti. Yksi syy tulosten 

erilaisuuteen voi piillä laajemmassa metsämaisemassa. Tutkimusalueen sijoittuminen 

koillismaalaiseen metsämaisemaan voi hyvinkin tarkoittaa yleisesti tiheää metsokantaa, nuorimpien 

metsäluokkien vähäisyyttä ja vanhojen metsien runsautta. Nämä seikat yhdistettynä voivat ainakin 
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teoriassa helposti johtaa tilanteeseen, jossa syy-yhteyttä soitimien sijoittumisen ja kyseisten 

metsäluokkien välillä ei havaita.  

 Metsälinnuston osalta tutkimustulosten välisille eroille ole esittää selkeitä syitä. On kuitenkin 

todennäköistä, että eteläsuomalaisessa metsämaisemassa karumpien metsien ja karumpien 

piensoiden määrä on pienempi kuin Pohjois-Suomessa, jolloin soidinpaikatkin saattavat sijaita 

keskimäärin ravinteikkaammilla alueilla. Tätä puoltaisi myös Brotonsin ym. (2003) havainto siitä, 

että Pohjois-Suomessa laajimmilla suojelualueilla karumpien elinympäristöjen määrä on 

suhteellisesti suurempi, jolla edelleen on vaikutusta myös pesimälinnustoon. Syötteen alueen 

suojelualueiden sijoittuessa pääasiassa vaaramaiseman lakialueille, edellinen pätisi myös 

tutkimusalueeseen. Etelä-Suomessa elinympäristöjen suurempi tuottavuus heijastuu positiivisesti 

lajimäärään, jolloin eteläsuomalaisilla soidinpaikoillakin metsälinnusto olisi lajimäärällisesti 

rikkaampaa kuin pohjoissuomalaisilla, kasvutyypeiltään keskimäärin niukkaravinteisemmilla 

soidinpaikoilla. Edellinen pätisi kuitenkin vain soidinpaikkoihin, eikä soidinpaikan ulkopuolisilla (> 

300 m) alueilla tutkimustulosten eroihin ole esittää uskottavia syitä.  

 Pakkalan ym. tutkimuksessa soidinpaikkojen (0-300 m) keskimääräinen lajimäärä oli 41,2 ja 

kontrollialoilla 34,6. Tässä tutkimuksessa lajimäärät olivat mm. käytetystä laskentamenetelmästä ja 

selvitysalueen sijainnista johtuen huomattavasti pienempiä, 11,7 ja 11,2 lajia. Suhteellisesti ero on 

kuitenkin kummassakin tutkimuksessa samaa suuruusluokkaa soitimien hyväksi. Etelä-Suomen 

tutkimuksessa ero oli +13 % ja tässä tutkimuksessa 10 %. 

 Lajikohtaisten tulosten vertaileminen on vain suuntaa-antavaa, johtuen menetelmien eroista ja 

eroista kerättyjen aineistojen laajuudessa. Etelä-Suomen tutkimuksen osalta ei ole tietoa muiden 

kuin kolmen, soidinpaikoilla merkitsevästi runsaampana tavattavan lajin, pikkusiepon, varpuspöllön 

ja pohjantikan osalta. Tämän tutkimuksen tulokset pohjantikan osalta saattavat hyvinkin viitata lajin 

runsauden positiiviseen korrelaatioon soitimien kanssa, mutta tutkimuksen yhteydessä kerätty 

aineisto o liian suppea tilastollisesti merkitsevän yhteyden osoittamiseksi. Varpuspöllön kohdalla 

samankaltaisen yhteyden olemassaolo on hyvinkin mahdollista, mutta sen toteaminen Pohjois-

Suomessa on varsin hankalaa pesimäkannan harvalukuisuuden ja lajin vaikean havaittavuuden 

vuoksi. Pikkusiepon levinneisyysalue ei puolestaan varsinaisesti kata Koillismaan alueita, vaikka 

lajia hyvin harvinaisena alueella toisinaan tavataankin.   

