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1 JOHDANTO 
 

Tämä pro gradu -tutkielma on Metsähallituksen tilaama tutkimus, joka on jatkoa aiemmin 

Linda Uusihakalan julkaisemaan pro gradu -tutkielmaan (Uusihakala 2021). Yhdessä 

tutkielmat muodostavat kokonaisuuden, jossa selvitetään Nuuksiossa esiintyvien 

metsojen pesimämenestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Nuuksion metsokanta on taantunut 

viime vuosina merkittävästi, eikä syitä ilmiön taustalla täysin tunneta. Tämä tutkielma 

täydentää Uusihakalan (2021) jo tekemää työtä keskittyen Nuuksion järviylängöllä 

esiintyvien metsojen soitimiin. Kahdessa pro gradu -työssä käytettävät aineiston 

keruumenetelmät koepesien, hajupostien ja riistakameroiden avulla noudattivat 

pääpiirteissään samoja periaatteita, koska kerätty aineisto rakennettiin yhdenmukaiseksi.  

 

Aineisto kerättiin eri puolille Nuuksion kansallispuistoon ja sen ympärille levittäytyvälle 

Nuuksion järviylängölle sijoitetuilta koealoilta vuosien 2020 ja 2021 aikana. Koealoja oli 

molempina vuosina lukumäärällisesti saman verran, mutta koealojen sijoittelun kriteerit 

vaihtelivat eri vuosina. Aineiston keruu toteutettiin kevätaikaan huhti-toukokuussa. 

Vuoden 2020 aineiston keräämisestä vastasi Linda Uusihakala, ja 2021 aineiston kokosi 

puolestaan Aleksi Nurmi. Aineiston keruussa avustivat molempina vuosina myös töiden 

ohjaajat Sari Holopainen ja Veli-Matti Väänänen. 

 

Nuuksion kansallispuisto on yksi Etelä-Suomen merkittävimpiä suojelualueita ja 

samanaikaisesti yksi suosituimmista luontokohteista Suomessa. Pääkaupunkiseudulla 

sijaitsevassa Nuuksiossa ihmisvaikutus on runsasta sekä kansallispuiston sisällä että sen 

välittömässä läheisyydessä Helsingin, Espoon ja Vantaan ulkoilualueilla. 

Kansallispuistoalueelle tehtyjen vierailujen määrä onkin kasvanut merkittävästi viime 

vuosien aikana (Pummila 2019). Kasvua kuvaa vierailumäärien tuplaantuminen 

kymmenessä vuodessa, kävijämäärien ollessa vuonna 2020 runsaat 367 000 

(Metsähallitus 2020). Kansallispuiston kasvava kävijäpaine yhdessä puiston ympärillä 

lisääntyvän rakentamisen kanssa asettaa arkojen metsäkanalintujen suojelulle haastavat 

puitteet. 
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1.1 Metsolle suotuisan elinympäristön piirteitä 

 

Metso (Tetrao urogallus) on Suomen suurin metsäkanalintu, joka on sopeutunut 

boreaalisen havumetsävyöhykkeen elinolosuhteisiin. Sen levinneisyys kattaa 

Fennoskandian ja Siperian keskiosien väliin rajoittuvan alueen. Lisäksi pienempiä 

hajaantuneita metsopopulaatioita tavataan myös laajasti eri puolilla Eurooppaa. Metso on 

paikkalintu ja se viihtyy yleensä samoilla alueilla vuodesta toiseen; yksittäiset linnut 

liikkuvat vain muutamia kilometrejä vuosittain talvi- ja kesäreviirien välillä (Hjeljord ym. 

2000, Storch ja Segelbacher 2000). Myös useimmat soidinkeskukset ovat pysyviä ja 

voivat olla aktiivisia useita vuosia peräkkäin (Helle ym. 1994).  

 

Metso viihtyy elinympäristössä, jossa sille on riittävästi ravintoa tarjolla ympäri vuoden. 

Talvella metso käyttää pääasiassa ravintonaan männyn neulasia. Metsot ruokailevat 

talvisin niin kutsutuissa ”hakomismännyissä”, joiden tunnusomaisia piirteitä ovat 

harsuuntuneet latvustot ja lintujen uloste maassa puun rungon vieressä (Helle ym. 1994). 

Lumettomana aikana metsojen ruokavalioon kuuluvat pääasiassa marjat sekä muut puu-, 

pensas- ja kenttäkerroksen tarjoamat ravinnonlähteet (Borchtchevski 2009), kuten 

mustikan (Vaccinium myrtillus) marjat ja haavanlehdet (Populus tremula).  

 

Metsolla on korkeat elinympäristövaatimukset ja laji on herkkä ihmisen toiminnasta 

aiheutuvalle häirinnälle. Helle ym. (1994) mukaan metso vaatii elinympäristökseen 

alueen, jossa esiintyy tarpeeksi luonnontilaiselle metsälle tyypillisiä piirteitä. 

Havupuuvaltaiset ja rakenteellista vaihtelevuutta sisältävät metsäalueet ovat metsolle 

suotuisimpia elinympäristöjä. Lisäksi kohtalainen puuston latvuspeittävyys ja 

monipuolinen aluskasvillisuus ovat metson menestymisen kannalta tärkeitä. Metso 

hyötyy etenkin runsaasta kenttäkerroksesta ja mustikkavaltaisuudesta (Storch 1997a). 

Runsaat varvustot tarjoavat linnuille suojaa ja ravintoa etenkin poikueaikana (Storch 

1994, Lakka ja Kouki 2009).  

 

Erään arvion mukaan elinvoimainen noin 500 yksilön metsopopulaatio vaatii vähintään 

250 km2 laajuisen metsäalueen (Grimm ja Storch 2000), jossa esiintyy laadukkaita 

viheryhteyksiä metsälaikkujen välillä (Mikoláš ym. 2017). Metsopopulaation vaatiman 

elinympäristön koko voi kuitenkin vaihdella alueellisesti paikasta riippuen. Metsoa 
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voidaan pitää vaativien elinympäristökriteeriensä ansiosta hyvänä kandidaattina 

indikaattorilajiksi boreaalisissa metsissä, koska metson suojelu hyödyttää myös monia 

muita samankaltaisissa elinympäristöissä viihtyviä ja vaarantuneita metsälajeja, kuten 

pohjantikkaa (Picoides tridactylus), varpuspöllöä (Glaucidium passerinum) ja 

pikkusieppoa (Ficedula parva) (Pakkala ym. 2003). 

 

Kohtalaisia metsoelinympäristöjä on havaittu myös talousmetsissä (Lamberg ym. 2003, 

Valkeajärvi ym. 2007), vaikka metsoa on pidetty erityisesti vanhan metsän lajina. 

Talousmetsät voivat soveltua metsoelinympäristöksi, jos ne sisältävät riittävästi metson 

suosiman elinympäristön rakennepiirteitä (Storch 1997a). Muun muassa Valkeajärvi ym. 

(2007) löysivät Keski-Suomesta uusia metson soidinalueita, jotka sijaitsivat alle 40-

vuotiaissa, metsätalouskäytössä olevissa kasvatusmetsiköissä. Kyseiset soidinalueet 

sijoittuivat kuitenkin varttuneemman metsän läheisyyteen siten, että tutkimussoitimella 

raportoitiin esiintyvän metsolle sopivaa metsää vähintään 38 %. Myös Lamberg ym. 

(2003) mukaan nuoret kasvatusmetsät soveltuivat metson soitimiksi Keski-Suomessa: 

selvityksen soidinmaastoista 31 % sijaitsi alle 50-vuotisissa metsissä. Metsätalouden ja 

rakentamisesta johtuvan korjuutyön suunnittelu, joka ottaa huomioon metsonäkökulman, 

on avainasemassa paikallisten metsopopulaatioiden menestymisessä. 

 

Viheryhteydet eli kasvipeitteelliset ekologiset käytävät vaikuttavat merkittävästi metson 

populaatiodynamiikkaan ja sitä kautta paikallispopulaatioiden menestymiseen. 

Paikkauskolliselle metsolle sopeutuminen metsien rakenteessa tapahtuviin muutoksiin on 

vaikeaa (Hjeljord ym. 2000, Storch ja Segelbacher 2000). Koirasmetsot ovat naaraita 

filopatrisempia eli paikkauskollisempia. Naaraiden on arveltukin olevan merkittävässä 

roolissa geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäjinä (Storch ja Segelbacher 2000, 

Segelbacher ym. 2008), koska koppelot ovat taipuvaisempia liikkumaan paritteluaikana 

viherkäytäviä pitkin eri soidinalueiden välillä. Esimerkiksi Moss ym. (2006) havaitsivat 

radiotelemetriatutkimuksessa koppeloiden levittäytyvän synnyinsijoiltaan jopa 30 

kilometrin (mediaani 11 kilometriä) päähän lisääntymispaikoille. Tieto on arvokasta 

metson suojelun ja metsien hoidon toimenpiteiden yhteensovittamisessa. 
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1.2 Syitä metsokannan taantumisen taustalla 

 

Metso on tärkeä ja arvostettu riistalintu Suomessa ja sen kannankehitystä seurataan 

vuosittain tarkasti riistakolmiolaskennoilla (Riistakolmiot 2016). Metsästäjien 

havaintoihin perustuva riistakolmiolaskenta on mahdollistanut sen, että metsokannan tila 

ja kehitys tunnetaan Suomessa hyvin. Vuosina 1960‒1990 metsokanta taantui 

dramaattisesti, minkä jälkeen kannan väheneminen on hidastunut (Sirkiä ym. 2012). 

Nykyään metsokannan koko on Suomessa noin 540 000 yksilöä (Tiainen ym. 2016), josta 

vuosien 2010‒2020 metsästyssaalis oli keskimäärin 35 500 yksilöä (Luken 

tilastotietokanta 2021). Metsokannan tilassa on Suomessa kuitenkin alueellisia eroja; 

Etelä-Suomessa, jossa väestötiheys on suurin ja maankäyttö on intensiivisintä, metso on 

taantunut voimakkaimmin. Esimerkiksi Lounais-Suomen metsokannasta on jäljellä enää 

vain 20‒30 % (Pakkala ym. 2003).  

 

Metso luokiteltiin globaalisti silmälläpidettäväksi (NT, Near Threatened) lajiksi vuoteen 

2015 saakka, minkä jälkeen arvio on muuttunut. Nykyisin metso luokitellaan 

elinvoimaiseksi lajiksi (LC, Least Concern) (Tiainen ym. 2016). Globaalin 

uhanalaisuusluokituksen uudelleenmäärittelystä huolimatta, viime vuosikymmeninä 

tapahtuneet voimakkaat metson elinympäristön muutokset ovat johtaneet metsokannan 

paikallisiin taantumiin sekä Suomessa että muualla metson levinneisyysalueella (Moss 

ym. 2000, Moss ym. 2001, Ludwig ym. 2008, Sirkiä ym. 2010). Suomessa metson 

menestymiseen on vaikuttanut metsätalous, joka on pirstonut metsiä ja muokannut niiden 

rakennetta sekä puuston ikäjakaumaa (Helle ym. 1994). Myös useat muut maankäytön 

muutokset, kuten teiden ja taajamien rakentaminen sekä metsäojitukset ovat heikentäneet 

metson menestymistä (Ludwig ym. 2008). Edelleen elinympäristöjen muutosten 

seurauksesta lisääntynyt metson pesien saalistus on paikoitellen heikentänyt metson 

elinvoimaisuutta (Kurki ym. 2000, Baines ym. 2016). Muita metsokannan taantumiseen 

johtavia syitä ovat voineet olla mustikan peittävyyden väheneminen kenttäkerroksessa 

(Lakka ja Kouki 2009) sekä ilmastonmuutos (Moss ym. 2001).  

