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Johdanto

Mesipistiäiset (Apidae) ovat mettä ja siitepölyä 
ravinnokseen käyttäviä myrkkypistiäisiä, joista 
tunnetuimpia ovat yhteiskunnissa elävät kima-
laiset (Bombus) ja tarhamehiläinen (Apis mellifera). 
Suomen noin 230 mesipistiäislajista valtaosa elää 
maatalousympäristöissä (Pekkarinen ym. 2001, Sö-
derman & Leinonen 2003). Yhteiskunnissa elävät 
lajit ovat määrällisesti runsaimpia, mutta suurin 
osa lajeista on yksinään eläviä erakkomehiläisiä. 
Useimmat niistä pesivät maahan kaivamissaan ko-

loissa tai erilaisissa puunkoloissa ja kasvien varsis-
sa. Vajaa kolmannes lajeistamme on muiden me-
sipistiäisten pesissä lisääntyviä loisia, jotka eivät 
itse kerää toukilleen ravintoa. Mesipistiäisillä on 
suuri ekologinen ja taloudellinen merkitys hyön-
teispölytteisten kasvien tärkeimpinä pölyttäjinä 
(Pekkarinen & Teräs 1998).

Mesipistiäisten kannat ovat taantuneet monissa 
Euroopan maissa viime vuosikymmeninä (esim. 
Banaszak 1995, Westrich ym. 1998, Gärdenfors 
2005, Sárospataki ym. 2005, Biesmeijer ym. 2006). 
Myös Suomessa mesipistiäiset ovat vähentyneet 

4.3   Mesipistiäisten monimuotoisuus 
maatalousalueilla
Juho Paukkunen, Janne Heliölä ja Guy Söderman
Suomen ympäristökeskus

Mantukimalaista tavataan yleisesti monenlaisissa maatalousympäristöissä, sekä pientareilla että niityillä. Se oli vuonna 
2005 seurannan runsain laji.
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ja kaikkiaan 42 lajia eli 18 % maamme lajeista on 
nykyisin luokiteltu uhanalaisiksi (Rassi ym. 2001, 
Söderman & Leinonen 2003). Näistä 81 % elää en-
sisijaisesti perinneympäristöissä ja muissa ihmisen 
luomissa ympäristöissä. Tämä osuus on suurempi 
kuin missään muussa runsaslajisessa eliöryhmässä 
(Pöyry ym. 2004). Monet uhanalaisista mesipistiäi-
sistä vaativat elinympäristökseen erityisesti paah-
teisia kuivia niittyjä.

Pääasiallinen syy mesipistiäisten uhanalaistumi-
seen on ollut niittyjen, ketojen ja muiden avointen 
elinympäristöjen määrän vähentyminen umpeen-
kasvun seurauksena (Rassi ym. 2001). Maatalouden 
tehostumisen myötä niittyjä on myös raivattu pel-
loiksi tai metsitetty (Vainio ym. 2001, Tiainen 2004). 
Mesipistiäisten esiintyminen rajoittuukin nykyään 
monesti muihin jäljellä oleviin, jossain määrin kor-
vaaviin avoimiin elinympäristöihin, kuten kuiville 
tienpientareille, ratapenkoille ja hylättyihin sora-
kuoppiin (Söderman & Leinonen 2003). Monelle 
mesipistiäislajille tärkeitä pesäpaikkoja ovat myös 
maatalousalueiden vanhat puurakennukset ja -ra-
kenteet, joiden määrä on vähentynyt voimakkaasti 
niittyjen tavoin.

Mesipistiäisiä on tutkittu Suomessa vielä mel-
ko vähän, ja ryhmään keskittyneitä harrastajiakin 
on ollut maassamme vain muutamia. 1990-luvun 
lopulta lähtien mesipistiäisiä on kuitenkin tutkittu 
varsinkin monissa SYKEn toteuttamissa hankkeis-
sa. Vuosina 1997–2004 mesipistiäisten kantoja seu-
rattiin SYKEn koordinoimassa valtakunnallisessa 
pölyttäjähyönteisseurannassa (Söderman ym. 
1997, Söderman 1999). Vuosina 2000–2001 SYKEs-
sä selvitettiin tuoreiden niittyjen mesipistiäislajis-
toa osana FIBRE-tutkimushanketta (Paukkunen 
ym. 2007b), ja vuosina 2004–2006 tutkittiin ketojen 
mesipistiäislajistoa osana LUMOTTU-hanketta 
(Paukkunen 2007). Mesipistiäiset ovat olleet tutki-
muksen kohteena myös SYKEn paahdeympäris-
töhankkeessa (Söderman & Leinonen 2005). Tässä 
raportissa esiteltävässä MYTVAS-osahankkeessa 
on selvitetty tavanomaisten maatalousalueiden 
mesipistiäislajistoa vuosina 2000–2005. Vuosien 
2000–2003 osalta tulokset on jo esitetty hankkeen 
väliraportissa (Heliölä ym. 2004).

SYKEn hankkeiden lisäksi mesipistiäisiä on 
tutkittu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
(RKTL) ja Helsingin yliopiston yhteisessä hank-
keessa, jossa selvitettiin peltojen pientareiden 
(Bäckman & Tiainen 2002, Bäckman ym. 2004) ja 
luomuviljelyn merkitystä kimalaisille (Tiainen ym. 
2004). Viherkesantojen mesipistiäislajistoa tutkit-
tiin SYKEn ja MTT:n yhteistyönä vuosina 2003–
2006 (Kuussaari ym. 2007). Aiempia tutkimuksia 
yhteenkokoavia katsauksia on tehty maatalous-
ympäristöjen merkityksestä mesipistiäisille (Pek-

karinen ym. 2001) ja maatalousalueilla esiintyvien 
kimalaislajien elinympäristöistä ja kantojen kehi-
tyksestä (Paukkunen ym. 2007a). Mesipistiäisiä on 
tutkittu myös Metsähallituksen paahdeympäris-
töjen hyönteisseurannassa vuosina 2004–2006 ja 
vuonna 2003 julkaistiin Suomen mesipistiäisistä 
käsikirja, johon on koottu tietoa lajien elintavoista, 
levinneisyydestä ja tunnistamisesta (Söderman & 
Leinonen 2003).

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena oli kerätä tietoa me-
sipistiäisten lajistollisesta monimuotoisuudesta 
tavanomaisilla eteläsuomalaisilla maatalousalueil-
la. Kerätyt tiedot muodostavat lähtötason, johon 
vertaamalla mesipistiäisten monimuotoisuuden 
kehitystä voidaan jatkossa arvioida toistamalla 
vastaava lajiotanta myöhemmin. Lisäksi pyrittiin 
tuottamaan tietoa mesipistiäisten monimuotoisuu-
teen vaikuttavista ympäristötekijöistä ja esittämään 
suosituksia siitä, kuinka näitä voidaan ottaa huo-
mioon maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä 
kehitettäessä. Tuloksien pohjalta ei voida suoranai-
sesti arvioida ympäristötuen vaikuttavuutta mesi-
pistiäisten kannalta, mutta ne lisäävät perustiedon 
määrää tästä ekosysteemipalvelujen kannalta mer-
kittävästä eliöryhmästä.

Raportissa esitellään ensin käytetty pyyntime-
netelmä sekä tutkimusasetelma ja sen käytännön 
toteutus. Tämän jälkeen siirrytään tuloksiin, joissa 
kuvataan ensin vuosina 2000–2005 kerättyä lajiai-
neistoa yleisemmin. Tuloksissa keskitytään eten-
kin vuosina 2001 ja 2005 toteutettuihin laajoihin 
lajiotantoihin sekä ajankohtien välillä tapahtunei-
siin muutoksiin mesipistiäisten kannoissa. Lisäk-
si esitetään tuloksia mesipistiäisten lajimäärän, 
yksilörunsauden ja lajikoostumuksen paikallista 
vaihtelua selittävistä ympäristötekijöistä sekä yk-
sittäisten lajien painottumisesta eri elinympäris-
töihin. Tämän ohella tarkastellaan mesipistiäisten 
monimuotoisuuden maantieteellistä vaihtelua, 
analysoidaan vuosittain 2001–2005 samoilta alueil-
ta kerättyjä mesipistiäistietoja ja esitetään suppea 
yhteenveto muista myrkkypistiäisistä, jotka mesi-
pistiäisten ohella määritettiin aineistoista kaikki-
na vuosina. Lopuksi tarkastellaan tutkimuksessa 
saatujen kokemusten pohjalta kriittisesti käytetyn 
mesipistiäisten pyyntimenetelmän soveltuvuutta 
seurantatarkoitukseen.
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Aineisto ja menetelmät

Pyyntimenetelmä

Mesipistiäisaineistojen keräämiseen käytettiin ns. 
keltarysiä (eli Russell-pyydyksiä), jotka on alun 
perin kehitetty tuhohyönteisten feromonipyydyk-
siksi (Söderman ym. 1997, Söderman 1999). Leino-
nen & Itämies (2001) ovat kuvanneet pyydyksen 
rakenteen yksityiskohtaisesti. Keltarysän toimin-
ta perustuu siihen, että keltainen väri vetää puo-
leensa mesipistiäisiä ja muita kukilla vierailevia 
hyönteisiä, ennen kaikkea kimalaisia. Etsiessään 
laskeutumispaikkaa kukaksi luulemaltaan koh-
teelta hyönteiset joutuvat keltaisen houkutinosan 
suppiloon ja edelleen näytesäiliöön, missä ne kuo-
levat DDVP-myrkkynapista vapautuvan myrkyn 
vaikutuksesta. Houkutinosan päällä oleva katto 
estää sadeveden pääsyn näytesäiliöön, ja kuolleet 
hyönteiset säilyvät pyydyksessä kuivina ja määrit-
tämiskelpoisina useita viikkoja. Pitkän koentavälin 
ja vähäisen huoltotarpeen ansiosta maastotyön tar-
ve jää vähäiseksi.

Keltarysien käytöllä on tiettyjä rajoitteita, jotka 
tulee ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Kel-
tarysät houkuttelevat eri lajeja eri voimakkuudella, 
joten lajien välisistä runsaussuhteista ei todennä-
köisesti saada oikeaa kuvaa (Söderman 1999, He-
liölä ym. 2004, Paukkunen 2007). Erakkomehiläisiä 
ne vetävät puoleensa vain heikosti, ja eri kimalais-
lajienkin välillä on todennäköisesti eroja (Heliölä 
ym. 2004, Monsevièius 2004). Yhtenä ongelmana 
on pyyntitehon riippuvuus pyydyksen lähistöllä 
olevien mesi- ja siitepölykasvien määrästä, sil-
lä pyyntiteho saattaa heikentyä kukkien määrän 
kasvaessa (Paukkunen 2007). Keltaiset pyydykset 
myös näkyvät usein kauas ja houkuttelevat laajal-
ta alueelta varsinkin pitempiä matkoja liikkuvia 
kimalaisia. Näin ollen pyydysten käyttö voi olla 
ongelmallista erityisesti pienialaisilla kohteilla, 
kuten pellonpientareilla.

Pyyntijärjestely ja aineiston keräys

Keltarysät vietiin kaikkina vuosina maastoon huh-
ti-toukokuun vaihteessa ennen pajujen parhainta 
kukinta-aikaa. Keväällä pyydysten pyyntiteho on 
parhaimmillaan, koska mesipistiäisten huomiosta 
kilpailevia mesi- ja siitepölykasveja on vielä niu-
kasti tarjolla. Pyydykset asennettiin roikkumaan 
noin 50–100 cm:n korkeudelle ja koennat suoritet-
tiin noin kahden viikon välein osin samoilla pai-
koilla tehtyjen perhoslaskentojen yhteydessä (ks. 
luku 4.2). Kunkin rysän saaliit talletettiin erikseen 
ja säilöttiin pakastamalla. Koentojen yhteydessä 
poistettiin tai tallottiin pyydysten läheisyydestä 
varjostava kasvillisuus, koska pyydyksen havait-
tavuus vaikuttaa suuresti sen pyyntitehoon (Söder-
man ym. 1997). Pyydykset kerättiin pois maastosta 
noin elokuun puolivälissä.

Kullakin tutkimusruudulla (yhteensä 58 kpl) 
kahdelle eri tutkimuslohkolle sijoitettiin yhteen-
sä kuusi pyydystä. Tutkimuslohkolla pyydykset 
asennettiin kolmen pyydyksen ryhmiin siten, että 
niistä keskimmäinen sijaitsi 50 m mittaisen otanta-
lohkon keskellä ja kaksi muuta noin 10 m sen mo-
lemmin puolin. Suurin osa pyydyksistä sijoitettiin 
metsän ja pellon välisille reunoille sekä tuoreille 
niittylaikuille (taulukko 1). Mikäli näitä ei ollut 
tarjolla, pyydykset asennettiin erilaisille avoimille 
pellonpientareille. Tavoitteena oli sijoittaa kulla-
kin tutkimusruudulla toinen pyydysryhmä metsän 
reunaan ja toinen niitylle. Lähinnä niittyjen vähäi-
sen määrän vuoksi tavoiteltu asetelma toteutui 
kuitenkin vain 9 tutkimusruudulla (Heliölä ym. 
2004). Esimerkiksi Itä-Suomen tutkimusruuduilta 
ei löytynyt lainkaan riittävän kokoisia niittylaik-
kuja.

Vuosien 2000–2004 mesipistiäisaineistot määrit-
ti Guy Söderman ja vuoden 2005 aineistot Juho 
Paukkunen. Vuoden 2005 aineiston osalta mantu-
kimalaisryhmään (Bombus lucorum coll.) kuuluvi-
en kolmen vaikeasti toisistaan erotettavan lajin, 

Taulukko 1. Rysäryhmien yhteismäärät eri elinympäristöissä vuonna 2005 eriteltynä tutkimuksen 
neljältä maantieteelliseltä suuralueelta. Alueiden lyhenteet: ETE = Etelä-Suomi, LOU = Lounais-
Suomi, POH = Pohjanmaa ja ITÄ = Itä-Suomi.

Elinympäristötyyppi ETE LOU POH ITÄ Yhteensä

Niitty, tuore 18 3 4  25
– kuiva 1  1  2
– kostea  3   3
Pientareet
– pellon ja metsän välinen piennar 9 20 14 17 60
– peltojen välinen piennar 2 2 1 2 7
– vesistöön rajoittuva piennar  4  2 6
– pellon ja tien välinen piennar  1 2 1 4
– muu piennar  1   1
Tutkimuslohkoja yhteensä 30 34 22 22 108



73Suomen ympäristö 4 | 2008

mantukimalaisen (B. lucorum), kangaskimalaisen 
(B. cryptarum) ja isokimalaisen (B. magnus) mää-
ritykset jätettiin lajiryhmän tasolle. Tämän vuoksi 
nämä lajit on yhdistetty muidenkin vuosien osalta 
tässä raportoitavissa vuosien välisissä tarkasteluis-
sa. Kaikkina seurantavuosina kerätyistä aineistois-
ta määritettiin mesipistiäisten ohella myös muut 
myrkkypistiäiset (paitsi muurahaiset), joista esi-
tetään tässä raportissa lyhyt yhteenveto. Vuoden 
2000 aineistosta määritettiin lisäksi kukkakärpäset 
(Syrphidae), joiden osalta tulokset on esitetty väli-
raportissa (Heliölä ym. 2004).