 Suterin ym. (2002) Sveitsissä tehdyissä tutkimuksissa metson talvi- ja kevätajan 

esiintymispaikkojen pesimälinnustossa ei havaittu eroja kokonaislaji- tai kokonaisparimäärien 

suhteen. Sen sijaan merkitsevä ero havaittiin ns. vuoristolajien ja lähes samoista lajeista koostuvien 

uhanalaisiksi luokiteltujen lajien ryhmän kohdalla. Tutkimuksen vuoristolajit vastaavat Suomessa 

pitkälti vanhaan metsään kytköksissä olevia lajeja. Lajitasolla ainoastaan viitteellistä tietoa lajien 
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esiintymisen painottumisesta metson esiintymisalueille saatiin ainakin pohjantikan, varpuspöllön ja 

lehtokurpan (Scolopax rusticola) kohdalla. Metson esiintymisalueiden todettiin tutkimuksessa 

puolestaan eroavan muusta metsämaisemasta latvuskerroksen erirakenteisuuden (kerroksellisuus) ja 

metsiköiden avoimuuden puolesta. Metsiköiden avoimuus johtui keskimääräisestä runkotiheydestä 

ja toisaalta melko avoimesta latvuskerroksesta. Jälkimmäinen viittaa metsän peittävyyden 

vaihteluun ja ainakin soidinalueilla melko tyypilliseksi havaittuun pienaukkoisuuteen. 

Suterin ym. tulokset ovat samansuuntaisia kuin Pakkalan ym. (2003) tutkimuksessa ja metson 

vuodenkierron aikaisen liikkumisen huomioiden tulosten voi katsoa jossain määrin edustavan 

soidinalueiden pesimälinnustoa. Tulokset ovat samansuuntaisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa, 

vaikka tässä tutkimuksessa ei metsikkötason tarkempia rakennepiirteitä tutkittukaan. 

Latvuskerroksen aukkoisuus saattaa tosin korreloida positiivisesti kuvioiden reunan määrän ja 

tiheyden kanssa, joka olisi linjassa tässä tutkimuksessa esitettyjen metsikkötason pienipiirteisyyttä 

koskevien tulosten kanssa. 

 Laiolo ym. (2011) tutkivat puolestaan Espanjan vuoristoalueella metson ja pesimälinnuston 

monimuotoisuutta (Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksi). Tutkimuksessa selvitettiin mm. 

metsälinnustoa metson esiintymisalueilla ja toisaalta metson soidinpaikkojen alueella. 

Pesimälajiston monimuotoisuus ei eronnut metson esiintymispaikkojen ja muun metsäalueen 

suhteen, mutta merkitsevä ero havaittiin soidinpaikkojen kohdalla. Merkitsevän eron selittäviä 

tekijöitä olivat tutkimuksen mukaan soitimien sijoittuminen alueiden vanhimpiin ja 

vähähäiriöisimpiin metsän osiin. Pesimälinnuston monimuotoisuuden osalta tämän tutkimuksen 

tulokset ovat täysin linjassa Laiolon ym. havaintojen kanssa. Soidinpaikan rakennepiirteiden osalta 

tulokset eivät sen sijaan täysin tue espanjalaistutkimuksen havaintoja. Erot voivat selittyä 

pesimäkannan tiheyseroilla. Siinä missä espanjalainen metsopopulaatio on pieni, harva, osittain 

heikosti kytkeytynyt ja aidosti uhanalainen, on Pohjois-Suomessa metsokanta edelleen melko tiheä 

ja lajia tavataan lähes kaikkialla laajemmilla metsäalueilla. Espanjassa harvat soidinpaikat 

sijaitsevat todennäköisemmin lajin suosimilla vanhan metsän alueilla, kun taas Suomessa 

soidinpaikkojen esiintymistä rajoittaa myös muun soidinpaikkaverkoston olemassaolo. Suomessa 

soitimia todennäköisemmin esiintyykin myös laadullisesti heikommissa metsäympäristöissä.   