 

Edellä mainittujen metsokannan taantumiseen johtavien syiden ohella myös metsästys 

saattaa pienentää metsokannan kokoa kokonaiskuolleisuutta lisäävänä, additiivisena 

mekanismina. Esimerkiksi Suomessa metson metsästys oli sallittua vuonna 2021 koko 

maassa. Luvanvaraisten metsästysajankohtien kestossa on kuitenkin maakuntakohtaisia 
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eroja, ja joinain vuosina metsästys voidaan kieltää tietyissä maakunnissa kokonaan, jos 

kanta on paikallisesti taantunut (Suomen Riistakeskus 2021).  

 

Koko Suomen osalta metsokannan heikentyminen on hidastunut 2000-luvulla pitkän 

taantumajakson jälkeen (Maa- ja metsätalousministeriö 2014). Syynä parantuneeseen 

kannankehitykseen voi olla metsonäkökulman parempi huomioon ottaminen 

metsätaloudellisten toimenpiteiden suunnittelussa. Toisena merkittävänä metsokannan 

taantumista hidastavana toimenpiteenä saattavat olla pienpetopyynnit, joista esimerkiksi 

kettujen (Vulpes vulpes) alueelliset poistot ovat kasvattaneet metsopoikueiden kokoa 

paikallisesti (Kauhala ym. 2000).  

 

Nuuksion kansallispuistossa esiintyvien metsojen kannankehitys on noudattanut pitkälti 

samoja trendejä kuin muuallakin Etelä-Suomessa, jossa alkuperäisestä metsokannasta on 

jäljellä vain pieni osa (Pakkala ym. 2003). Nuuksion taantuneen metsokannan takana 

lienee paljolti samoja syitä kuin muualla Etelä-Suomessa. Kannan heikentymisen syynä 

on ollut intensiivisen maa- ja metsätalouden harjoittaminen sekä lisääntynyt 

rakentaminen alueella, mikä on pirstonut metsiä sekä heikentänyt viheryhteyksiä läheisiin 

metsäalueisiin (Pummila 2008).  

 

Vuosituhannen vaihteessa metsokannaksi arvioitiin Nuuksion järviylängöllä 30−40 paria 

(Metsähallitus 2006). Sittemmin metsojen määrässä on havaittu laskua: Metsähallituksen 

teettämässä metsoinventoinnissa Nuuksiossa tavattiin soitimilla vain 10−12 koirasta sekä 

4 naarasta (Pummila 2019). Inventoinnin yhteydessä todettiin myös metsojen soitimien 

lukumäärän vähentyneen. Metsähallitus havaitsi metsoinventoinnissaan keväällä 2019 

soitimien määrän vähentyneen vuoden 2014 yhdeksästä toimivasta soitimesta kolmeen 

toimivaan soitimeen (Pummila 2019). 

 

1.3 Metson soidin 

 

Maalis-huhtikuuhun ajoittuva soidin on tärkeä osa metson vuosittaista elinkiertoa. 

Metsonaaraat parittelevat soitimella yleensä yhden tai useamman elinvoimaisimman 

koiraan kanssa (Rolstad ym. 2007). Soitimeksi soveltuu parhaiten rauhallinen metsäinen 

alue, jossa ihmisvaikutus on vähäistä. Lisäksi soitimella tulisi olla hyvä näkyvyys (noin 

70 metriä mitattuna 0,5 metrin korkeudelta) ja jonkin verran vahvaoksaisia puita, joissa 
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linnut voivat levätä (Helle ym. 1994). Yleisesti metson soitimeksi soveltuu parhaiten 

mäntyvaltainen metsien ja soiden mosaiikista koostuva ympäristölaikku. 

Lehtipuuvaltaiset metsät eivät ole itsessään soveltuvia alueita metson soitimelle, mutta 

niiden merkitys ekologisina käytävinä metson reviirien välillä voi olla huomattava (Sirkiä 

ym. 2012).  

 

Soidinalue koostuu soidinkeskuksesta ja sen ympärillä sijaitsevasta päiväreviiristä, jossa 

metsokoiraat ruokailevat ja lepäävät soidinkäyttäytymisen tauottua. Soidinalueen kokoon 

ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat päiväreviirin laatu ja ominaisuudet (Miettinen ym. 

2005). Päiväreviirin koko voi vaihdella maaston ominaisuuksien mukaan, ja se voi ulottua 

jopa kilometrin päähän varsinaisesta soidinkeskuksesta (Wegge ja Rollstad 1986, Helle 

ym. 1994, Miettinen ym. 2005). Mitä enemmän soidinalueella on metsolle soveltuvaa 

metsää, sitä pienemmän päiväreviirin se tarvitsee. Pienimmillään päiväreviiri voi ulottua 

noin 10 hehtaarin alueelle (Wegge ja Rollstad 1986). 

 

Soidinkeskus on pieni alue keskellä soidinaluetta. Se jakautuu koiraiden kesken 

soidinreviireihin, joiden koko on yleensä 1−3 hehtaaria (Hjorth 1970 viitattu Miettinen 

ym. 2005 mukaan). Metsojen parittelu tapahtuu soidinkeskuksen vahvimpien kukkojen 

reviireillä (Valkeajärvi ym. 2007). Helle ym. (1994) mukaan pirstoutumattomilla 

metsäalueilla soidinkeskukset sijoittuvat melko tasaisesti 2‒3 kilometrin päähän 

toisistaan. Suomen olosuhteissa yksittäisessä soidinkeskuksessa tavataan laadukkaissa 

elinympäristöissä yleensä kolmesta kuuteen koirasmetsoa. Pirstoutuneilla metsäalueilla 

soidinkeskukset voivat puolestaan sijaita kauempana toisistaan ja niissä voi esiintyä 

vähemmän koiraita, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa paikallisen 

metsopopulaation häviämiseen. Menestyksekäs soidinalue ja sen sisältämät 

soidinkeskukset ja -reviirit tarvitsevat vähintään 300 hehtaaria soveltuvaa 

metsämaisemaa (Wegge ja Larsen 1987). 

 

Keväisin metson soidinalueilla voi toisinaan tavata niin kutsuttuja yksinäisiä ”hulluja 

metsoja”, mikäli koiraslintujen soidinreviiri on pirstoutunut tai tuhoutunut pahasti 

(Lindén ja Pasanen 1986 viitattu Lindén ym. 2000). Pirstoutumisen takia koirasmetsot 

voivat eksyä varsinaisilta soidinalueilta, ja mikäli näin tapahtuu, voivat koirasmetsot 

purkaa parittelukiihkoaan käyttäytymällä sekavasti ja vihamielisesti, jopa hyökkäämällä 

ihmisiä kohtaan (Helle ym. 1994). 
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1.4 Pesäpredaatio 

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa on paljon viitteitä siitä, että metsien pirstoutuminen 

vaikuttaa paikallisiin peto-saalissuhteisiin ja etenkin maassa pesivien lintujen 

pesintämenestykseen (Newton 1998, Evans 2004, Krüger ym. 2018). Pesintäaikaisen 

saalistuksen eli pesäpredaation on huomattu lisääntyneen pirstoutuneissa 

elinympäristöissä. Evans (2004) ja Krüger ym. (2018) mainitsevat useita elinympäristön 

muutoksesta aiheutuvia mekanismeja, jotka voivat lisätä pesäpredaatioastetta: (1) 

korkeampi pesäpredaatioaste voi olla seurausta paikallisen petokannan vahvistumisesta 

elinympäristön muuttuessa, (2) heikentyneen elinympäristön myötä pesätiheys voi 

paikallisesti kasvaa, ja pesintäaika sekä sen kesto saattavat muuttua, (3) 

habitaattimuutokset voivat ajaa linnut pesimään turvattomammille kasvupaikkatyypeille 

ja (4) vähentynyt ravinto alueella voi muuttaa generalistipetojen saalistuksen 

painottumista enemmän lintujen maapesiin.  

 

Linnunpesien saalistukseen vaikuttaa ympäristönmuutosten ohella myös muiden petojen 

suosimien saaliseläinten esiintyvyys muninta- ja haudonta-aikana. Vaihtoehtoisen 

saalishypoteesin (Alternative Prey Hypothesis) mukaan pedon pääasiallisen saaliin 

vähennyttyä, peto siirtyy saalistamaan vaihtoehtoista saaliseläintä (Angelstam ym. 1984, 

Kjellander ja Nordström 2003). Ilmiö voi vaikuttaa myös metsäkanalintuihin, kun 

myyräsyklit vaikuttavat pienpetojen saalistuskäyttäytymiseen ja saaliseläinvalintaan. 

Myyräkantojen ollessa korkeita, pienpetojen saalistuspaine metsäkanalintujen pesiä ja 

poikueita kohtaan on todennäköisesti vähäisempää. Myyräkantojen romahtaessa 

saalistuspaine metsäkanalintujen pesiä ja poikueita kohtaan voi vastaavasti kasvaa 

(Angelstam ym. 1984, Marcström ym. 1988). 

 

Metsojen pesintä- ja poikueaikainen saalistus on merkittävä metson 

lisääntymismenestystä heikentävä tekijä (Wegge ja Storaas 1990, Storch 1994, Kurki ym. 

1997, Wegge ja Kastdalen 2007, Jahren 2017). Pesäpaikan valinnan yhteydessä 

metsonaaraat minimoivat mahdollista pesäpredaatioriskiä (Storch 1991), koska 

pesäpaikan sijainti maastossa voi vaikuttaa huomattavasti pesän selviytymiseen. Storch 

(1994) on havainnut metsonaaraiden suosivan pesälle sellaista paikkaa, jossa 

kenttäkerroksen kasvillisuus on runsasta. Peittävän kasvillisuuden määrä linkittyy 
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vahvasti metson pesintämenestyksen kanssa. Runsas aluskasvillisuus tarjoaa etenkin 

suojaa ja ravintoa poikueelle sekä vaikeuttaa munintavaiheessa petoja havaitsemasta 

pesää. Lakan ja Koukin (2009) mukaan aluskasvillisuuden merkitys metsojen pesillä 

korostuu, sillä vastakuoriutuneiden poikasten ravinto koostuu ensimmäisten viikkojen 

ajan pitkälti mustikan varvustossa esiintyvistä hyönteisistä. Myöhemmin poikaset 

siirtyvät syömään mustikan lehtiä, versoja ja marjoja.  

 

Useat nisäkäspedot ja linnut ovat metson pesien potentiaalisia saalistajia. Yleisten 

kotoperäisten nisäkäspetojen, kuten näädän (Martes martes) ja ketun on havaittu 

aiheuttavan merkittäviä tappioita metson pesinnälle (Kurki ym. 1997, Wegge ja 

Kastdalen 2007). Nisäkäspetojen ohella myös useat petolinnut, kuten varis (Corvus 

corone) ja närhi (Garrulus glandarius), ovat potentiaalisia metson pesien saalistajia 

(Kurki ym. 1997).  