Eri vuosina toteutetut otannat

Hanke alkoi vuonna 2000 esitutkimuksella, jossa 
arvioitiin keltarysien soveltuvuutta tutkimuk-
seen 15:llä kohteella Etelä-Suomessa. Saatujen 
myönteisten kokemusten pohjalta pyyntijärjeste-
ly toteutettiin vuonna 2001 koko laajuudessaan 
58 tutkimusruudulla (Heliölä ym. 2004). Vuosina 
2002–2004 rysäpyyntiä jatkettiin kymmenellä alu-
eella, joilta inventoitiin vuosittain myös perhosia 

(ks. luku 4.2). Vuoden 2001 laaja otanta toistettiin 
vuonna 2005, mutta odottamattomien syiden takia 
pyynnistä jouduttiin kuitenkin luopumaan neljällä 
Pohjanmaan otanta-alueen kohteella (Kauhajoki, 
Jalasjärvi ja Merikarvian 2 ruutua). Näin ollen mu-
kana oli yhteensä 54 tutkimusruutua. Vuonna 2006 
ei enää kerätty mesipistiäisaineistoja.

Elinympäristön paikallista ja alueellista 
laatua kuvaavat ympäristömuuttujat

Hankkeen väliraportissa käsiteltiin lyhyesti eroja 
mesipistiäisten monimuotoisuudessa niittyjen ja 
metsänreunojen sekä laidunnettujen ja hoitamat-
tomien niittyjen välillä (Heliölä ym. 2004). Syven-
nämme tässä aiempia tarkasteluja eri elinympäris-
töjen välisistä eroista laji- ja yksilömäärissä sekä 
tarkastelemme eroja niiden lajiston koostumuk-
sessa. Analysoimme lisäksi tarkemmin eri ympä-
ristötekijöiden vaikutuksia mesipistiäisten laji- ja 
yksilömääriin.

Tarkasteluja varten yhdistimme vuosien 2001 
ja 2005 aineistot kultakin molempina vuosina ver-
tailukelpoisesti tutkitulta otantalohkolta, joita oli 
kaikkiaan 106. Kahden vuoden aineistojen yhdis-
täminen on perusteltua, sillä yksittäisten lohkojen 
mesipistiäisnäytteet olisivat muuten usein jääneet 
liian pieniksi luotettavia tilastollisia tarkasteluja 
varten. Aineistosta poistettiin tarhamehiläinen, 
jonka esiintyminen riippuu lähinnä siitä, harjoi-
tetaanko pyyntipaikan läheisyydessä mehiläistar-
hausta. Tarkastelluista tutkimuslohkoista 30 sijaitsi 
erilaisilla niityillä, 60 metsänreunoilla ja 16 avoi-
milla pellonpientareilla. Lounais-Suomessa niistä 
sijaitsi 34, Etelä-Suomessa 29, Pohjanmaalla 21 ja 
Itä-Suomessa 22. 

Mesipistiäisten laji- ja yksilömäärien suhdetta 
eri ympäristömuuttujiin tutkittiin Spearmanin jär-
jestyskorrelaation avulla ja lajiston koostumukseen 
vaikuttavia tekijöitä ei-metrisen moniuloitteisen 
skaalauksen avulla (NMDS-ordinaatio; McCune 
& Mefford 1999). Tiedot eri elinympäristötyyppi-
en pinta-alaosuuksista tutkimuslohkojen ympäris-
tössä on tuotettu MYTVAS-hankkeen maisemara-
kennetta käsitelleessä osatutkimuksessa (ks. luku 
4.5). Tutkimuslohkon paikallista laatua kuvastavat 
ominaisuudet arvioitiin perhosinventointien yh-
teydessä (ks. luku 4.2; Kuussaari & Heliölä 2004). 
Osalta tutkimuslohkoja käytettävissä oli myös put-
kilokasvien lajimäärät vuodelta 2001 (ks. Pakkanen 
& Helenius 2004).

Mesipistiäisaineisto kerättiin keltapyydyksillä, joiden 
keltainen väri vetää puoleensa etenkin kimalaisia. Kullekin 
pyyntipaikalle asennettiin kolmen pyydyksen ryhmä, kuten 
kuvassa.
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Tulokset

Yhteenveto vuosina 2000–2005 kerätyistä mesipis-
tiäisaineistoista on esitetty taulukossa 2. Kaikkien 
vuosien aineistot sisälsivät yhteensä 93 mesipis-
tiäislajia ja 27 201 -yksilöä, joista kimalaisten (su-
vut Bombus ja Psithyrus) osuus on 23 lajia (25 %) 
ja 25 351 yksilöä (93 %). Vaikka erakkomehiläiset 
muodostivat valtaosan lajeista, useimmista niistä 
tavattiin vain muutamia yksilöitä. Tutkimusruu-
duilta saatiin kesän aikana saaliiksi keskimäärin 14 

mesipistiäislajia ja 173 -yksilöä, ja lajeista 10–12 oli 
yleensä kimalaisia. Mesipistiäisten määrät vaihte-
livat kuitenkin suuresti sekä yksittäisten tutkimus-
ruutujen että eri maantieteellisten alueiden välillä. 
Kaikki tavatut lajit yksilömäärineen on lueteltu liit-
teessä 1. Tutkimuksessa kertyi havaintoja kolmesta 
uhanalaiseksi luokitellusta lajista, jotka ovat erittäin 
uhanalaiset soikkopipomehiläinen (Coelioxys elon-
gata) ja kirjoloiskimalainen (Psithyrus quadricolor) 
sekä vaarantunut punamuurarimehiläinen (Osmia 
leaiana). Lisäksi havaittiin neljä silmälläpidettäväk-

Taulukko 2. Vuosina 2000–2005 kerättyjen mesipistiäisaineistojen keskeiset tunnusluvut kultakin vuodelta. Loiskimalai-
set (Psithyrus) on sisällytetty kimalaisiin. Kolme vaikeasti erotettavaa kimalaislajia (B. lucorum, B. cryptarum ja B. magnus) on 
yhdistetty lajiryhmäksi (B. lucorum coll.).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Yhteensä

Tutkimusruutuja 15 58 10 10 10 54 58
Lajeja yhteensä 60 71 44 46 40 65 93
– joista kimalaisia 18 18 18 16 16 20 23
– ruudulla keskimäärin 18 15 16 16 14 11 14
– minimi 8 7 8 8 6 0 0
– maksimi 26 27 24 23 22 22 27
Yksilöitä yhteensä 4 288 11 833 1 320 1 500 1 191 7 069 27 201
– joista kimalaisia % 92 93 91 94 93 92 93
– ruudulla keskimäärin 286 204 132 150 116 131 173
– minimi 30 19 18 21 28 0 0
– maksimi 814 627 496 391 267 522 814

Erakkomehiläisten yksilömäärät jäivät seurannassa vähäisiksi, koska käytetty pyyntimenetelmä soveltuu paremmin kima-
laisille. Kuvassa yleinen kevätlaji raitamaamehiläinen (Andrena clarkella), josta kuitenkin kertyi seurannassa vain 27 yksilöä.
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si luokiteltua lajia: juhannuskimalainen (Bombus 
humilis), uralinkimalainen (B. semenoviellus), hen-
topipomehiläinen (Coelioxys inermis) ja pyöröver-
hoilijamehiläinen (Megachile circumcincta).

Mesipistiäiskantojen muutokset 2001–2005

Vuosina 2001 ja 2005 mesipistiäisiä kerättiin neljäl-
tä maantieteelliseltä alueelta, Lounais-Suomesta, 
Etelä-Suomesta, Pohjanmaalta ja Itä-Suomesta (ks. 
luku 3). Vuoden 2001 aineisto on esitelty tarkem-
min MYTVAS-hankkeen väliraportissa (Heliölä 
ym. 2004) ja tärkeimpiä tunnuslukuja vuoden 2005 
mesipistiäisaineistosta on esitetty taulukossa 3. Yh-
teensä mesipistiäisiä jäi vuonna 2005 pyydyksiin 65 
lajia ja 7069 yksilöä, ja tutkimusruudulla havaittiin 
keskimäärin 11,4 lajia ja 131 yksilöä. Kimalaisten 
osuus kaikista lajeista oli 31 % ja yksilöistä 92 %. 
Enimmillään tutkimusruudulla havaittiin 22 lajia 

ja 522 yksilöä (Iitti), kun taas yhdellä kohteella 
pyydyksiin ei tullut lainkaan mesipistiäisiä (Kiih-
telysvaara).

Vuonna 2005 mesipistiäisiä kertyi pyydyksiin 
selvästi vähemmän kuin vuonna 2001. Kun tar-
kastellaan muutosta 54 vertailukelpoisen tutki-
musruudun osalta, lajien kokonaismäärä väheni 
noin 6 % ja yksilömäärä noin 37 % (taulukko 3). 
Lajimäärät tutkimusruutua kohden laskivat kes-
kimäärin 22 % (14,6 lajia vuonna 2001 ja 11,4 lajia 
vuonna 2005). Mesipistiäisten laji- ja yksilömäärät 
laskivat kaikilla neljällä maantieteellisellä osa-alu-
eella, ja eniten Itä-Suomessa, jossa lajimäärät pu-
tosivat keskimäärin 36 % ja yksilömäärät peräti 65 
% vuodesta 2001.

Monien yksittäistenkin mesipistiäislajien saa-
lismäärät muuttuivat huomattavasti (taulukko 4). 
Vähentyneisiin lajeihin kuuluivat mm. kivikkoki-
malainen (Bombus lapidarius, –89 % vuodesta 2001), 

Taulukko 3. Mesipistiäisten laji- ja yksilömäärät vuoden 2005 aineistossa neljällä maantieteellisellä osa-alueella. Alueiden 
lyhenteet kuten taulukossa 1. Väliraportissa on esitetty vastaavat luvut vuoden 2001 aineistosta. Vertailut vuoden 2001 
aineistoihin on tehty vain molempina vuosina tutkittujen 54 alueen osalta.

ETE LOU POH ITÄ Yhteensä

Tutkimusruutuja 15 17 11 11 54
Lajeja yhteensä 48 38 23 36 65
– josta kimalaisia 16 14 13 15 20
– vain yhdellä suuralueella 12 7 2 7 28
– ruudulla keskimäärin 13,8 9,9 10,6 8,9 11,4
– josta erakkomehiläisiä 4,5 3,2 1,5 2,6 3,1
– minimi 4 6 6 0 0
– maksimi 22 16 14 14 22
Yksilöitä yhteensä 2 625 2 252 1 640 552 7 069
– joista kimalaisia % 93 88 96 91 92
– ruudulla keskimäärin 175 132 145 50 131
– josta erakkomehiläisiä 9 6 2 8 6
– minimi 12 16 11 0 0
– maksimi 522 435 497 145 522
Muutos vuoteen 2001 verrattuna, %
– lajien kokonaismäärässä -9 -12 -4 -14 -6
– lajimäärissä keskimäärin -24 -20 -4 -36 -22
– yksilömäärissä -34 -29 -33 -65 -37

Taulukko 4. 10 runsaslukuisimman kimalaislajin saalismäärät vuonna 2005 sekä niiden muutokset verrattuna vuoteen 
2001 koko aineistossa sekä eri maantieteellisillä alueilla.

Laji Yksilöitä 
2005

Kokonais-
muutos %

Etelä-
Suomi

Lounais-
Suomi

Pohjan-
maa

Itä-
Suomi

Mantukimalaisryhmä (Bombus lucorum coll.) 2 146 +38 +115 +37 -33 -52
Peltokimalainen (Bombus pascuorum) 1 460 -67 -76 -73 -54 -47
Pensaskimalainen (Bombus pratorum) 1 111 +38 +98 +34 +122 -84
Tarhakimalainen (Bombus hortorum) 447 -55 -51 -51 -33 -76
Pensasloiskimalainen (Psithyrus sylvestris) 274 +166 +163 +260 +231 -19
Kartanokimalainen (Bombus hypnorum) 249 -48 -30 -68 -48 -91
Hevoskimalainen (Bombus veteranus) 212 -24 -16 +17 -27 -68
Mantuloiskimalainen (Psithyrus bohemicus) 201 -5 +19 +16 +12 -75
Sorokimalainen (Bombus soroeensis) 198 -34 -86 -85 +278 -81
Kanervakimalainen (Bombus jonellus) 68 -89 -79 -86 -89 -89
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kanervakimalainen (B. jonellus, –89 %), mustaki-
malainen (B. ruderarius, –83 %), kirjokimalainen 
(B. distinguendus, –76 %), sysihietamehiläinen (La-
sioglossum fratellum, –70 %), peltokimalainen (B. 
pascuorum, –67 %), hammasmaamehiläinen (And-
rena praecox, –60 %), tarhakimalainen (B. hortorum, 

–55 %), kartanokimalainen (B. hypnorum, –48 %) 
ja sorokimalainen (B. soroeensis, –34 %). Harvoja 
runsastuneita lajeja tai lajiryhmiä olivat mantuki-
malaisryhmä (B. lucorum coll., +38 %), pensaskima-
lainen (B. pratorum, +33 %) ja pensasloiskimalainen 
(Psithyrus sylvestris, +166 %).

Taulukko 5. Mesipistiäisten laji- ja yksilömäärien suhde tutkimuslohkon sijaintia, laatua ja ilmastoa sekä 
tutkimuslohkoa ympäröivän alueen laatua kuvaaviin muuttujiin. Oikealla laskentalohkojen määrät kussakin 
analyysissa. Tarkastelua varten vuosien 2001 ja 2005 aineistot on yhdistetty ja tarhamehiläiset on poistettu 
aineistosta. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen jälkeen on ilmoitettu tilastollinen merkitsevyys (* p 
< 0,05, ** p < 0,01 ja *** p < 0,001), mikäli korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä.