 

4.8. Metso korvikemittarilajina – ominaisuudet ja soveltuvuus 
 

 Tutkimuksen kolmantena kysymyksenä oli metson soveltuvuuden arviointi korvikemittarilajiksi 

sekä korvikemittarilajin alakäsitteen tarkentaminen. Metso täyttää hyvin kirjallisuudessa 

sateenvarjolajille asetettuja vaatimuksia. Lajin elinkierron piirteet ja elinympäristövaatimukset 
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tunnetaan monia muita lajeja paremmin, laji on paikkauskollinen ja sen soidinalueillakin on 

taipumusta säilyä samoilla sijoilla. Edellisten ominaisuuksien lisäksi metsoa on luonnehdittu 

metsäluonnon lippulaivalajiksi ja se on yksi arvostetuimmista riistalajeista (mm. Lindén 2002, 

Lindén 2006). Keskusteluissa ja puheenvuoroissa, joissa puhutaan samanaikaisesti lajien 

hyvinvoinnista ja metsänhoidosta, törmätään usein vahvoihin vastakkaisiin näkemyksiin. Metso on 

tässä kohtaa poikkeus, koska metsänomistajien ja metsästäjien on todettu useimmiten olevan 

kiinnostuneita ottamaan lajin hyvinvointi huomioon. Tällöin keskustelu lajin huomioimisesta 

metsätaloudessa ei kehity vastakkainasetteluksi - toisin kuin esimerkiksi liito-oravan kohdalla (mm. 

Leinonen & Ermala 1995, Heiskanen 2008, Lautala 2016).  

 Metsoyksilöiden laajan vuodenkierron aikaisen liikkumisalueen puolesta lajin elinpiiri kattaa 

varsin hyvin muun metsälinnuston elinalueita. Yhdessäkään tutkimuksessa ei kuitenkaan ole 

tarkemmin, lajien ekologiaan perustuen pohdittu, mitä metson kautta tulisi metson itsensä mukana 

suojeltua. Poikkeuksena on Suterin, ym. (2002) tutkimus, jossa metson vuotuisen elinpiirin on 

todettu olevan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta laajempi kuin yhdenkään metsälintulajin 

elinpiiri. Suomessa, jossa metsokanta on useisiin muihin Euroopan maihin verrattuna huomattavan 

runsas ja tiheä, lajin vuodenkierron aikaiset elinalueet eivät kuitenkaan ole toimiva lähtökohta 

maankäytön, hoitotoimien tai muun suojelullisen toiminnan suunnittelussa. Poikkeuksena tästä 

toimivat Etelä-Suomen metsämaisemaltaan pirstoutuneet alueet (Sirkiä ym. 2012). Koska 

tutkimuksissa metsälinnuston monimuotoisuus ja runsaus on yhdistetty vahvemmin 

soidinpaikkoihin ja -alueisiin kuin yleisemmin lajin elinalueisiin, olisi luonteva suunnittelun taso 

soidinalueet ja soidinalueiden verkosto. Tätä ovat ehdottaneet myös Sirkiä ym. (2011). 

 Jotta sateenvarjolajin käyttö olisi kustannustehokasta, tulisi sen esiintymisen selvittäminen olla 

selvästi vaivattomampaa kuin laajemmat metsäluonnon monimuotoisuuden tai metsälinnuston 

kartoitukset. Tästä näkökulmasta soidinalueita ei voi pitää parhaina mahdollisina 

monimuotoisuuden indikoijana. Soidinalueiden ja -paikkojen kartoittaminen on mahdollista vain 

kohtuullisen lyhyen aikaa keväällä ja ilman lumipeitettä niiden määrittäminen hankaloituu. Lisäksi, 

etenkin harvan   metsokannan alueilla soidinpaikkojen määrittämistä vaikeuttaa kukkojen 

liikkuminen ja jälkihavaintojen vähäisyys. Vähäisemmästä määrästä jälkiä pitäisi tehdä päätelmiä 

soidinpaikan sijainnista. Eteläisessä Suomessa soidinpaikkakartoituksia vaikeuttaa puolestaan 

monesti lumettomat olosuhteet soidinaikana. Tällöin kartoitukset tulisi kohdentaa aamuyöhön ja 

varhaisaamuihin, kukkojen vetäytyessä päivisin päiväreviireilleen. Metsäalueiden ja 

soidinpaikkaverkostoon perustuvat paikkatietotarkastelut voivat kuitenkin merkittävästi auttaa 

kartoitusten kohdentamisessa (Sirkiä ym. 2012). Tästä huolimatta metson soidinpaikkoja ei voi 

pitää erityisen näkyvinä tai helposti kartoitettavina kohteina. Suomessa mitä todennäköisimmin 
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valtaosa olemassa olevista soidinpaikkahavainnoista on peräisin metsästäjiltä ja maanomistajilta. 