 

Kotoperäisten pesäpetojen ohella myös vieraslajit voivat heikentää maassa pesivien 

lintujen pesintämenestystä. Vieraslajeista etenkin supikoira (Nyctereutes procyonoides) 

on potentiaalinen metson pesien saalistaja. Supikoira on luokiteltu vieraslajiksi 

Euroopassa, ja se on yksi menestyksekkäämmistä vieraspetolajeista Euroopassa 

(Euroopan komissio 2017). Kauhala ym. (2010) mukaan supikoiran menestymisen 

taustalla on sen tehokas lisääntyminen, monipuolinen ruokavalio ja kyky sopeutua hyvin 

uusiin elinympäristöihin. Supikoira menestyy maisemallisesti vaihtelevilla alueilla, joissa 

sille on monipuolista ravintoa tarjolla. Supikoira on ruokavalioltaan opportunisti ja voi 

käyttää ruuaksi esimerkiksi ihmisen tarjoamia ravinnonlähteitä, kuten puutarhojen 

komposteja, hedelmiä ja marjoja (Kauhala ym. 2010, Kauhala ja Auttila 2010). 

 

Supikoiran roolia lintujen pesäsaalistajana on pyritty viime vuosina selvittämään. 

Supikoiran saalistuksesta on tehty havaintoja saaristossa esiintyvien lintujen pesillä (Dahl 

ja Åhlén 2019). Havaintoja tukee myös se, että supikoiran ulosteesta on löydetty lintujen 

munien jäänteitä (Kauhala ja Auniola 2001). Lisäksi Nummi ym. (2019) tutkivat 

supikoiran vaikutusta vesilintujen ja kahlaajien esiintyvyyteen Uudellamaalla. Tutkimus 

osoitti supikoirien tiheyden lisänneen alueella pesiviin lintuihin kohdistuvaa 

pesäpredaation määrää. Lisäksi maastokokeet osoittivat, että erityisesti sinisorsien (Anas 

platyrhynchos) poikueiden määrät lisääntyivät alueilla, joissa supikoiratiheydet oli 

pienennetty tehokkaalla supikoirien metsästyksellä.  
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Tieteellisen kirjallisuuden perusteella voidaan olettaa, että supikoira voi vaikuttaa 

negatiivisesti myös metson pesinnän menestymiseen pirstoutuneilla alueilla, joissa 

supikoirakannat ovat korkeita. Vaikka supikoira ei generalistipetona ole välttämättä 

erikoistunut pelkästään maassa pesivien lintujen muniin ravinnonlähteenä, voi 

satunnaisella pesien ryöstelyllä olla suurtakin merkitystä tiheämmän supikoirakannan 

alueilla (Krüger ym. 2018, Nummi ym. 2019, Holopainen ym. 2020a, b, 2021).  

 

1.5 Koepesätutkimukset 

 

Pesäpredaatiota on tutkittu viime vuosikymmenien aikana runsaasti ympäri maailmaa 

koepesiin (myös keinopesä, engl. artificial nests) perustuvan menetelmän avulla (Storaas 

1988, Major ja Kendal 1996, Svobodová ym. 2004, Krüger ym. 2018, Holopainen ym. 

2020a). Koepesätutkimuksen yhteydessä pyritään jäljittelemään luonnossa esiintyvien 

linnunpesien munintavaihetta. Menetelmän käyttö on perusteltua, koska nykyään 

riistakameratekniikka mahdollistaa koepesillä vierailevien petojen luotettavan 

tunnistamisen ja tarkan tuhoutumisajankohdan määrittämisen. Pesäpetoja ei jouduta enää 

tunnistamaan epätarkasti aikaisemmin yleisesti käytetyllä menetelmällä, jossa 

petohavainnot tehtiin pesän ympäristön jälkien ja tuhoutuneiden munien tuntomerkkien 

perusteella (Marini ja Melo 1998). 

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa on pohdittu koepesäaineistojen luotettavuutta ja 

merkitystä. Esimerkiksi Major ja Kendal (1996) tarkastelivat koepesädatan luotettavuutta 

aikaisemmin laadittujen tutkimusten pohjalta. Artikkelissa koottiin tutkimustuloksia, 

joissa oli vertailtu pesäpredaatioastetta samoilta alueilta sekä koepesien että 

luonnonpesien osalta. Tarkastelussa huomioitiin vaihtelevia tutkimustuloksia: yleisesti 

pesäpredaatioaste oli korkeampi koepesillä (mm. Salonen ja Penttinen 1988), mutta 

eräissä tapauksissa myös koepesien predaatioaste oli pienempi (mm. Storaas 1988). 

Toisaalta huomioitiin lisäksi tilanteita, joissa luonnon- ja koepesien välisessä 

pesäpredaatioasteen määrässä ei ollut merkittävää eroa (mm. Andren ym. 1985). 

Useimmin koepesiin perustuvat tutkimukset kuitenkin aliarvioivat pesintämenestystä 

(Major ja Kendal 1996, Burke ym. 2004).  
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Koepesätutkimusten yhteydessä on tärkeä huomioida, ettei menetelmä kuvaa täysin 

luonnollista tilannetta (Burke ym. 2004), koska koejärjestely on luonteeltaan 

keinotekoinen. Useita pesäpetoihin liittyviä tutkimuksia on tehty koepesien avulla (Jahren 

2017, Küger ym. 2018, Holopainen ym. 2020a, b), eikä täten suoria johtopäätöksiä ole 

pystytty tekemään supikoiran tai muiden petojen todellisesta roolista lintujen 

luonnonpesien saalistajana. Etenkin supikoirien osuus metson pesien saalistajana on 

toistaiseksi vielä epäselvä. Koepesäaineistot ovat kuitenkin hyödyllisiä, koska ne antavat 

edelleen arvokasta tietoa tarkasteltavan alueen pesäpetolajistosta sekä petojen liikkeistä 

ja esiintymisestä (Krüger ym. 2018). 

 

1.6 Tutkielman tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa metson suojeluun 

Uudellamaalla sekä selvittää syitä Nuuksion metsokannan heikentymisen taustalla. 

Tavoitteenani oli selvittää maisematason muuttujien, kuten rakennetun alueen ja 

havumetsäpeitteisyyden, vaikutusta metson pesien saalistukseen sekä supikoiran 

häirinnän määrään metson soidinalueilla. Tarkoituksenani oli myös tuottaa tietoa 

Nuuksion alueen petolajiston runsaudesta ja aktiivisuudesta. Selvitin tutkimuksen 

yhteydessä lisäksi ihmistoiminnasta aiheutuvaa häirinnän määrää. Nuuksion järviylängön 

edustaessa tyypillistä eteläsuomalaista luonnontilaisen kaltaista ja pirstoutunutta 

metsäaluetta, voidaan tulosten olettaa olevan yleistettävissä laajasti koko eteläisen 

Suomen alueelle. 

 

Tutkimus perustui kahden sijoitteluperiaatteiltaan erilaisten aineistojen analysointiin.  

Tutkin Nuuksion petojen saalistuskäyttäytymistä ja aktiivisuutta sekä satunnaisilta 

linjoittaisilta että soidinaluekohtaisilta koealapositioilta (ks. luvut 2.2.1 ja 2.2.2). 

Analysoin kerättyä dataa kahdella tavalla: kokonaisuutena ja vertailemalla 

sijoitteluperiaatteiltaan erilaisia aineistoja keskenään. Kokonaistarkastelua tehtiin silloin, 

kun haluttiin tutkia koepesien selviytymistodennäköisyyttä ja kun selvitettiin 

maisemamuuttujien vaikutusta koepesien kohtaloon sekä petojen aktiivisuuteen. 

Vertaileva aineistojen tilastollinen tarkastelu soveltui puolestaan satunnaisten 

linjoittaisten koealojen ja soidinalueiden välisten petojen aktiivisuudessa ilmenevien 

eroavaisuuksien selvittämiseen. 

 



 

15 

 

Koejärjestely suunniteltiin siten, että Nuuksion alueella luonnollisesti esiintyviin 

metsäkanalintuihin kohdistuisi mahdollisimman vähän häiriötä. Linjoille sijoitettujen 

koepesien (ks. luku 2.2) sijainnit valittiin satunnaisesti ja ne eivät houkutelleet itsessään 

petoja metsojen reviirille. Aineiston keruuta soidinalueilla perusteltiin sillä, että metsojen 

soidin houkuttelee jo itsessään petoja alueelle, eikä täten mahdollisesti soidinalueilla 

esiintyneet pedot olleet tavattomia vierailijoita. Samassa yhteydessä oli myös 

huomionarvoista, että metsonaaraiden mahdollinen pesiminen tapahtuu luonnollisessa 

tilanteessa satojen metrien tai yli kilometrin etäisyydessä varsinaisesta soidinkeskuksesta 

(Storch 1997b). Täten koepesien houkutusvaikutus oli summittaista, eikä kattanut 

metsojen pesimäaluetta intensiivisesti. Hajupostien (ks. luku 2.3) osalta mahdollinen 

koejärjestelystä aiheutuva häirintävaikutus perusteltiin sillä, että hajupostit toimivat 

pienpedoilla reviirimerkkeinä, eikä varsinaisina saalishoukuttimina.  

 

1.7 Hypoteesien määrittely ja tutkimuskysymykset 

 

Metsokannan taantuessa edelleen voimakkaasti Nuuksiossa (Pummila 2019), odotin 

petopaineen olevan merkittävä tekijä metson pesien selviytymistodennäköisyyden 

määrittäjänä. Tieteellisessä kirjallisuudessa on viitteitä, että munintavaiheeseen 

kohdistuva saalistus on ollut merkittävä metsopopulaatioiden taantumista selittävä tekijä 

(Kurki ym. 2000, Baines ym. 2016). Oletin soidinalueiden olevan vähemmän alttiita 

paikkoja pesäpredaatiolle kuin koealat, jotka sijoitettiin satunnaisesti linjoittain 

maastoon. Oletuksen taustalla päättelin soidinalueiden olevan rakenteellisesti 

luonnontilaisemmassa kunnossa, koska metsot suosivat soitimeksi mahdollisimman 

yhtenäistä ja metsäpeitteistä aluetta pirstoutuneissa ympäristöissä (Helle ym. 1994, 

Lindén 2000). Lisäksi oletin tiettyjen maisematason muuttujien vaikuttavan pesien 

selviytymiseen merkittävästi. Päättelin metsäpeitteisyyden vaikeuttavan petojen kykyä 

havainnoida pesiä maastosta. Siksi oletin, että metsäpeitteisyyden kasvava määrä 

parantaisi pesien selviytymistä. Vastaavasti oletin lähempänä ihmisasutusta sijaitsevien 

koepesien olevan alttiimpia tuhoutumiselle.  

 

Edellä mainittujen metson soitimille tyypillisten rakenteellisten ominaisuuksien takia, 

oletin myös supikoiran aiheuttamaa häirintää esiintyvän vähemmän soidinalueilla kuin 

satunnaisesti valikoiduilla linjoilla. Lisäksi oletin supikoirahavaintoja taltioitavan eniten 

rakennetun ympäristön läheisyyteen sijoitetuilta koealoilta ja vastaavasti vähiten 
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havumetsävaltaisilta alueilta, koska supikoira viihtyy ihmisasutuksen lähettyvillä 

(Kauhala ja Auttila 2010, Kauhala ym. 2010) eikä suosi yleensä laajoja metsäpeitteisiä 

alueita (Kotanen ym. 2021). Päättelin, että supikoirien aktiivisuus on merkittävä syy 

metsokannan taantumisen taustalla Nuuksion järviylängöllä. Pidin myös mahdollisena 

tilannetta, jossa riistakamerat tulisivat tallentamaan retkeilevien ihmisten liikkeitä, koska 

kävijämäärät ovat kasvaneet kansallispuiston alueella viime vuosien aikana 

huomattavasti (Pummila 2019, Metsähallitus 2020). 