Ympäristömuuttuja Lajimäärä Yksilömäärä n

Maantieteellinen sijainti

Pohjoisuus -0,33 *** -0,27 ** 106
Itäisyys 0,27 ** 0,02 106
Tutkimuslohkon laatu

Kaltevuus 0,14 0,05 105
Tuulisuus -0,14 -0,12 106
Sulkeutuneisuus -0,11 -0,10 106
Putkilokasvien lajimäärä* 0,39 ** 0,25 * 69
Kasvillisuuden korkeus (heinäkuu) 0,14 -0,05 104
Mesikasvien määrä (kesäkuu) 0,18 0,12 104
Mesikasvien määrä (heinäkuu) 0,23 * 0,03 104
Ilmasto (1 km2:n ruutu)

Kasvukauden pituus 0,20 * 0,14 106
Vuoden sademäärä 0,08 -0,02 106
Kesän sademäärä 0,04 0,00 106
Vuoden keskilämpötila 0,09 0,12 106
Kylmimmän kuukauden keskilämpötila 0,05 0,13 106
Kesän keskilämpötila 0,20 * 0,16 106
Tutkimuslohkon ympäristön laatu

1) 20 m:n bufferivyöhyke (%)

Intensiivinen maatalous -0,26 ** -0,32 *** 106
Ekstensiivinen maatalous 0,16 0,24 * 106
Piennar -0,05 -0,01 106
Asutus 0,17 0,15 106
Infrastruktuuri 0,03 0,02 106
Metsä -0,07 -0,11 106
Vesistö -0,02 0,04 106
2) 100 m:n bufferivyöhyke (%)

Intensiivinen maatalous -0,30 ** -0,36 *** 106
Ekstensiivinen maatalous 0,16 0,24 * 106
Piennar -0,10 -0,03 106
Asutus 0,12 0,15 106
Infrastruktuuri 0,02 -0,03 106
Metsä 0,16 0,20 * 106
Vesistö 0,13 0,07 106
3) 0,25 km2:n ruutu (%)

Intensiivinen maatalous -0,08 -0,20 * 106
Ekstensiivinen maatalous 0,23 * 0,15 106
Kesanto ja hylätty pelto -0,04 0,15 106
Piennar -0,10 0,04 106
Rakennettu ympäristö -0,06 -0,05 106
Havumetsä -0,03 0,09 106
Lehtimetsä 0,09 0,08 106
Vesistö 0,23 * 0,13 106

* Putkilokasvien lajimäärä selvitettiin vuonna 2001 osalta tutkimuslohkoja, ks. Pakkanen & Helenius 2004.
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Yksittäisten mesipistiäislajien kannanmuutokset 
eri maantieteellisillä alueilla olivat pääsääntöisesti 
samansuuntaisia, vaikka tätä voidaankin arvioida 
vain lähinnä joidenkin runsaslukuisempien kima-
laisten osalta. Itä-Suomessa eri lajien yksilömää-
rät laskivat kautta linjan, kun taas muilta alueilta 
löytyi joitain runsastuneitakin lajeja (taulukko 4). 
Sorokimalaisen yksilömäärät nousivat selvästi 
Pohjanmaalla, vaikka laskivatkin jyrkästi muilla 
suuralueilla.

Mesipistiäislajiston monimuotoisuuteen 
ja koostumukseen vaikuttavat 
ympäristötekijät

Tulokset eri ympäristötekijöiden yhteyksistä mesi-
pistiäisten laji- ja yksilömääriin on esitetty taulu-
kossa 5. Lajimäärän kanssa positiivisesti korreloi-
tuneita muuttujia olivat putkilokasvien lajimäärä, 
itäinen sijainti, mesikasvien runsaus, kasvukauden 
pituus ja kesän keskilämpötila sekä ekstensiivi-
sen maatalousmaan (niityt, hakamaat) ja vesistön 
osuus otantalohkoa ympäröivällä 0,25 km2:n alu-
eella. Pohjoinen sijainti ja viljellyn maatalousmaan 
osuus korreloivat sen sijaan negatiivisesti sekä me-
sipistiäisten lajimäärän että yksilömäärän kanssa. 
Lisäksi yksilömäärän kanssa positiivisesti korreloi-
via muuttujia olivat putkilokasvien lajimäärä, eks-
tensiivisen maatalousmaan osuus ja metsämaan 
osuus lohkon lähiympäristössä sekä 20 metrin että 
100 metrin säteellä.

Mesipistiäisten laji- ja yksilömääriä sekä laji-
koostumusta vertailtiin kolmessa eri elinympäris-
tötyypissä: niityillä, metsänreunoilla ja avoimilla 
pellonpientareilla. Näistä mesipistiäisiä havaittiin 
eniten niityillä (keskimäärin 18,5 lajia ja 323,8 yk-
silöä). Metsänreunat (13,3 lajia, 176,6 yksilöä) ja 
avoimet pientareet (13,6 lajia, 161,9 yksilöä) eivät 
juurikaan eronneet toisistaan mesipistiäisten mää-
rässä. Ero niittyjen ja metsänreunojen lajimääris-
sä oli tilastollisesti merkitsevä (Mann-Whitneyn 
U-testin p-arvo = 0,008). Niittyjen suurempi la-
jimäärä verrattuna metsänreunoihin ja avoimiin 
pientareisiin selittyy ainakin osaksi niittylohkojen 
keskittymisellä Etelä-Suomeen, jossa mesipistiäis-
ten lajimäärät ovat luontaisesti korkeampia kuin 
pohjoisessa (ks. taulukko 5). Myös mesipistiäisten 
yksilömäärät olivat niityillä merkitsevästi suurem-
pia kuin metsänreunoilla (p = 0,006) ja avoimilla 
pientareilla (p = 0,03).

Vertailtaessa kolmen elinympäristötyypin lajis-
ton koostumuksia NMDS-ordinaation avulla erot 
eivät olleet visuaalisesti kovin selkeitä (kuva 1 A). 
Kuitenkin ei-parametrisen MRPP-testin (Zimmer-
mann ym. 1985, McCune & Mefford 1999) mukaan 
kaikki elinympäristötyypit erosivat toisistaan lajis-
ton koostumukseltaan tilastollisesti merkitsevästi. 
Testin mukaan lajistot erosivat eniten metsänreuno-
jen ja avopiennarten välillä (T = –7,41, p < 0,0001). 
Niittyjen lajisto erosi tilastollisesti merkitsevästi 
niin metsänreunoista (T = –5,97, p < 0,0001) kuin 
avopientareistakin (T = –3,52, p = 0,007).

Osittain paljaat, 
kukkarikkaat 
paahderinteet 
ovat mesipisti-
äisille mieluisia 
pesimisympäris-
töjä.

Ja
nn

e 
H

el
iö

lä



78  Suomen ympäristö  4 | 2008

Yhteensä 22 eri ympäristömuuttujaa korreloi ti-
lastollisesti merkitsevästi kuvan 1 A akselien kans-
sa. Akselin 1 kanssa negatiivisesti korreloituneita 
muuttujia olivat ekstensiivisen maatalousmaan ja 

vesistön osuus, kaltevuus, kasvillisuuden korkeus, 
tuulisuus, vuoden keskilämpötila ja lämpösumma. 
Näiden muuttujien arvot kasvavat kuvan vasenta 
reunaa kohti, minne sijoittuvat myös monet avoi-

Kuva 1. Ei-metrinen 
moniulotteinen skaalaus 
(NMDS-ordinaatio) 
vuosien 2001 ja 2005 
tutkimuslohkoille (n = 
107) ja lajeille (n = 90). 
(A) Elinympäristötyypin 
ja maantieteellisen alueen 
mukaan jaoteltujen 
tutkimuslohkojen sijoit-
tuminen kahden lajisto-
koostumuksen vaihtelua 
eniten selittäneen akselin 
suhteen. Nuolet osoit-
tavat lajistokoostumuk-
sen vaihtelun kanssa 
merkitsevästi korreloitu-
neiden ympäristömuut-
tujien vaihtelusuunnat 
ja nuolien pituudet 
korrelaatioiden suhteel-
liset voimakkuudet. (B) 
Mesipistiäislajien sijoittu-
minen ordinaatiokuvaan. 
Punaisella merkityt lajit 
painottuivat indikaattori-
lajianalyysin (Dufréne & 
Legendre 1997) mukaan 
esiintymisessään tilas-
tollisesti merkitsevästi 
niittylohkoille. Huomaa 
1-akselien erilaiset mit-
takaavat ordinaatioku-
vissa.
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milla pellonpientareilla ja niityillä sijainneet tutki-
muslohkot. Vastaavasti akselin 1 kanssa positiivi-
sesti korreloituneita muuttujia olivat pohjoisuus ja 
itäisyys sekä metsän ja hylätyn pellon osuus. Näi-
den muuttujien arvot ovat suurimmillaan kuvan 
oikeassa reunassa, jonne sijoittui lähinnä metsän-
reunalohkoja. Tutkimuslohkojen lajikoostumusten 
eroja selittää siten eniten niiden välinen vaihtelu 
elinympäristön avoimuuden–sulkeutuneisuuden 
suhteen. Niittymäisten avointen piennarten ja jou-
tomaalaikkujen mesipistiäislajisto on siis jossain 
määrin erilaista kuin suojaisilla, osin sulkeutuneil-
la metsänreunoilla.

Yhteensä 12 mesipistiäislajia painottui esiinty-
misessään indikaattorilajianalyysin (Dufréne & 
Legendre 1997, McCune & Mefford 1999) mukaan 
tilastollisesti merkitsevästi niityille (kuva 1 B, liite 
1). Yksikään laji ei painottunut tilastollisesti merkit-
sevästi muihin elinympäristöihin, joskin koloseinä-
mehiläinen (Anthophora furcata) painottui suuntaa 
antavasti (p = 0,07) metsänreunoille. Metsän lähei-
syyden suosiminen selittyy sillä, että laji jyrsii pe-
säkolonsa lahoon puuainekseen, usein vanhoihin 
kantoihin (Söderman & Leinonen 2003).

Mesipistiäisten määrien ja lajikoostumuksen 
maantieteellinen vaihtelu

Mesipistiäisten laji- ja yksilömäärien sekä yksit-
täisten lajien runsauseroja tutkimuksen neljällä 
maantieteellisellä suuralueella tarkasteltiin sup-
peammin jo väliraportissa (Heliölä ym. 2004). Täs-
sä tarkennamme tuloksia tilastollisten analyysien 
avulla käyttäen edellä kuvatulla tavalla vuosien 
2001 ja 2005 tutkimuslohkoittain yhdistettyjä la-
jiaineistoja.

Eniten mesipistiäisiä pyydyksiin kertyi Etelä-
Suomessa, keskimäärin 21,5 lajia ja 379,4 yksilöä 
tutkimuslohkolla. Muilla otanta-alueilla sekä la-
ji- että yksilömäärät olivat keskimäärin selväs-
ti alhaisempia: Lounais-Suomi 11,7 lajia ja 151,6 
yksilöä; Pohjanmaa 11,1 lajia ja 181,6 yksilöä; Itä-
Suomi 14,5 lajia ja 133,1 yksilöä. Etelä-Suomen la-
ji- ja yksilömäärät olivat myös tilastollisesti mer-
kitsevästi suurempia kuin muilla otanta-alueilla 
(Mann-Whitneyn U-testin p-arvot < 0,002). Suu-
remmat lajimäärät selittyvät osin sillä, että monet 
mesipistiäislajit ovat levinneisyydeltään eteläisiä 
ja puuttuivat siksi muilta otanta-alueilta. Saman 
suuntaisesti tuloksiin vaikuttaa myös se, että Etelä-
Suomessa yli puolet tutkimuslohkoista oli sijoitettu 
keskimäärin runsaslajisemmille niityille, jotka taas 
Itä-Suomen tutkimusalueilta puuttuivat tyystin 
(ks. taulukko 1).

Tutkimuslohkojen lajiston koostumuksia vertai-
levassa NMDS-ordinaatiossa (kuva 1 A) otettiin 

elinympäristön ohella huomioon myös maantie-
teellinen suuralue. Vaikka maantieteelliset otan-
ta-alueet eivät kuvan perusteella eroakaan kovin 
selkeästi toisistaan, MRPP-testin mukaan kaikkien 
suuralueiden lajikoostumukset erosivat toisistaan 
tilastollisesti merkitsevästi. Tämä selittynee osin jo 
edellä mainituilla eroilla tutkittujen elinympäristö-
tyyppien suhteellisissa osuuksissa, ja siten eroissa 
eri elinympäristöjen, eikä niinkään otanta-alueiden 
lajiston koostumuksissa (taulukko 1). Testin mu-
kaan suurimmat lajistokoostumuserot olivat Ete-
lä-Suomen ja Pohjanmaan (T = –11,0, p < 0,0001), 
Etelä-Suomen ja Itä-Suomen (T = –10,8, p < 0,0001) 
sekä Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen välillä (T = 
–8,2, p < 0,0001). Pienin ero oli Lounais-Suomen ja 
Itä-Suomen välillä (T = –3,6, p = 0,007).

Indikaattorilajianalyysin mukaan yhteensä 27 
lajia painottui esiintymisessään tilastollisesti mer-
kitsevästi Etelä-Suomen otanta-alueelle (liite 1). 
Voimakkaimmin Etelä-Suomeen painottuneet la-
jit (p = 0,001) olivat verimaamehiläinen (Andrena 
haemorrhoa), valkohietamehiläinen (Lasioglossum 
albipes), tarhakimalainen, kartanokimalainen, ki-
vikkokimalainen, peltokimalainen, mustakima-
lainen ja hevoskimalainen (Bombus veteranus). 
Etelä-Suomeen keskittyneistä lajeista 10 painottui 
tilastollisesti merkitsevästi myös niityille. Itä-Suo-
men tutkimuslohkoille painottui esiintymisessään 
yhteensä kolme lajia: pitkäsiipikimalainen (B. spo-
radicus), uralinkimalainen ja laukkuverhoilijamehi-
läinen (Megachile willughbiella). Ainoa Pohjanmaal-
le painottunut laji oli kanervakimalainen ja ainoa 
Lounais-Suomeen painottunut laji oli juhannuski-
malainen. Tulokset vastaavat pääpiirteissään ai-
empia käsityksiä lajien alueellisesta esiintymisestä 
(Söderman & Leinonen 2003).

Vuosittain kerätty seuranta-
aineisto 2001–2005

Mesipistiäisten kuten useimpien muidenkin hyön-
teisten kannat vaihtelevat suuresti vuosien välillä. 
Tähän vaikuttavat paitsi niiden elinympäristöjen 
määrässä ja laadussa tapahtuvat muutokset, myös 
sääolot ja muut satunnaiset ympäristötekijät (esim. 
Oertli ym. 2005). Vuosien välisen satunnaisvaih-
telun suuruuden arvioimiseksi havaintoaineistoa 
kerättiin kymmeneltä tutkimusruudulta myös vä-
livuosina 2002–2004 vuosien 2001 ja 2005 laajojen 
otantojen lisäksi. Puolet näistä tutkimusruuduista 
sijaitsi Uudellamaalla Nurmijärvellä ja Vihdissä ja 
puolet Pohjois-Karjalassa Liperissä, Pyhäselällä ja 
Rääkkylässä. Tulokset vuosien 2001–2003 osalta 
on julkaistu hankkeen väliraportissa (Heliölä ym. 
2004).
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Vuosittain tutkituilta kymmeneltä tutkimus-
ruudulta tavattiin vuosina 2001–2005 yhteensä 
69 mesipistiäislajia ja 7374 yksilöä. Kimalaisten 
osuus kaikista lajeista oli noin 28 % ja yksilöistä 92 
%. Uudenmaan kohteilla mesipistiäisiä havaittiin 
yhteensä 64 lajia ja 5349 yksilöä ja Pohjois-Karja-
lassa 41 lajia ja 2025 yksilöä. Tutkimusruutujen 
keskimääräiset lajimäärät pysyivät aluksi vakaina, 
mutta kääntyivät lievään laskuun seurantajakson 
lopulla (kuva 2). Myös kokonaislajimäärät laskivat 
seurannan loppuvuosina vastaavasti, mikä selittyy 
etenkin erakkomehiläislajien määrän vähentymi-
sellä. Kimalaisten lajimäärät säilyivät sen sijaan 
varsin vakaina.