Tämä helpottaa soidinpaikkojen ja soidinalueiden huomioimisen suunnittelua oleellisesti, mutta 

alueilla, joilla soidinpaikkatiedot ovat puutteellisia, keväiset soidinpaikkainventoinnit voivat 

osoittautua varsin työläiksi. 

 Onko metso sitten soidinalueiden mittakaavassa tarkasteltuna sateenvarjolaji vai indikaattorilaji? 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on ilmeistä, että soitimen läsnäolon voi olettaa indikoivan 

laajempaa metsälinnuston monimuotoisuutta. Kuitenkin ristiriita Pakkalan ym. (2003) 

tutkimustulosten kanssa viittaisi siihen, että soidinalueen eri osien (soidinkeskus vs. päiväreviirit) 

indikaatioarvo saattaa vaihdella maantieteellisesti. Joka tapauksessa kumpikin tutkimus puoltaa 

lajin indikaattorilajin asemaa. 

 Sateenvarjolajiksi määritellään mm. Caron (2003) mukaisesti laji, jonka vaatimukset 

elinympäristöjen rakennepiirteiden ja muiden lajin tarvitsemien resurssien suhteen kattaa muiden, 

lajin elinalueella esiintyvien lajien vastaavat tarpeet. Soidinalueillaan metso suosii pienipiirteisesti 

vaihtelevaa metsää, joka todennäköisesti vaikuttaa muuhun metsälinnuston runsauteen positiivisesti. 

Lisäksi laji on havaittu suosivan vanhaa metsää päiväreviireillään, vaikka metsän peittävyyden on 

havaittu ainakin osassa tutkimuksia olevan määräävämpää soitimien sijoittumiselle. Nykytiedon 

valossa laji menestyy myös talousmetsissä, kunhan vain metsien määrä ja peittävyys on riittävän 

korkea. Tässä valossa metson elin- tai soidinalueet tuskin takaavat kaikilla alueilla kolopesijöiden 

tai vanhan metsän lajien kaltaisten spesialistien elinympäristöjen rakennepiirteiden ja resurssien 

riittävyyttä. Tästä johtuen myös lajin indikaatioarvokin mitä todennäköisimmin vaihtelee alueittain, 

olemassa olevan metsäverkoston tilan ja ikärakenteen mukaan.  

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 Tämän tutkimuksen mukaan tutkimusalueen metson soidinalueilla linnusto on runsaampaa ja 

monimuotoisempaa kuin muilla ympäröivillä metsäalueilla. Metsälinnuston runsauden yhteys 

soidinalueisiin oli selvempää parimäärillä kuin lajimäärillä mitattuna. Useiden lajimäärämuuttujien 

kohdalla havaintoaineisto oli todennäköisesti liian suppea mahdollisten erojen havaitsemiseksi. 

Merkillepantavaa oli, että havaitut runsauksien ja lajimäärien erot koskivat ainoastaan 

päiväreviirien alueita, mikä poikkeaa aiemmista tutkimustuloksista. Tästä huolimatta tutkimuksen 

havainnot tukevat aiempia havaintoja metson korvikemittarilajin ominaisuuksista. Tulokset 

viittaavat siihen, että metson soidinalueiden huomioimisella voitaisiin hillitä metsälinnustoon 

kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.  
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 Monimuotoisuuden säilyttämisen ja suojelun näkökulmasta tutkimuksen tulokset ovat 

kannustavia, koska soidinten positiivinen yhteys havaittiin useilla taantuneilla 

metsälintulajiryhmällä. Voimakkaimmin taantuneisiin metsälajeihin lukeutuu useita 