  

Määritin pro gradu -tutkielman tutkimuskysymyksiksi neljä tutkimusongelmaan 

vastaavaa kysymystä: 

 

1. Onko metsien pirstoutumisella ja maisematason muuttujilla vaikutusta metson 

pesinnän onnistumiseen? 

 

2. Mitkä lajit ovat yleisimpiä metson pesäpetoja Nuuksion järviylängöllä? 

 

3. Aiheuttaako supikoira häirintää metson soitimelle Nuuksiossa? 

 

4. Esiintyykö supikoiria tilastollisesti vähemmän metson soidinalueilla verrattuna 

satunnaisesti määritettyihin linjoihin? 

 

 

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

2.1 Tutkimusalue 

 

Nuuksion kansallispuisto (noin 60°19'N, 24°30'E) sijaitsee Uudenmaan maakunnassa 

Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien alueella. Kansallispuisto on perustettu vuonna 

1994 ja se kattaa kokonaisuudessaan noin 53 neliökilometriä. Laajemmin tarkasteltuna 

Nuuksion kansallispuisto ja sitä ympäröivät kuntien virkistysalueet (Espoo, Helsinki ja 

Vantaa) sekä valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet muodostavat yhdessä yli 

kahdensadan neliökilometrin laajuisen Nuuksion järviylängön (Metsähallitus 2006), 

jonka alueelta tämän työn aineisto kerättiin.  
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Nuuksion kallioisella järviylängöllä tavataan lukuisia Suomessa uhanalaisia ja 

silmälläpidettäviä lajeja (Metsähallitus 2006), sillä suuri osa alueen metsistä on ollut 

hakkuiden ulottumattomissa jo pitkään. Nuuksion kansallispuisto on suhteellisen 

pienikokoinen, kun sitä verrataan elinvoimaisen metsopopulaation tilavaatimukseen, joka 

vaihtelee 250−300 neliökilometrin välillä (Wegge ja Larsen 1987, Grimm ja Storch 

2000). Nuuksion järviylängön koko on lähempänä elinvoimaisen metsopopulaation 

tilavaatimuksia, mutta kansallispuiston rajojen ulkopuolella rakentaminen on heikentänyt 

alueen soveltuvuutta metsoelinympäristöksi huomattavasti. 

 

2.2 Pesäkokeet 

 

Koepesiä rakennettiin maastoon kahden vuoden aikana 80 kappaletta. Pesäpaikkojen 

sijoittelussa vältettiin polkuja ja yleisesti käytettyjä reittejä. Maastoon rakennetut 

koepesät mukailivat metson todellisia pesiä mahdollisimman hyvin (Kuva 1). Koepesät 

rakennettiin maahan pieniksi painanteiksi, jotka vuorattiin karikkeella ja sammaleella. 

Halkaisijaltaan 20 senttimetrin koepesiin asetettiin lopuksi neljä fasaanin (Phasianus 

colchicus) munaa, jotka soveltuvat hyvin jäljittelemään kooltaan (vain vähän pienempiä) 

ja väritykseltään metson munia. Munia ei peitelty, koska metsäkanalinnut eivät peitä 

pesiään luonnossakaan. Munia käsiteltiin ainoastaan suojakäsineiden kanssa, jotta 

koepesiin jäi mahdollisimman vähän hajujälkiä. Koepesien sijainnit taltioitiin Garmin -

merkkiselle GPS-laitteelle taikka matkapuhelimen Locus- tai b-bark-

maastokarttasovelluksiin, jotka soveltuvat hyvin suunnistus- ja vaelluskäyttöön. 
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Kuva 1. Koepesät rakennettiin maastoon siten, että ne muistuttivat mahdollisimman hyvin metson 
tekemiä pesiä luonnossa. Vasemmalla punaisen ympyrän sisällä on kuvattuna rakennettu 
koepesä ja oikealla sitä kuvaava riistakamera. (Kuva: Sari Holopainen) 

 

Koepesillä tapahtunut liikehdintä ja eläinten vierailut taltioitiin riistakameroiden avulla. 

Koejärjestelyssä käytetyt kamerat olivat Uovision-, Niteforce- ja Burrel -merkkisiä. 

Riistakameroiden toiminta ja paristojen kesto varmistettiin ennen maastokokeiden 

alkamista. Kuva-aineisto kerättiin käyttämällä kunkin riistakameran tarkinta resoluutiota, 

ja kamera asetettiin ottamaan kolmen kuvan sarja minuutin taukoajalla. Riistakamera 

kiinnitettiin rautalangalla puun runkoon noin metrin korkeuteen sekä noin kahden metrin 

etäisyydelle koepesästä. Lopuksi kamera suojattiin oksilla, karikkeella ja sammaleella, 

jotta se maastoutui mahdollisimman hyvin metsäympäristöön. 

 

2.2.1 Koepesät linjoilla 

 

Koepesät rakennettiin keväällä 2020 viidelle eri linjalle siten, että kuhunkin linjaan 

sijoitettiin kahdeksan koepesää. Kaiken kaikkiaan koepesiä rakennettiin maastoon 40 

kappaletta. Aineiston keruu suoritettiin pääasiassa 4.5.–14.5.2020, lukuun ottamatta yhtä 

pesää, jolta aineisto kerättiin poikkeuksellisesti 14.5.–22.5.2020. Jokainen petovierailu 

pesällä kirjattiin ylös seitsemän vuorokautta kestäneeltä aineiston keruujaksolta. 

Koevuorokausi määritettiin alkamaan kunkin päivän osalta tasan klo 12 ja päättymään 
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seuraavana päivänä klo 11:59. Maastotyöt pyrittiin tekemään klo 8−16 välillä, jotta 

jokaiselta koepesältä saatiin mahdollisimman samanpituinen seurantajakso taltioitua.  

 

Pesien rakentamisesta aiheutuvaa hajujälkeä pyrittiin minimoimaan välttämällä jo 

olemassa olevia polkuja. Lisäksi pesiä lähestyttiin eri reittiä kuin sieltä lähdettiin. Pesä 

merkittiin ryöstetyksi, mikäli yksi tai useampi muna oli syöty tai viety pois pesältä. Kukin 

pesäpredaatiotapahtuma kirjattiin erillisiksi, jos pesävierailujen välillä oli kulunut aikaa 

vähintään 30 minuuttia. 

 

2.2.2 Koepesät soidinalueilla 

 

Noudatin kevään 2021 pesäkokeiden aineiston keruussa samoja periaatteita kuin vuoden 

2020 koejärjestelyssä lukuun ottamatta koepesien sijoittelua sekä poistumista pesiltä. 

Keräsin aineiston 27.4.−6.5.2021 välisenä ajanjaksona. Määritin koepesien sijainnit 

Pummilan metsoinventoinnissa (2008) esitettyjen soidinten sijaintien perusteella. 

Valikoin koealoiksi seitsemän vuonna 2007 toiminnassa ollutta soidinta ja lisäksi kolme 

mahdollisesti toimivaa soidinta. Painotin koealavalinnassa niiltä havaittujen 

lintuyksilöiden määrää. Soitimilta tehtyjen metsohavaintojen loputtua kesken, valitsin 

yhden koealan mukaan koejärjestelyyn spatiaalisen sijoittumisen perusteella; koealojen 

haluttiin asettuvan mahdollisimman kattavasti koko Nuuksion järviylängön alueelle. 

Koepesiltä poistuttiin tällä kertaa samasta suunnasta kuin tultaessa, koska samaa aineistoa 

tullaan hyödyntämään myös toisessa gradutyössä. 

 

Tässä tutkielmassa soidinalueella tarkoitetaan soidinkeskusta ja sen ympärille 

levittäytyvää 500 metrin säteistä ympyrän muotoista alaa, johon koepesät sijoitettiin. 

Määritin koealoiksi 10 soidinaluetta, joissa jokaisessa oli neljä koepesää. Tällöin 

koepesien määrä noudatti edellisen vuoden vastaavaa määrää, joka oli niin ikään 40 

kappaletta. Sijoitin koepesät ympyränmuotoisille koealoille, joiden keskipisteenä 

toimivat soidinkeskukset. Ympyrän säteen pituus oli 500 metriä, koska sillä pyrittiin 

vähentämään tiheydestä johtuvaa pesien saalistusta (ks. Gunnarsson ja Elmberg 2008) ja 

koska metsonaaraat pesivät luontaisesti satojen metrien päässä soidinkeskuksesta (Storch 

1997b). Soidinkeskuksessa oli yksi riistakamera pesineen, ja loput kolme koepesää olivat 

ympyrän kaaren muotoisella linjalla soidinkeskuksen ympärillä (Kuva 2). Ympyrälinjalla 

sijaitsevien koepesien paikat mukailivat tasasivuisen kolmion päätepisteitä, minkä 
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seurauksesta ympyrän kaarella sijaitsevat pesät olivat maastossa noin 800‒900 metrin 

päässä toisistaan. Yksi soidinkeskuksen ympärille sijoitettu koepesä rakennettiin 

poikkeuksellisesti lähemmäs soidinkeskusta läheisen taajaman takia. 

 

Kuva 2. Koepesien sijoittelu maastossa. Koepesien ja kameroiden paikat on havainnollistettu 
vihreillä ruutukuvioilla. Soidinkeskukseen sijoitettiin yksi riistakamera pesineen ja loput kolme 
koepesää asetettiin ympyrän kaaren muotoiselle linjalle soidinkeskuksen ympärille. Ensimmäisen 
ympyrän kaarelle sijoitetun koepesän sijainti valittiin satunnaisesti ja loput kaksi asetettiin kaarelle 
tasavälein suhteessa satunnaistetun koepesän sijaintiin. 

 

Nuuksiosta kerättiin dataa kahden vuoden aikana yhteensä 80:ltä koepesältä. Koealat 

sijoiteltiin laajasti koko Nuuksion järviylängön alueelle (Kuva 3). Mustat pisteet kuvaavat 

vuonna 2020 kerättyä aineistoa ja punaiset kolmiot keväällä 2021 kerättyä dataa.  
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Kuva 3. Koepesien sijoittelu linjoille (mustat pisteet) ja soidinalueille (punaiset kolmiot). 
Pohjakartta on piilotettu kuvasta, koska soidinalueiden sijaintitiedot ovat salaisia. 

 

2.3 Hajupostikokeet 

 

Tutkin Nuuksion järviylängöllä esiintyvien petojen runsautta hajupostikokeiden avulla. 

Aikaisempien tutkimusten tapaan (Meckstroth ja Miles 2005, Krüger ym. 2018, Nummi 

ym. 2019), määritin hajupostihavaintojen perusteella petojen aktiivisuutta kuvaavan 

indeksin. Käytin hajuposteina keskimäärin noin 30 cm pitkiä keppejä (Kuva 4). Kastoin 

kepit Grey Ambush -nimiseen hajusteeseen, jonka tarkoituksena oli houkutella petoja 

koealoille. Voimakkaantuoksuinen hajuste, joka toimii reviirimerkkinä nisäkkäille, on 

peräisin pohjoisamerikkalaisen harmaaketun (Urocyon cinereoargenteus) hajurauhasista. 

Sateen varalta hieroin hajustetta lisäksi litteänmalliseen kiveen, jonka asetin kepin 

viereen hajupinta alaspäin. Täten hajusteen houkutusvaikutus maksimoitiin koko 

aineiston keruun ajaksi. Jokaista hajupostia kuvasi riistakamera, joka taltioi kaikki 

Koepesät (soidin) 

Koepesät (linja) 
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eläinvierailut hajupostin läheisyydessä. Riistakameroissa käytettiin samoja asetuksia 

hajuposteilla kuin pesäkokeissakin. 

