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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Boreaalisella havumetsävyöhykkeellä elää pesäpaikkavaatimuksiltaan monimuotoinen 

lintulajisto (Valkama ym. 2011). Lintuja pesii esimerkiksi puissa, kalliojyrkänteillä, 

kosteikoilla ja maassa erilaisissa habitaateissa (Valkama ym. 2011, Medina 2019). 

Maassa pesivien lintujen joukko on erityisen kiintoisa, sillä niiden pesinnän onnistumista 

uhkaa monipuolisin petolajisto (Medina 2019). 

 

Riistaeläintieteessä tutkimuksen kohteena on usein metsästyksen näkökulmasta tärkeitä 

eläin- ja lintulajeja. Maassa pesivistä lintulajeista näitä ovat etenkin peltokana-, 

metsäkana- ja sorsalinnut (esim. Butler & Rotella 1998, Newton 1998, Anthony ym. 

2006, Krüger ym. 2018, Holopainen ym. 2020a, Cukor ym. 2021). Tulokset ovat 

kuitenkin hyödyllisiä kaikkien maassa pesivien lintujen hoidossa ja suojelussa (esim. 

Macivor ym. 1990, Macdonald & Bolton 2008, Ponce ym. 2018).  

 

Pitkäaikaisseurannat osoittavat, että useiden lintulajien kannat ovat pienentyneet viime 

vuosikymmenten aikana Suomessa (Valkama ym. 2011, Virkkala 2016). Aiempien 

tutkimusten perusteella kantojen pienenemisen taustalla ei ole yhtä ainoaa syytä, vaan 

kyse on monesta eri tekijästä ja niiden yhteisvaikutuksesta (Valkama ym. 2014, Korpela 

ym. 2014, Mainwaring ym. 2015, Virkkala 2016). Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi 

ilmastonmuutos (Virkkala 2016), maa- ja metsätalouden tehostuminen (Ponce ym. 2018), 

pesintämenestys (Newton 1998) sekä petosaalisvuorovaikutukset (Červinka ym. 2011, 

Korpela ym. 2014). 

 

Yksittäisistä tekijöistä erityisesti lintujen pesimismenestyksellä on suuri vaikutus 

lintukantojen kokoon (Newton 1998). Yhtenä suurena uhkana maassa pesivien lintujen 

pesien tuhoutumiselle pidetään runsaita pienpetokantoja, ja etenkin vieraspetojen 

haitallisuutta laajassa mittakaavassa korostetaan (Salo ym. 2007, Hanski ym. 2011). 

Lisäksi tiedetään, että petotiheydet ovat suurempia alueilla, joilla on saatavilla paljon 

ravintoa. Etelä-Suomessa tämä tarkoittaa reheviä kosteikkovaltaisia alueita sekä maa- ja 
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metsätalouden muodostamaan pirstaleista habitaattien mosaiikkia (Holmala & Kauhala 

2009). 

 

Pienpetojen aiheuttamaa linnunpesien tuhoutumista eli pesäpredaatiota on tutkittu 

viimeisten vuosien aikana suhteellisen paljon niin maailmalla kuin Suomessakin (esim. 

Pärt & Wretenberg 2002, Anthony ym. 2006, Macdonald & Bolton 2008, Hoset & Husby 

2019, Holopainen ym. 2020a, Kotanen ym. 2021). Riistakameroiden yleistyminen sekä 

tekniikan kehittyminen ovat mahdollistaneet jatkuvan pesien seurannan, sillä rakennettua 

tai aitoa linnunpesää pystytään seuraamaan kameroiden välityksellä vuorokauden ympäri 

ilman, että kohteella tarvitsee käydä seurantajakson aikana (Cox ym. 2012).  

 

Nykyisin linnunpesien predaatiota käsitteleviin tutkimuksiin aineiston 

keruumenetelmäksi on vakiintunut keinopesät ja niitä seuraamaan asennetut 

riistakamerat. Linnunpesien predaatiota käsittelevissä tutkimuksissa kritisoidaan 

toisinaan keinopesien avulla tehtyjä koeasetelmia. Syynä kritiikkiin ovat aidoista 

linnunpesistä poikkeavat ihmisen vaikutukset, kuten esimerkiksi luonnon hajuista 

poikkeavat hajujäljet sekä subjektiivisuus keinopesien sijoittelussa (esim. Butler & 

Rotella 1998, Wilson ym. 1998, Skagen ym. 1999, Pärt &Wretenberg 2002).  

 

Keinotekoinen koeasetelma eroaa aidosta linnunpesästä muun muassa tutkijasta 

jääneiden hajujälkien sekä maastoon jätetyn riistakameran osalta. Tämän vuoksi 

keinopesäkokeiden luotettavuus verrattuna aitoihin pesiin on herättänyt paljon 

keskustelua (mm. Macivor ym. 1990, Whelan ym. 1994, Sloan ym. 1998, Husby & Hoset 

2019, Weldon 2021). Kaikesta huolimatta ihmisen vaikutuksia nykyaikaisten keinopesiä 

hyödyntävien pesäpredaatiokokeiden tuloksiin on tutkittu varsin vähän (Weldon 2022). 

On kuitenkin syytä huomata, että myös ihmisen löytämän linnunpesän seurannassa 

maastoon jää tutkijan hajuja, joten aidon pesän seuraaminen ei näiltä osin poikkea 

keinopesäkokeista. 

 

Pro gradu -työni on osa Helsingin yliopiston Kosteikkoekologian ryhmän 

pesäpredaatiohanketta, jossa on aiemmin tutkittu muun muassa linnunpesien 
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predaatioriskiin liittyviä tekijöitä erilaisissa ympäristöissä (esim. Holopainen ym. 2020a). 

Tutkimuksessani pyrin selvittämään, toimiiko ihmisen haju virhelähteenä linnunpesien 

predaation tutkimuksessa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa toteutettavissa 

pesäpredaatiokokeissa tai aitojen pesien tutkimuksessa voitaisiin ihmisen vaikutukset 

tuloksiin minimoida jo työn suunnitteluvaiheessa.  

 

1.1.1 Maassa pesivät linnut ja pesinnän erityispiirteet 

 

Lintujen pesien sijoittelu on muovautunut evoluution seurauksena, ja pesätyypit jaetaan 

yleensä kahteen luokkaan: avoimiin ja kolopesiin (Medina 2019). Maassa pesivien 

lintujen pesät ovat aina niin kutsuttuja avoimia pesiä. Merkittävä osa Suomen 

riistalinnuista on maassa pesivä lintuja (Metsästyslaki 1993, Laine 2017). 

 

Aiempien tutkimustulosten perusteella tiedetään, että linnunpesän rakenteessa on kolme 

pesäryöstöjen kannalta olennaista seikkaa: pesän rakennusmateriaali, pesän perusrakenne 

sekä pesän koko (Mainwaring ym. 2015). Tuloksissa on viitteitä, että linnunpesien koon 

kasvaessa predaatioaste kasvaa, koska suuremmat pesät ovat helpommin havaittavissa 

näkökykyä hyödyntäville pedoille (Mazgajski 2009, Kalin`ski ym. 2014, Mainwaring 

ym. 2015). Toisaalta Weidingerin (2004) tuloksissa pesän sijainnilla oli suurempi 

vaikutus predaatioasteeseen kuin pesän koolla. Olennaista on tiedostaa, että 

tutkimustulokset ovat aina paikkaan ja aikaan sidottuja, joten erilaisissa olosuhteissa 

tulokset saattaisivat olla toisenlaisia. 

 

Maassa pesivien lintujen pesimisstrategiassa tärkeitä asioita ovat pesän ympärillä olevan 

kasvillisuuden tuoma suoja, emolinnun maastoon sopiva väritys sekä pesän ja munien 

huomaamattomuus (Newton 1998). Metsäkanalinnuilla emo munii noin kerran 

vuorokaudessa, ja haudonnan emo aloittaa joko toiseksi viimeisen tai viimeisen munan 

kohdalla (Lindén 2002). Myös useimmat muut maassa pesivät linnut toimivat muninnan 

ja haudonnan suhteen samalla tavoin, ja etuna tässä toimintamallissa on poikasten 

kuoriutuminen lähes samanaikaisesti (Aalto ym. 2007). 
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Darwinin (1859) kehittämä luonnonvalintateoria selittää osaltaan emolintujen väritystä, 

sillä huonosti maastoutuvat emolinnut joutuvat helposti petojen saaliiksi, kun taas hyvin 

maaston rakenteeseen ja väreihin suojavärin avulla naamioituvat emot säilyvät 

todennäköisemmin hengissä. Maassa olevan pesän etuna on myös emon huomaamaton 

liikkuminen pesän ympärillä. Esimerkiksi pedon osuessa pesän lähelle emo pysyy pitkään 

paikallaan, kunnes se saattaa lähteä pesästä ja esittää haavoittunutta, jolloin peto ei 

huomaan pesää (Pedersen & Steen 1985, Smith & Edwards 2018).  

 

Kontrastikkaampien ja suurempien linnunmunien selviytyminen on heikompaa kuin 

pienempien ja paremmin maastoon sulautuneempien munien selviytyminen (Troscianko 

ym. 2016). Evoluutio on lisännyt saaliseläinten ja saalistajien välistä kilpajuoksua 

(Darwin 1859). Myös munien värityksessä ja maastoutumisessa vallitsevaan ympäristöön 

on kyse luonnonvalinnasta ja maassa pesivien lintujen kyvystä selviytyä lisääntyvässä 

saalistuspaineessa (Darwin 1859). 

 

Toinen evoluution näkökulmasta olennainen asia on maassa pesivien lintujen poikasten 

pesäpakoisuus; pesäpakoisia lintuja ovat muun muassa kanalinnut, sorsalinnut ja 

kahlaajat. Siinä missä pesäviipyisten varpuslintujen poikaset pysyvät pesässä useita 

viikkoja syntymänsä jälkeen, jättävät pesäpakoisten lintujen poikaset pesän heti 

untuvapeitteen kuivuttua (Aalto ym. 2007). Käytännössä poikasten pesäpakoisuus 

pienentää kaikkien poikasten riskiä joutua pedon saaliiksi samalla kertaa, koska yhdestä 

poikasesta lähtee vähemmän hajuja kuin useammasta poikasesta. Lisäksi emo voi 

kokemuksensa perusteella johdattaa poikueensa mahdollisimman turvallisiin paikkoihin, 

kuten pienten lokkilintuyhdyskuntien suojiin (Pöysä ym. 2019). 

 

1.1.2 Pienpedot pesärosvoina 

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa pedot jaetaan kokonsa puolesta kiltoihin seuraavasti: 

pienpedot, keskikokoiset pedot ja suurpedot (Roemer ym. 2009). Simberloffin & Dayanin 

(1991) mukaan kilta on lajiryhmä, joka hyödyntää samoja ympäristönresursseja 

samalaisia keinoja hyödyntäen, mukaan luettuna ravinto.  
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Suomalaista pedoista pienpetoihin kuuluvat lumikko (Mustela nivalis), kärppä (Mustela 

erminea), minkki (Neovison vison), saukko (Lutra lutra), hilleri (Mustela putorius) ja 

näätä (Martes martes). Suomessa esiintyvistä pedoista keskikokoisiin eli 

mesopredaattoreihin kuuluvat supikoira (Nyctereutes procyonoides), kettu (Vulpes 

vulpes), naali (Vulpes lagopus) ja mäyrä (Meles meles). Ulkomailla keskikokoisiin 

petoihin kuuluvat lisäksi esimerkiksi kojootit ja sakaalit (Canis sp.). Suurpetoihin 

suomalaisista pedoista kuuluvat ahma (Gulo gulo), ilves (Lynx lynx), susi (Canis lupus) 

ja karhu (Ursus arctos).  

 

Suomen yleiskielessä käytetään pienistä ja keskikokoisista nisäkäspedoista tieteellisestä 

luokittelusta poiketen yhteistä termiä pienpedot. Tekstin ymmärrettävyyden ja 

väärinymmärrysten välttämisen takia, tässä tutkimuksessa käsitellään tästä eteenpäin 

pieniä ja keskikokoisia petoja yhteisesti termillä pienpedot.  

 

Eliölajit jaetaan yleensä alkuperäisen levinneisyysalueensa mukaan kolmeen luokkaan: 

kotoperäiset, tulokas- ja vieraslajit. Suomalaisista pienpedoista lumikko, kärppä, saukko, 

hilleri, mäyrä, näätä, kettu ja naali ovat kotoperäisiä lajeja eli ne ovat Suomessa 

luontaisella levinneisyysalueellaan. Supikoira ja minkki ovat vieraslajeja eli ne ovat 

ihmisen toimien seurauksena levinneet luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle. 