levinneisyydeltään pohjoisia, havumetsien lajeja, joista moni kuuluu paikkalintuihin, kolopesijöihin 

ja/tai vanhan metsän lajeihin. Näissä linturyhmissä metsien lisääntyvän talouskäytön vaikutukset 

heijastuvat muita lajiryhmiä voimakkaammin (mm. Tiainen ym. 2016, Korhonen ym. 2016). Myös 

ilmastonmuutoksen vaikutusten on ennustettu metsälajien osalta kohdistuvan näiden lajiryhmien 

levinneisyydeltään pohjoisiin lajeihin (mm. Virkkala & Rajasärkkä 2011a, Virkkala & Rajasärkkä 

2011b, Santangeli & Lehikoinen 2017).  

 Tulokset osoittavat soidinalueiden ja metsälinnuston monimuotoisuuden välisen yhteyden, 

vaikkakaan tuloksista ei kaikilta osin käy ilmi erojen todellinen suuruus soidinalueiden ja muun 

metsämaiseman välillä. Kun ennustearvojen avulla tutkimuksen tuloksia verrataan aiempien 

tutkimusten linnuston tiheyserojen vertailuihin vanhojen metsien ja talousmetsien välillä, voidaan 

havaita soidinalueiden ja kontrollialueiden välisen eron olevan pienempi kuin edellisillä. 

Suojelullisesta näkökulmasta soidinalueiden ja kontrollialojen eroja voidaan kuitenkin pitää 

metsälinnuston kannalta merkityksellisinä.  

 Tulosten laajempaan yleistettävyyteen liittyy epävarmuuksia, jotka johtuvat lähinnä laajemmassa 

mittakaavassa vanhojen metsien keskimääräistä suuremmasta osuudesta tutkimusalueella. Tästä 

saattaa viitteenä olla mm. useiden metsän yleislajien melko vähäiset runsauserot soidinalueiden ja 

kontrollialueiden välillä. Laajemmin tarkasteltuna tämän ja aiempien tutkimustulosten valossa 

soidinpaikkojen merkitys koko metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun työkaluna on epävarmaa, 

koska soidinalueiden laajempialaisen lajistollisen tai rakenteelliseen monimuotoisuuteen välillä ei 

ole – riistan runsautta lukuun ottamatta (Pakkala ym. 2003) - todettu yhteyttä. Vaikka metson 

esiintymisen on aiemmin havaittu olevan kytköksissä metsälinnuston ja riistalajien runsauteen ja 

metsäisten elinympäristöjen pienipiirteiseen vaihteluun, on viimeisimmissä laajemmissa 

tutkimuksissa lajia luonnehdittu pikemminkin laajojen metsäalueiden, kuin esimerkiksi iäkkäiden 

metsien lajiksi. Tästä johtuen metson soidinalueiden ja metsälinnuston monimuotoisuuden välisellä 

yhteydellä, ei ainakaan lintulajien kautta yksinään, voi olettaa olevan eri eliöryhmien 

monimuotoisuuden kattavaa vaikutusta. Metsälajiston monimuotoisuuden kohdalla tavoiteltavaa 

olisi suojella erityisesti lahopuuhun ja iäkkäisiin puihin liittyvää lajistoa, joka kattaa huomattavan 

osan kaikista uhanalaisista metsälajeista Suomessa. Metson kohdalla yhteyttä näihin 

rakennepiirteisiin ei ole havaittu, toisin kuin kahdella muulla, boreaalisen metsäluonnon 

sateenvarjolajiksi esitetyllä lajilla, valkoselkätikalla ja liito-oravalla (Martikainen ym. 1998, Hurme 

ym. 2008).  
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 Tulosten tulkinnassa tulee korostaa, ettei metson soidinpaikan elinvoimaisuutta ja säilyvyyttä 

edistävä toimenpide automaattisesti tuota hyötyä muulle metsälinnustolle, vaikka yhteys 

soidinalueiden ja metsälinnuston monimuotoisuuden välillä olisikin havaittu. Soidinalueiden 

huomioimisen vaikutus metsälinnuston laajempaan monimuotoisuuteen on täysin riippuvainen 