Toisin kuin lajimäärät, mesipistiäisten yksilö-
määrät laskivat melko tasaisesti koko seuranta-
jakson ajan (kuva 2). Vuonna 2005 mesipistiäisyk-
silöitä jäi pyydyksiin alle puolet aloitusvuoden 
määrästä. Yksilömäärien lasku johtui pääasiassa 
kimalaisten vähentymisestä, sillä vähälukuisina 
tavattujen erakkomehiläisten yksilömäärissä ei 
tapahtunut juurikaan muutoksia seurannan aika-
na (kuva 3). Saalismäärät laskivat melko tasaisesti 
Uudellamaalla, missä mesipistiäisten yhteismäärät 
olivat selvästi korkeampia (kokonaismuutos –59 
%). Sen sijaan Pohjois-Karjalan seuranta-alueilla 
yksilömäärät putosivat jyrkästi jo ensimmäisen 
pyyntivuoden jälkeen ja elpyivät vähitellen, mutta 
olivat silti seurannan lopullakin selvästi alhaisem-
pia kuin vuonna 2001 (–59 %, kuva 2).

Aineiston kymmenen runsainta mesipistiäislajia 
olivat kaikki kimalaisia ja muodostivat noin 89 % 
seurantajakson kokonaisyksilömäärästä. Mesipis-
tiäisten yleisrunsauden muutokset selittyvät siten 
lähinnä näiden lajien kannanmuutoksilla. Viiden 
runsaimman kimalaislajin vuosittaiset saalismää-

rät on esitetty kuvassa 4. Useimpien kimalaislajien 
saalismäärät putosivat seurannan aikana huomat-
tavasti. Erityisen voimakkaasti vähentyivät tarha-
kimalainen, kivikkokimalainen, mustakimalainen 
ja sorokimalainen. Mantukimalaisryhmän lajien 
kannankehitys poikkesi muista, sillä niiden yk-
silömäärät olivat suurimmillaan seurantajakson 
lopulla.

Keltarysillä kerätyn mesipistiäisaineiston 
ominaispiirteet

Aineiston avulla täydennettiin aiempia arvioita 
keltarysäpyynnin rajoitteista ja soveltuvuudesta 
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Kuva 2. Mesipistiäisten keskimääräiset yksilö- ja lajimäärät vuosittain seuratuilla 5 + 5 tutkimusruudulla 2001–2005.

Kuva 3. Kimalaisten (suvut Bombus ja Psithyrus) ja erak-
komehiläisten keskimääräiset yksilömäärät vuosittain 
seuratuilla tutkimusruuduilla 2001–2005.
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mesipistiäisten seurantaan (Söderman ym. 1997). 
Tämä tehtiin tarkastelemalla pyyntiaineiston ajal-
lista kertymistä kesän eri aikoina ja vertailemalla 
pyydysryhmien sisäistä vaihtelua saalismäärissä 
sekä näytteen lajimäärän kertymistä pyydysmää-
rän kasvaessa.

Pyydysten houkutusteho on suurimmillaan ke-
väällä, jolloin mesipistiäisten tarvitsemia kukkivia 
mesi- ja siitepölykasveja on luonnossa vielä vähän. 
Tämä näkyi selvästi saalismäärien vaihtelussa ke-
sän eri aikoina (kuva 5). Vaikka kimalaiset ovat 
runsaimmillaan loppukesällä kun työläisiä on eni-
ten, keltarysien pyyntiteho on tuolloin heikko joh-
tuen kukkien runsaudesta (Söderman ym. 1997). 
Näin ollen pyyntimenetelmä ei anna luotettavaa 
kuvaa kimalaismääristä ajankohtana, jolloin nii-
den suhteellinen merkitys kasvien pölyttäjinä on 
suurin.

Mesipistiäisten saalismäärät vaihtelivat suuresti 
sekä tutkimusruutujen että maantieteellisten alu-
eiden välillä (taulukko 3). Vuoden 2005 aineistosta 
mesipistiäistiedot tallennettiin kustakin keltarysäs-
tä erikseen, minkä ansiosta saatoimme tarkastella 
saalismäärien vaihtelua myös rysäryhmän sisällä. 
Södermanin ym. (1997) aiempien havaintojen mu-
kaisesti saalismäärien vaihtelu osoittautui suureksi 
myös kolmen vierekkäisen keltarysän välillä (kuva 
6). Valtaosa yksilöistä kertyi yleensä vain yhdestä 
pyydyksestä, minkä johdosta keskihajonta pyy-
dyskohtaisissa saalismäärissä oli keskimäärin 95 
% rysäryhmän keskiarvosta. Joissain tapauksissa 
yksittäisen pyydyksen heikko saalis on voinut joh-

tua sen peittymisestä kasvillisuuden sekaan, mutta 
useimmiten saalismäärien suuri vaihtelu vierek-
käisissä rysissä lienee johtunut muista tekijöistä. 
Yksi mahdollinen selitys yksilöiden kertymiseen 
tiettyihin pyydyksiin voi olla, että pyydykseen 
aiemmin joutuneista hyönteisistä leviävä meden 
ja siitepölyn tuoksu lisää pyydyksen pyyntitehoa 
(Söderman ym. 1997).

Kuva 4. Seurantajakson viiden runsaslukuisimman ki-
malaislajin tai -lajiryhmän saalismäärien kehitys vuosina 
2001–2005.
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Kuva 5. Mesipistiäisten kertyminen eri ajanjaksoilta vuo-
den 2005 aineistossa. Kesän eri aikoina kerätyt näytteet 
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myös kolmen vierekkäisen keltapyydyksen välillä. Kuvassa 
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Vuoden 2005 rysäkohtaisesti tallennetusta ai-
neistosta saatoimme tarkastella myös lajimäärän 
kertymistä pyyntitehon (pyydysten lukumäärän) 
kasvaessa. Tätä on havainnollistettu kuvassa 7, 
joka kertoo keskimääräiset laji- ja yksilömäärät 
yhden, kahden, kolmen ja kuuden keltarysän yh-
distetyissä näytteissä. Aluksi kokonaislajimäärä 
kasvaa selvästi, nousten kaksinkertaiseksi kolmen 
pyydyksen näytteessä verrattuna yksittäiseen pyy-
dykseen. Kun pyyntiteho edelleen kaksinkertais-
tetaan kolmesta kuuteen pyydykseen, lajimäärä 
kasvaa keskimäärin enää 29 %. Tässä tulee kuiten-
kin muistaa, että pyydykset oli sijoitettu kahteen 
toisistaan erillään sijaitsevaan kolmen pyydyksen 
ryhmään. Kuvaan 7 sovitetusta käyrästä voi päätel-
lä, että pyydysmäärän selväkään lisääminen tuskin 
nostaisi merkittävästi tutkimusruudulta kertyvää 
yhteislajimäärää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että harvat paikallisesti esiintyvät kimalaislajit ha-
vaitaan jo muutamalla pyydyksellä, kun taas val-
taosa erakkomehiläislajeista jää joka tapauksessa 
havaitsematta keltarysäpyynnillä.

Muut myrkkypistiäiset

Mesipistiäisten ohella näytteistä määritettiin kaik-
kina vuosina myös muut myrkkypistiäiset lukuun 
ottamatta muurahaisia. Näiden laji- ja yksilömää-
rät olivat selvästi mesipistiäisiä alhaisempia, min-
kä vuoksi aineiston analysointimahdollisuudet 
olivat rajalliset. Tulokset osoittavat, että keltarysä 
ei sovellu kovin hyvin muiden myrkkypistiäisten 
havainnointiin. Raportoimme kuitenkin yhteen-
vedon aineistoista, koska tietoja maamme muista 
myrkkypistiäislajeista ja niiden yleisyydestä on 
varsin niukasti käytettävissä. Puutteellisten tie-
tojen vuoksi esimerkiksi uhanalaisuusarviointia 
ei ole voitu tehdä monen myrkkypistiäisryhmän 
osalta (Rassi ym. 2001).

Liitteessä 2 on listattu kaikki aineiston muut 
myrkkypistiäislajit yksilömäärineen vuosilta 2000–
2005. Yhteensä niitä havaittiin 1159 yksilöä ja 76 la-
jia. Yksilömääräisesti selvästi runsaimman ryhmän 
muodostivat ampiaiset (Vespidae), joita aineistossa 
oli yhteensä 943 yksilöä ja 18 lajia. Petopistiäisiä 
(Sphecidae ja Crabronidae) havaittiin kuitenkin la-
jimääräisesti enemmän kuin ampiaisia (35 lajia ja 
104 yksilöä). Muita havaittuja ryhmiä olivat tie-
pistiäiset (14 lajia ja 78 yksilöä) ja kultapistiäiset 
(9 lajia ja 22 yksilöä). Kymmenestä runsaimmasta 
lajista kuusi oli yhteiskunta-ampiaisia (Vespinae). 
Ylivoimaisesti runsain laji oli yleinen ampiainen 
(Vespula vulgaris), jota pyydyksiin tuli yhteensä 
490 yksilöä (42 % kokonaisyksilömäärästä). Seu-
raavaksi runsaimpia olivat puna-ampiainen (V. ru-
fa, 128 yksilöä) ja norjanampiainen (Dolichovespula 
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Ohdakkeet ovat syyskesällä pellonpientareiden runsaim-
pia mesikasveja. Kuvassa avoimia elinympäristöjä suosivia 
kivikkokimalaisia.
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norwegica, 106 yksilöä). Erakkoampiaisiin kuuluva 
pikkusorjoampiainen (Symmorphus bifasciatus) oli 
runsain muihin kuin yhteiskunta-ampiaisiin kuu-
luvista lajeista (41 yksilöä). Useimmat lajit olivat 
hyvin vähälukuisia ja yhteensä 32 lajista (41 %) 
havaittiin vain yksi yksilö. Näistä suurin osa oli 
petopistiäisiä. Vähälukuisten lajien suuri osuus 
johtunee paitsi pyyntimenetelmästä myös osittain 
monien myrkkypistiäislajien populaatioiden pie-
nestä koosta ja esiintymisestä pääosin muunlai-
sissa elinympäristöissä kuin tavanomaisilla maa-
talousalueilla.

Tulosten tarkastelu

MYTVAS-hankkeessa havaittiin vuosina 2000–2005 
yhteensä 93 mesipistiäislajia, mikä vastaa lähes 
puolta maamme koko lajistosta. Tulosten perus-
teella Etelä-Suomen tavanomaisten maatalous-
alueiden mesipistiäislajistoa voidaan pitää varsin 
monimuotoisena, vaikka eri alueiden välillä olikin 
suuria eroja. Kimalaiset muodostivat noin 93 % 
havaintoaineiston yksilöistä, mutta lajimäärästä 
niiden osuus oli vain neljännes. Yksilörunsaudes-
taan johtuen kimalaisten merkitys kasvien pölyttä-
jinä on keskeinen (Pekkarinen & Teräs 1977, 1998). 
Vaikka suurin osa havaituista mesipistiäislajeista 
oli erakkomehiläisiä, yksilömäärästä niiden osuus 
oli vain 7 %. Erakkomehiläisten vähälukuisuus 
MYTVAS-alueilla voi johtua siitä, että niihin kuu-
luu paljon elinympäristöiltään vaateliaita, lähin-
nä erilaisilla perinnebiotoopeilla esiintyviä lajeja 
(Söderman & Leinonen 2003). Toisaalta keltarysät 
eivät myöskään houkuttele erakkomehiläisiä lä-
heskään yhtä hyvin kuin kimalaisia (Söderman 
1999, Monsevièius 2004).

Mesipistiäisten kannanmuutokset 
ja niiden arviointi

Mesipistiäisten lajimäärä väheni seuranta-aikana 
2001–2005 keskimäärin 6 % ja yksilömäärä 37 %. 
Vuosittain seuratuilla tutkimusruuduilla yksilö-
määrät vähentyivät jopa 59 %. Selvä enemmistö 
keltarysiin tulleista mesipistiäisistä on keväällä 
lentäviä talvehtineita ja hedelmöityneitä kimalais-
kuningattaria (kuva 5), joiden varassa uusien yk-
sivuotisten kimalaisyhteiskuntien perustaminen ja 
kehittyminen on. Tämän vuoksi keltarysäpyynnin 
on epäilty heikentävän kimalaiskantoja erityisesti 
pienialaisilla ja eristyneillä elinympäristölaikuilla. 
Mesipistiäismäärien havaittiin laskeneen voimak-
kaammin vuosittain tutkituilla ruuduilla verrattu-
na vain vuosina 2001 ja 2005 tutkittuihin ruutuihin 
(kuva 8). Näin ollen kimalaiskuningattarien vuosit-

tainen pyynti on saattanut estää kimalaiskantojen 
paikallisen elpymisen. Toisaalta myös kimalaisten 
kannalta epäsuotuisat sääolot, taudit ja loiset sekä 
elinympäristöissä tapahtuneet muutokset voivat 
selittää kantojen kehityksessä havaittuja eroja.

Mesipistiäisten monimuotoisuuteen 
ja runsauteen vaikuttavat tekijät

Mesipistiäisten laji- ja/tai yksilömäärään positiivi-
sesti vaikuttavia tekijöitä olivat mm. suuri kasvi-
lajien määrä, itäinen sijainti, mesi- ja siitepölykas-
vien runsaus, kasvukauden pituus ja ektensiivisen 
maatalousmaan osuus. Sen sijaan pohjoinen sijainti 
ja viljellyn maatalousmaan osuus näyttivät vähen-
tävän mesipistiäisiä. Mesipistiäisten ja kasvilajien 
määrän välillä havaittu positiivinen korrelaatio voi 
johtua siitä, että eri mesipistiäislajit usein käyttävät 
ravinnonlähteinään eri kasvilajeja ja monipuoli-
nen kasvisto tarjoaa näin ollen ravintoa monille 
mesipistiäislajeille (esim. Fussell & Corbet 1992, 
Potts ym. 2003). Yksittäisten kasvilajien kukin-
ta-aika saattaa olla lyhyt, joten kasvilajien suuri 
määrä tarjoaa myös jatkuvuutta mesipistiäisten ra-
vinnonsaantiin. Varsinkin pitkäikäisille ja energiaa 
runsaasti tarvitseville kimalaisyhteiskunnille me-
den ja siitepölyn katkeamaton saatavuus keväästä 
loppukesään saakka on hyvin tärkeää (Carvell ym. 
2006).