Kultasakaali (Canis aureus) on luokiteltu Suomessa tulokaslajiksi, koska se on omin 

avuin vaeltanut uudelle elinalueelle Suomeen eteläisemmän Euroopan 

levinneisyysalueeltaan (Honkala & Nummi 2019).  

 

Isoloituneissa ympäristöissä vieraspetojen on todettu olevan haitallisempia kotoperäiselle 

lajistolle, koska niille ei ole olemassa luontaisia saalistajia eikä ympäristönvaste ole 

välttämättä sopeutunut kyseisenlaisiin muutoksiin ekosysteemissä (Salo ym. 2009). 

Suomen kaltaisessa maassa tilanne on kuitenkin erilainen, koska vieraspedoille löytyy 

luontaisia saalistajia (Korpimäki & Nordström 2004, Kowalczyk ym. 2009). Suomessa 

tehdyissä pesäpredaatiotutkimuksissa maassa pesivien lintujen pesiä ovat predatoineet 

muun muassa varislinnut sekä pienpedoista kärppä, minkki, näätä, supikoira, mäyrä ja 

kettu (Krüger ym. 2018, Holopainen ym. 2020a).  
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Aiempien tulosten pohjalta voidaankin todeta, että linnunpesiä uhkaavat Suomessa useat 

eri pedot. Lisäksi tiedetään, että petoeläinten käyttäytymisessä ihmisvaikutteisella 

alueella on lajikohtaisia eroja, joten tutkimuksissa tuloksia tulee tarkastella lajikohtaisesti 

(Reilly ym. 2022).  

 

Pedot jaetaan ravintonsa perusteella generalisteihin, jotka käyttävät monia eri 

saaliseläimiä ja ravintolähteitä, sekä tiettyihin saaliseläimiin erikoistuneisiin 

spesialistipetoihin (Hanski ym. 1991). Linnunpesien predaation kannalta kiinnostavia 

petolajeja ovat erityisesti generalistipedot, koska linnunpoikaset tai munat eivät ole 

minkään lajin pääasiallinen ravinto, sillä varsinkin munat ovat saatavilla vain hyvin 

rajatun lisääntymiskauden ajan.  

 

1.1.3 Eteläsuomalainen maisema  

 

Eteläisen Suomen ominaispiirteinä ovat maiseman rikkonaisuus, lukuisat erilaiset 

vesistöt sekä maatalousympäristöt. Kyseinen maisema on kokenut 1900- ja 2000-luvun 

aikana suuria muutoksia, sillä esimerkiksi maatilojen koot ovat kasvaneet, maatalous on 

tehostunut, metsänhoitotavat ovat muuttuneet ja vesistöjen laatu on monin paikoin 

heikentynyt (Valkama ym. 2011, Korteniemi 2018, Holopainen & Lehikoinen 2022). 

Maassa pesivien lintujen näkökulmasta kyseisen maiseman erityispiirteitä ovat maiseman 

pirstoutuneisuus sekä runsas ihmisvaikutus ja ihmisten läsnäolo.  

 

Skagenin ym. (1999) tutkimuksessa todetaan, että eroihin lintujen pesimismenestyksessä 

vaikuttavat muun muassa petoyhteisön rakenne, petojen käyttäytyminen, kasvillisuus 

sekä pesien sijainti. Aiemmissa eteläisessä Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on tutkittu 

keinopesien sijainnin, kuten reunavaikutuksen ja petolajiston vaikutusta predaatioon 

(Krüger ym. 2018, Holopainen ym. 2020b). Reunavaikutuksella tarkoitetaan 

ekosysteemien raja-aluetta, jossa korostuu kahden ekosysteemin yhteisvaikutus. 

Esimerkiksi peltojen reunametsät ovat reunavaikutuksen alaisia. 
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Reunavyöhykkeen predaatioriskiä pidetään suurempana, koska pedoille on tarjolla 

suurempi ravintovalikoimalla (Andrén & Angelstam 1988, Hanski ym. 1991, Newton 

1998). Krügerin ym. (2018) tutkimuksessa nisäkäspedot suosivat metsien reuna-aluetta, 

mutta lähellä konkreettista metsänreunaa pesät säilyivät parhaiten verrattuna avoimeen 

peltoon ja metsään. Korpelan ym. (2014) mukaan joidenkin nisäpetojen kannat 

vaihtelevat syklisesti myyräkantojen mukaan (esim. lumikko ja kettu). Tämän vuoksi on 

loogista, että myyriä ravintonaan käyttävät pienpedot viihtyvät runsaasti myyriä 

sisältävissä avoimissa elinympäristöissä (Korpela ym. 2014).  

 

Syrjäisillä metsäalueilla nisäkäspedot eivät aiheuta suurta uhkaa linnunpesien 

selviämiselle. Kotanen ym. (2021) havaitsi, että karuilla ja laajoilla yhtenäisillä 

nykyaikaista metsänhoitoa harjoittavilla metsäalueilla keinopesien 

selviytymistodennäköisyys oli koko seitsemän vuorokauden seurantajaksolla yli 99 %. 

Krügerin ym. (2018) peltovaltaisella alueella tekemässä tutkimuksessa keinopesien 

selviämistodennäköisyys oli ensimmäisenä koevuorokautena alle 95 %, mutta se kasvoi 

koevuorokausien kuluessa.  Tällaiset tulokset tukevat havaintoa, jonka mukaan 

petotiheydet ja predaatioriski ovat suurempia pirstoutuneilla ja runsaasti 

reunavaikutuksia sisältävillä alueilla (Andrén & Angelstam 1988, Červinka ym. 2011).  

 

Intensiivinen maatalous vaikuttaa pelloilla olevien linnunpesien selviytymiseen (Ponce 

ym. 2018). Konkreettinen esimerkki Suomesta on peltojen salaojitus, joka on vähentänyt 

ympärivuotista kasvillisuuden tuomaa suojaa peltoalueilla. Tämän seurauksena erityisesti 

peltokanalinnut ovat aiempaa alttiimpia saalistukselle (Mykrä & Väänänen 2007).  

 

1.2 Kokeellinen tutkimus 

 

Määrällisessä tutkimuksessa (kvantitatiivinen) tulosten luotettavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa harha, täsmällisyys sekä tarkkuus (Hiltunen ym. 2011). 

Harhalla tarkoitetaan mittaajan tekemiä systemaattisia mittausvirheitä (estimaatit), 

täsmällisyys puolestaan tarkoittaa tulosten mitattujen arvojen pitävyyttä 

toistomittauksissa ja tarkkuus kuvaa mitattujen sekä todellisten arvojen yhtäpitävyyttä 
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(Hiltunen ym. 2011). Pesäpredaatiotutkimuksissa ei normaalisti käytetä erityisiä 

mittalaitteita, vaan tulokset perustuvat linnunpesiltä saatavien riistakamerakuvien 

analysointiin. Käytännössä virheet ja epävarmuus syntyvät aineistoon virheellisestä 

kuvien tulkitsemisesta, virheistä aineiston tallennuksessa tai huonosta pesien sijoittelusta. 

 

Toisin kuin tyypillisessä määrällisessä tutkimuksessa keinopesien hyödyntävässä 

pesäpredaatiotutkimuksessa tuloksiin vaikuttaa usein mittaajan subjektiivisuus (vrt. 

Hiltunen ym. 2011). Syynä mittaajan subjektiivisuuteen on pesien sijoittelu maastoon 

sekä mittaajan maastossa kulkema reitti; yleensä pesä pyritään sijoittamaan suojaiseen 

paikkaan pensaan tai kasvillisuuden suojaan. Lisäksi ihminen saattaa liikkua maastossa 

tiedostamattaan helppokulkuisia ja kuivia reittejä pitkin (esimerkiksi polkuja pitkin).  

 

Tutkimuksen toistettavuuden näkökulmasta äärimmäisen tärkeää on kuvata 

yksityiskohtaisen tarkasti, miten koeasetelma käytännössä toteutettiin (Hiltunen ym. 

2011). Tulevien tutkimusten kannalta toistettavuus on tärkeää esimerkiksi tilanteessa, 

jossa halutaan selvittää, mikä on ihmisen subjektiivisuuden ja maastoon jäävien 

hajujälkien vaikutus tutkimustuloksiin. 

 

1.2.1 Keinopesät  

 

Tutkimuksissa on hyödynnetty sekä aitoja linnunpesiä että keinopesiä (Andrén ym. 1985, 

Skagen ym. 1999, Pärt & Wretenberg 2002, Anthony ym. 2006, Holopainen ym. 2020a, 

Cukor ym. 2021). Keinopesät ovat ihmisen rakentamia jonkin lintulajin munilla tai 

tekomunilla varustettuja linnunpesiä jäljitteleviä pesiä. Tärkeimpänä syynä keinopesien 

runsastuneeseen käyttöön on oikeiden linnunpesien työläs löytäminen maastosta sekä 

kokeelliseen asetelmaan pääseminen. 

 

 Keinopesäkokeissa jäljitellään maassa pesivien lintujen munintavaihetta, jolloin emo ei 

vielä haudo pesässä, vaan se käy siellä vain munimassa. Ennen nykyaikaisen teknologian 

kehittymistä pesäpredaatiota on tutkittu esimerkiksi oikeiden munien sekaan laitettujen 

savimunien ja niihin jääneiden purujälkien sekä pesältä löytyneiden jalanjälkien avulla 
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(vrt. Skagen ym. 1999, Pärt & Wretenberg 2002, Anthony ym. 2006). Vanhoja 

tutkimusmenetelmiä hyödyntäneitä tuloksia tarkastellessa tulee olla varovainen, sillä 

aineistossa saattaa olla nykytutkimuksia enemmän virheellisiä havaintoja.  

 

Mezquida & Marone (2003) sekä Ponce ym. (2018) toteavat, että keinopesäkokeet eivät 

anna täysin todellista kuvaa pesäpredaatioiden luonnossa tapahtuvista määristä tai 

pedoista, koska kokeellinen asetelma poikkeaa aina luonnon tilanteesta. Tämän vuoksi 

kokeelliset asetelmat tulisi aina suunnitella huolellisesti ennen toteutusta. Myös 

tietynlaisten linnunmunien ja menetelmien käyttö keinopesätutkimuksessa saattaa 

aiheuttaa tuloksia vääristävää harhaa. Jo aiemmin on kyseenalaistettu muiden kuin 

kohdelajin munien käyttöä, esimerkiksi antaako viiriäisenmunien (Coturnix coturnix) 

käyttö luotettavaa tietoa alueen pesäpredaatiosta (Major & Kendal 1996, Skagen ym. 

1999). Sama pätee fasaanin (Phanisianus colchicus) munien kanssa, koska munissa on 

aina hajuja tuotantotiloista ja ne eivät haise täysin samalta kuin luonnossa eläneiden 

lintujen munat.  

 

Maassa pesivien lintujen pesimismenestyksen tutkimuskohteena on usein pesien 

päiväkohtainen selviämistodennäköisyys. Mezquidan & Maronen (2003) havaitsivat 

keinopesien päiväkohtaisen selviämistodennäköisyyden olevan merkittävästi alhaisempi 

(0,737) kuin oikeiden linnun pesien (0,925). Puolestaan Macivor ym. (1990) tulosten 

mukaan kettu vältti keinopesiä, joissa oli ihmisen hajua. Tällaiset tulokset osoittavat, että 

keinopesäasetelmia ja niiden luotettavuutta käsitteleville tutkimuksille on lisätarvetta. 

 

Toisaalta Hosetin & Husbyn (2019) mukaan luonnonpesien ja keinopesien saalistusasteen 

johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus on riippuvaista pesätyypin ja pesäpaikan 

ekologisen tilan vuorovaikutuksesta. Lisäksi he toteavat, että boreaalisessa metsässä 

keinopesät olivat riittävä mittari oikeiden linnunpesien (open-cup nest) suhteellisen 

predaatioriskin ennustamiseen joillain alueilla, mutta metsäreuna-alueelta saadut tulokset 

poikkesivat tästä. Edellä mainituissa tutkimuksissa havaitut erilaiset tulokset tukevat 

ajatusmallia, jonka mukaan keinopesätutkimusten tuloksiin vaikuttaa monia erilaisia 

tekijöitä, ja saadut tulokset ovat aina aikaan ja paikkaan sidottuja. 
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1.2.2 Ihmisen haju virhelähteenä 

 

Yleisen käsityksen mukaan nisäkäspedot välttävät ihmisiä, koska ne pitävät ihmistä 

uhkana (Weldon 2021, Reilly ym. 2022). Lisäksi petojen runsaan metsästämisen on 

arvioitu lisäävän jäljelle jäävien petojen ihmisarkuutta (Götmark 1992). Toisaalta 

ympäristössä, joissa ihmisten läsnäolo on arkipäiväistä nisäkäspedot saattavat oppia 

hyödyntämään ihmisten jättämiä hajuja ravinnonhankinnassa (vrt. Bateman & Fleming 

2010, Reilly ym. 2022). Älykkäinä eläiminä nisäkäspedot hankkivat ravintoa usein sieltä 

mistä sitä on eniten ja helpoiten saatavilla (Bateman & Fleming 2010). Tällaisia paikkoja 

ovat esimerkiksi maatilakeskukset sekä kaatopaikat. 