valittavista toimista ja mittakaavasta, joilla soidinpaikat/soidinalueet metsien käytännön hoito 

toteutettaisiin. Muun metsälinnuston osalta toimien vaikuttavuus riippuu yksittäisten lajien 

elinympäristövaatimuksista ja elinkierron piirteistä laajemminkin. Esimerkiksi pelkän vanhan 

metsän lajien ryhmän sisällä lajikohtaiset elinympäristövaatimukset vaihtelevat suuresti ja eri 

metsien rakennepiirteiden on havaittu olevan merkityksellisiä eri lajeille (mm. Brotons ym. 2003). 

Osa vanhan metsän lajeista on riippuvaisia lahopuun määrästä, kun taas toisilla lajeilla vanhan 

metsän laikkujen koko, sekametsäisyys tai elinympäristöjen vaihtelevuus vaikuttavat 

voimakkaammin lajikohtaisiin tiheyksiin (mm. Brotons ym. 2003, Jokimäki & Solonen 2011).  

 Myös yhtenäisten metsäalueiden tai vanhojen metsien alueiden koolla on suuri merkitys 

linnuston rakenteeseen ja metsälintulajisto vaihtelee myös maantieteellisestä sijainnista ja 

etäisyydestä Venäjän laajempiin metsäalueisiin riippuen (Brotons ym. 2003, Virkkala & Rajasärkkä 

2000). Lisäksi suojelullisten toimien hyödyn saavuttamiseksi olisi erityisen tärkeää tunnistaa 

toimien vaikutus kohdelintulajien paikallispopulaatioiden elinkykyisyyteen. Yksittäinen laji voi 

esiintyä tai pesiäkin tietyllä alueella, mutta se ei tee osapopulaatiosta vielä elinkykyistä. 

Elinkykyisyyden arvioimiseksi tulisi olla jonkintasoista tietoa myös mm. populaation 

lisääntymismenestyksestä, kuolleisuudesta ja populaatioiden lähde-nielu -dynamiikasta.  

 Metson soidinpaikkoja on jo aiemmin pyritty huomioimaan metsänhoidon suunnittelussa, 

pontimen ollessa ennemminkin riista- ja metsätaloudellisten näkökulmien yhteensovittamisessa 

kuin laajemman monimuotoisuuden säilyttämisessä (mm. Lindén & Helle 2014). Soidinalueita 

koskevat metsänhoidon ohjeistuksia on kuitenkin päivitetty tutkimustiedon karttuessa ja nykyisin ne 

ottavat kantaa niin metsien kokonaismäärään, latvuspeittävyyteen, metsän ikärakenteeseen kuin 

niihin metsän kenttä- ja latvuskerroksen rakennepiirteisiin ja puulajisuhteisiinkiin, jotka lajin 

soidinpaikoilla on tunnistettu tärkeiksi (mm. Lindén & Helle 2014). Osalla metsien lintulajeista 

alueidenkäyttö on kuitenkin laajaa ja metsäelinympäristöjen kytkeytyneisyydestä tai tietyistä 

rakennepiirteistä riippuvaista. Tällöin liian pienessä mittakaavassa toteutettu tai metsäverkoston 

kytkeytyneisyyden huomioimatta jättävä metson elinympäristövaatimusten pohjalta toteutettu 

metsäsuunnittelu ei välttämättä hyödytä kuin osaa muusta metsälajistosta. Laajan mittakaavan, koko 

metsäverkostoa koskevan suunnittelun tarvetta korostaa myös itse metsoa, sen soidinpaikkoja ja 

lajin säilyvyyttä koskeva tutkimustieto (mm. Sirkiä ym. 2011, Lõhmus ym. 2017).  
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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) ja useat sateenvarjolaji-käsitteen 

käytettävyyttä tarkastelevat tutkimukset puoltavatkin yhden lajin sijaan usean lajin käyttöä 

suojelutoimien kohdentamisen suunnittelussa (Fleishman ym. 2001, Maes & Dyck 2005, Caro 

2010).  