Ektensiivisen maatalousmaan eli avoimien vil-
jelemättömien alueiden, kuten niittyjen, ketojen, 
pientareiden ja kesantojen suuri osuus tutkimus-
lohkon ympäristössä vaikutti positiivisesti mesi-
pistiäislajiston monimuotoisuuteen. Samansuun-
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Kuva 8. Mesipistiäisten keskimääräiset yksilömäärät tutki-
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taisia tuloksia on saatu myös monissa muissa tutki-
muksissa (esim. Kremen ym. 2002, Holzschuh ym. 
2007). Puolalaisen tutkimuksen mukaan (Banaszak 
1992) vähintään 25 % maatalousmaan pinta-alasta 
tulisi koostua ekstensiivisestä ja/tai luonnontilai-
sesta alueesta, jotta mesipistiäisten monimuotoi-
suuden säilyminen voidaan turvata alueellisella 
tasolla. Viljelemättömät avoimet alueet ovat tär-
keitä monille lajeille niin ravinnonhankinta- kuin 
pesimisympäristöinä. Kesantopelloista varsinkin 
runsaasti mesikasveja kasvavat viherkesannot ovat 
kimalaisten suosiossa (Kuussaari ym. 2007).

Viime vuosina Englannissa on tutkittu tiiviisti 
kimalaisia etenkin suhteessa maatalouden ympä-
ristötuella eri tavoin perustettuihin piennaraluei-
siin ja niiden hoitoon. Siellä saadut kokemukset 
täydentävät monelta osin Suomessa tehtyjä tutki-
muksia. Ns. suojelureunusten (6 metrin peltovyö-
hyke, jolla ei käytetä torjunta-aineita) viereisillä 
pientareilla ei havaittu eroa kimalaisten laji- tai 
yksilömäärissä verrattuna tavanomaisesti käsitel-
tyihin pientareisiin, vaikka kasvilajisto olikin niillä 

jossain määrin monilajisempi (Pywell ym. 2005). 
Sen sijaan joko luontaisesti tai luonnonsiemenellä 
perustetuilla piennaralueilla kimalaismäärät olivat 
korkeampia kuin tavanomaisilla, yleensä kapeam-
milla pientareilla (Pywell ym. 2006). Myös Bäck-
man & Tiainen (2002) havaitsivat kimalaistiheyk-
sien olevan suurempia leveämmillä pientareilla. 
Piennaralueen perustamisessa kimalaisille par-
haana, kustannuksiltaan ja rikkakasvihaitoiltaan 
kohtuullisena vaihtoehtona pidettiin muutamia 
hernekasveja sisältäviä kaupallisia siemenseoksia 
(Carvell ym. 2004, Pywell ym. 2006).

Mesipistiäisten lajikoostumukseen 
vaikuttavat tekijät

Metsänreunojen, niittyjen ja pellonpientareiden 
väliset erot mesipistiäislajiston koostumuksessa 
olivat melko vähäisiä, joskin MRPP-testin mukaan 
tilastollisesti merkitseviä. Erojen vähyys selittynee 
paljolti sillä, että tutkimuslohkojen näytteet olivat 
pääsääntöisesti pieniä, ja valtaosasta lajeja havait-

Monet mesipistiäislajit käyttävät pesäpaikkanaan vanhoja puurakenteita tai lahopuita. Latojen vähentyminen voi heikentää 
niiden elinmahdollisuuksia.
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tiin vain muutamia yksilöitä. Aineisto oli siten si-
säisesti hyvin heterogeenistä, mikä vaikeutti elin-
ympäristötyypistä johtuvien erojen havaitsemista. 
Myös tutkimuslohkojen laadun vaihtelu oli melko 
suurta, minkä vuoksi niiden luokittelu kolmeen 
eri elinympäristötyyppiin ei aina ollut täysin on-
gelmatonta. Esimerkiksi pellonpientareiksi luoki-
telluista lohkoista osa oli joen varressa sijaitsevia 
leveitä, niittymäisiä suojavyöhykkeitä.

Ordinaatiotarkastelun perusteella elinympäris-
tön avoimuus ja tutkimusalueen maantieteellinen 
sijainti olivat tärkeimpiä mesipistiäislajiston koos-
tumukseen vaikuttavia tekijöitä. Elinympäristön 
avoimuuden merkitys oli odotetusti suuri, sillä eri 
mesipistiäislajit suosivat avoimuudeltaan erilaisia 
elinympäristöjä (Söderman & Leinonen 2003). Esi-
merkiksi Etelä-Suomen maatalousalueilla esiinty-
vistä kimalaislajeista 11 on sitoutunut avoimiin 
ympäristöihin, muiden lajien käyttäessä myös tai 
pääasiassa puoliavoimia tai sulkeutuneita ympä-
ristöjä elinalueinaan (Paukkunen ym. 2007a). Myös 
maantieteellisen sijainnin suuri vaikutus lajikoos-
tumukseen oli odotettua, koska eri mesipistiäisla-
jien levinneisyysalueet eroavat toisistaan ja lajien 
esiintyminen painottuu usein eri osiin Suomea.

Keltarysien soveltuvuus 
mesipistiäisten seurantaan

Keltarysät ovat helppokäyttöisiä, koska saalis säi-
lyy niissä pitkään määrityskelpoisena ja huolto-
tarve pyynnin aikana on vähäistä. Keltarysät eivät 
kuitenkaan houkuttele kaikkia mesipistiäislajeja 
yhtä tehokkaasti, eivätkä siten anna oikeaa ku-
vaa lajien välisistä runsaussuhteista (Monsevièius 
2004). Parhaiten pyydykset vetävät puoleensa ki-
malaisia, mutta erakkomehiläisiä vain heikosti. 
Saalismäärien suuri vaihtelu sekä vierekkäisten 
pyydysten että eri tutkimusalueiden välillä aiheut-
taa epävarmuutta yksittäisten lajien kannanmuu-
tosten sekä tutkimusalueiden välisten laji- ja yk-
silörunsauksien arvioinnissa. Keltarysien avulla 
saadaan hyvä yleiskuva pyyntialueen kimalaisla-
jistosta ja kohtalainen käsitys erakkomehiläisten 
lajirunsaudesta, mutta menetelmä soveltuu vain 
rajoitetusti yksittäisten lajien ja lajirunsauksien 
muutosten pitkäaikaisseurantaan.

Johtopäätökset

MYTVAS-tutkimus tuotti paljon uutta tietoa mesi-
pistiäisten lajirunsaudesta, lajiston koostumukses-
ta sekä yksittäisten lajien esiintymisestä eteläisen 
Suomen maatalousalueilla. Samaa suuruusluokkaa 
olevia havaintoaineistoja maamme mesipistiäisistä 
on aiemmin kerätty vain valtakunnallisessa pölyt-
täjähyönteisseurannassa (Söderman 1999). Kima-
laisia lukuun ottamatta yksittäisten lajien havain-
tomäärät jäivät kuitenkin liian pieniksi, jotta niiden 
kannanmuutoksia voitaisiin luotettavasti arvioida. 
Saatujen tulosten perusteella ei voida myöskään 
tehdä suoria päätelmiä maatalouden ympäristötu-
en toimenpiteiden vaikuttavuudesta mesipistiäis-
ten kannalta. Niiden pohjalta on silti mahdollista 
tunnistaa mesipistiäisille tärkeitä elinympäristön 
ominaisuuksia sekä arvokkaimpia elinympäristö-
tyyppejä, joiden laatuun ja määrään ympäristötuen 
toimenpiteillä tulee pyrkiä vaikuttamaan. Suosi-
teltavat toimenpiteet ovat pitkälti yhteneviä per-
hosten osalta esitettyjen suositusten kanssa (luku 
4.2).

Tulokset osoittavat, että pienetkin niittylaikut 
ovat mesipistiäislajistoltaan maatalousmaiseman 
rikkaimpia elinympäristöjä. Niiden määrää tulisi 
ympäristötuen avulla ylläpitää ja lisätä. Yleensä 
mesipistiäisten elinympäristöiksi on kuitenkin tar-
jolla enää lähinnä erilaisia pientareita, ja niidenkin 
määrät ovat vähentyneet salaojituksen seuraukse-
na. Pientareiden laatua mesipistiäisten kannalta 
voidaan parantaa ennen kaikkea lisäämällä tarjolla 
olevien mesikasvien määrää ja turvaamalla niiden 
saatavuus kesän eri aikoina. Keväällä pajut ovat 
tärkeimpiä mesilähteitä mesipistiäisille, ja myö-
hemmin kesällä varsinkin apilat ja ohdakkeet. 
Pientareilla kasvillisuuden monipuolisuutta voi-
daan edistää niittämällä ja välttämällä myrkytyk-
siä, niityillä taas parhaiten laiduntamalla. Pienta-
reista mesipistiäisille arvokkaimpia ovat kuivat, 
paisteiset ja kukkavaltaiset metsänreunat.
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Liite 1. Tutkimuksessa vuosina 2000–2005 havaitut mesipistiäislajit ja niiden yksilömäärät eri vuosina. Indikaattorilaji-
analyysin (Dufréne & Legendre 1997) mukaan eri elinympäristöihin ja maantieteellisille osa-alueille painottuneet lajit on 
mainittu taulukossa. Alueiden lyhenteet kuten taulukossa 1. NT = luokiteltu silmälläpidettäväksi, VU = luokiteltu vaaran-
tuneeksi, EN = luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

Laji Yksilöitä Ruutuja 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Elin-
ymp.

Suur-
alue

Bombus pascuorum 9107 58 1685 4697 333 586 346 1460 Niitty ETE
Bombus lucorum -ryhmä 4680 58 377 1691 93 187 186 2146 ETE
Bombus pratorum 2404 58 174 897 34 93 95 1111
Bombus hortorum 2253 58 485 1029 167 67 58 447 ETE
Bombus hypnorum 1098 48 151 495 41 124 38 249 Niitty ETE
Bombus soroeensis 1058 46 397 320 50 50 43 198
Bombus lapidarius 850 29 187 287 154 87 104 31 Niitty ETE
Bombus veteranus 827 55 85 286 107 58 79 212 Niitty ETE
Bombus jonellus 785 46 14 676 14 10 3 68 POH
Bombus ruderarius 718 24 191 236 122 59 71 39 Niitty ETE
Psithyrus bohemicus 631 50 81 218 34 37 60 201 ETE
Apis mellifera 574 28 51 203 45 7 3 265
Psithyrus sylvestris 538 49 78 112 8 42 24 274 ETE
Lasioglossum fratellum 466 47 117 248 14 7 10 70
Bombus distinguendus 133 26 34 59 23 1 2 14 ETE
Lasioglossum albipes 112 24 39 54 6 7 3 3 Niitty ETE
Lasioglossum rufi tarse 90 25 35 29 5 7 2 12 ETE
Andrena praecox 80 17 9 48 1 3 19 ETE
Halictus tumulorum 71 17 8 21 1 10 5 26 Niitty ETE
Lasioglossum calceatum 46 17 5 9 2 30 ETE
Psithyrus norvegicus 43 24 18 4 3 18
Hylaeus confusus 40 17 7 8 5 2 5 13 ETE
Osmia uncinata 31 24 5 16 2 5 3
Bombus humilis (NT) 27 4 10 4 13 LOU
Andrena clarkella 27 15 2 16 2 2 3 2 ETE
Andrena haemorrhoa 25 13 2 5 2 1 4 11 ETE
Anthophora furcata 24 14 1 4 4 6 3 6
Bombus sporadicus 22 12 1 17 1 3 ITÄ
Nomada panzeri 21 14 5 2 4 1 9
Hylaeus communis 21 10 3 2 4 4 8 ETE
Andrena cineraria 21 5 9 3 6 3 ETE
Andrena fucata 20 15 4 7 1 3 5
Andrena rufi crus 19 12 1 6 1 11
Megachile lapponica 19 8 2 3 6 8 Niitty ETE
Megachile versicolor 19 10 1 4 1 13
Bombus subterraneus 17 5 13 2 2 Niitty ETE
Andrena fulvida 16 8 2 5 7 2
Megachile ligniseca 16 11 1 2 6 7
Osmia parietina 15 9 1 13 1 ETE
Sphecodes geofrellus 14 8 2 2 2 6 1 1 Niitty ETE
Nomada leucophtalma 14 7 8 1 5
Bombus semenoviellus (NT) 13 8 2 4 4 1 2 ITÄ
Trachusa byssina 12 7 2 5 1 4 Niitty
Andrena vaga 12 7 1 3 1 7 Niitty
Andrena lapponica 11 8 1 5 5
Lasioglossum fulvicorne 10 4 1 2 7
Megachile alpicola 10 7 3 1 4 2
Megachile willughbiella 9 6 6 2 1 ITÄ
Halictus rubicundus 9 8 1 7 1
Lasioglossum leucopus 9 5 1 1 2 1 4

LIITTEET

LIITE 1/1
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Laji Yksilöitä Ruutuja 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Elin-
ymp.

Suur-
alue

Andrena nitida 8 5 2 1 1 4
Megachile nigriventris 7 5 1 3 1 2
Chelostoma campanularum 6 3 1 1 4
Hylaeus brevicornis 6 5 4 1 1 ETE
Sphecodes crassus 5 3 2 1 1 1
Hylaeus annulatus 5 3 2 2 1
Bombus sylvarum 5 4 3 1 1
Psithyrus rupestris 4 1 1 3
Sphecodes pellucidus 4 4 2 1 1
Colletes daviesanus 4 4 2 2
Chelostoma rapunculi 3 3 1 1 1
Coelioxys elongata (EN) 3 2 1 2
Andrena denticulata 3 2 1 1 1 ETE
Coelioxys rufescens 3 3 1 1 1
Andrena barbilabris 3 2 2 1
Hylaeus gracilicornis 3 3 1 1 1
Andrena subopaca 3 3 1 2 ETE
Bombus cingulatus 3 2 1 2
Andrena nigroaenea 2 2 1 1
Andrena gelriae 2 1 1 1
Andrena intermedia 2 1 2
Megachile rotundata 2 1 2
Coelioxys quadridentata 2 2 1 1
Colletes cunicularius 2 2 2
Eucera longicornis 2 2 1 1
Osmia nigriventris 2 2 2
Hylaeus rinki 2 2 1 1
Nomada rufi cornis 2 2 2
Melitta haemorrhoidalis 2 2 2
Psithyrus quadricolor (EN) 1 1 1
Psithyrus campestris 1 1 1
Panurgus calcaratus 1 1 1
Osmia leaiana (VU) 1 1 1
Nomada fl avoguttata 1 1 1
Nomada alboguttata 1 1 1
Colletes similis 1 1 1
Macropis fulvipes 1 1 1
Coelioxys inermis (NT) 1 1 1
Hylaeus gibbus 1 1 1
Andrena semilaevis 1 1 1
Hylaeus cardioscapus 1 1 1
Hoplitis claviventris 1 1 1
Megachile circumcincta (NT) 1 1 1
Yhteensä yksilöitä 27201 4288 11833 1320 1500 1191 7069

Yhteensä lajeja 93 60 71 44 46 40 65

Yhteensä kimalaisyksilöitä 25218 3956 11047 1203 1406 1115 6491

Yhteensä kimalaislajeja 23 18 18 18 16 16 20

LIITE 1/2
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Liite 2. Tutkimuksessa havaitut myrkkypistiäiset lukuun ottamatta mesipistiäisiä. Lajien järjestys ja nimistö ovat Suomen 
myrkkypistiäisten luettelon (Söderman & Vikberg 2002) mukaiset.