 

Maassa pesivien lintujen pesäpredaatiota käsittelevien tutkimusten kannalta on olennaista 

tietää miten pienpedot toimivat kohdatessaan ihmisen jättämiä hajuvanoja. Petoeläinten 

luontaiseen käytökseen kuuluu reviirien ja elinalueen merkitseminen erilaisten 

hajumerkkien esimerkiksi virtsan ja ulosteen avulla (Conservation Evidence 2021). 

Lisäksi tiedetään, että pienpedot havaitsevat vaaroja ja etsivät ravintoa hajujen perusteella 

(Ruzicka & Conover 2011). Edellisten havaintojen perusteella voidaan todeta, että 

hajuaistilla on todella suuri merkitys pienpetojen käyttäytymisessä. 

 

Ihmishajun ja petojen toiminnan yhteyttä keinopesillä on aiemmin tutkittu Pohjois-

Amerikassa lyhytruohopreerialla, jossa ihmishaju oli luontoon kuulumaton ja harvinainen 

tekijä (Skagen ym. 1999). Skagenin ym. (1999) tutkimuksessa selvitettiin sekä pelkän 

ihmishajun että lehmän lannan hajulla lievennetyn ihmishajun avulla pesärosvojen 

toimintaa. Ihmishajun ja pesäpredaatioiden väliltä ei löydetty yhteyttä, eikä ihmishaju 

näin ollen pienentänyt lintujen pesintämenestystä.  

 

Toisaalta Whelanin ym. (1994) tuloksissa todetaan, että pohjoisamerikkalaisessa 

lehtimetsässä erilaiset hajut vaikuttivat keinopesien selviytymiseen eri tavoin. Hajuina 

käytettiin valkohäntäkaurisnaaraan kiimahajustetta, normaalia ihmisen hajua, ei 

ihmishajua (haju oli peitetty eläinten hajulla) sekä hajuvettä (Whelan ym. 1994). Tulosten 

perusteella hajuvedellä ja ihmishajulla tehtyjen keinopesien selviytyminen lehtimetsissä 
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oli heikompaa kuin peuran hajulla ja ei ihmishajulla tehdyillä pesillä (Whelan ym. 1994). 

Oletettiin, että nisäkäspedot paikallistivat linnunpesät ihmisen jättämän hajuvanan avulla. 

 

Pienpedot saattavat reagoida keinopesille jäävään ihmishajuun kolmella eri tavalla: 1. ne 

säikkyvät ja välttävät ihmishajua, 2. ne seuraavat ihmisen jättämiä hajujälkiä ja 

hyödyntävät niitä ravinnonhankinnassaan tai 3. ne eivät välitä ihmisen hajuvanoista 

(esim. Macivor ym. 1990, Götmark 1992, Whelan ym. 1994, Skagen ym. 1999, Weldon 

2021). Aiemmin ihmishajun vaikutusta keinopesäkokeiden tutkimustuloksiin tai 

mahdolliseen tulosten vinoumaan ei ole tunnettu, eikä siihen ole kiinnitetty erityistä 

huomiota. Täten on lähes mahdotonta sanoa, millaisia vaikutuksia ihmishajulla on ollut 

tuloksiin.  

 

Pienpetolajit saattavat suhtautua ihmisen hajuun eri tavoin, sillä osa pedoista saattaa 

seurata ihmisen hajua ja osa saattaa välttää sitä (Macivor ym. 1990, Sloan ym. 1998, 

Weldon 2021). Tutkimuksen kannalta on erityisen tärkeää huomioida, että kaikkien 

nisäkäspetojen osalta tehdyn tutkimuksen tulokset (lajeja ei ole eritelty) voivat olla täysin 

erilaisia verrattuna lajikohtaisiin tuloksiin.  

 

Keinopesäkokeissa käytetään yleisesti suojakäsineitä ja kumisaappaita minimoimaan 

maastoon jäävää ihmisen hajua. Whelanin ym. (1994) tutkimuksessa todettiin, että 

ihmishajujen vaikutuksia voidaan vähentää tekemällä keinopesät runsaan sateen aikana 

tai peittämällä ihmisen haju esimerkiksi tuotantoeläinten hajuilla. On kuitenkin selvää, 

etteivät ihmishajut häviä täysin hyvien varusteidenkaan avulla ja keinopesien tekeminen 

rankkasateiden aikana olisi haastavaa. Keinopesien kannalta on olennaista tietää, miten 

ihmishajut vaikuttavat niiltä saataviin tuloksiin (Weldon 2021).  
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1.3 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Lintujen munat ja poikaset kuuluvat pienpetojen luonnolliseen ravintoon. 

Keinopesäkokeiden näkökulmasta on olennaista tietää, millaisia eroja pienpetolajien (ml. 

pienet ja keskikokoiset nisäkäspedot) välillä on saalistuskäyttäytymisessä sekä 

keinopesien ryöstöissä. Aiheesta on tehty aiemmin tutkimuksia, joissa on selvitetty 

maassa pesivien lintujen pesiä saalistavien petojen osuuksia sekä pesien suhteellista 

selviytymistä. Ihmisen hajujen vaikutukset linnunpesien ja keinopesien selviytymiseen 

ovat olleet erilaisia tutkimusten välillä (Weldon 2021). 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokeellisesti, miten ihmishaju vaikuttaa 

pienpetojen lähestymiseen pesäpredaatiotutkimuksissa käytetyillä keinopesillä. Lisäksi 

halusin selvittää ajankohdan ja tulosuuntien yhteisvaikutuksia. Testauksessa käytettiin 

kolmea erilaista koetyyppiä: koepesää, kontrollipesää ja hajupostia. Tämä tutkimus 

toteutettiin eteläisessä Suomessa maaseudun ja erilaisten vesistöjen ympäröimillä 

metsäalueilla, ja tavoitteena oli saada kattava aineisto laajalta erilaisia ihmisvaikutteisia 

ympäristöjä sisältävältä alueelta.  

 

1.3.1 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Tutkimuksessa haluttiin vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Ohjaako tutkijan hajuvana pienpetoja keinopesille ja eroaako käytös lajien välillä? 

2. Onko pienpetojen käyttämissä tulosuunnissa eroja koetyyppien välillä? 

3. Vaikuttaako ajankohta pienpetojen käyttämiin tulosuuntiin? 

 

Tutkimuskysymysten ja tausta-aineistojen pohjalta johdettuja päähypoteeseja olivat: 

 

1. Pienpetolajien välillä on eroja koeasetelmissa käytetyissä tulosuunnissa. Arkoina 

eläiminä kettu ja näätä välttävät ihmisen jättämää hajuvanaa, mutta vähemmän 

varovainen supikoira ja mäyrä eivät suosi tai vältä mitään tulosuuntaa. 
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2. Tulosuunnissa on eroja käytettyjen koetyyppien välillä, koska koetyypit eroavat 

hajujen osalta merkittävästi toisistaan. Kontrollipesillä on vain ihmisen hajua ja 

kaivetun maan hajua, joten eläimet seuraavat tai välttävät sitä. Koepesillä on 

fasaaninmunien hajua ja hajuposteilla voimakkaasti haisevaa petohajustetta, joten 

eläimet saapuvat koeasetelmiin satunnaisista suunnista (ns. syötin 

houkuttelemana). 

 

 

3. Ensimmäisten koevuorokausien aikana ihmishaju vaikuttaa enemmän pienpetojen 

tulosuuntiin kuin viimeisten vuorokausien aikana. On mahdollista, että pienpedot 

reagoivat tutkijan jättämää hajuvanaa erityisesti kokeen alussa.  

 

 

2 Aineisto ja menetelmät 
 

2.1 Tutkimusalue 

 

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin eteläisessä Suomessa maatalousvaltaisilla 

metsäalueilla. Tutkimusalue oli maantieteellisesti tarkasteltuna varsin laaja sijoittuen 

Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Kirkkonummen, Kosken Tl, Lappeenrannan, Lohjan, 

Mäntsälän, Puumalan, Raaseporin, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Vihdin 

kaupunkien/kuntien alueille (kuva 1). Tutkimusalueet koostuivat peltojen ja vesistöjen 

rajaamista metsäalueista.  
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Kuva 1. Tutkimusalueiden sijainnit (Maanmittauslaitos, Esri Finland, peruskartta). 

 

2.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto on kerätty keväällä ja alkukesällä lintujen pesimäaikaan vuonna 2021. 

Maastokokeet suoritettiin huhti–heinäkuun aikana. Aineistoa kerättiin keinopesiltä 27.4.–

14.6. välisenä aikana ja hajuposteilta 7.5.–31.7. välisenä aikana.  

 

Maastokokeissa pesäpredaatiota tutkittiin maahan sijoitettujen keinopesien avulla, joita 

seurattiin riistakameroilla. Myös hajuposteja seurattiin riistakameroiden avulla. 

Keinopesät sijoitettiin mahdollisimman luontaisille fasaanien, metsojen tai vesilintujen 

pesimäpaikoille pyörittämällä kepillä maassa olevaa kasvustoa pesän näköiseksi. 

Matkitun lajin määritti koealueen ympäristö. Jokaiselle alueelle tehtiin kaikkia 

koeasetelmatyyppejä. Kaikilla pesäpaikoilla maastokoe tehtiin kerran, mutta osa 

hajuposteista tehtiin samoihin paikkoihin kaksi kertaa (hajupostikertojen välillä oli kolme 

tyhjää viikkoa). 
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Kokeessa käytettiin kahdenlaisia keinopesiä:  

1) Koepesiä, joihin tehtiin pesäkuoppa sekä sijoitettiin neljä fasaaninmunaa  

2) Kontrollipesiä, joihin tehtiin pelkästään pesää jäljittelevä pesäkuoppa 

 

Hajuposteissa käytettiin noin 20 senttimetriä pitkiä puutikkuja ja litteitä kiviä. Tikku 

kastettiin amerikkalaisen harmaaketun (Urocyon cinereoargenteus) hajurauhasista 

valmistettuun Gray ambush- hajusteeseen, jonka jälkeen litteän kiven alapinnalle 

levitettiin tikun avulla samaa hajustetta. Litteiden kivien tarkoituksena oli säilyttää 

hajustetta tilanteessa, jossa sade huuhtoisi hajusteen pois tikusta tai peto siirtäisi tikun 

pois kameran edestä. Hajupostien tarkoituksena oli houkutella alueen pienpetoja käymään 

hajusteen luona. Näiden petokäyntien avulla selvitettiin mistä suunnista pedot saapuvat 

koeasetelmiin suhteessa ihmisen hajuun.  

 

2.2.1 Aineistonkeruu maastossa 

 

Tutkimuksessa käytetyt koeasetelmat sijoitettiin maastoon kulkemalla samaa reittiä 

pitkin kohteelle ja takaisin. Näin toimimalla pystyttiin pedon saapumissuuntaa 

vertaamaan ihmisen kulkeman reitin kanssa. Pesät ja hajupostit asennettiin 

mahdollisuuksien mukaan maastoon klo 9–16 välisenä aikana. Aikaikkunan 

tarkoituksena oli pitää tutkimustulosten analysointi ja vertailu yksiselitteisenä ja 

relevanttina (ensimmäinen vuorokausi oli kaikissa koeasetelmissa jokseenkin saman 

pituinen).  