 Paikallisessa mittakaavassa metso voisi soidinalueiden osalta toimia yhtenä metsäluonnon 

monimuotoisuuden korvikemittarilajina, mutta tutkimustieto puoltaa sen hyödyntämistä myös 

laajan mittakaavan metsäelinympäristöjä koskevassa suunnittelussa. Tutkimuksissa metsien 

kytkeytyneisyyden ja pirstaloitumisasteen on havaittu voimakkaasti vaikuttavan metson 

esiintymiseen ja runsauteen ja lajin dispersaalia rajoittaa useimpia muita metsälajeja vahvemmin 

muu maankäyttö. Lisäksi laji on tiukasti metsiin sitoutunut laji, joka on herkkä ihmistoiminnan 

aiheuttamalle häiriölle ja lajia tavataankin pääasiassa vain laajemmilla metsäalueilla. Metso 

saattaisikin olla toimiva työkalu metsäelinympäristöverkoston kytkeytyneisyyden säilyttämisen 

suunnittelussa (Sirkiä ym. 2012). Etenkin maankäytöltään pirstaleisemmalla, Etelä-Suomen 

kaltaisella, alueella metson avulla voitaisiin luoda pohja muu metsäluonto huomioivalle 

metsäverkostolle, jolloin laji voisi olla yksi, sosiaalisestikin hyväksytty, metsäverkoston 

kytkeytyneisyyttä ylläpitävä laji.  

 Suomessa metsäelinympäristöjen suojelutason on todettu olevan puutteellinen ja suojelun 

haasteita tulee tulevaisuudessa monimutkaistamaan ilmastonmuutoksen kasvava vaikutus. 

Ilmastomallinnusten ja metsissä jo havaittujen muutosten perusteella metsäelinympäristöjen on 

ennustettu muuttuvan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Boreaalisen metsäluonnon 

monimuotoisuuden ylläpitäminen on ongelma, jonka ratkaiseminen yhden lajin esiintymisalueisiin 

perustuvien rajauksien tai lajin ekologiaan pohjautuvien toimenpiteiden kautta on varsin 

epätodennäköistä.  Monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden tunnistuskeinoina erilaiset 

kaukokartoitus- ja laserkeilausmenetelmiin, mallintamiseen ja algoritmeihin pohjautuvat 

menetelmät ovatkin lupaavampia (mm. Lehtomäki ym. 2009, Mairota ym. 2015, Verhagen ym. 

2017), ja niitä pyritäänkin aktiivisesti kehittämään mm. laajemman luonnon monimuotoisuuden 

tilan seurannan tarpeisiin (mm. Vihervaara ym. 2017).  Kun kuitenkin huomioidaan  

 

1) suojelutoimien kohdentamisen teorian ja toteutuneiden suojelualueiden rajausten 

väliset tai  
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2) lainsäädännön kautta toteutettavan luonnonsuojelun ja lukuisten yhteiskunnan 

määrittelemien monimuotoisuuden ylläpitämistä ja suojelua koskevien 

tavoitteiden väliset 

ristiriidat (mm. Auvinen ym. 2007, Similä ym. 2010), voidaan kaikkien metsien monimuotoisuuden 

käytännön suojelua edistävien toimenpiteiden todeta olevan arvokkaita. Näkökulmaa korostavat 

myös metsien käytön tulevaisuusskenaariot (Korhonen ym. 2016) ja ennustettu ilmastonmuutoksen 

voimistuva vaikutus. Tätä taustaa vasten metson soidinpaikkojen käytännön huomioimista 

metsätaloudessa ja muussa maankäytössä tulisi edistää ja edelleen kehittää metsäluonnon 

monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. 
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7. LIITTEET 

 

Liite 1  

Lajimäärämuuttujat 

Koko aineisto (0-1000 m) 
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Liite 2  

Parimäärämuuttujat 

Koko aineisto (0-950 m) 
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Liite 3 

Diversiteetti-indeksit 

Kaikki etäisyysluokat ja koko aineisto (0-950 m) 

 

H´= Shannonin diversiteetti-indeksi 

D = Simpsonin diversiteetti-indeksi 

 

 

 

 

 