 

 
 
Kuva 4.  Supikoira hajupostilla. Hajuposti koostui hajusteeseen kastetusta kepistä (oranssi 
ympyrä) ja sen vierelle asetetusta kivestä, jonka alapinnalle hierottiin myös hajustetta. Kivi 
asetettiin siten, että ilmavirta pääsi kulkemaan sen alla, jolloin hajusteen teho ei loppunut 
sateen sattuessa. 

 

Koepesäaineiston keruun päätyttyä maastoon rakennettiin hajupostit. Hajupostikokeet 

toteutettiin aikaväleillä 12.5.–22.5.2020 (vuoden 2020 aineisto) ja 7.5.–16.5.2021 

(vuoden 2021 aineisto). Jokainen petovierailu hajupostilla kirjattiin ylös seitsemän 

vuorokautta kestäneeltä aineiston keruujaksolta. Koevuorokausi määritettiin alkamaan 

niin ikään kunkin päivän osalta tasan klo 12 ja päättymään seuraavana päivänä klo 11:59 

(yhdenmukainen koepesäaineiston kanssa). Maastotyöt pyrittiin tekemään klo 8−16 

välillä. Näin jokaiselta koepesältä saatiin mahdollisimman samanpituinen seurantajakso 

taltioitua.  

 

Hajupostit sijoitettiin samoille koealoille kuin edeltävässä pesäkoevaiheessa kuitenkin 

sillä poikkeuksella, että otoskoko puolitettiin. Vuoden 2020 hajupostit sijoitettiin 
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pesäkoelinjoille joka toisen koepesän tilalle. Soidinalueilla sijoitin hajupostit 

soidinkeskuksiin ja yhteen ympyrän kaaren kolmesta paikasta. Valitsin ympyrän kaarelle 

sijoitettavat hajupostipaikat satunnaisesti arpomalla. Yhteensä hajuposteja rakennettiin 

maastoon molempina vuosina 20 kappaletta. Koko Nuuksion järviylängön alueelta 

kerättiin kahden vuoden aikana aineistoa 40:ltä hajupostilta (Kuva 5). 

 

 

 

Kuva 5. Hajupostien sijoittelu linjoille (mustat pisteet) ja soidinalueille (punaiset kolmiot). 
Pohjakartta on piilotettu kuvasta, koska soidinalueiden sijaintitiedot ovat salaisia. 

 

2.4 Tilastollinen analyysi 

 

Käytin tilastollisessa analyysissa Nuuksiosta vuosina 2020 ja 2021 kerättyjä pesäkoe- 

sekä hajupostiaineistoja. Analyyseihin tarvittavat maanpeiteluokat pohjautuivat Suomen 

ympäristökeskuksen (SYKE) verkkosivuilta avoimesti ladattavaan CORINE Land Cover 

2018 -rasterikartta-aineistoon, joka kattaa koko Suomen alueen. Rasterikartan 

Hajupostit (soidin) 

Hajupostit (linja) 
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pikselikokoko on 20x20 metriä, ja se on tuotettu automaattisen satelliittikuvatulkinnan 

avulla. Käytin tutkielman spatiaalisessa tarkastelussa ArcGis-paikkatieto-ohjelmaa 

(ArcGIS Desktop release 10.3.1, ESRI 2015), minkä jälkeen tein tilastollisen 

mallinnuksen RStudio -ohjelmalla (R-versio 1.4.1717). 

 

2.4.1 Koepesien selviytymisanalyysi 

 

Käytin koepesien selviytymisanalyysissä Shafferin (2004) logistisen altistuksen mallia 

(logistic exposure method), joka soveltuu koepesien päivittäisen 

selviytymistodennäköisyyden mallintamiseen. Logistisen altistuksen malli on muunnos 

tavallisesta regressioanalyysistä, jonka avulla tarkastellaan jokaista koevuorokautta 

erillisenä havaintona. Vastemuuttujana mallissa käytetään binääristä pesän selviytymistä 

kuvaavaa arvoa kutakin selittävää koevuorokautta kohti. Lisäksi malli sisältää 

eksponentin, joka kuvaa havaintojakson pituutta. 

 

Nuuksion pesäkokeiden selviytymisanalyysissä selitettävä binäärinen muuttuja sai 

arvoksi joko 1 (selvinnyt) tai 0 (ryöstetty) jokaista koevuorokautta kohden. Selviytymistä 

seurattiin jokaiselta koepesältä seitsemän vuorokautta (Taulukko 1). Lisäsin mallin 

selittäväksi muuttujaksi koevuorokauden, jonka arvo vaihteli yhden ja seitsemän välillä 

(1−7). Määritin mallin satunnaismuuttujaksi kategorisen muuttujan, jonka johdin 

koepesän etäisyydestä lähimpään soidinkeskukseen: 1 = koepesä sijaitsi alle 500 metrin 

päässä lähimmästä soidinkeskuksesta, 2 = koepesä sijaitsi 500−1000 metrin etäisyydessä 

soidinkeskuksesta, 3 = pesä sijaitsi yli 1000 metrin etäisyydessä lähimmästä 

soidinkeskuksesta. Piirsin satunnaisen aluemuuttujan keskihajonnan avulla 

selviytymisanalyysikuvaajaan 95 % luottamusvälien ylä- ja alarajat. 

 

 

Taulukko 1. Koepesien määrä kutakin koevuorokautta kohden eri aineistonkeruuajankohtina. 

  1. vrk 2. vrk 3. vrk 4. vrk 5. vrk 6. vrk 7. vrk 

2020 40 40 39 38 38 37 37 

2021 40 38 38 36 36 36 36 

Yht. 80 78 77 74 74 73 73 
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Vertasin pesäpredaatioastetta linjojen ja soidinalueiden välillä 

uskottavuusosamäärälauseketta hyödyntävän G-testin avulla (G–test of goodness-of-fit). 

G-testi soveltuu teoreettisten oletusten ja todellisten havaintojen väliseen tilastolliseen 

vertailuun (McDonald 2014). Testissä haluttiin selvittää, tuhoutuivatko pesät herkemmin 

linjoilla kuin soidinalueilla.  

 

2.4.2 Habitaattianalyysi koepesillä 

 

Analysoin maiseman vaikutusta koepesien selviytymiskohtaloon yleistettyjen 

lineaaristen mallien (Generalized Linear Models) avulla. Yleistettyjä lineaarisia malleja 

on käytetty myös aikaisemmin pesäpredaatiokokeiden yhteydessä (mm. Svobodová ym. 

2004). Käytin mallissa vastemuuttujana pesien kohtaloa, joka noudatti binomijakaumaa 

ja sai arvoksi joko 1 (ryöstetty) tai 0 (selvinnyt). Binäärisen vastemuuttujan perusteella 

mallissa käytettiin logistista linkkifunktiota.  

 

Pesien kohtaloa selitettiin etäisyysmuuttujien ja maanpeiteluokkien suhteellisten 

osuuksien avulla. Määritin etäisyydet lähimpään tiehen, soidinkeskukseen sekä 

metsänreunaan jokaiselta koepesältä erikseen. Käytin etäisyyksissä logaritmimuunnosta, 

koska analyysissä haluttiin ottaa huomioon pidempien etäisyyksien vähenevä vaikutus 

vastemuuttujaan. Koepesien ympäristö rajattiin habitaattianalyysiä varten säteeltään 250 

ja 500 metrin kokoisiin ympyränmuotoisiin aloihin, joiden sisältä laskettiin 

maapeiteluokkien suhteelliset osuudet. Määritin säteiden pituudet yhdenmukaisiksi Linda 

Uusihakalan pro gradu -tutkielman (2021) kanssa. Tieteellisessä kirjallisuudessa on myös 

viitteitä pesäpredaatiokokeista, joissa ympäristömuuttujia on määritelty vastaavan 

kokoisilta ympyräkoealoilta (Winter ym. 2006, Chapa-Vargas ja Robinson 2012, 

Chiavacci ym. 2018).  

 

Johdin maanpeiteluokat CORINE Land Cover -aineistosta, joka sisälsi 50 eri 

maanpeitekategoriaa. Habitaattianalyysin mielekkyyden kannalta luokittelin 

maanpeiteluokat uudelleen kahdeksaan eri kategoriaan. Lopulta analyysissä käytettiin 11 

eri selittävää muuttujaa, jotka olivat: 
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1) Etäisyys soidinkeskukseen  

2) Etäisyys tiehen  

3) Etäisyys metsänreunaan 

4) Rakennettu alue 

5) Pellot ja laitumet 

6) Lehtimetsä 

7) Havumetsä 

8) Sekametsä 

9) Puuton alue 

10) Kosteikot 

11) Vesistöt 

 

Ennen analyysia selvitin selittävien muuttujien väliset riippuvuussuhteet. Muuttuja 

poistettiin analyysistä, jos korrelaatiokerroin ylitti raja-arvon (r > 0,6). Havumetsän 

suhteellinen osuus haluttiin sisällyttää analyysiin, koska Uusihakala (2021) havaitsi 

havumetsän vaikuttavan negatiivisesti pesien tuhoutumiseen Nuuksiossa, kun 

tarkasteltiin pelkästään vuoden 2020 pesäkoeaineistoa. Siksi poistin analyysista kaikki 

muuttujat, jotka korreloivat havumetsien suhteellisen osuuden kanssa. Poistettuja 

muuttujia olivat koepesien habitaattianalyysissä 250 metrin säteellä lehtimetsän ja 

sekametsän osuudet. Suuremmalla alalla (500 metrin säteellä) analyysistä karsiutui neljä 

selittävää muuttujaa: etäisyys metsänreunaan, lehtimetsän, sekametsän sekä peltojen ja 

laitumien osuudet. 

 

Määritin ilmiötä parhaiten kuvaavan mallin mallinvalinnan avulla. Lähdin liikkeelle ensin 

yleisestä mallista, joka sisälsi vastemuuttujan sekä kaikki selittävät muuttujat. Karsin 

mallista yksitellen merkitsevyydeltään vähiten selittävät selittäjät pois. Tavoitteena oli 

löytää malli, jossa ei ollut muita kuin merkitseviä selittäjiä jäljellä. Viimeiseksi sisällytin 

mukaan niin sanotun nollamallin, jossa ei ollut yhtään selittäjiä. Mallinvalinnan 

perusteina toimivat Akaiken informaatiokriteeri (AIC) sekä selittävien muuttujien määrä. 

Parhaassa mallissa informaatiokriteeri oli enintään kaksi yksikköä suurempi verrattuna 

pienimpään mallinvalinnassa esiintyvään informaatiokriteerin arvoon (∆AIC < 2) ja se 

sisälsi mahdollisimman vähän selittäviä muuttujia. 
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2.4.3 Habitaattianalyysi hajuposteilla 

 

Noudatin hajupostiaineistoon perustuvan tilastollisen analyysin yhteydessä samoja 

periaatteita kuin luvussa 2.4.2 kuvatussa koepesien habitaattianalyysissä. Tutkin 

supikoirien esiintyvyyttä hajuposteilla myös yleistettyjen lineaaristen mallien (GLM) 

avulla, käyttäen samoja selittäviä muuttujia kuin pesäkoeanalyysissakin. Käytin 

vastemuuttujana supikoirahavaintoja. Vastemuuttuja oli niin ikään binäärinen ja se sai 

arvoksi 1, jos vähintään yksi supikoira vieraili hajupostilla seitsemän vuorokautta 

kestävän aineiston keruuajankohdan aikana. Vastaavasti vastemuuttujan arvoksi 

määräytyi 0, jos hajupostilla ei vieraillut yhtään supikoiraa. Hajuposteja analysoitaessa 

otoskoko (n=40) oli puolet pienempi kuin pesäkoeanalyysissä.  