 

Koeasetelmien sijainnit valittiin alustavasti kartalta ja lopullisesti maastossa. Koepesät, 

kontrollipesät ja hajupostit asetettiin maastossa satunnaisiin paikkoihin siten, että myös 

niitä valvomaan asetetut riistakamera olivat satunnaisissa suunnissa. Näin toimimalla 

satunnaistettiin vallitsevien ilmavirtausten vaikutuksia pienpetojen käyttämiin 

tulosuuntiin. 
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Maastoon asennettiin vuorotellen koe- ja kontrollipesiä, koska liian lähekkäin sijoitetut 

koepesät olisivat saattaneet vääristää tuloksia. Kontrollipesien osalta samanlaista tulosten 

vääristymään ei pidetty todennäköisenä, koska maastoon jäi pelkästään kuoppa ja ihmisen 

hajuvana. Tämän vuoksi kontrollipesien välinen etäisyys toisistaan oli keskimäärin 

hieman lyhyempi kuin koepesien välinen etäisyys. Mahdollisuuksien mukaan 

keinopesien välillä kuljettiin vähän matkaa autolla, jotta pienpedon olisi mahdotonta 

seurata ihmisen hajuvanaa pesältä toiselle.  

 

Keinopesien väliset etäisyydet maastossa olivat: 

1) Koe- ja kontrollipesän (ei munia) etäisyys 75–150 m 

2) Koe- ja koepesän välinen etäisyys 150–300 m 

3) Kontrolli- ja kontrollipesän välinen etäisyys 50–150 m 

 

Pesien ja hajupostien sijoittamisessa huomioitiin erilaiset maisemarajat ja raja-alueet, 

kuten metsän ja pellon tai vesistön (myös ojat) rajan sijainti. Pesiä ei sijoitettu kymmentä 

metriä lähemmäs tällaisia alueita. Myöskään selvästi erottuvien eläinten polkujen 

välittömään läheisyyteen keinopesiä tai hajuposteja ei sijoitettu. Ulkoilijoiden ja metsässä 

liikkuvien ihmisten hajuja pyrittiin välttämään valitsemalla kohteita, jotka eivät olleet 

yleisten ulkoilualueiden läheisyydessä. 

 

Keinopesät asetettiin alikasvospuun tai taimen juurelle siten, että ne muodostivat 

sijoituspaikkaansa pienen suojaisan linnunpesää jäljittelevän pesäholvin. Pesien 

sijoittamisessa pyrittiin mahdollisimman luonnolliseen asetelmaan, jossa pesä ei näkynyt 

suoraan ylöspäin (kuva 2). 
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Kuva 2. Kuusentaimen (Picea abies) alle sijoitettu koepesä. 

 

 Pesäpaikan avoimuudesta, riippuen pesän päälle runkoa vasten asetettiin suojaksi kuivia 

oksia tai kaarnaa. Ehdottoman tärkeää keinopesien teossa ja naamioinnissa oli hyödyntää 

vain sellaisia paikkoja, joissa fasaani tai metso voisi luontaisesti hautoa muniaan. 

Alikasvospuiden ja taimien tiedettiin aiheuttavan kuviin pedon tulosuunnan 

havainnointia hankaloittavan katvealueen, joten pesiä sijoitettaessa pyrittiin 

minimoimaan tällaisten katvealueiden peittämät alueet (kuva 2.).  

 

Muniin jäävä ihmisen hajua pyrittiin minimoimaan suojakäsineiden avulla. Riistakamerat 

sijoitettiin noin 2–5 metrin etäisyydelle keinopesästä. Lisäksi pesältä kuljettiin kameran 

asettamispaikalle suoraviivaisesti, jotta ihmisen hajuja jäisi mahdollisimman vähän 

muualle kuin kuljetulle reitille.  Myös kameroiden kiinnitysnauhat korvattiin 

rautarangalla hajujen minimoimiseksi.  

 

Hajuposteja sijoitettiin keinopesien kanssa samoille alueille, mutta ajankohdat erosivat 

keinopesien sijoitusajankohdista. Hajupostien väliset etäisyydet olivat pidempiä kuin 

keinopesien väliset etäisyydet. Keskimääräinen hajupostien välinen etäisyys oli noin 500 

metriä. Lisäksi hajupostit pyrittiin asentamaan hieman avoimempaan maastoon, jossa ei 

ollut puuntaimen tai pensaan luomaa katvealuetta (kuva 3). Muilta osin hajupostien 

asennus ei eronnut keinopesien asentamisesta.  
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Kuva 3. Riistakameran ja hajupostin muodostama koeasetelma. Litteä kivi sijoitettiin maastoon 

niin, että sen toinen reuna jäi osin ilmaan. Näin kiven alapinnalle sivellyn hajusteen tuoksu pääsi 

leviämään maastoon. 

 

Riistakamerat olivat paikoillaan seitsemän vuorokautta, jona aikana pesien läheisyydessä 

ei tutkimuksen toteuttajien toimesta liikuttu. Tässä tutkimuksessa riistakameroiden 

asetuksina käytettiin kolmen kuvan sarjaa, yhden minuutin kuvaussykliä ja 

keksimääräistä herkkyyttä. Kokonaisuudessaan tutkimusaineisto koostui 178 koepesästä, 

75 kontrollipesästä sekä 79 hajupostista eli maastoaineistoa kerättiin yhteensä 332 

yksittäisestä koeasetelmasta. 

 

2.2.2  Riistakamera-aineiston tulkinta 

 

Riistakameroiden tuottamasta kuva-aineistosta tulkittiin koeasetelmissa käyneet 

pienpedot lajikohtaisesti, niiden käyttämät tulosuunnat sekä koepesiltä munia ryöstäneet 

eläimet. Aineiston tulkinnan yhteydessä pienpedoiksi luettiin pienet ja keskikokoiset 

nisäkäspedot (ks. 1.1.2 Pienpedot pesärosvoina). Lisäksi pienpetojen vierailut jaettiin 

ensimmäisiin vierailuihin ja toissijaisiin vierailuihin. Mikäli eläinlajin tunnistaminen oli 

kuva-aineiston perusteella mahdotonta, merkittiin havainto aineistoon tuntemattomaksi 
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(NA). Koevuorokaudet määritettiin alkamaan klo 12:00 ja päättymään seuraavana 

päivänä klo 11:59 (tästä poikkeuksena oli ensimmäinen koevuorokausi, joka alkoi 

asetelman perustamisesta). Jokainen keinopesä ja hajuposti oli maastossa yhteensä 

seitsemän vuorokautta. 

 

Pienpedon tulosuunnan luokittelemiseksi pesän ympärille muodostettiin neljä sektoria. 

Sektoreiden numerointi aloitettiin aina siten, että riistakamera sijaitsi keskellä sektorissa 

numero yksi (ihmisen käyttämä sektori) ja sektoreiden numerot kasvoivat myötäpäivään 

(yksi-neljä) (kuva 2). Matemaattisesti ajateltuna jokainen sektori oli 90 asteen kulmassa 

toisiaan vasten.  

 

Havainto merkittiin siihen sektoriin, josta pienpeto saapui koeasetelmaan. Puuntaimien 

muodostamat katvealueet huomioitiin kuvien tulkinnassa, merkitsemällä katvealueen 

reunasta tai sen läpi tulevat pedot kyseiseen heikosti näkyvään sektoriin.  

 

 

Kuva 2.  Sektoreiden sijoittuminen pesän ympärille. Sektorit sijoitettiin samalla tavalla kaikkien 

pesätyyppien ja hajupostien tapauksissa. Riistakamera sijoitettiin aina keskelle sektoria yksi. 
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2.3 Tilastolliset menetelmät 

 

Mallintaminen ja analyysit tehtiin R-3.6.1-ohjelmalla (R Development team 2019) sekä 

McDonaldin (2014) luomalla Excel-laskentapohjalla. Lisäksi R-ohjelmaan ladattiin 

logistista regressionanalyysiä varten lme4- (Bates ym. 2021) ja Mass-paketit (Ripley ym. 

2022). 

 

2.3.1 Koepesien selviytymisanalyysi 

 

Koepesien vuorokausikohtaista selviytymistodennäköisyyttä tarkasteltiin binäärisen 

logistisen regressioanalyysin avulla. Tämä menetelmä on yleisesti käytössä 

tarkasteltaessa linnunpesien vuorokausikohtaista selviytymistodennäköisyyttä (Shaffer 

2004).  

 

Käytetyssä mallissa selitettävänä muuttujana oli pesän kohtalo (1= pesä on selvinnyt ja 

0= pesä on tuhoutunut). Selittävänä muuttujana oli vuorokaudet, ja satunnaismuuttujana 

alue. (1) 

 

Kohtalo ~ Vuorokausi + Satunnaistekijä (1) 

 

Malli sisältää linkkitoiminnon, jonka avulla jokainen koevuorokausi nähdään erillisenä 

kokeena. Analyysiin hyväksyttiin vain ne koepesät, joiden tuhoutumisajankohta 

pystyttiin kuva-aineiston perusteella määrittelemään (N=178). Taulukko 1 

havainnollistaa selvinneiden koepesien määrää jokaisen koevuorokauden alussa. 
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Taulukko 1. Koepesien määrä (N) jokaisen koevuorokauden alussa. Predaatioiden seurauksena 

pesien määrä väheni vuorokausien kuluessa. 

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

yhteensä 

Koepesien 

määrä (N) 178 166 156 153 145 135 134 1067 

 

 

2.3.2 Ajalliset erot tulosuunnissa kaikkien pienpetovierailujen osalta 

 

Ajankohdan ja pienpetojen tulosuuntien yhteyttä tarkasteltiin kaikkien 

pienpetovierailujen osalta G-testin avulla. Testiä varten koevuorokaudet jaettiin 

kontrollipesien ja hajupostien osalta kahteen jaksoon, ensimmäinen jakso sisälsi 

vuorokaudet yksi– kolme ja toinen jakso sisälsi vuorokaudet neljä–seitsemän. Koepesien 

osalta ensimmäinen jakso sisälsi kaikki pienpetohavainnot pesän ryöstöön asti, ja toinen 

jakso sisälsi kaikki ryöstön jälkeiset pienpetohavainnot. Syynä koepesien erilaisiin 

jaksoihin oli se, että hajotetuista munista tulleiden hajujen epäillään houkuttelevan 

paikalle nisäkäspetoja (Holopainen ym. 2020). Rikottujen munien haju mahdollisesti 

vaikuttaa pienpetojen tulosuuntiin enemmän kuin ajan kuluminen. 

 

Testissä verrattiin pienpetojen käyttämiä sektoreita ensimmäisellä ja toisella jaksolla. 

Testattavana oli neljä yleisintä pienpetoa: supikoira, mäyrä, näätä ja kettu. G-testi 

toteutettiin valmiissa Excel-laskentapohjassa (McDonald 2014). Havaittuina arvoina 

käytettiin toisella jaksolla käytettyjen sektoreiden määriä ja oletusarvoina toimivat 

ensimmäisen jakson sektoreiden prosentuaaliset osuudet. 

 

Nollahypoteesin H0 mukaan pienpetojen käyttämien tulosuuntien eli sektoreiden välillä 

ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa ensimmäisen ja toisen jakson välillä. Mikäli p-

arvo<0.05 astuu voimaan vaihtoehtohypoteesi H1: pienpetojen käyttämien sektorien 

välillä on tilastollisesti merkitsevä ero ensimmäisen ja toisen jakson välillä.  
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2.3.3 Sektorianalyysit 

 

Sektorianalyysien avulla testattiin ihmishajun vaikutuksia pienpetojen käyttäytymiseen 

keinopesäkokeissa sekä hajuposteilla. Ensisijaisena tutkimuskysymyksenä oli, aiheuttiko 

ihmishaju tuloksiin vinoumaa. Sektorianalyysit tehtiin yleistetyillä lineaarisilla malleilla 

(Generalized Linear Model).  

 

Ihmishajun vaikutus oletettiin suurimmaksi pienpetojen ensimmäisellä vierailukerralla. 

Toissijaisten vierailujen osalta oli mahdotonta tietää, vaikuttiko tulosuuntaan toisen 

pienpedon jättämä hajuvana vai ihmisen jättämä hajuvana. Edellä mainitun syyn takia 

sektorianalyyseissä aineistossa oli mukana jokaiselta koe-, kontrolli- sekä hajupostilta 

vain ensimmäinen pienpetovierailu.  

 

Sektorianalyyseissä havaittujen sektorikohtaisten määrien avulla testattiin eroja 

pienpetojen käyttämien tulosuuntien välillä. Analyyseissä sektorin yksi (ihmisen 

käyttämä sektori) petomäärät sisältyivät vakiotermiin, ja niitä verrattiin muiden 

sektoreiden petomääriin. Testattavana oli neljä yleisintä pienpetoa: supikoira, mäyrä, 

näätä ja kettu. 