Laji 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Yhteensä

Lattapistiäiset (Bethylidae)
Bethylus fuscicornis 3 1 4
Pihtipistiäiset (Dryinidae)
Dryinidae sp. 7 7
Kultapistiäiset (Chrysididae)
Omalus auratus 1 1
Omalus violaceus 2 2
Hedychrum nobile 1 1
Chrysis illigeri 1 1
Chrysis rutilans 1 1
Chrysis viridula 1 1 2
Chrysis solida 1 1
Chrysis angustula 2 1 1 2 6
Trichrysis cyanea 1 1 1 4 7
Puukkopistiäiset (Tiphiidae)
Tiphia femorata 1 1
Ampiaiset (Vespidae)
Odynerus spinipes 1 1 2
Gymnomerus laevipes 2 2
Stenodynerus dentisquama 1 1
Euodynerus quadrifasciatus 4 2 6
Ancistrocerus oviventris 2 11 13
Ancistrocerus parietinus 3 3 6
Ancistrocerus trifasciatus 4 3 1 8
Ancistrocerus claripennis 8 3 1 12
Symmorphus crassicornis 1 1 2
Symmorphus bifasciatus 2 13 1 4 8 13 41
Eumenes pedunculatus 2 2
Dolichovespula media 4 14 2 10 5 22 57
Dolichovespula norwegica 3 42 6 10 4 41 106
Dolichovespula saxonica 3 10 3 1 27 44
Dolichovespula norvegicoides 17 17
Dolichovespula sylvestris 1 2 1 2 6
Vespula rufa 8 54 8 30 4 24 128
Vespula vulgaris 127 85 12 58 196 12 490
Tiepistiäiset (Pompilidae)
Priocnemis perturbator 4 1 2 7
Priocnemis exaltata 3 1 5 9
Priocnemis hyalinata 6 1 7
Priocnemis fennica 2 2
Priocnemis parvula 1 1
Priocnemis gracilis 1 1
Caliadurgus fasciatellus 2 1 3
Dipogon bifasciatus 2 2
Auplopus carbonarius 6 1 2 4 2 15
Agenioideus cinctellus 1 1
Anoplius nigerrimus 1 1 2 4
Arachnospila anceps 5 1 6
Arachnospila trivialis 4 2 1 7
Arachnospila spissa 7 1 3 2 13
Petopistiäiset (Sphecidae & Crabronidae)
Dolichurus corniculus 1 1
Ammophila sabulosa 2 3 1 1 7
Ammophila pubescens 1 1
Pemphredon lugubris 1 1 2
Pemphredon lugens 1 1

LIITE 2/1
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Laji 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Yhteensä

Pemphredon wesmaeli 1 1
Pemphredon inornata 2 3 2 3 7 17
Pemphredon morio 1 1
Diodontus medius 1 1
Passaloecus turionum 1 1
Passaloecus borealis 1 1
Passaloecus insignis 1 1
Passaloecus singularis 1 1 13 15
Passaloecus clypealis 1 1
Passaloecus sp. 1 1
Spilomena enslini 3 3
Astata boops 1 1
Tachysphex obscuripennis 1 1
Trypoxylon minus 1 4 3 2 10
Trypoxylon medium 1 1 2
Trypoxylon attenuatum 2 1 1 4
Lindenius albilabris 1 1 2
Rhopalum clavipes 1 2 3
Crossocerus ovalis 2 1 3
Crossocerus varus 1 1
Crossocerus cetratus 1 1
Crossocerus barbipes 1 1
Crossocerus leucostomus 1 1
Crossocerus nigritus 1 1
Crossocerus sp. 1 1
Crabro cribrarius 1 1
Ectemnius continuus 1 1 2 4
Ectemnius guttatus 1 1
Mellinus crabroneus 1 1
Nysson spinosus 4 4
Argogorytes mystaceus 2 1 1 4
Cerceris rybyensis 1 1 2
Yhteensä yksilöitä 183 323 58 130 233 232 1159

Yhteensä lajeja 24 52 24 18 15 37 79

LIITE 2/2
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Johdanto

Maatalouden harjoittaminen on kokonaisvaltaista 
viljelysten ja maatilan talouskeskuksen alueella 
tapahtuvaa toimintaa. Sen vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen kohdistuvat niin yksittäisiin 
elinympäristölaikkuihin kuin kokonaiseen maise-
ma-alueeseen, joka käsittää yhden tai useamman 
maatilan pellot ja talouskeskukset sekä niihin liit-
tyvät maatalouden vaikutuspiirissä olevat varsi-
naisesti viljelemättömät kohdat. Maatalouden vai-

kutukset ovat voimakkuudeltaan erilaisia riippuen 
siitä, millaisen käytön tai hoidon piirissä tarkastel-
tava alue tai kohde on.

Lintujen esiintyminen heijastelee maatilojen va-
litsemien tuotantojärjestelmien (tuotantosuunta, 
viljelyjärjestelmä, viljelymenetelmä; ks. Helenius 
ym. 2004) vaikutuksia. Maatilojen toimintaympä-
ristöä ja -edellytyksiä ohjataan maatalouspoliitti-
silla toimenpiteillä, joihin viljelijät vastaavat omien 
tavoitteidensa mukaisesti (Aakkula ym. 2004). Vil-

4.4 Maatalousympäristön linnuston muutos 
ympäristöohjelmakaudella 2000–2006
Juha Tiainen1, Johan Ekroos2, Jyrki Holopainen1, Markus Piha3, Jukka Rintala1, Tuomas Seimola1 ja Ville Vepsäläinen3

1Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
2Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
3Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo
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Metsän reunassa ja pihapiirissä pesivä räkättirastas on Sisä-Suomen pienipiirteisen maatalousympäristön runsaslukuisin laji.
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jelijän toimien luonnon monimuotoisuusvaikutuk-
sia voidaan monelta osin mitata lintujen avulla.

Mytvas-hankkeen avulla on haluttu seurata eri-
tyisesti maatalouden ympäristöohjelman, ennen 
kaikkea ympäristötuen eri toimenpiteiden vai-
kutuksia linnustoon. Samalla tutkitaan kuitenkin 
epäsuorasti myös maatalouspolitiikan muiden osa-
alueiden vaikutuksia (esim. yhteisen maatalous-
politiikan edellyttämät lyhytkestoiset kesannot, 
maatilojen peruskuivatustoiminta, peltotilusjär-
jestelyt;  Anon 1997, 2000, 2003, Ylikangas 2004), 
jotka voivat joko olla ristiriidassa ympäristöohjel-
man monimuotoisuustavoitteiden kanssa tai tukea 
niitä.

Ympäristötukijärjestelmän vaikutusten mittaa-
minen ei ole yksinkertaista. Monet sen sisältämät 
toimenpiteet ovat niin yleisluonteisia ja yhdys-
vaikutteisia, että niiden vaikutusten osoittaminen 
suorilla mittauksilla ei ole mahdollista, vaan arvi-
oinnissa on tyydyttävä melko yleisiin päättelyi-
hin ja korrelaatioihin. Siten esimerkiksi peltojen 
talviaikaisen kasvipeitteisyysvelvoitteen toteutta-
miseksi käytettyjen kevytmuokkauksen tai suora-
kylvön vaikutuksia on vaikea osoittaa suoraan. Sa-
moin monien toimenpiteiden, kuten suojakaistojen 
edellyttämät kohteet ovat pinta-aloiltaan niin pie-
niä suhteessa lintujen tilantarpeeseen, että niiden 
suoraa vaikutusta on vaikea osoittaa. Laajasta ja 
lintujen kannalta monia merkittäviä elinympäris-
töpiirteitä sisältävästä havaintoaineistosta voidaan 
kuitenkin löytää lintujen esiintymiseen ja runsau-
teen maisema-aluetasolla vaikuttavia ympäristöte-
kijöitä ja arvioida niiden keskinäisiä merkityksiä.

Linnut ovat ainoa Mytvas-osahankkeissa tut-
kituista eliöryhmistä, jonka avulla maatalouden 
vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen voidaan 
arvioida kokonaisvaltaisesti maatalouden harjoit-
tamismittakaavassa ja maisematasolla. Vuosien 
2000–06 seurantojen yhteydessä pesimälinnustoa 
tutkittiin laskentojen avulla kokonaisilla peltoau-
keatasoisilla maisema-alueilla, jotka rajautuivat 
tutkittujen satunnaisruutujen alueelle ja lähiym-
päristöön. Laskentojen piirissä oli lisäksi joukko 
muita, jo ennen Mytvas 2 -hanketta tai sen aikana 
muihin tarkoituksiin perustettuja pitkäaikaisia tut-
kimusalueita (Tiainen & Pakkala 2000, 2001, Tiai-
nen ym. 2001).

Tiainen ym. (2004a, b) ovat tarkastelleet maa-
talousympäristön pesimälinnuston pitkäaikais-
muutoksia ja niiden syitä. Suomen maatalous on 
muuttunut viime vuosikymmenien aikana sangen 
perusteellisesti rakennemuutoksen, tilakohtaisen 
ja alueellisen erikoistumisen sekä maankäytön 
ja tuotannon tehostumisen seurauksena (Tiainen 
2004). Kaikki nämä muutokset ovat merkinneet 
suuria elinympäristömuutoksia, joiden seurauk-

sena jokseenkin kaikkien lintulajien pesimäkannat 
ovat muuttuneet. Maatalouden ympäristötukijär-
jestelmä on omalta osaltaan muokannut maata-
lousympäristön rakennetta ja laatua. Monet sen 
toimenpiteet vaikuttavat eri elinympäristötyyppi-
en runsaussuhteisiin sekä peltojen laatuun lintujen 
(ja muiden luonnonvaraisten eliöiden) elinympä-
ristönä.

Tässä raportissa esitetään tuloksia toisen maata-
louden ympäristöohjelmakauden aikana havaituis-
ta lintukantojen muutoksista. Mytvas-aineistoja on 
käytetty myös indikaattorien kehittelyyn, joka on 
käsittänyt varsinaisen indikaattorin laadinnan se-
kä ekologisia analyysejä maisemarakenteen vaiku-
tuksesta niin yksittäisten lajien esiintymiseen, run-
sauteen ja dynamiikkaan kuin koko lintuyhteisön 
muotoutumiselle (Piha 2007, Piha ym. 2003, 2007a, 
b, c, Rintala 2007, Rintala ym. 2003, Rintala & Tiai-
nen 2007a, b, c, Tiainen ym. 2007b, c, Vepsäläinen 
2007, Vepsäläinen ym. 2005a, b, 2007a, b). Niinpä 
tässä raportissa pohditaan näiden tutkimusten 
valossa, miten ympäristöohjelma on vaikuttanut 
2000-luvulla lintujen elinympäristöihin, runsau-
teen ja kannanmuutoksiin. Vaikka varsinainen 
tutkimusjakso on 2000–06, tehdään vertailua myös 
vuoteen 1984 (Piiroinen ym. 1985), joka edustaa 
tehomaatalouden vaihetta, jossa tuotannon ym-
päristöä köyhdyttävät vaikutukset olivat nykyistä 
voimakkaampia. Tutkimuksessa haetaan vastauk-
sia seuraaviin kysymyksiin:

• Miten Suomen maatalousympäristöjen 
pesimälinnusto on muuttunut 2000-luvun 
aikana?

• Millaisia eroja linnustossa on vuoteen 1984 
verrattuna?

• Selittävätkö maatalouden ympäristötuen 
toimenpiteiden muovaamat maiseman 
rakennepiirteet pesimälintuyhteisön koostu-
musta?

• Selittävätkö samat ympäristötekijät yksit-
täisten lajien runsauden vaihtelua?

Linnuston kehityksen perusteella pohditaan, mi-
ten maatalouden ympäristötukijärjestelmä on ko-
konaisuutena vaikuttanut maatalousympäristön 
tilaan.

Aineisto ja menetelmät

Laskenta-alueet

Hankkeen lintulaskennat toteutettiin 55 satunnais-
ruutututkimuksen otanta-alueella (ks. luku 3) sekä 
kuudella jo aiemmin perustetulla laajemmalla pe-
simälinnuston seuranta-alueella. Tässä raportissa 
käytetään lisäksi luonnonmukaisen tuotannon 
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luontovaikutuksia koskevan osahankkeen lintuai-
neistoa (luku 4.6) sekä yhden vuosina 2004 ja 2005 
lasketun laajan alueen aineistoa (kuva 1). Kaikkia 
alueita ei tutkittu joka vuosi, joten laskenta-alu-
eiden lukumäärä vaihteli vuodesta toiseen. Las-

kentoja tehtiin eniten vuosittain Etelä- ja Lounais-
Suomessa. Myös Pohjanmaalla tehtiin vuosittain 
laskentoja, mutta Pohjois-Karjalassa vain vuosina 
2001 ja 2005. Laskenta käsitti peltojen ja niihin liit-
tyvien reunavyöhykkeiden lisäksi maatilakeskuk-
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Pohjanmaa

Etelä-Suomi

Pohjois-Karjala

1 Toholampi (3)
2 Kortesjärvi (1)
3 Alahärmä (1)
4 Laihia (1)
5 Jurva (1)
6 Kauhajoki (1)
7 Jalasjärvi (1)
8 Kuortane (1)
9 Töysä (1)
10 Peräseinäjoki (1)
11 Virrat (1)
12 Liperi (3)
13 Pyhäselkä (1)

14 Rääkkylä (1)
15 Kiihtelysvaara (1)
16 Tuupovaara (1)
17 Rautjärvi (2)
18 Iitti (2)
19 Lapinjärvi (3)
20 Pukkila (33)
21 Askola (1)
22 Mäntsälä, Ohkola (7)
23 Mäntsälä, Tikkaro (6)
24 Vantaa, Seutula (8)
25 He-Va, Niskala-Backas (3)
26 Nurmijärvi, Lepsämä-N (7)

27 Nurmijärvi, Lepsämä-S (7)
28 Vihti (2)
29 Kirkkonummi (2)
30 Siuntio (2)
31 Nurmijärvi (1)
32 Loppi (2)
33 Lammi, Mommila (1)
34 Hollola, Sairakkala (3)
35 Lammi-S (4)
36 Lammi-W (3)
37 Lammi-N (1)
38 Padasjoki, Auttoinen (1)
39 Huittinen (2)

40 Urjala (2)
41 Punkalaidun (1)
42 Forssa (2)
43 Yläne - Oripää (5)
44 Somero-N (8)
45 Somero-S (3)
46 Kuusjoki (2)
47 Halikko-N (1)
48 Halikko-S (2)
49 Paimio (2)
50 Taivassalo (1)
51 Mynämäki (1)

Lounais-
Suomi

Kuva 1. Laskenta-alueiden 
sijainnit. Kunnan tai kylän 
alueella olevien lasken-
ta-alueiden lukumäärä 
suluissa. Viiva osoittaa 
maantieteellisen jaottelun 
kannanmuutosindeksien 
laskennassa (Pohjanmaa ja 
Pohjois-Karjala muodosta-
vat Väli-Suomen, Lou-
nais-Suomi ja Etelä-Suomi 
Etelä-Suomen).