 

Poistin myös hajupostien habitaattianalyysista kaikki selittävät muuttujat, jotka 

korreloivat (r > 0,6) havumetsän suhteellisen osuuden kanssa. Poistettuja muuttujia olivat 

etäisyys metsänreunaan, lehtimetsän, sekametsän sekä peltojen ja laidunten suhteelliset 

osuudet ja ne olivat samat sekä 250 että 500 metrin säteisillä aloilla. 

 

2.4.4 Peto- ja supikoiraindeksin määrittely  

 

Määritin hajupostiaineiston perusteella petojen tiheyttä ja aktiivisuutta kuvaavan 

petoindeksin: petoa/hajuposti/vuorokausi. Määritin indeksin erikseen kaikille 

pienpetohavainnoille sekä pelkille supikoirahavainnoille. Laskin petoindeksin kolmella 

tavalla: koko aineistolle sekä linjoilta ja soidinalueilta kerätyille aineistoille erikseen. 

Pienpetojen indeksiluku sisälsi kaikki supikoira-, mäyrä- (Meles meles), näätä- (Martes 

martes) ja kettuhavainnot. 

 

2.4.5 Supikoiran häirintäanalyysi soidinalueilla 

 

Analysoin supikoirien aiheuttamaa häirintävaikutusta metson soitimille 

hajupostiaineiston avulla. Analyysi koostui kahdesta osasta: 1) supikoirahavaintojen 

vertailusta sijoitteluperiaatteiltaan erilaisten aineistojen välillä sekä 2) tarkastelemalla 

supikoirahavaintoja suhteessa hajupostin etäisyyteen soidinkeskuksesta. 
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Ensimmäisessä analyysissä vertasin soidinalueilla esiintyvien supikoirien 

hajupostivierailuja linjoilta kerättyyn hajupostiaineistoon uskottavuusosamäärälauseketta 

hyödyntävän G-testin avulla. Testissä haluttiin selvittää, esiintyikö petoja soidinalueilla 

yhtä tiheästi kuin satunnaisilla linjoilla.  

 

Toisessa analyysissä tarkastelin supikoirien esiintymistä hajuposteilla suhteessa niiden 

etäisyyteen soidinkeskuksesta. Otin analyysissa huomioon myös kosteikkojen ja soiden 

vaikutuksen, koska supikoiria on raportoitu esiintyvän yleisesti pääkaupunkiseudun 

kosteikoilla (Nummi ym. 2019, Hakala ym. 2021). Analysoin supikoiran 

häirintävaikutusta soitimilla edelleen yleistettyjen lineaaristen mallien avulla siten, että 

vastemuuttujana toimi binäärinen supikoirahavainto (1= havaittu, 0=ei havaittu) ja 

selittäjinä hajupostin etäisyys lähimmästä soidinkeskuksesta sekä kosteikkojen ja soiden 

suhteellinen osuus maisematasolla. Tein analyysin erikseen sekä 250 että 500 metrin 

säteisille ympyränmuotoisille aloille. Analyysissa käytetty etäisyysmuuttuja oli 

logaritmimuunnettu. 

 

 

3 TULOKSET 
 

3.1 Pesien selviytyminen 

 

Nuuksioon vuosina 2020 ja 2021 rakennetuista 80 koepesästä tuhoutui tutkimusjakson 

aikana (7 vrk) seitsemän pesää 8,75 %. Vuoden 2020 pesäpredaatiokokeissa ei tavattu 

yhtään nisäkäspetoa; kolmesta tuhoutuneesta koepesästä närhi hävitti kaksi koepesää ja 

talitiainen (Parus major) yhden. Keväällä 2021 pienpedot olivat vastuussa kaikkien 

tuhoutuneiden koepesien kohtalosta: neljästä tuhoutuneesta koepesästä supikoira hävitti 

kolme ja näätä yhden. Nisäkkäiden osuus pesärosvoina koko aineistossa oli näin ollen 57 

% ja lintujen 43 % (Kuva 6). Koepesien sijoittelulla ei ollut vaikutusta 

pesäpredaatiotapahtumien määrään tilastollisesti merkitsevällä tasolla, kun satunnaista 

linjoittaista koealasijoittelua verrattiin soidinaluekohtaiseen sijoitteluun (G-testi: 

p=0,569). Tilastollisen merkitsevyyden puuttuessa, G-testin parametreja ei esitetä 

tulosten yhteydessä. Parametrit on esitetty liitteessä 1. 

 



 

29 

 

 

 

Kuva 6. Pesäpedot ja niiden frekvenssit Nuuksion koepesillä. 

 

Selviytymistodennäköisyysanalyysissa vuorokausi oli viiden prosentin 

merkitsevyysasteikolla niukasti pesien selviytymistä selittävä tekijä p-arvon ollessa 0,048 

(Taulukko 2). Analyysin mukaan koepesien selviytymistodennäköisyys oli korkea 

jokaista koevuorokautta kohden (Kuva 7). Selviytymistodennäköisyys parani edelleen, 

mitä pidemmälle vuorokausissa koejärjestely eteni. 

 

 

Taulukko 2. Selviytymistodennäköisyysanalyysin estimaatit, keskihajonta, z-arvo ja p-arvo. 
Vuorokauden p-arvo oli niukasti merkitsevä. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi 3,943 0,834 4,731 <0,001 

Vuorokausi 0,411 0,208 1,981 0,048 
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Kuva 7. Koepesien selviytyvyys Nuuksiossa. Paksumpi viiva kuvaa koepesien 
selviytymistodennäköisyyttä jokaista koevuorokautta kohden. Ohuemmat viivat havainnollistavat 
95 % luottamusväliä. Mitä pidemmälle koejärjestely eteni, sitä todennäköisemmin koepesä 
selviytyi.  

 

 

3.2 Habitaattianalyysi koepesillä 

 

Parhaassa mallissa rakennetun alueen suhteellinen osuus maisematasolla selitti koepesien 

kohtaloa 250 metrin säteellä (Taulukko 3). Rakennetun alueen p-arvo oli mallissa viiden 

prosentin merkitsevyystasolla merkitsevä (p=0,035). Mitä enemmän rakennettua aluetta 

oli koepesän ympärillä, sitä herkemmin pesä tuhottiin. Suuremmalla alalla tarkasteltuna 

(500 metrin säteellä), parhaan mallin muuttujia olivat etäisyys tiehen, rakennetun alueen, 

puuttoman alueen, kosteikoiden ja vesistöjen suhteelliset osuudet. Suuremmalla alalla 

mikään maisemamuuttujista ei selittänyt koepesien kohtaloa tilastollisesti merkitsevällä 

tasolla, mutta rakennetun alueen sekä vesistöjen suhteellisten osuuksien p-arvot lähenivät 

viiden prosentin merkitsevyystasoa.  
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Taulukko 3. Parhaiden mallien tunnusluvut koepesien habitaattianalyysissä 250 ja 500 metrin 
säteillä. Rakennettu alue selitti 250 metrin säteellä koepesien kohtaloa p-arvon ollessa 
merkitsevä viiden prosentin merkitsevyystasolla. 500 metrin säteellä parhaan mallin muuttujat 
eivät sisältäneet merkitsevyyttä, mutta vesistöjen ja rakennetun alueen suhteelliset osuudet 
lähenivät viiden prosentin merkitsevyystasoa. 

r=250 Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -2,695 0,472 -5,704 <0,001 

Rakennettu alue 0,130 0,062 2,114 0,035 

r=500 Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi 0,685 3,655 0,187 0,851 

Etäisyys lähimpään tiehen -0,947 0,643 -1,474 0,141 

Rakennettu alue 0,145 0,081 1,784 0,075 

Puuton alue 0,214 0,142 1,509 0,131 

Kosteikot ja suot -3,979 3,313 -1,201 0,230 

Joet ja järvet 0,217 0,114 1,898 0,058 

 

 

3.3 Habitaattianalyysi hajuposteilla 

 

Hajupostien habitaattianalyysissä nollamalli valikoitui mallinvalinnan kriteerien mukaan 

parhaaksi malliksi sekä 250 että 500 metrin säteisillä aloilla. Nollamallia ei ollut 

mielekästä esittää tuloksissa. Siksi tulosten yhteydessä esitetään malli, joka sisälsi 

nollamallin jälkeen vähiten selittäjiä (Taulukko 4). Maanpeiteluokkamuuttujien 

karsiuduttua pois mallinvalinnan seurauksesta, supikoirahavaintoja selitti parhaiten sama 

malli sekä 500 että 250 metrin säteellä. Akaiken informaatiokriteeri oli esitetyssä mallissa 

pienin verrattuna kaikkiin mallinvalinnan yhteydessä analysoituihin malleihin. Valitussa 

mallissa supikoirien esiintyvyyttä kuvasi parhaiten hajupostin etäisyys tiestä, jonka p-

arvo (p=0,087) läheni viiden prosentin merkitsevyystasoa. Muissa malleissa, jotka eivät 

täyttäneet mallinvalinnan kriteerejä, löydettiin merkitseviä p-arvoja hajupostin tie-

etäisyysmuuttujan osalta. Nollamallin selittäessä parhaiten ilmiötä, on kuitenkin 

huomioitava, että mallien selitysarvo oli heikko. 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Taulukko 4. Supikoirien esiintymistä selittävä paras malli. Mallinvalinnan seurauksesta kaikki 
maanpeiteluokat karsiutuivat pois analyysistä sekä 250 että 500 metrin säteellä. Siitä johtuen 
supikoirahavaintoja selitti parhaiten sama malli molemmilla aloilla. Tien etäisyyden vaikutus 
supikoirahavaintoihin läheni viiden prosentin merkitsevyystasoa.  

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi 3,426 2,418 1,417 0,157 

Etäisyys tiehen -0,782 0,457 -1,712 0,087 

 

 

3.4 Peto- ja supikoiraindeksi 

 

Petoja havaittiin kaiken kaikkiaan enemmän linjoilla kuin soidinalueilla (Taulukko 5). 

Soidinalueiksi luettiin soidinkeskukset ja niitä ympäröivät hajupostit 500 metrin säteellä. 

Linjoille sijoitetuilta hajuposteilta havaittiin yhteensä 21 erillistä petovierailua (Kuva 8) 

ja soidinalueilta vastaavasti 16 (Kuva 9). Pienpetovierailuja tallennettiin yhteensä 37 

kappaletta koko aineiston osalta. Linjoilla yleisin vierailija oli supikoira (12 vierailua) ja 

soidinalueilla mäyrä (5 vierailua). Hajuposteilta kerättiin pienpetohavaintoja lisäksi 

näädästä ja ketusta.  

 

 

Taulukko 5. Pienpeto- ja supikoiraindeksit linjoilla, soidinalueilla ja yhteensä molemmilla. 

Aineisto Tyyppi Indeksi 

Linja Pienpedot 1,1 

Linja Supikoirat 0,6 

Soidin Pienpedot 0,8 

Soidin Supikoirat 0,2 

Linja ja soidin Pienpedot 0,9 

Linja ja soidin Supikoirat 0,4 
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Kuva 8.  Petohavainnot linjoilla                   Kuva 9. Petohavainnot soidinalueilla 

 

 

3.5 Soidinalueiden häirintäanalyysi 

 

Uskottavuusosamäärälauseketta hyödyntävällä G-testillä osoitettiin, että supikoiria 

esiintyi soidinalueilla tilastollisesti vähemmän kuin muilla satunnaisesti sijoitetuilla 

hajuposteilla. Soidinalueilla havaittiin supikoiria yhteensä kolmella eri hajupostilla. 