 

Analyysi 1: Tulosuuntien väliset erot koetyyppikohtaisesti  

 

Tässä analyysissä testattiin, selittävätkö pienpetojen käyttämät sektorit (havaitut määrät) 

tulosuuntia eri koetyypeillä. Analyysissä käytetty aineisto koostui koetyyppikohtaisista 

havainnoista, joista selvisi pienpedon käyttämä tulosuunta. Jokaista pienpetohavaintoa 

kohden aineistossa oli neljä riviä siten, että käytetty sektori sai arvon yksi ja muut kolme 

sektoria saivat arvon nolla. 

 

Mallissa oli selitettävänä muuttujana tulosuunta (binomijakauma: 1=peto käytti tätä 

sektoria ja 0=peto ei käyttänyt tätä sektoria). Selittävänä muuttujana oli sektori 

(luokkamuuttuja, 1–4). (2) 
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Tulosuunta ~ Sektori       (2) 

 

Analyysi 2: Ajankohdan ja tulosuunnan yhteys koetyyppikohtaisesti 

 

Tässä analyysissä testattiin, selittävätkö pienpetojen käyttämät sektorit (havaitut määrät) 

yhdessä ajankohdan kanssa tulosuuntia koetyyppikohtaisesti tarkasteltuna. Aineistossa 

ensimmäiset kolme koevuorokautta muodostivat ajankohdan yksi, ja viimeiset neljä 

koevuorokautta muodostivat ajankohdan kaksi. 

 

Mallissa oli selitettävänä muuttujana tulosuunta (binomijakauma: 1=peto käytti tätä 

sektoria ja 0=peto ei käyttänyt tätä sektoria). Selittävänä muuttujana oli sektorin ja 

ajankohdan yhteisvaikutus (molemmat luokkamuuttujia; sektori 1–4, ajankohta 1–2). (3) 

 

Tulosuunta ~ Sektori*Ajankohta    (3) 

 

Analyysi 3: Ajankohdan ja petolajin yhteys  

 

Tässä analyysissä testattiin, selittääkö sektori yhdessä ajankohdan kanssa pienpetolajien 

käyttämiä tulosuuntia. Analyysi tehtiin pienpetolaji kohtaisesti, eli sama analyysi tehtiin 

neljä kertaa. Ajankohdat olivat samat kuin analyysissä 2. 

 

Mallissa oli selitettävänä muuttujana tulosuunta (binomijakauma: 1=peto käytti tätä 

sektoria ja 0=peto ei käyttänyt tätä sektoria). Selittävänä muuttujana oli sektorin ja 

ajankohdan yhteisvaikutus (molemmat luokkamuuttujia; sektori 1–4, ajankohta 1–2). (4) 

 

Tulosuunta ~ Sektori*Ajankohta    (4) 
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Analyysi 4: Petolajin ja tulosuunnan yhteys 

 

Tässä analyysissä testattiin, selittävätkö pienpetojen käyttämät sektorit tulosuuntaa 

pienpetolajikohtaisesti tarkasteltuna. Tässä analyysissä ei huomioitu petohavainnon 

ajankohtaa eikä koetyyppiä. Tämä analyysi tehtiin neljä kertaa, jokaiselle pienpetolajille 

erikseen.  

 

Mallissa oli selitettävänä muuttujana tulosuunta (binomijakauma: 1=peto käytti tätä 

sektoria ja 0=peto ei käyttänyt tätä sektoria). Selittävänä muuttujana oli sektori 

(luokkamuuttuja, 1–4). (5) 

 

Tulosuunta ~ Sektori      (5) 
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3 Tulokset 
 

Riistakamera-aineiston perusteella yleisimpiä lajeja olivat näätä, supikoira, mäyrä ja kettu 

(kuvat 5, 6, 7 ja 8). Näitä pienpetoja saapui koepesille, kontrollipesille ja hajuposteille 

kaikista neljästä sektorista. Saukosta havaintoja oli neljä ja koirasta yksi, joten niitä ei 

otettu analyyseihin mukaan. Kokonaisuudessaan aineistoon hyväksyttyjä 

pienpetohavaintoja kertyi koepesiltä 127, kontrollipesiltä 63 ja hajuposteilta 94 

kappaletta.  

 

Kuvat 5 ja 6. Näätä vierailemassa koepesällä, ja supikoira tutkimassa hajupostia.  

  

Kuvat 7 ja 8. Mäyrä haistelemassa hajupostia, ja kettu tutkimassa koepesää. 

 

Supikoirista kertyi yhteenlaskettuna eniten ja näädästä vähiten riistakamerahavaintoja 

kaikissa kokeellisissa tilanteissa (taulukko 2). Kettu- ja mäyrähavainnot olivat kaikissa 



29 
 

tilanteissa hyvin samansuuruisia (taulukko 2). Suurimmat erot olivat kontrollipesien 

toissijaisissa vierailuissa, joita oli kettujen osalta yksi ja mäyrien osalta kahdeksan.  

 

Taulukko 2. Tutkimusaineistossa olleiden ensimmäisten ja toissijaisten pienpetovierailujen 

määrät. 

 

 

Toissijaisten vierailujen määrä oli supikoiran osalta suurempi koepesillä ja hajuposteilla 

verrattuna ensimmäisten vierailujen määrään (taulukko 2). Kettujen osalta ensimmäisiä 

vierailuja oli kontrollipesiltä enemmän kuin toissijaisia vierailuja (taulukko 2). Muilta 

osin vierailujen määrissä ei ollut lajikohtaisesti suuria eroja ensimmäisten ja toissijaisten 

vierailujen osalta.  

 

Toissijaisten pienpetovierailujen määrä koepesillä oli suurempi kuin ensimmäisten 

vierailujen (taulukko 2). Kontrollipesillä ja hajuposteilla ensimmäisten ja toissijaisten 

pienpetovierailujen määrät olivat likimain yhtä suuret (taulukko 2).  

 

Koetyyppien osalta pienpetohavaintojen suhteellinen tarkastelu erosi lukumääräisestä 

tarkastelusta, sillä suhteellisesti havaintoja oli eniten hajuposteilta, seuraavaksi eniten 

kontrollipesiltä ja vähiten koepesiltä (taulukko 3). Koepesillä vierailtiin suhteellisesti 

vähemmän myös niillä tutkimusalueilla, joissa aineistoa kerätiin sekä kontrollipesiltä että 

koepesiltä (molempia pesätyyppejä oli näillä alueilla 75 kappaletta). 

 

 

 

Ensimmäinen pienpetovierailu, kpl Toissijainen pienpetovierailu, kpl

Laji Koepesä Kontrollipesä Hajuposti Yhteensä Koepesä Kontrollipesä Hajuposti Yhteensä

Supikoira 17 16 14 47 37 18 24 79

Kettu 13 8 15 36 15 1 13 29

Näätä 9 3 6 18 13 4 3 20

Mäyrä 12 5 11 28 11 8 8 27

Yhteensä 51 32 46 129 76 31 48 155
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Taulukko 3. Koetyyppikohtaiset tunnusluvut. Suhdeluku kertoo koetyyppikohtaisten 

ensimmäisten vierailujen osuuden vastaavasta kohteiden lukumäärästä. 

Koetyyppi Kohteiden lukumäärä Ensimmäiset vierailut Suhdeluku 

Koepesä 178 51 0.287 

Kontrollipesä 75 32 0.427 

Hajuposti 79 46 0.582 

 

3.1 Predaatioaste 

 

Tutkimusaineisto koostui 178 koepesästä, joista 46 pesää tuhoutui seitsemän 

vuorokauden tutkimusjakson aikana.  Tuhoutuneiden pesien osuus eli 

kokonaispredaatioaste oli 26 %. Eniten koepesiä tuhosivat pienpedot (21 kpl) ja 

varislinnut (19 kpl) (kuva 10). Muut pesiä tuhonneet lajiryhmät koostuivat muista lintu- 

ja nisäkäspedoista. Muiden lajiryhmien osalta havaintoja oli tulosten tulkinnan kannalta 

liian vähän (6kpl). 

 

 

Kuva 10. Koepesiä tuhonneiden lajiryhmien jakauma (kpl). Suluissa oleva luku kertoo 

prosenttiosuuden ryöstöistä. Pienpedot koostuivat pienistä ja keskikokoisista pedoista 

(supikoira, kettu, näätä ja mäyrä). 

 

Petojakauman lajikohtaisesta tarkastelusta selvisi, että yksittäisistä lajeista eniten pesiä 

predatoivat supikoira 10, varis 10 ja harakka kuusi pesää (kuva 11). Mäyrä ja näätä 

Pienpedot 21 (46%)

Varislinnut 19 (41%)

Muut nisäkkäät 3 (6%)

Muut lintupedot 3 (7%)

Pienpedot Varislinnut Muut nisäkkäät Muut lintupedot
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tuhosivat molemmat viisi koepesää. Kettu oli koepesille vähiten tuhoisa pienpeto (yksi 

pesä). 

 

Pienpetojen ja varislintujen ohella aineistossa oli useita lajeja, jotka tuhosivat vain yhden 

koepesän (kuva 11). Epätyypillisiä petoja olivat villisika (Sus scrofa), valkohäntäpeura, 

mehiläishaukka (Pernis apivorus), kurki (Grus grus) ja käpytikka (Dendrocopos major), 

joista jokainen ryösti yhden pesän.  

 

 

Kuva 11. Koepesiä tuhonneiden petojen lajikohtainen jakauma (kpl). Suluissa oleva luku kertoo 

prosenttiosuuden ryöstöistä.  

 

3.2 Koepesien selviytymisanalyysi 

 

Pesien vuorokausikohtaista selviytymistä tarkasteltiin seitsemän koevuorokauden 

jaksoissa. Koepesän keskimääräinen selviytymistodennäköisyys ensimmäisenä 

vuorokautena oli noin 95 % (kuva 12). Vuorokausien kuluessa koepesien 

Supikoira 10 (22%)

Näätä 5 (11%)

Mäyrä 5 (11%)

Kettu 1 (2%)

Korppi 2 (5%)

Varis 10 (22%)

Harakka 6 (13%)

Närhi 1 (2%)

Kurki 1 (2%)

Mehiläishaukka 1 (2%)

Käpytikka 1 (2%)

Valkohäntäpeura 1 (2%)

Villisika 1 (2%)
Tuntematon (NA) 1 (2%)

Supikoira Näätä Mäyrä Kettu Korppi
Varis Harakka Närhi Kurki Mehiläishaukka
Käpytikka Valkohäntäpeura Villisika Tuntematon (NA)
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selviytymistodennäköisyys kasvoi. Vuorokausi oli koepesän 

selviytymistodennäköisyyttä selittävänä tekijänä tilastollisesti merkitsevä (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Selviytymisanalyysin numeeriset tulokset. Satunnaistekijän varianssi oli 0,204 ja 

keskihajonta oli 0,452. 

  estimaatti keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi 2,338 0,339 6,896 <0,001 

vuorokausi  0,522 0,086 6,061 <0,001 

 

 

Kuva 12. Koepesien selviytymistodennäköisyys vuorokausien avulla ilmaistuna. Paksu musta 

viiva kuvaa keskimääräistä selviytymistodennäköisyyttä, ja ohuet mustat viivat kuvaavat 95 %:n 

luottamusvälin ylä- ja alarajaa. 
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3.3 Ajalliset erot tulosuunnissa kaikkien pienpetovierailujen osalta 

 

Pienpetoja saapui koepesille, kontrollipesille ja hajuposteille kaikilta neljä sektorilta 

(taulukko 5). Testattavana oli pienpetohavaintoja koepesiltä 127, kontrollipesiltä 63 ja 

hajuposteilta 94 kappaletta. 

 

Tulosten tilastollinen tarkastelu osoitti, että koepesillä pienpetojen käyttämät tulosuunnat 

eivät eronneet ensimmäisen ja toisen jakson välillä tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

(taulukko 6). Pienpedot käyttivät koepesillä eniten sektoreita kaksi ja neljä sekä 

ensimmäisellä että toisella jaksolla (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Sektorikohtaiset pienpetohavainnot koe-, ja kontrollipesillä sekä hajuposteilla 

ensimmäisellä ja toisella tutkimusjaksolla (ks. Menetelmät). 

 

 

Kontrollipesien osalta pienpetojen ensimmäisellä ja toisella jaksolla käyttämien 

tulosuuntien välillä oli tilastollisesti merkitsevä eroa (taulukko 6). Pienpedot käyttivät 

kontrollipesillä ensimmäisellä jaksolla eniten sektoria kaksi, mutta toisella jaksolla ne 

käyttivät eniten sektoria neljä (taulukko 5).  

 

Hajupostien osalta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä, vaikka se oli lähellä 

merkitsevyystasoa (taulukko 6). Pienpedot käyttivät hajuposteilla eniten sektoreita kaksi 

ja neljä sekä ensimmäisellä että toisella jaksolla (taulukko 5). Sektoria kaksi käytettiin 

lukumääräisesti tarkasteltuna jokseenkin enemmän toisella jaksolla kuin ensimmäisellä 

(taulukko 5). 