Kuva 2. Tutkimusalueiden rajaus peltoaukeiden reunoja myöten ja yhtenäiskoordinaatistoon perustuvien ruutujen käyttö. 
Esimerkkialueena on Mäntsälän Ohkola ja 500 m × 500 metrin ruudukko, jota käytettiin maisemarakenteen vaikutuk-
sen tutkimuksessa. Keskimmäisen 25 hehtaarin ruudun linnustoa selitettiin paikallisen tason (ruutu), maisema-aluetason 
(naapuriruudut) ja maantieteellisen tason (Etelä- ja Keski-Suomi) ympäristömuuttujilla. Huomaa, että neliöt muuttuvat 
vinosuunnikkaiksi perspektiivin takia.
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set, muut pihapiirit ja pienet kylät sekä erilaiset 
pienet saarekkeet ja vesistöt, jotka sijaitsivat tutki-
tuilla peltoaukeilla (kuva 2).

Etelä- ja Lounais-Suomen satunnaisruutujen las-
kenta-alueet rajattiin käsittämään satunnaisruutuja 
laajempia maisema-alueita, jotka pääsääntöisesti 
rajoittuivat peltoaukeita ympäröiviin muihin ym-
päristötyyppeihin, useimmiten metsään. Laskento-
jen toteutus satunnaisruutuja laajemmalla alueella 
merkitsi tutkittujen pinta-alojen huomattavaa lisäys-
tä verrattuna muiden lajiryhmien osatutkimuksiin 
(taulukko 1). Lisäalueiden aineistot käsiteltiin ne-
liökilometriruuduittain satunnaisruutujen tapaan, 
mutta joillakin alueilla rajaukset olivat tätä suu-
rempia. Tutkittujen alueiden lukumäärä vaihteli eri 
vuosina 59:n ja 141:n välillä (taulukko 1). Alueiden 
kokonaispeltopinta-ala vaihteli vuosittain 4518:n ja 
9140 hehtaarin välillä. Koska laskenta-alueet eivät 
käsittäneet pelkästään peltoja vaan myös muuta 
maatalousympäristöä, olivat niiden kokonaisalat 
suurempia, 6116–12676 hehtaaria. Lisäalueiden 
osuus kaikista alueista vaihteli eri vuosina 70:stä 89 
prosenttiin ja oli keskimäärin 81 %. Toisin sanoen 
verrattuna satunnaisruutuihin tutkittu kokonaisa-
la oli keskimäärin noin viisinkertainen.

Toisin kuin osaraporteissa 4.1–4.3, tässä rapor-
tissa Etelä- ja Lounais-Suomen maantieteelliset 
otanta-alueet yhdistettiin alueeksi, jota kutsutaan 
”Etelä-Suomeksi”. Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala 

puolestaan yhdistettiin ”Väli-Suomeksi”. Aineis-
to ei olisi ollut riittävä vuosittaisten kannanmuu-
tosindeksien laskemiselle Lounais-Suomelle eikä 
Pohjois-Karjalalle, jossa tutkimuksia tehtiinkin 
vain kahtena vuotena.

Lajisto

Laskenta kohdistui maatalousympäristöstä riippu-
vaiseen pesimälintulajistoon, joka on tarkemmin 
kuvattu väliraportissa (Tiainen ym. 2004a, ks. myös 
Tiainen ym. 2004b). Lajistossa ovat mukana kaikki 
varsinaiset peltolajit (pesivät ja ruokailevat pelloil-
la), reuna- ja pensaikkolajit (pesivät pensaikoissa 
ja korkearuohoisissa ojanvarsissa, rakennusten 
ympärillä ja erilaisissa saarekkeissa sekä vastaa-
villa paikoilla peltoaukeiden reunoilla, ruokailevat 
samoilla paikoilla ja viereisellä pellolla), peltojen 
metsälajit (pesivät metsässä reunavyöhykkeellä 
tai syvemmällä, mutta koko populaatio ruokailee 
pääasiassa maatalousympäristössä) sekä peltojen 
pihalajit (pesivät pihapiireissä, puutarhoissa ja 
maatilojen talouskeskuksissa, ruokailevat samoilla 
paikoilla ja maatalousympäristössä). Näin rajaten 
ensisijaisesti muiden ympäristöjen lajeista mukana 
ovat ne, jotka pesivät ja ruokailevat maatalousym-
päristössä, mutta eivät sellaiset, joilla vain välittö-
mästi peltoon rajautuvilla reviireillä pesivät parit 
saattavat käyttää varsinaisen pesimäympäristönsä 

Taulukko 1. Vuosittaisten laskenta-alueiden kokonaislukumäärä, kokonaispeltopinta-ala ja kokonaispinta-ala Etelä-
Suomessa (satunnaisruutututkimuksen Etelä- ja Lounais-Suomi) ja Väli-Suomessa (Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala). Satun-
naisruudut ovat Mytvas-hankkeen yhteisiä tutkimusalueita, lisä-alueet pelkästään linnuston seurannassa tutkittuja alueita. 
Pinta-alat hehtaareja.

Etelä-Suomi Väli-Suomi Yhteensä

Alueita Peltoala Koko ala Alueita Peltoala Koko ala Alueita Peltoala Koko ala

2000 Satunnaisruudut 14 781 1053 0 0 0 14 3883 5293
Lisäalueet 45 3883 5293 0 0 0 45 781 1053
Yhteensä 59 4664 6346 0 0 0 59 4664 6346

2001 Satunnaisruudut 33 1903 2542 22 891 1476 55 4480 6100
Lisäalueet 63 4480 6100 0 0 0 63 2794 4018
Yhteensä 96 6383 8642 22 891 1476 118 7274 10118

2002 Satunnaisruudut 10 643 815 5 206 355 15 4983 6726
Lisäalueet 65 4983 6726 0 0 0 65 849 1170
Yhteensä 75 5626 7541 5 206 355 80 5832 7896

2003 Satunnaisruudut 14 893 1149 4 171 302 18 4603 6271
Lisäalueet 58 4603 6271 0 0 0 58 1064 1451
Yhteensä 72 5495 7420 4 171 302 76 5666 7722

2004 Satunnaisruudut 13 827 1069 12 577 856 25 5235 7160
Lisäalueet 66 5235 7160 0 0 0 66 1403 1924
Yhteensä 79 6062 8229 12 577 856 91 6639 9084

2005 Satunnaisruudut 33 1903 2542 22 891 1476 55 6346 8658
Lisäalueet 86 6346 8658 0 0 0 86 2794 4018
Yhteensä 119 8249 11200 22 891 1476 141 9140 12676

2006 Satunnaisruudut 16 989 1288 10 440 689 26 3089 4139
Lisäalueet 49 3089 4139 0 0 0 49 1429 1977
Yhteensä 65 4078 5427 10 440 689 75 4518 6116
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lisäksi myös peltoja ravinnon hankintaan. Vesilin-
nut rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Laskennat

Laskennat tehtiin kartoittamalla. Kartoitusmene-
telmä perustuu useaan pesimäaikaiseen käyntiker-
taan, joiden havainnot yhdistetään lajikohtaisille 
kartoille. Käyntikartoille merkitään kaikki reviirin 
olemassaoloon viittaavat havainnot. Erityisen huo-
lella kerätään lajikohtaisia yhtäaikaishavaintoja sa-
maa sukupuolta olevista yksilöistä. Lajikartoille 
kertyy havaintorykelmiä, jotka parhaassa tapauk-
sessa ovat yhtäaikaishavaintoa osoittavien merkin-
töjen erottamia kaikista naapurirykelmistä. Tällöin 
reviirien rajaaminen on helppoa. Yhtäaikaisha-
vaintojen puuttuessa joudutaan tukeutumaan li-
sätietoon havaintojen sijoittumisesta maastoon ja 
etäisyyteen muista havaintorykelmistä sekä tietä-
mykseen lajin reviirikäyttäytymisestä ja elinym-
päristön käytöstä. Laskentamenetelmä on kuvattu 
tarkemmin väliraportissa (Tiainen ym. 2004a).

Käyntikertoja oli Etelä- ja Lounais-Suomessa 
kaksi vuosina 2000 ja 2001 ja kolme vuodesta 2002 
lähtien. Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa käyntejä 
oli aina kolme. Kahden kerran laskennassa ensim-

mäinen käynti ajoitettiin toukokuulle (alkaen noin 
5. päivä) ja toinen kesäkuulle (viimeistään noin 
18.6.). Kolmen kerran laskennassa ensimmäinen 
kierros loppui noin 17.–20.5., toinen noin 31.5.–2.6. 
ja kolmas noin 18.6. Tavoitteena oli, että laskentoi-
hin sisältyi useimpien lajien havainnoinnin kannal-
ta ainakin kaksi hyvin ajoitettua käyntiä. Kaksi tou-
kokuista käyntiä ovat tärkeitä varhain saapuvien ja 
pesivien lajien kannalta, sillä ne eivät välttämättä 
ole enää kesäkuussa erityisen hyvin alkuperäisillä 
reviireillään tai ainakaan niiden reviirikäyttäyty-
minen ei ole erityisen aktiivista. Myöhäisimpien 
lajien havainnointi perustuu osittain vain yhteen 
käyntiin kolmenkin kerran laskennassa.

Laskentoihin on eri vuosina osallistunut yhteen-
sä 28 henkilöä, jotka kaikki olivat kokeneita orni-
tologeja. Vuosina 2000–03 laskijoita oli 22 (Tiainen 
ym. 2004a). Vuosina 2004–06 laskijoina toimivat 
Johan Ekroos, Irina Herzon, Jyrki Holopainen, Ti-
mo Metsänen, Markus Piha, Jarmo Piiroinen, Juk-
ka Rintala, Tuomas Seimola, Juha Tiainen ja Ville 
Vepsäläinen sekä Hannu Holmström, Kalle Hut-
tunen, Sampo Laukkanen, Henrik Murdoch, Ossi 
Nokelainen ja Hannu Tammelin, joista kuusi viime 
mainittua olivat uusia.

Töyhtöhyyppä viihtyy avoimilla peltoaukeilla. Sen pesintämenestystä voidaan parantaa etsimällä pesät ennen kevättöitä ja 
väistämällä ne, kuten kuvassa.
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Lajiaineiston käsittely

Havainnot siirrettiin laskentojen jälkeen lajikartoil-
le. Reviirien määrittelyä helpotti se, että joiden-
kin lajien laskenta tehtiin käytännössä useamman 
kerran yhden käynnin aikana. Erityisesti hyvin 
runsaana esiintyvän kiurun reviiritulkinnan luo-
tettavuutta lisäsi se, että aamunaikaista laskentaa 
toistettiin useamman kerran kiurujen intoutuessa 
yhteislauluihin. Tulkittujen reviirien havainnoille 
määritettiin lopuksi keskipiste, joka siirrettiin paik-
katietokantaan.

Lajien kannanmuutoksia tarkasteltiin kahdella 
aikavälillä. Vuosien 2000–06 aineistosta laskettiin 
vuosittaiset kannanmuutosindeksit. Lisäksi ver-
tailtiin vuosien 2001 ja 2005 tuloksia vuonna 1984 
toteutetun valtakunnallisen peltolintulaskennan 
tuloksiin (Piiroinen ym. 1985). Vuoden 1984 lasken-
ta ei ollut täysin vertailukelpoinen Mytvas-lasken-
tojen kanssa, koska laskentojen maantieteellinen 
jakauma ei ollut samanlainen, tutkittujen peltoau-
keiden kokojakaumat olivat erilaisia ja koska las-
kijat eivät kiinnittäneet samalla tavalla huomiota 
metsänreunojen ja pihojen lintuihin. Siksi vertai-
lu tehtiin vain laadullisesti tarkastelemalla lajien 
suhteellisia osuuksia koko linnustossa sekä niiden 
runsausjärjestystä.

Aineistosta laskettiin log-lineaarisia malleja 
käyttäen kaikkien lajien vuosittaiset kannanmuu-
tosindeksit. Malleissa käytettiin aluetta kovari-
aattina, jolloin indeksit saatiin laskettua erikseen 
Etelä-Suomelle ja Väli-Suomelle. Perusvuotena (in-
deksiarvo = 1) käytettiin vuotta 2002, koska vuo-
sien 2002–06 aineistot ovat laskentatehon puoles-
ta mahdollisimman vertailukelpoisia. Aineistoon 
sisällytettiin sellaiset laskenta-alueet, joilla oli 
sama rajaus jokaisena mukana olevana vuotena; 
laskentoja niillä oli yhteensä 640 vuosina 2000–06. 
Indeksit laskettiin seuranta-aikasarjojen käsittelyä 
varten kehitetyllä TRIM-ohjelmistolla (Pannekoek 
& van Strien 2003). TRIM laskee indeksit vuosi × 
paikka -lukumäärämatriisista, jossa voi olla run-
saasti puuttuvia tietoja. Puuttuvat tiedot korvataan 
analyysia varten muun aineiston perusteella laske-
tuilla ennusteilla.

Maisemarakenteen merkitys 
lintuyhteisön rakenteelle

Maisemarakenteen merkitystä tutkittiin useam-
massa analyysissä. Niiden tulokset on esitetty yk-
sityiskohtaisemmin muualla, joten tähän raporttiin 
on niistä koottu vain tiiviit yhteenvedot.

Vepsäläinen ym. (2007b) tutkivat monimuut-
tuja-analyysien avulla pesimälinnuston suhdetta 
peltojen maankäyttöön ja maisemarakenteeseen. 