Vastaavasti satunnaisilla linjoilla supikoirista tehtiin havaintoja kymmenellä hajupostilla. 

G-testistä saatu p-arvo oli tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla 

(Taulukko 6). 

 

 

Taulukko 6. Supikoirahavainnot. G-testin oletettu jakauma, vapausasteet, G-arvo ja p-arvo. 
Testin avulla pystyttiin osoittamaan, että supikoirien aktiivisuus oli vähäisempää metson 
soidinalueilla kuin satunnaisilla linjoilla. 

Oletettu havaintojen 

jakauma 

Vapausasteet G-arvo p-arvo 

 1/1 1 10,55 0,001 

 

 

Hajupostien etäisyys lähimpään soidinkeskukseen ja kosteikkojen suhteellinen osuus 

sekä 250 että 500 metrin säteisillä aloilla eivät selittäneet supikoirahavaintojen määrää 

tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Mallien parametreja ei esitetä täten tulosten 

yhteydessä. Mallien parametrit on esitetty liitteessä 2. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 
 

4.1 Pesäpredaatioaste Nuuksiossa 

 

Pesäkokeet viittaavat siihen, että pesäpredaatio ei selitä Nuuksion järviylängön 

metsokannan taantumista: pesäpredaatioaste oli alhainen (≈ 9 %) ja vastaavasti koepesien 

selviytymistodennäköisyys oli korkea. Samanlaisella menetelmällä on kerätty aineistoa 

myös aikaisemmin Keski- ja Etelä-Suomessa. Esimerkiksi Kotanen ym. (2021) 

havaitsivat koepesätutkimuksessaan Keski-Suomessa 17 %:n pesäpredaatioasteen 

avohakkuiden pirstottamalla tutkimusalueella, jossa koealat sijoittuivat etäälle 

ihmisasutuksesta. Sen sijaan Hakala ym. (2021) havaitsivat pääkaupunkiseudun 

viherkäytävillä koepesien olevan paljon alttiimpia pesäpredaatiolle; aineiston keruun 

yhteydessä vain noin puolet koepesistä selvisi. Myös Krüger ym. (2018) havaitsivat 39 

%:n predaatioasteen maaseudulle sijoitetuilla koepesillä Uudellamaalla. Keski-Suomesta 

mitattu pesäpredaatioaste lähestyi Nuuksiosta mitattua vastaavaa osuutta, mutta 

pääkaupunkiseudun viherkäytäviin ja Uudenmaan maaseutuun verrattuna Nuuksion 

järviylänkö näyttäisi olevan paljon turvallisempi elinympäristö maassa pesiville linnuille. 

 

Tutkimuksessa havaittu petolajiston kirjo noudatti pitkälti metson pesäsaalistajista tehtyjä 

aikaisempia havaintoja (mm. Kurki ym. 1997, Wegge ja Kastdalen 2007). Supikoiran 

lisäksi pesäpetoina koepesillä kuvattiin näätä, närhi ja talitiainen. Koepesillä havaittiin 

myös petoja, jotka eivät syöneet tai varastaneet munia. Esimerkiksi yhdessä 

riistakamerassa oli havainto ketusta, joka löysi pesän, mutta ei ryöstänyt sitä. 

Vastaavanlaisia havaintoja on tehty ketusta koepesätutkimuksissa aikaisemminkin 

(Holopainen ym. 2020). Hajuposteilla tehtiin myös havaintoja potentiaalisista 

pesäpedoista.  Pienpedoista havaintoja tehtiin yleisimmin supikoirasta (43 %). Supikoiran 

ohella hajuposteilla vieraili pienpedoista näätä (25 %), kettu (16 %) ja mäyrä (16 %). 

 

4.2 Rakentamisen vaikutus koepesien kohtaloon 

 

Oletin metsäpeitteisyyden ja ihmisasutuksen vaikuttavan koepesien kohtaloon, koska 

metsojen elinvoimaisuuden heikentyminen on ollut yhteydessä metsien pirstoutumisen 

kanssa (Lindén 2000, Ludwig ym. 2008). Metsot menestyvät parhaiten alueilla, joissa 

vanhalle metsälle tyypillisiä piirteitä löytyy maisematasolla merkittävästi (Helle ym. 
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1994). Metsäpeitteisyyden negatiivista vaikutusta pesäpredaatioon ei pystytty 

vahvistamaan aineiston perusteella. Metsäpeitteisyyden sijaan, rakennetun alueen 

suhteellinen osuus koepesiä ympäröivillä alueilla vaikutti tilastollisesti merkitsevällä 

tasolla positiivisesti pesäpredaation määrään. Rakentaminen on yksi metsien 

pirstoutumista kiihdyttävä tekijä (Wade ym. 2003, Sirkiä ym. 2010), ja täten havaitut 

tulokset maiseman vaikutuksesta pesien selviytymiskohtaloon olivat yhteneväisiä 

tieteellisen kirjallisuuden kanssa. Rakentamisesta aiheutuvan metsäpeitteisyyden 

vähenemisen myötä pesät ovat todennäköisesti suojattomampia ja näin ollen alttiimpia 

pesäpredaatiolle.  

 

Tutkimuksen yhteydessä käytetty aineisto oli verrattain suppea. On hyvin mahdollista, 

että pienen otoskoon takia joidenkin maisemamuuttujien yhteys pesien tuhoutumisen 

kanssa on saattanut jäädä havaitsematta. Otoksen suppeudesta huolimatta tulosten 

perusteella voidaan kuitenkin päätellä puiston alueen ja sitä ympäröivien 

virkistysalueiden olevan edelleen rakenteeltaan varsin hyvässä kunnossa. Hyvä koepesien 

selviytymistodennäköisyys viittaa siihen, että Nuuksion metsät tarjoavat vielä tarpeeksi 

turvallisia alueita pesiville emolinnuille ja niiden poikasille.  

 

4.3 Linjoittaisen ja soidinaluekohtaisen koepesäaineiston vertailu 

 

Oletin, että pesäpredaation määrä olisi merkittävämpää satunnaisilla linjoilla kuin 

soidinalueilla, sillä metsot valikoivat soidinkeskukseksi alueen, joka on mahdollisimman 

luonnontilaisen kaltainen (Helle ym. 1994, Lindén ym. 2000). Hypoteesia tukivat lisäksi 

aikaisemmat havainnot siitä, että metson soitimien yhteydessä myös muiden lintulajien 

monimuotoisuus on merkittävää (Pakkala ym. 2003), mikä viittaa soidinalueiden edelleen 

sijoittuvan yleisesti luonnontilaisempiin metsiin.  Täten oletin, että koealat soidinalueilla 

sisälsivät vähemmän pirstoutunutta maisemaa ja sen seurauksesta vähemmän petoja. 

Hypoteesia ei pystytty kuitenkaan vahvistamaan kerätyn aineiston perusteella: linjoilla 

pesistä ryöstettiin kolme ja soidinalueilla neljä. Tutkimuksen yhteydessä ei löydetty 

tilastollisesti merkitsevää eroa pesien tuhoutumisen määrässä linjojen ja soidinalueiden 

välillä. Osasyynä tähän saattoi olla pienehkö aineiston koko, minkä takia analyysin 

tilastollinen voima jäi heikoksi. 
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4.4 Supikoirien esiintyminen Nuuksion kansallispuistossa 

 

Linjoilla ei tavattu pesäkokeiden yhteydessä yhtäkään supikoiran ryöstämää pesää. 

Soidinkeskusta ympäröivillä koepesillä (500 m etäisyys soidinkeskuksesta) supikoira sen 

sijaan ryösti kolme pesää. Tieteellisessä kirjallisuudessa on viitteitä supikoiran suosivan 

erityisesti vaihtelevaa maastoa, joka sisältää vesistöjä, niittyjä ja ihmisten rakentamia 

puutarhoja (Kauhala ja Auttila 2010, Kauhala ym. 2010, Holopainen ym. 2021). 

Supikoiran aiheuttama saalistus keskittyi soidinkeskusten ympärillä taajamien 

läheisyyteen ja ainoastaan jo autioituneille soidinalueille. Supikoiran ryöstämät pesät 

sijaitsivat maisemallisesti taimikoiden, peltojen ja rakennusten läheisyydessä, eikä 

yksikään ryöstöistä tapahtunut nykyisin edelleen toimivilla soidinalueilla. On siis 

mahdollista, että supikoiralla ja/tai maankäytön muutoksilla on ollut vaikutusta soidinten 

selviytymiseen.  

 

Oletin, että supikoira on aktiivinen vierailija Nuuksion järviylängölle sijoitetuilla 

hajuposteilla. Kaikista pienpedoista kirjatuista havainnoista supikoiran osuus oli 43 %. 

Hajupostihavaintoja tehtiin supikoirista sekä linjoilta että autioituneilta soidinalueilta. 

Hypoteesien mukaisesti supikoirien hajupostihavainnot painottuivat satunnaista 

koealajärjestelyä noudattaville linjoille, eikä soidinkeskustojen läheisyyteen. Havaintojen 

perusteella sekä edelleen toimivat että osa aikaisemmin toiminnassa olevista 

soidinalueista eivät ole maisemallisesti houkuttelevia ympäristöjä supikoiralle.  

 

Edelleen toimivilta soidinalueilta ei tehty yhtään supikoirahavaintoa. Edelleen toimivat 

soidinkeskukset sijaitsivat pääosin maisemallisesti karuissa ja varttuneissa havumetsissä 

(puolukka- tai kanervatyyppi) laakeiden mäkien huipuilla sekä niiden läheisyydessä. 

Havainnot antavat viitteitä siitä, että edelleen toimivien soidinkeskusten maasto lienee 

olevan supikoirille liian karua saalistusympäristöä. Tulokset tukevat tältä osin 

aikaisemmin tehtyjä havaintoja, joissa supikoiran on huomattu välttävän kaukana 

ihmisasutusta sijaitsevia karuja metsäalueita (Kotanen ym. 2021), koska se turvautuu 

mielellään helposti saatavilla oleviin ravinnonlähteisiin taajamien ja kosteikkojen 

läheisyydessä (Kauhala ja Auttila 2010, Kauhala ym. 2010, Holopainen ym. 2021). 

Nuuksiossa havaitut vieraspedot eivät yksipuolisesti selittäne metsokannan taantumista 

alueella. Silti supikoirien aiheuttama saalistus voi olla merkittävä riskitekijä metsojen 

pesinnän onnistuvuudelle etenkin kansallispuiston reuna-alueilla.  
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Maisemamuuttujien yhteyttä supikoirahavaintoihin ei pystytty osoittamaan 

tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Mallin valintakriteereistä 

poikkeamalla, osassa enemmän muuttujia sisältävissä malleissa, teiden etäisyysvaikutus 

sisälsi tilastollista merkitsevyyttä viiden prosentin merkitsevyystasolla. Maisematasolla 

saatiin siten löyhiä viitteitä teiden läheisyyden yhteydestä supikoirien aktiivisuuteen. 

Teiden määrä maisematasolla linkittyy vahvasti ihmisasutuksen kanssa, mikä on 

yhteneväinen tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyjen supikoiran suosimien 

elinympäristömieltymysten kanssa (Kauhala ja Auttila 2010, Kauhala ja Kowalcz 2011). 

Tästä huolimatta luotettavia johtopäätöksiä ei voida tuloksista tehdä, koska nollamalli 

valikoitui hajupostien habitaattianalyysissä valintakriteerien mukaan parhaaksi malliksi. 