1.jakso 2.jakso 1.jakso 2.jakso 1.jakso 2.jakso

Tulosuunta

Koepesä, 

kpl %

Koepesä, 

kpl %

Kontrollipesä, 

kpl %

Kontrollipesä, 

kpl %

Hajuposti, 

kpl %

Hajuposti, 

kpl %

1.Sektori 9 12.86 8 14.04 6 23.08 8 21.62 8 19.05 5 9.62

2.Sektori 21 30.00 17 29.82 11 42.31 9 24.32 13 30.95 23 44.23

3. Sektori 16 22.86 13 22.81 4 15.38 4 10.81 10 23.81 8 15.38

4. Sektori 24 34.29 19 33.33 5 19.23 16 43.24 11 26.19 16 30.77

Yhteensä 70 100 57 100 26 100 37 100 42 100 52 100
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Taulukko 6. Kaikkien pienpetovierailujen osalta tehdyn G-testin tulokset. Testissä verrattiin 

toisella jaksolla havaittuja arvoja ensimmäisen jakson oletusarvoihin. Merkitsevyystaso p < 0,05. 

Koetyyppi Vapausasteet    G          p-arvo 

Koepesä            3 0.076 0.995 

Kontrollipesä            3 12.103 0.007 

Hajuposti            3 7.753 0.051 

 

3.4 Sektorianalyysit 

 

Pienpedot käyttivät silmämääräisesti kaikilla koetyypeillä eniten sivusektoreita eli 

sektoria kaksi ja neljä (kuva 13). Pienpedot käyttivät sektoreita koepesillä ja hajuposteilla 

likimain samassa suhteessa, mutta kontrollipesien tilanteessa tulosuunnat jakautuivat eri 

tavoin, ja sektorin kolme käyttö oli vähäistä (kuva 13).  

 

 

Kuva 13. Pienpetojen käyttämät tulosuunnat ensimmäisillä vierailukerroilla koetyypeittäin 

ilmaistuna. Riistakamera oli aina sektorilla yksi. 

 

Lajikohtaisesti tarkasteltuna sektoreiden käytössä toistui samanlainen trendi kuin 

koetyyppien vertailussa eli sivusektoreita käytettiin eniten, mutta ero ei ollut yhtä selkeä 

(kuva 14). Lisäksi näätä käytti eniten sektoria kolme ja sektorit kaksi ja neljä olivat 

seuraavaksi suosituimmat (kuva 14).  
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Kuva 14. Yhteenveto pienpetolajien käyttämistä tulosuunnista ensimmäisellä vierailukerralla 

kaikkien koetyyppien osalta. Riistakamera oli aina sektorilla yksi. 

 

Analyysi 1: Tulosuuntien väliset erot koetyyppikohtaisesti 

 

Koepesiltä saadut tulokset osoittivat, että käytettyjen sektoreiden välillä oli tilastollisesti 

merkitsevä ero sektoreiden yksi ja kaksi sekä sektoreiden yksi ja neljä välillä (taulukko 

7). Pedot saapuivat koepesille merkitsevästi useammin sektoreista kaksi ja neljä kuin 

ihmisen käyttämää sektoria pitkin. 

 

Taulukko 7. Ensimmäisen sektorianalyysin tulokset koepesien osalta. Vakiotermi sisältää 

sektorin yksi. Merkitsevyystaso p < 0,05. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -2.015 0.435 -4.636 0.000 

Sektori 2 1.139 0.532 2.141 0.032 

Sektori 3 0.836 0.546 1.532 0.126 

Sektori 4 1.409 0.524 2.688 0.007 

 

 

Kontrollipesiltä saadut tulokset osoittivat, että sektoreiden välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja (taulukko 8).  Sektoreiden yksi ja kolme väliltä saatu tulos oli lähes 

tilastollisesti merkitsevä (taulukko 8). Pienpedot käyttivät kontrollipesillä 

lukumääräisesti hieman enemmän sektoria yksi kuin kolme (kuva 13). 
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Taulukko 8. Ensimmäisen sektorianalyysin tulokset kontrollipesien osalta. Vakiotermi sisältää 

sektorin 1. Merkitsevyystaso p < 0,05. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -1.099 0.408 -2.691 0.007 

Sektori 2 0.847 0.542 1.564 0.118 

Sektori 3 -1.609 0.837 -1.924 0.054 

Sektori 4 0.000 0.577 0.000 1.000 

 

Hajupostien tulokset osoittivat, että sektorit kaksi ja neljä erosivat merkitsevästi sektorista 

yksi (taulukko 9). Pienpedot käyttivät hajuposteilla enemmän sektoreita kaksi ja neljä 

kuin ihmisen käyttämää sektoria. Myös sektorin kolme tulos oli samansuuntainen, mutta 

ei merkitsevä (taulukko 9). 

 

Taulukko 9. Ensimmäisen sektorianalyysin tulokset hajupostien osalta. Vakiotermi sisältää 

sektorin 1. Merkitsevyystaso p < 0,05. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -2.104 0.474 -4.442 0.000 

Sektori 2 1.378 0.569 2.424 0.015 

Sektori 3 1.063 0.581 1.830 0.067 

Sektori 4 1.278 0.572 2.234 0.026 

 

Analyysi 2: Ajankohdan ja tulosuunnan yhteys koetyyppikohtaisesti  

 

Koepesien tulokset osoittivat, että ajankohdalla ei ollut vaikutusta pienpetojen 

tulosuuntien välillä (taulukko 10). Pienpedot saapuivat koepesille merkitsevästi 

useammin sektoreista kaksi ja neljä kuin sektorista yksi. 

 

Taulukko 10. Koepesien numeeriset tulokset ajankohtien välisessä vertailussa. Vakiotermi 

sisältää sektorin 1 ja ajankohdan 1. Merkitsevyystaso p < 0,05. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -2.442 0.737 -3.313 0.001 

Sektori 2 1.689 0.853 1.980 0.048 

Sektori 3 1.056 0.891 1.186 0.236 

Sektori 4 2.037 0.843 2.417 0.016 

Ajankohta 2 0.738 0.916 0.805 0.421 

Sektori 2: ajankohta 2 -0.982 1.104 -0.890 0.373 

Sektori 3: ajankohta 2 -0.350 1.133 -0.309 0.758 

Sektori 4: ajankohta 2 -1.143 1.089 -1.050 0.294 
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Pienpedot saapuivat kontrollipesille merkitsevästi useammin sektorista kaksi kuin 

sektorista yksi, eikä ajan kuluminen vaikuttanut tulokseen (taulukko 11). Hajupostien 

osalta pienpetojen tulosuuntien väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja (Liite 

1). 

 

Taulukko 11. Kontrollipesien numeeriset tulokset ajankohtien välisessä vertailussa. Vakiotermi 

sisältää sektorin 1 ja ajankohdan 1. Merkitsevyystaso p < 0,05. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -1.322 0.563 -2.349 0.019 

Sektori 2 1.427 0.727 1.964 0.050 

Sektori 3 -0.818 0.936 -0.875 0.382 

Sektori 4 -0.352 0.844 -0.417 0.677 

Ajankohta 2 0.511 0.823 0.620 0.535 

Sektori 2: ajankohta 2 -1.427 1.118 -1.276 0.202 

Sektori 3: ajankohta 2 -15.937 1097.248 -0.015 0.988 

Sektori 4: ajankohta 2 0.693 1.183 0.586 0.558 

 

 

Analyysi 3: Ajankohdan ja petolajin yhteys 

 

Supikoirien osalta ensimmäisen ja toisen ajankohdan välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa käytetyissä sektoreissa. Myöskään supikoiran käyttämien sektoreiden 

väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa, tosin sektori kaksi oli lähellä 

merkitsevyystasoa (estimaatti=1,118; p=0,057; Liite 2). Mäyrien ja näätien käyttämien 

sektorien väliltä ei löytynyt merkitseviä eroja ajankohtien tai sektoreiden väliltä (Liite 3 

ja 4).  

 

Ketun osalta analyysi osoitti, että sektorin yksi ja neljä välillä oli merkitsevä ero (taulukko 

12). Ketut saapuivat useammin sektorista neljä kuin yksi ja myös sektori kaksi oli lähellä 

merkitsevyyttä. Ajankohtien välillä ketun tuloksissa ei ollut merkitsevää eroa. 
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Taulukko 12. Ketun sektorikohtaiset tulokset ajankohtien välisessä vertailussa. Vakiotermi 

sisältää sektorin 1 ja ajankohdan 1. Merkitsevyystaso p < 0,05. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -2.890 1.027 -2.813 0.005 

Sektori 2 2.117 1.140 1.858 0.063 

Sektori 3 1.569 1.171 1.339 0.181 

Sektori 4 2.572 1.128 2.281 0.023 

Ajankohta 2 0.876 1.274 0.687 0.492 

Sektori 2: ajankohta 2 -0.459 1.452 -0.316 0.752 

Sektori 3: ajankohta 2 -2.326 1.732 -1.343 0.179 

Sektori 4: ajankohta 2 -0.914 1.443 -0.633 0.527 

 

 

Analyysi 4: Petolajin ja tulosuunnan yhteys 

 

Ketun osalta käytettyjen sektoreiden väliltä löytyi tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja 

(taulukko 13). Kettu käytti tilastollisesti tarkasteltuna merkitsevästi enemmän sektoreita 

kaksi ja neljä kuin sektoria yksi. Supikoiran, näädän tai mäyrän osalta käytettyjen 

sektorien väliltä ei löytynyt merkitseviä eroja (Liite 5, 6 ja 7). 

 

Taulukko 13. Ketun käyttämien sektoreiden tulokset. Vakiotermi sisältää sektorin yksi. 

Merkitsevyystaso p < 0,05. 

  Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -2.398 0.603 -3.976 0.000 

Sektori 2 1.827 0.696 2.627 0.009 

Sektori 3 0.573 0.772 0.743 0.458 

Sektori 4 2.061 0.691 2.982 0.003 
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4 Tulosten tarkastelu 
 

4.1 Tutkimusalueen petolajisto 

 

Koepesien predaatioaste oli 26 %, mikä vastaa suhteellisen hyvin aiemmin Suomessa 

vastaavissa ympäristöissä tehtyjen keinopesäkokeiden tuloksia (vrt. Krüger ym. 2018, 

Holopainen ym. 2020a). Tulosten perusteella pienpedot ja varislinnut olivat suuri uhka 

koepesien selviytymiselle. Koepesiä ryöstäneiden petolajien kirjo todettiin yllättävän 

suureksi, sillä lajikohtaisia ryöstöjä kertyi peräti 13 eri lajin osalta. 

 

Lajiryhmäkohtaiset tulokset erosivat vain vähän Krügerin ym. (2018) vastaavassa 

ympäristössä fasaanin pesiä matkimalla saamista tuloksista, joissa linnut ryöstivät 50 %, 

nisäkkäät 40 % ja loput 10 % pesistä jäivät tuntemattomien petojen ryöstämiksi. Erot 

tulosten välillä saattoivat johtua erilaisista sijoituspaikoista, sillä lintujen tekemät ryöstöt 

yleensä lisääntyvät pesäpaikkojen peitteisyyden vähentyessä (Veselý ym. 2021). Niin 

ikään Andrénin (1992) tutkimuksessa pirstoutuneella maatalousalueella varisten 

aiheuttama saalistuspaine oli suurinta peltojen ja metsien muodostamalla 

reunavyöhykkeellä, jossa peitteisyys ilmaan oli vähäisempää kuin syvällä metsässä. 

Myös Trosciankon ym. (2016) tuloksissa osoitettiin, että maastosta selvästi erottuvilla 

munilla oli suurempi riski tuhoutua kuin hyvin maastoutuvilla munilla.   

 

Aiemmin Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin, että keinopesiltä saadut tulokset 

ennustavat oikeiden linnunpesien selviytymistodennäköisyyttä ainoastaan tilanteessa, 

jossa aitoja ja keinopesiä ryöstävät samat petolajit (Pärt & Wretenberg 2002). 

Käytännössä edellinen tulos viittaa siihen, että keinopesäkokeet tulisi aina toteuttaa 

tutkittavana olevan lintulajin munia käyttäen ja pesäpaikkavaatimuksia vastaavassa 

ympäristössä. Myös tutkimusalueiden maantieteellinen sijainti sekä kokeissa käytetyt 

munat vaikuttavat pesiä ryöstävien petojen jakaumaan. Edellä mainitut seikat tulee 

huomioda aiempien tutkimusten vertailussa (vrt. Andrén 1992, Pärt & Wretenberg 2002, 

Krüger ym. 2018, Holopainen ym. 2020a, Kotanen ym. 2021, Weldon 2021).  
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Koepesien selviytymistodennäköisyys kasvoi koevuorokausien kuluessa. Aiemmat 

tulokset ovat olleet samansuuntaisia (Krüger ym. 2018). Kotasen ym. (2021) tulokset 

olivat erilaisia, mutta erot saattoivat johtua maisematason eroista. Kotasen ym. (2021) 

kokeet oli tehty karussa metsäisessä ympäristössä, jossa petolajisto on köyhempää ja 

harvemmassa (Holopainen ym. 2020b). Myös Andrén (1992) tulokset osoittivat, että 

erityisesti variksen ja harakan aiheuttama linnunpesien saalistuspaine on suurempi 

pirstoutuneilla reunavaikutuksia sisältävällä alueella kuin yhtenäisillä metsäalueilla. 

 

Eniten koepesiä ryöstänyt pienpeto oli vieraspeto supikoira. Havainnot tukevat 

olettamusta, jonka mukaan vieraspedot ovat haitallisempia maassa pesivien lintujen 

pesinnälle kuin kotoperäiset pedot (Salo ym. 2007). Lisäksi supikoirat ryöstivät 

suhteellisesti tarkasteltuna eniten koepesiä ensimmäisellä vierailukerralla. Supikoira 

ryösti noin 59 % kerroista keinopesän heti pesän löytymisen yhteydessä. Kettujen osalta 

vastaava prosenttiosuus oli hieman alle 8 %. Supikoira on myös aiemmin osoittautunut 

tehokkaaksi pedoksi ja ainoastaan näätä on tuhonnut keinopesiä yhtä tehokkaasti 

suhteessa pesävierailuihin kuin supikoira (Holopainen ym. 2020a).  

 

Tulokset osoittavat, että pienpedot eivät tuhonneet koepesiä aina niitä löytäessään. Ketun 

osalta tulos oli selkein, mutta myös muiden pienpetojen tulokset olivat samanlaisia. Syitä 

tällaiseen käyttäytymiseen ei tiedetä, mutta niiden ajateltiin johtuvan muun muassa 

ihmisen tekemästä koeasetelmasta. Pesälle jääneet vieraat hajut sekä kuvaamaan jätetty 

riistakamera saattoivat pelottaa pienpetoja. Niin ikään Macivorin ym. (1990) tuloksissa 

oletettiin, että kettu vältti keinopesiä, joissa oli ihmishajuja.  

 

Toinen mahdollinen syy kettujen tekemien predaatioiden vähäiseen määrään saattoi olla 

runsas ravintovalikoima, sillä kettu tunnetaan monipuolista ravintoa saalistavana 

generalistipetona (Hanski ym. 1991). Pelkästään runsas ravintovalikoima ei kuitenkaan 

selitä Holopaisen ym. (2020a) tuloksia, joissa ketut ryöstivät Tanskassa huomattavasti 

enemmän keinopesiä (kymmenen/125 pesää) kuin Suomessa (yksi/208 pesää). 

Mahdollinen selitys kettujen erilaiseen käyttäytymiseen Tanskassa on yksinkertaisesti se, 

että kettuja saattoi olla Tanskassa enemmän kuin Suomessa. 
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Aineiston mukaan ketut vierailivat lukumääräisesti eniten hajuposteilla ja vähiten 

kontrollipesillä. Pieni ketun tekemien pesäryöstöjen määrä ei siis selittynyt sillä, että ne 

olisivat vierailleet eniten ihmishajua sisältäneillä pesillä. Koepesien, kontrollipesien ja 

hajupostien erilaiset määrät aiheuttavat koetyyppien väliseen vertailuun harhaa, joten 

suoria johtopäätöksiä ei voitu tehdä. 

 

4.2 Kaikki pienpetovierailut 

 

Koepesien ja hajupostien osalta ensimmäisen ja toisen ajankohdan välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä eroja. Kontrollipesille pienpedot saapuivat tilastollisesti 

merkitsevästi eri tulosuunnista ensimmäisen ja toisen jakson aikana. Tulosten perusteella 

H0 hypoteesi jäi voimaan koepesillä ja hajuposteilla, kun taas kontrollipesillä astui 

voimaan vaihtoehtohypoteesi H1 (ks. Tutkimuksen hypoteesit). G-testin tulokset tukivat 

tutkimuksen hypoteesia, jonka mukaan pienpetojen käyttäytymisessä on eroja 

koetyyppien välillä. Myös Whelanin ym. (1994) tulokset tukevat saatua tulosta, koska 

niissä predaatioaste vaihteli erilaisten linnunpesien välillä. 

 

Saatu tulos vastasi odotuksia, koska kontrollipesillä ei ollut pienpetoja houkuttavaa hajua 

(fasaanin munia tai hajustetta). Runsas pienpetohavaintojen määrää hajuttomilla 

kontrollipesillä voisi selittyä käyttäytymisellä, jossa pedot seuraavat toistensa jälkiä. 

Pienpetojen reviirikäyttäytyminen tukee edellistä havaintoa, sillä pienpedot merkitsevät 

elinalueitaan hajumerkeillä, ja pyrkivät peittämään vieraiden petojen hajuja omillaan 

(Conservation Evidence 2021). Runsaat pienpetohavainnot, voisivat selittyä myös 

käyttäytymisellä, jossa pienpeto tunnisti tai epäili kontrollipesää linnunpesäksi, ja kävi 

myöhemmin tarkastamassa, oliko pesään munittu. 

 

Erot koe- ja kontrollipesien sekä hajupostien väillä saattoivat johtua osittain myös siitä, 

että koepesien osalta aikajaksot jaettiin aineistoon hieman eri tavoin (ks. Menetelmät). 

Samanlaisten aikajaksojen asettaminen koepesien tapauksessa olisi kuitenkin ollut 

hajujen näkökulmasta hyödytöntä, koska hajotetuista munista vapautuneet hajut 

muuttivat koetilannetta merkittävästi. Koepesien tulos oli havaintomäärien suhteen 
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samanlainen Holopaisen ym. (2020b) tulosten kanssa, sillä pienpetovierailujen määrät 

kasvoivat pesäryöstöjen jälkeen. Holopainen ym. (2020b) oletti, että tällainen 

käyttäytyminen johtui rikotuista munista tulleista hajuvihjeistä. Tässä tutkimuksessa 

erityisesti supikoirien vierailut lisääntyivät pesäryöstöjen jälkeen.  

 

Yllättävää koepesiltä saadussa tuloksessa oli se, ettei tulosuunnissa ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa ryöstön jälkeisillä pienpetovierailuilla verrattuna ennen ryöstöä ja 

ryöstöhetkellä käytettyihin tulosuuntiin. Tämä voisi selittyä lisääntyneillä 

supikoiravierailuilla ja käytöksellä, jossa peto palaa koepesälle syömään munia samoja 

reittejä pitkin (sektoreiden välille ei synny merkitseviä eroja). Koepesien tulos vastaa 

Skagenin ym. (1999) tuloksia, sillä ihmishajun vaikutusta käytettyihin tulosuuntiin ei 

pystytty osoittamaan.  

 

Pienpetohavaintojen suuri määrä kaikilta koetyypeiltä kasvatti saatujen tulosten 

luotettavuutta. Suuressa havaintomäärässä satunnaisten havaintojen vaikutus pieneni 

(Hiltunen ym. 2021). Toisaalta käyttäytyminen, jossa pienpedot seurailivat omia tai 

toistensa jälkiä, saattoi vaikuttaa pienpetojen käyttämiin tulosuuntiin, jolloin ihmishajun 

vaikutus kaikkien vierailujen osalta ei olisi näkynyt tuloksissa. Kyseistä ongelmaa ei ollut 

pelkästään ensimmäisten pienpetovierailujen osalta tehdyissä sektorianalyyseissä (ks. 

luku 4.3). Tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että pienpedot eivät käyttäneet 

kaikkien pienpetovierailujen tilanteessa ihmissektoria merkitsevästi enempää 

koevuorokausien kuluessa millään koetyypillä.  

 

4.3 Ensimmäiset pienpetovierailut 

 

G-testistä poiketen sektorianalyyseissä selvitettiin ainoastaan ensimmäisen vierailun 

osalta, mistä tulosuunnista pienpedot saapuivat koeasetelmiin. Näin ollen mahdollisella 

käyttäytymisellä, jossa pienpedot seurailisivat toistensa jälkiä ei ollut vaikutusta 

sektorianalyysien tuloksiin. Käytetyistä koetyypeistä koepesien tulokset ovat 

verrattavissa aiemmin tehtyihin keinopesäkokeisiin, koska myös niissä käytettiin 

munallisia keinopesiä (vrt. Macivor ym. 1990, Whelan ym. 1994, Skagen ym. 1999, Pärt 
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& Wretenberg 2002, Krüger ym. 2018, Holopainen ym. 2020a, Kotanen ym. 2021, 

Weldon 2021). 

 

Kaikkien koetyyppien tulokset olivat käytettyjen sektorien osalta samansuuntaisia, koska 

sektoria kaksi ja neljä käytettiin kaikissa tapauksissa eniten. Tässä analyysissä ei 

huomioitu ajankohdan vaikutusta käytettyihin tulosuuntiin, joten tuloksia tulee tarkastella 

kriittisesti. Koepesiltä saadut tulokset osoittivat, että pienpedot käyttivät vähiten ihmisen 

käyttämää sektoria. Lisäksi tuloksista löytyi merkitsevä ero sektoreiden yksi ja kaksi sekä 

sektoreiden yksi ja neljä väliltä. Pienpedot käyttivät koepesän tilanteessa eniten 

sivusektoreita. 

 

Kontrollipesillä pienpedot käyttivät suuntaa antavasti vähiten ihmisen käyttämää sektoria 

vastapäätä olevaa sektoria kolme. Analyysissä ei kuitenkaan löytynyt merkitseviä eroja. 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa pienpedot suosivat myös kontrollipesillä sivusektoreita eli 

sektoria kaksi ja neljä. Saatu tulos ei osoittanut, että pienpedot seuraisivat tai välttäisivät 

ihmisen hajuvanaa koeasetelmassa, jossa ei ollut selkeää petoa houkuttelevaa 

hajunlähdettä.  

 

Hajupostien tulokset olivat samansuuntaisia kuin koepesien tulokset, sillä sektoreita kaksi 

ja neljä käytettiin merkitsevästi enemmän kuin ihmisen käyttämää sektoria. Hajupostien 

tilanne erosi merkittävästi muista käytetyistä koetyypeistä, sillä niiden tavoitteena oli 

houkutella pienpetoja käytetyn hajusteen avulla (Kauhala 2004; Krüger ym. 2018). 

Ihmishajun vaikutus saattoi olla suurempi koe- ja kontrollipesillä kuin hajuposteilla, 

koska keinopesien tarkoituksena oli matkia aitoa linnunpesää, eikä houkutella pienpetoja. 

 

Yllättävintä kontrollipesissä oli runsas pienpetohavaintojen määrä. Tulos ei vastannut 

ennakko-oletuksia, joiden mukaan hajuttomilta kontrollipesiltä tulisi vain vähän 

pienpetohavaintoja. Weldonin ym. (2021) tuloksissa todetaan, että keinopesäkokeissa 

varsinaisen pesän lisäksi maastoon jää kahdenlaisia hajuja: ihmiskehosta peräisin olevia 

ihmishajuja sekä askeleiden seurauksena maasta vapautuvia häiriöhajuja. Lisäksi 

Whelanin ym. (1994) tutkimuksessa oletettiin, että koiraeläimet hyödyntävät 
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saalistuksessa suoranaisten jälkien ohella muitakin hajuja. Kontrollipesien runsaita 

pienpetohavaintoja selitti siis osaltaan kaivetusta pesäkuopasta vapautuneet niin sanotut 

häiriöhajut. Lisäksi pienpedot eivät välttämättä saapuneet kontrollipesille etsimään 

linnunpesiä vaan esimerkiksi tekemään reviirimerkintöjään. Häiriöhajuteoriaa tukee 

riistakamerakuvista tehdyt havainnot, jotka osoittivat, että osa pienpedoista merkitsi 

kontrollipesän omalla virtsallaan. 