Mallin selitysaste jäi tutkimuksen yhteydessä matalaksi. Suurempi otoskoko olisi 

parantanut mallinnuksen tehoa ja siten voinut parantaa tulosten merkitsevyyttä ja 

johtopäätösten luotettavuutta. 

 

4.5 Ihmisen toiminnasta aiheutuva häirintä Nuuksion kansallispuistossa 

 

Oletin riistakameroiden tallentavan retkeilevien ihmisten liikkeitä aineiston keruun 

aikana. Ihmishavaintoja tehtiin koko aineiston osalta kahdelta eri riistakameralta ja vain 

keväällä 2021. Keväällä 2020 ei tehty yhtään havaintoa retkeilijöiden liikkeistä. Tulokset 

viittaavat siihen, että kasvavista kävijämääristä huolimatta (Pummila 2019, Metsähallitus 

2020), harva retkeilijä kuitenkaan poikkeaa merkityiltä poluilta toukokuussa. 

Riistakameroiden kattavuus maastossa oli kuitenkin suppea ja aika vain kaksi viikkoa 

toukokuussa, joten ihmishäiriön todellista vaikuttavuutta ilmiöön ei voida selittää 

luotettavasti aineiston perusteella.  

 

Nuuksion kansallispuistossa on monenlaisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia häirinnän 

lähteitä, jotka voivat heikentää metson pysyvyyttä alueella. Esimerkiksi lentoliikenteen 

melu on huomioitu yhtenä merkittävänä haasteena kansallispuiston suojelutyön ja hoidon 

kannalta (Metsähallitus 2006). Melusaasteen vaikutusta lintujen käyttäytymiseen on 

tutkittu toistaiseksi vielä vähän. Ihmisen toiminnasta aiheutuvan melun vaikutuksista 

lintujen käyttäytymiseen on kuitenkin viitteitä (Habib ym. 2006, Bayne ym. 2008, Zwart 

ym. 2015). Esimerkiksi Ortegan (2012) mukaan linnut välttävät meluisia alueita, ja melu 

on lisäksi aiheuttanut muutoksia lintujen lisääntymismenestykseen sekä ääntelyyn. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella Nuuksion petolajisto mukaili pitkälti 

aikaisemmin mainittuja metson pesillä saalistavia petolajeja (mm. Kurki ym. 1997, 

Wegge ja Kastdalen 2007). Kotoperäisten pesäpetojen ohella, Uudellamaalla yleistynyt 

supikoira (ks. Nummi ym. 2019, Hakala ym. 2020) näyttäisi olevan tulosten perusteella 

myös potentiaalinen peto metson pesillä etenkin kansallispuiston reuna-alueilla. Siksi 

supikoirapyynnit voisivat olla perusteltuja riistanhoidollisia toimenpiteitä ainakin 

Nuuksion kansallispuistoa ympäröivillä alueilla, jotta vieraslajin vaikutus metson ja 

muiden maassa pesivien lintujen menestymiseen minimoitaisiin. 

 

Supikoiran aiheuttama häirintävaikutus oli tutkimuksessa vähäisempää soidinkeskustassa 

ja niiden ympäristössä. Supikoirat näyttäisivät olevan vähemmän aktiivisia metson 

soidinalueilla kuin satunnaisilla paikoilla Nuuksion järviylängöllä. Tulokset viittaavat 

siihen, että Nuuksiossa on löydettävissä edelleen soitimelle soveltuvaa karua havumetsää, 

jossa supikoira ei aineiston perusteella näyttäisi aktiivisesti liikkuvan. Tutkimuksessa 

käytetyn menetelmän perusteella ei pystytä selittämään supikoiran todellista merkitystä 

metson luonnonpesien saalistajana. Matalaksi jäänyt pesäpredaatioaste viittaa kuitenkin 

siihen, ettei muninta-aikainen saalistus liene olevan pääsyy taantuneelle metsokannalle 

Nuuksion järviylängöllä.  

 

Pääkaupunkiseudun metsien edelleen jatkuva pirstoutumiskehitys ja alueella lisääntyvä 

ihmistoiminta asettavat haasteita metson suojelulle. Esimerkiksi pysyvää asutusta on 

kaavoitettu puiston välittömään läheisyyteen ja loma-asuntoja muutettu 

omakotiasutukseksi (Metsähallitus 2006). Tutkimus antoi selviä viitteitä siitä, että 

rakentaminen heikentää pesinnän onnistuvuutta 250 metrin säteellä pesästä. Suuremmalla 

alalla tarkasteltuna (500 metrin säteellä) rakentamisen epäsuora vaikutus (petojen 

parempi ravinnonsaanti rakentamisen myötä) pesien selviytymiseen pieneni 

merkittävästi. Muilla maisemamuuttujilla, kuten metsäpeitteisyydellä, puuttomilla 

alueilla ja etäisyydellä lähimpään metsänreunaan, ei ollut vaikutusta pesien 

selviytymiseen.  
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Pirstoutuneissa metsissä vierekkäiset soidinalueet voivat eristäytyä toisistaan, mikä voi 

johtaa pahimmillaan soidinten elinvoimaisuuden heikkenemiseen ja lopulta soidinten 

katoamiseen (Lindén ym. 2000). Kansallispuiston ympäristössä tapahtuvan 

pirstoutumisen vaikutusta soidinten elinvoimaisuuden heikkenemiseen ei pystytty 

tutkimuksen aineiston perusteella osoittamaan, mutta Pummilan (2019) mukaan 

pirstoutuminen on aiheuttanut toimivien soidinten vähittäistä taantumista Nuuksion 

kansallispuistossa jo useamman vuoden ajan. Tutkimukselle oli positiivista, että 

metsoista tehtiin havaintoja, vaikka niitä ei tietoisesti etsitty. Nuuksiossa eräällä 

soidinalueella taltioitiin riistakameraan koirasmetso, toisella havaittiin metson sulka ja 

yhtä soidinkeskusta lähestyessä havaittiin metson lentoonlähtö. Tulevia tutkimuksia 

ajatellen voisi olla hyvä seurata vuosittaisia metsohavaintoja ja niiden muutoksia 

soitimilla ja suhteuttaa havaintoja lisääntyvän rakentamisen kanssa.  

 

Viheryhteyksien kunnossapito on tärkeää metsojen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi 

Nuuksiossa. Viherkäytävien vaaliminen hyödyntää myös kansallispuiston alueella 

suoritettavaa muuta suojelutyötä. Uudenmaan liiton julkaisun (2018) mukaan lisääntynyt 

rakentaminen on heikentänyt viheryhteyksiä Nuuksion järviylängöllä viime vuosien 

aikana. Nuuksion pohjoisosissa sijaitsevien viheryhteyksien havaittiin olevan ainoita 

edelleen kohtalaisesti toimivia metsäisiä saarekkeita kansallispuiston ja läheisten metsien 

välillä. Pohjois-Nuuksion toimivat viheryhteydet ovat tärkeässä roolissa metsojen 

geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä, koska naaraat tarvitsevat toimivia väyliä 

liikkuakseen lähekkäisten soidinalueiden välillä ja paritellakseen eri koiraiden kanssa 

(Storch ja Segelbacher 2000, Segelbacher ym. 2008). Lisäselvitykset heikentyneiden 

viherkäytävien vaikutuksista Nuuksion taantuneeseen metsokantaan olisivat myös 

perusteltuja tutkimuskohteita. 

 

Koepesiin perustuvien pesäpredaatiotutkimusten tulokset eivät ole välttämättä 

yhteneväisiä luonnon pesillä tapahtuvan saalistuksen kanssa. Ilmiö on syytä ottaa 

huomioon koepesätutkimusten tulosten tulkinnassa. Aineistoa kerätessä ei voida olettaa, 

että pedon näkökulmasta koepesät ja luonnonpesät olisivat yhtä houkuttelevia (Major ja 

Kendal 1996). Ensinnäkin kokeen tekijän hajujäljen syntymistä pesien rakentamisen 

yhteydessä on mahdotonta estää täysin. Toiseksi koepesissä käytettävien munien 

tuoreusaste ja kokoerot luonnonmuniin nähden voivat olla myös merkittäviä 

predaatioasteeseen vaikuttavia tekijöitä (Major ja Kendal 1996). On myös 
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huomionarvoista, että luonnossa lintuemo puolustaa pesäänsä kiivaasti, eivätkä kaikki 

lintupedot pysty täten haastamaan hautovaa emoa (Jahren 2017). Näin ollen koepesistä 

saatava informaatio ei ole virheetöntä. Toisaalta menetelmän taipumus aliarvioida 

pesintämenestystä (Major ja Kendal 1996, Burke ym. 2004) on kuitenkin suotuisaa tämän 

tutkimuksen tulosten kannalta, koska havaittu pesäpredaatioaste jäi jo itsessään alhaiseksi 

Nuuksiossa. Huomio puoltaa edelleen sitä käsitystä, ettei ainakaan munintavaiheeseen 

kohdistuva saalistus olisi syy metsokannan taantumaan Nuuksion järviylängöllä.  

 

Koepesämenetelmän ohella olisi tärkeä tuottaa tietoa myös luonnonpesillä tehtyjen 

pesätutkimusten avulla Etelä-Suomessa. Luonnonpesillä tehtävät tutkimukset antaisivat 

viitteitä munintavaiheen lisäksi myös haudonta-ajan saalistuksesta. Toisaalta tällaiset 

koejärjestelyt voivat olla vaarallisia luonnonpesille, koska hajujäljen syntymistä pesälle 

on vaikea estää kameran asennuksen yhteydessä. Sen seurauksesta luonnonpesät voivat 

olla koejärjestelyssä alttiimpia pesäpredaatiolle. Menetelmän käytön haastavuutta lisää 

edelleen se, että luonnonpesillä tehtävät kokeet ovat yleisesti työläämpiä toteuttaa (Major 

ja Kendal 1996). Luonnonpesillä tehtävät tutkimukset täydentäisivät kuitenkin tietämystä 

metson pesien saalistuksesta Etelä-Suomessa ja olisivat perusteltuja tutkimuskohteita 

tulevaisuudessa. 

 

Nuuksion taantuneen metsokannan taustalla piilevien moninaisten syiden syvällisemmän 

tietämyksen parantamiseksi, ehdotetaan vastaavanlaisten koejärjestelyjen toteuttamista 

jatkossa eri puolilla Etelä-Suomea. 
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LIITTEET 
 

 

Liite 1. G-testin parametrit satunnaisen linjoittaisen koealasijoittelun ja soidinalueiden välillä. 
Koepesien sijoittelulla ei ollut vaikutusta pesäpredaatiotapahtumien määrään tilastollisesti 
merkitsevällä tasolla. 

 

Oletettu havaintojen 

jakauma 

Vapausasteet G-arvo p-arvo 

 1/1 1 0,325 0,569 

 

 

 

 
Liite 2. Soidinten häirintäanalyysin parametrit. Hajupostin etäisyys lähimpään soidinkeskukseen 
ja kosteikkojen suhteellinen osuus maisematasolla 250 ja 500 metrin säteellä eivät selittäneet 
supikoirahavaintoja tilastollisesti merkitsevällä tasolla.  

r=250 Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -1,670 0,846 -1,974 0,048 

Etäisyys soidinkeskukseen 0,181 0,134 1,348 0,178 

Kosteikot -0,249 -0,409 -0,607 0,544 

r=500 Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -1,639 0,838 -1,955 0,050 

Etäisyys soidinkeskukseen 0,176 0,137 1,287 0,198 

Kosteikot -0,082 0,290 -0,283 0,777 
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