 

Koetyyppikohtaisessa ajankohdat huomioivassa analyysissä haluttiin testata, mitä 

sektoreita pienpedot suosivat erilaisissa koeasetelmissa ajan kuluessa. Vallitsevat hajut 

poikkesivat merkittävästi koetyyppien välillä, joten käytettyjen tulosuuntien ajateltiin 

olevan erilaisia (ks. Hypoteesit). Aiemmissa erilaisia hajuja hyödyntäneissä 

tutkimuksissa on tutkittu jälkien ja kuvien avulla ainoastaan varsinaisen pesäryöstön 

tilannetta eikä ensimmäistä vierailuja (Whelan ym. 1994, Skagen ym. 1999).  Pienpedot 

eivät kuitenkaan tuhoa linnunpesää aina löytäessään, joten ryöstöjen ja ensimmäisten 

vierailujen tilanne saattavat erota tulosuuntien osalta merkittävästi. Lisäksi pesältä 

löytyneiden jälkien perusteella on mahdotonta tietää, mikä eläin oli pesän ensimmäisenä 

ryöstänyt peto. 

 

Hypoteeseista poiketen millään koetyypillä pienpetojen käyttämien tulosuuntien välillä 

ei ollut merkitsevää eroa ajankohdan yksi ja kaksi välillä. Edellinen tulos viittaa siihen, 

että pelkkä ihmisen haju ei selittänyt miksi pienpedot suosivat koeasetelmissa 

sivusektoreita. Olennaista on tiedostaa, että ihmisen hajun vaikutukset heikkenevät 

koevuorokausien kuluessa, mutta se ei vaikuttanut tuloksiin.  

 

Sektorianalyyseissä tutkittiin myös petolajikohtaisesti ajankohdan ja sektoreiden 

vaikutusta tulosuuntiin sekä pelkkien sektoreiden vaikutusta tulosuuntiin kaikkien 

koetyyppien tapauksessa. Supikoiran, mäyrän tai näädän osalta tuloksista ei löytynyt 

tilastollisesti merkitseviä eroja käytetyissä sektoreissa ajankohdan yksi sisällä tai 

ajankohtien välillä. Näädän osalta tulos erosi Sloanin ym. (1998) tutkimuksen tuloksista, 

joiden mukaan kanadannäädät (Pekania pennanti) saattoivat seurata tutkijan hajuja 

keinopesiltä toisille. 
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Vaikutti siltä, että kettu vältti ihmisen käyttämää sektoria ja ihmissektoria vastapäätä 

olevaa sektoria kolme. Saatuja tuloksia tukevat Macivorin ym. (1990) ja Götmarkin 

(1992) tulokset, joissa ketut osoittautuivat varovaisiksi ja ihmishajuja välttäviksi 

eläimiksi. Tässä tutkimuksessa riistakameroiden etäisyys seurattavasta kohteesta oli 

pääosin kolme metriä tai enemmän, joten liian lähelle kohdetta asetettu riistakamera ei 

selitä syytä ketun arkuuteen (vrt. Götmark 1992). 

 

Ketun osalta ajankohdat huomioivassa analyysissä merkitsevä ero löytyi sektoreiden yksi 

ja neljä välillä, mutta pelkästään sektorit huomioineessa analyysissä merkitsevä löytyi 

sekä sektorin yksi ja kaksi että sektorin yksi ja neljä väliltä. Kyseinen ero johtui 

satunnaisesta vaihtelusta, jonka aiheutti ajankohdan ottaminen mukaan (ei merkitsevä 

tekijä). Saatu tulos osoitti, että sektoreiden välisten erojen merkitsevyys erottui paremmin 

analyysissä, jossa ajankohtaa ei huomioitu. 

 

Tulokset tukevat tutkimuksen hypoteesia, jonka mukaan pienpetolajit suhtautuvat 

tutkijan hajuvanaan koeasetelmissa eri tavoin, ja saapuvat sen vuoksi koeasetelmiin eri 

sektoreista. Sektorianalyysien perustella voidaan sanoa, että pienpedot eivät kuitenkaan 

saapuneet koeasetelmiin tutkijan hajuvanaa pitkin vaan ne suosivat sivusektoreita.  
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5 Johtopäätökset 
 

Tutkijan hajuvana ei johdattanut pienpetoja koe- tai kontrollipesille eikä hajuposteille. 

Myöskään tutkijan hajun väheneminen koevuorokausien kuluessa ei muuttanut 

pienpetojen käyttämiä sektoreita ensimmäisillä vierailukerroilla millään koetyypillä. 

Pienpetojen käyttäytyminen ei siis muuttunut ihmisen hajun vähentyessä. 

 

Koetyyppien tulokset olivat odotetusti erilaisia. Hypoteeseista poiketen pienpedot 

suosivat ensimmäisillä vierailuilla koepesillä ja hajuposteilla sivusektoreita, mutta 

kontrollipesille pedot saapuivat satunnaisista suunnista. Epäselväksi jäi, miksi pienpedot 

suosivat koepesillä ja hajuposteilla sivusektoreita, joten lisätutkimuksen tarve on 

ilmeinen. Kontrollipesien tuloksen ajateltiin johtuneen kaivetun pesäkuopan hajuista. 

Koepesillä fasaanin munien haju saattoi vaikuttaa kaivettua kuoppaa enemmän. 

Pienpedot eivät seuranneet ihmisen hajuvanaa koeasetelmiin saapuessaan, joten tulosten 

perusteella ihmisen jättämä hajuvihje ei lisännyt koeasetelman löytymisen riskiä.  

 

Kaikkien vierailujen tilanteessa koepesillä ja hajuposteilla ajankohtien välillä ei ollut 

merkitseviä eroja, mutta kontrollipesillä pienpedot käyttivät kaikkien vierailujen 

tilanteessa viimeisen neljän koevuorokauden aikana merkitsevästi eri sektoreita kuin 

ensimmäisen kolmen vuorokauden aikana. Riistakamera-aineiston tulkinnan perusteella 

vaikutti siltä, että osa pienpedoista saapui viimeisten vuorokausien aikana kontrollipesille 

samoista sektoreista edellisten petojen kanssa (asiaa ei tutkittu tilastollisesti tässä 

tutkimuksessa). Tämä on jatkotutkimuksen arvoinen asia, sillä pienpetojen 

käyttäytymisnormeja tunnetaan tällä hetkellä huonosti. 

 

Lajikohtaisten tulosten analysointi osoitti, että supikoira, näätä ja mäyrä saapuivat 

koeasetelmiin satunnaista suunnista. Kettu osoittautui varovaiseksi eläimeksi, sillä se 

vältti ihmisen käyttämää sektoria ja riistakamera vastapäätä olevaa tulosuuntaa koko 

tutkimuksen ajan kaikilla koetyypeillä. Ketun varovaisuutta tuki myös suuri 

ensimmäisten vierailujen määrä koepesillä ja pieni varsinaisten predaatioiden määrä.  
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Tutkimus toteutettiin eteläisessä Suomessa runsaasti ihmisvaikutuksia sisältäneillä 

alueilla, joten nyt saadut tulokset eivät välttämättä sovi alueille, joissa ihmisvaikutukset 

ovat vähäisiä (vrt. Skagen ym. 1999). Erityisesti petolajikohtaiset ja koetyyppien tulokset 

ovat kuitenkin sovellettavissa eteläisen Suomen ohella muillekin ihmisvaikutteisille 

alueille. Tärkeää on huomioida, että tutkimusalueen petolajisto vastasi tyypillistä Etelä-

Suomen petolajistoa koostuen suurelta osin varislinnuista ja pienpedoista. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia, aiheuttaako ihmishaju keinopesäkokeiden tuloksiin 

vinoumaa muiden kuin tässä tutkimuksessa analysoitujen petolajien osalta. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tutkimuksen tulokset vastasivat suurelta osin odotuksia. 

Tutkimuksen lopputulemana voidaan myös todeta, että pienpetojen käyttäytymiseen 

keskittyvälle tutkimukselle on suuri tarve. Tulevaisuudessa tutkimuksia kannattaa pyrkiä 

toteuttamaan ennakkoluulottomasta myös uusia menetelmiä hyödyntäen. 
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Kiitokset 
 

Pro gradu -tutkielman tekeminen on ollut itselleni opettavainen ja palkitseva, mutta 

samalla myös aikaa vievä ja haastava matka. Haluan kiittää erityisesti työni ohjaajia 

tutkijatohtori Sari Holopaista ja yliopistonlehtori Veli-Matti Väänästä hyvästä 

ohjauksesta, asiantuntevista kommenteista sekä avusta aineiston keräämisessä ja 

analysoinnissa. Lisäksi haluan kiittää niitä lukuisia maanomistajia, joiden omistamilta 

mailta työni aineisto kerättiin. Kiitoksen ansaitsevat myös tohtorikoulutettava Elmo 

Miettinen ja maisteriopiskelija Aleksi Nurmi, jotka luovuttivat omat aineistonsa 

käyttööni. Niin ikään haluan kiittää Eränettiä (Euromoro Oy) ja Asmo Talvikunnasta 

tutkimukseni tukemisesta riistakameralahjoituksen muodossa. Lopuksi haluan esittää 

erityiskiitoksen tinkimättömästä avusta ja kannustuksesta työn tekemisessä kotiväelleni. 
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Liitteet 
 

Liite 1— Sektorianalyysi 2, hajupostien tulokset 

 

 

Liite 2— Sektorianalyysi 3, supikoira 

 

 

Liite 3— Sektorianalyysi 3, mäyrä 

 

 

Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo

Vakiotermi -1.482 0.495 -2.991 0.003

Sektori 2 0.617 0.651 0.948 0.343

Sektori 3 0.432 0.662 0.652 0.514

Sektori 4 0.432 0.662 0.652 0.514

Ajankohta 2 -16.085 907.610 -0.018 0.986

Sektori 2 : ajankohta 2 16.411 907.610 0.018 0.986

Sektori 3 : ajankohta 2 16.105 907.610 0.018 0.986

Sektori 4 : ajankohta 2 16.595 907.610 0.018 0.985

Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo

Vakiotermi -1.386 0.456 -3.037 0.002

Sektori 2 1.118 0.587 1.906 0.057

Sektori 3 0.000 0.646 0.000 1.000

Sektori 4 -0.223 0.670 -0.333 0.739

Ajankohta 2 0.208 0.732 0.284 0.777

Sektori 2 : ajankohta 2 -1.480 1.037 -1.427 0.154

Sektori 3 : ajankohta 2 0.000 1.035 0.000 1.000

Sektori 4 : ajankohta 2 0.796 1.016 0.783 0.434

Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo

Vakiotermi -1.322 0.563 -2.349 0.019

Sektori 2 0.783 0.737 1.062 0.288

Sektori 3 -0.352 0.844 -0.417 0.677

Sektori 4 0.292 0.767 0.381 0.703

Ajankohta 2 -16.244 1318.727 -0.012 0.990

Sektori 2 : ajankohta 2 16.090 1318.727 0.012 0.990

Sektori 3 : ajankohta 2 16.666 1318.727 0.013 0.990

Sektori 4 : ajankohta 2 17.051 1318.727 0.013 0.990
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Liite 4— Sektorianalyysi 3, näätä 

 

 

Liite 5— Sektorianalyysi 4, supikoira 

 

 

Liite 6— Sektorianalyysi 4, mäyrä 

 

 

Liite 7— Sektorianalyysi 4, näätä 

 

 

Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo

Vakiotermi -17.570 2284.000 -0.008 0.994

Sektori 2 0.000 3230.000 0.000 1.000

Sektori 3 16.870 2284.000 0.007 0.994

Sektori 4 18.260 2284.000 0.008 0.994

Ajankohta 2 15.690 2284.000 0.007 0.995

Sektori 2 : ajankohta 2 1.179 3230.000 0.000 1.000

Sektori 3 : ajankohta 2 -15.690 2284.000 -0.007 0.995

Sektori 4 : ajankohta 2 -17.770 2284.000 -0.008 0.994

Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo

Vakiotermi -1.308 0.356 -3.671 0.000

Sektori 2 0.647 0.471 1.374 0.170

Sektori 3 0.000 0.504 0.000 1.000

Sektori 4 0.123 0.496 0.248 0.804

Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo

Vakiotermi -1.792 0.540 -3.318 0.001

Sektori 2 1.204 0.669 1.800 0.072

Sektori 3 0.266 0.732 0.363 0.716

Sektori 4 1.045 0.675 1.548 0.122

Estimaatti Keskivirhe z-arvo p-arvo

Vakiotermi -2.079 0.750 -2.773 0.006

Sektori 2 1.124 0.916 1.227 0.220

Sektori 3 1.386 0.901 1.538 0.124

Sektori 4 1.124 0.916 1.227 0.220