Analyyseissä käytettiin vuoden 2001 Etelä-Suomen 
lintulaskenta-aineistoa, joka rajattiin siten, että se 
käsitti neliökilometrin suuruiset Mytvas-hankkeen 
satunnaisruudut sekä Pukkilan (30 km2), Lammin 
(neljä osa-aluetta, yhteensä 16,5 km2), Ohkolan 
(6,25 km2) ja Seutulan (7,5 km2) laskenta-alueet. 
Analyysien alueellinen yksikkö oli 25 hehtaarin 
ruutu (kuva 2). Ruuduista otettiin mukaan ne, joissa 
oli peltoa vähintään viisi hehtaaria. Lintuaineisto 
rajattiin käsittämään varsinaiset peltolinnut (pesi-
vät ja ruokailevat pelloilla) sekä avoimilla tai pen-
saikkoisilla ojanvarsilla pesivät ja ruokailevat reu-
nalajit (6485 paria, yhteensä 19 lajia). Elinympäris-
tömuuttujat johdettiin peltolohkorekisterin (TIKE) 
tiedoista sekä CORINE 2000 -maanpeiteaineistosta. 
Lintuyhteisön vaihtelun tutkimiseksi käytettiin se-
kä epäsuoraa että suoraa ordinaatioanalyysiä.

Tutkimme lintuyhteisöjen lajikoostumus- ja 
runsausvaihteluja käyttäen epäsuoraa ordinaa-
tioanalyysiä. Epäsuora ordinaatioanalyysi tehtiin 
käyttäen DCA:ta (Detrended Correspondence Ana-
lysis; Hill & Gauch 1980). Siinä lintuyhteisössä ha-
vaittavat gradientit johdettiin pelkästään lajiaineis-
tosta käyttämättä ympäristömuuttujia selittävinä 
muuttujina. DCA-tuloksen ekologinen tulkinta 
tehtiin sovittamalla ympäristöaineisto ordinaati-
oon, jolloin voitiin tutkia ympäristömuuttujien ja 
linnuston välisiä korrelaatioita. Suorana ordinaa-
tiomenetelmänä käytettiin redundanssianalyysiä 
(RDA; Legendre & Legendre 1998). Sen avulla 
tutkittiin, miten lintujen tiheyksissä havaittavaa 
varianssia voidaan selittää. Lisäksi RDA:n avulla 
tutkittiin lintuyhteisöjen ja yksittäisten lajien ti-
heyksissä havaittavaa varianssia selittävien ym-
päristömuuttujien ja maantieteellisten muuttujien 
avulla. Tämän jälkeen tutkittiin vielä monimuut-
tujaregressioanalyysillä (spatial lag regression 
models; Anselin 2002), miten ympäristömuuttujat 
selittävät koko yhteisön sekä erikseen aitojen pel-
tolintujen sekä pensaikko- ja reunalintujen laji- ja 
parimääriä. Koska ekologiset ilmiöt ovat yleisesti 
lähialueilla samankaltaisempia kuin kaukana sijait-
sevilla alueilla, oli tämä otettava analyyseissä huo-
mioon spatiaalisilla autokorrelaatiomenetelmillä. 
Tekniset yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin 
alkuperäisartikkelissa (Vepsäläinen ym. 2007b).

Piha ym. (2007c) tutkivat maisemarakennete-
kijöiden merkitystä lintuyhteisön monimuotoi-
suudelle käyttäen mallinnusta. Työssä käytettiin 
vuoden 2005 laskenta-aineistoa, jota täydennettiin 
Ahvenanmaan ympäristötuen vaikuttavuuden 
arviointia varten vuonna 2002 kerätyllä lasken-
ta-aineistolla (Tiainen ym. 2005). Aineisto käsitti 
yhteensä 13 986 lintureviiriä ja 53 lajia. Tarkaste-
luyksikkönä oli 25 hehtaarin ruutu, joita oli yh-
teensä 520. Selitettävinä muuttujina olivat yhteisöä 
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kuvaavat kokonaislajimäärä, kokonaisparimäärä 
sekä Shannon-Wiener-diversiteetti-indeksi. Ana-
lyysi tehtiin kolmella alueellisella tasolla: paikal-
lisella (ruutu), maisema-alueella (ruutu naapuri-
ruutuineen, kuva 2) sekä maantieteellisellä tasolla. 
Ympäristöaineistona käytettiin paikallisella tasolla 
ja maisematasolla CORINE-tietokannasta (Härmä 
ym. 2004) johdettuja muuttujia, jotka olivat (1) 
viljellyt pellot (pääasiassa vilja, juurikasvit, rypsi, 
nurmi, CAP-kesanto) ja (2) alhaisen intensiteetin 
maatalousmaa (pysyvä laidun, luonnonniitty, pit-
käaikainen kesanto, muu luonnonkasvillisuuden 
luonnehtima maatalousmaa) sekä (3) vesi, (4) met-
sä, (5) asutus ja (6) kosteikko. Lisäksi aineistosta 
laskettiin maatalousmaan ja muun ympäristön 
välisen reunaviivan pituus. Maantieteellisellä ta-
solla käytettiin ruudun keskipisteen koordinaat-
teja sekä ilmatieteen laitoksen 10 × 10 km:n ruu-
duille laskemia ilmastotietoja (vuosien 1986–2005 
lämpösumman, touko-heinäkuun sademäärän ja 
lumensulamispäivän keskiarvot; Venäläinen ym. 
2005). Koska selittäviä muuttujia oli paljon, niil-
le tehtiin ensin pääkomponenttianalyysit. Tämän 
jälkeen laadittiin pääkomponentteja käyttäen yh-
teisömuuttujille yleismalleja (generalized additive 
models, GAM), joista valittiin parhaat käyttäen ti-
lastollisia kriteerejä (Akaike Information Criteria, 
AIC). Aineistosta kolmea neljännestä käytettiin 
mallien rakentamiseen ja viimeistä neljännestä 
testaamiseen.

Tulokset

Vuosien 2000–06 laskennoissa havaittiin yhteensä 
51 pesiväksi tulkittua maatalousympäristön lin-
tulajia, joiden yhteinen parimäärä oli lähes 90 000 
(taulukko 2). Havaintomäärät olivat suurimmat 
Etelä-Suomessa, minne laskennat painottuivat mo-
nilla alueilla vuosittain tehtyjen laskentojen ja lisä-
alueiden suuren määrän ansiosta (taulukko 1).

Kannanmuutokset

Vuosien 2000–06 laskentatulosten vuosien välisiä 
eroja tarkasteltaessa on otettava huomioon mah-
dollinen laskentatehon muutos, joka aiheutui kol-
mannen käynnin lisäämisestä vuonna 2002. Vaiku-
tus todennäköisesti vaihtelee lajikohtaisesti, mutta 
sitä ei ole toistaiseksi arvioitu yksityiskohtaisesti. 
Vuosien 2001 ja 2005 satunnaisruutujen parimää-
rien suhde antaa kuitenkin vaikutelman mahdolli-
sesta laskentatehon muutoksen vaikutuksesta (tau-
lukko 3). Etelä-Suomen kokonaisparimäärä kasvoi 
4 % ja Pohjanmaan väheni 3 ja Pohjois-Karjalan 2 
%, mutta Lounais-Suomessa se kasvoi 16 %, mi-
tä on pidettävä merkittävänä. Lounais-Suomessa 
laskentatehon muutokseen on voinut vaikuttaa 
kolmannen laskentakäynnin lisäyksen ohella se, 
että vuonna 2001 sinne osui useita laskentoja, jot-
ka jouduttiin tekemään sateisessa säässä. Lounais-
Suomen osuus Etelä- ja Lounais-Suomen yhteen-
lasketusta parimäärästä oli 22 % vuonna 2001 ja 23 
% vuonna 2005, joten sen paino koko Etelä-Suomen 
kannanmuutosindekseissä ei ole suuri. Yksittäisistä 
lajeista räkättirastaan, viherpeipon, niittykirvisen 
ja pikkuvarpusen Lounais-Suomen suhdeluku on 
erityisen suuri verrattuna Etelä-Suomeen; näistä 
vain pikkuvarpunen on varmuudella runsastunut 
lounaassa selvästi enemmän kuin etelässä, koska 
sen levittäytymissuunta on ollut Kaakkois-Suo-
mesta länteen (Lehikoinen ym. 2003). Niittykirvi-
sen suhdeluku on suuri myös Pohjanmaalla, joten 
on mahdollista, että sen kannanmuutos oli voimak-
kaampi lännessä kuin muualla. Räystäspääskyn, 
pajusirkun ja tervapääskyn Etelä-Suomen suh-
deluvut ovat huomattavan suuria; näistä ainakin 
räystäspääskyn ja tervapääskyn kohdalla voi olla 
kyse pihapiirien paremmasta tutkimisesta tai pa-
remmin ajoittuvasta kesäkuun käynnistä vuonna 
2005 kuin 2001.

Lajikohtaiset parimäärät on esitetty taulukos-
sa 4. Lisäalueiden parimäärä oli keskimäärin 83 
% koko parimäärästä, mikä vastaa niiden osuutta 
laskenta-alueiden pinta-alasta (keskimäärin 81 %). 
Lintuyhteisön koostumuksessa oli selviä eroja Ete-
lä- ja Väli-Suomen kesken, mikä näkyy lajien run-

Keltavästäräkki on vähentynyt viime vuosikymmenien 
aikana Etelä-Suomen pelloilta romahdusmaisesti, ja sen 
pesimäkanta on lähes hävinnyt.
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sausjärjestyksen eroina. Lintuyhteisön parimäärät 
jakautuvat huomattavan tasaisesti lajien kesken, 
sillä runsaimman lajin osuus kaikista pareista on 
vain hiukan yli tai alle 17 % ja kolmen runsaimman 
yhteenlaskettu osuus on alle 40 %.

Lajikohtaiset kannanmuutosindeksit laskettiin 
lajeille, joiden kokonaisparimäärä oli vähintään 50. 

Tulokset on esitetty kuvissa 3 ja 4 (s. 106–108) niistä 
lajeista, joiden aluekohtainen parimäärä oli vähin-
tään 30. Siten analysoituja lajeja oli Etelä-Suomessa 
40 ja Väli-Suomessa 26. Ilman lisäalueita aineisto 
olisi riittänyt Etelä-Suomessa ainoastaan 28 lajin 
analysointiin (taulukko 4). Taulukossa 5 on esitetty 
lajien runsausjärjestys vuosina 1984, 2001 ja 2005 

Taulukko 2. Mytvaksen osa-alueilla lintulaskennoissa havaitut kokonaislaji- ja -parimäärät.

Lajimäärä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Yhteensä

Etelä-Suomi 43 45 46 46 45 47 47 49
Lounais-Suomi - 36 - 26 31 38 41 42
Pohjanmaa - 34 28 28 30 33 31 39
Pohjois-Karjala - 30 - - - 33 - 37
Yhteensä 43 46 46 46 45 51 49 51
Parimäärä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Yhteensä

Etelä-Suomi 8470 9376 10774 10911 12367 13962 6818 72678
Lounais-Suomi - 2074 - 884 971 3297 2791 10017
Pohjanmaa - 1272 459 372 818 1239 1081 5241
Pohjois-Karjala - 827 - - - 810 - 1637
Yhteensä 8470 13549 11233 12167 14156 19308 10690 89573

Taulukko 3. Laskentatehon muutoksen arvioimiseksi laskettu satunnaisruutujen vuosien 2005 ja 2001 ko-
konaisparimäärien suhde (lajit, joiden N ≥ 40, yhteensä-rivillä kaikki lajit). Puuttuva tieto (-) merkitsee, että 
parimäärä oli jompana kumpana tai molempina vuosina 0.

Laji Kokonais-
parimäärä

Etelä-
Suomi

Lounais-
Suomi

Pohjan-
maa

Pohjois-
Karjala

Keltasirkku Emberiza citrinella 1593 1,21 1,26 1,05 1,06
Kiuru Alauda arvensis 1493 1,23 1,28 1,31 0,45
Räkättirastas Turdus pilaris 1149 0,68 1,22 0,28 0,87
Pensaskerttu Sylvia communis 608 1,10 0,95 0,42 1,00
Viherpeippo Carduelis chloris 600 1,18 1,46 0,80 1,87
Västäräkki Motacilla alba 518 1,08 0,98 1,20 0,97
Niittykirvinen Anthus pratensis 478 0,94 1,66 1,88 0,63
Sepelkyyhky Columba palumbus 443 1,23 1,11 0,55 0,84
Pensastasku Saxicola rubetra 398 0,72 0,83 0,88 0,84
Haarapääsky Hirundo rustica 344 1,06 1,02 1,73 1,55
Varpunen Passer domesticus 308 0,62 1,02 1,79 1,90
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 253 0,71 0,89 3,36 1,25
Harakka Pica pica 225 1,30 0,95 1,41 1,08
Varis Corvus corone 224 0,97 0,97 1,37 0,79
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 218 0,94 0,91 0,68 0,80
Isokuovi Numenius arquata 181 0,50 0,67 1,21 0,95
Peltosirkku Emberiza hortulana 176 0,79 1,07 0,47 -
Kottarainen Sturnus vulgaris 171 1,27 0,97 1,69 3,00
Räystäspääsky Delichon urbica 166 2,67 0,87 1,47 1,09
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 137 1,75 0,40 0,38 1,03
Naakka Corvus monedula 125 1,06 1,30 1,36 -
Tervapääsky Apus apus 113 4,67 1,64 - -
Pikkuvarpunen Passer montanus 79 2,25 5,00 - 2,18
Ruokokerttunen Acrocephalus schoeniclus 78 1,13 0,63 2,80 0,61
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 78 - 0,67 1,53 1,08
Fasaani Phasianus colchicus 68 0,80 0,94 1,14 -
Kivitasku Oenanthe oenanthe 50 0,80 0,90 - -
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 49 0,73 0,63 1,33 2,33
Keltavästäräkki Motacilla fl ava 47 1,00 - 0,27 -
Hemppo Carduelis cannabina 40 0,73 0,63 - -
Yhteensä 10566 1,04 1,16 0,97 0,98
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sekä osuudet koko lintuyhteisöstä vuosina 2001 ja 
2005. Seuraavassa arvioidaan jokaisen lajin kannan 
muutoksia ja vuosittaista vaihtelua 2000-luvun ai-
kana sekä lisäksi kunkin asemaa (sijoitusta runsa-
usjärjestyksessä) verrattuna vuoteen 1984. Tarkas-
telu etenee vuoden 2005 runsausjärjestyksessä.

Kiuru. Kannan vuosivaihtelut ovat olleet vä-
häisiä, ja seuranneet tarkoin ruohomaiden 
(kesannot, nurmet, laitumet) runsautta (Piha 
ym. 2007). Asema runsaimpana lajina vakaa 
(Väli-Suomessa kuitenkin vasta kolmanneksi 
runsain). Osuus jokseenkin vakaa.

Keltasirkku. Vaihtelu vähäistä, asema ja osuus 
vakaat.

Räkättirastas. Etelässä lievästi runsastunut, Väli-
Suomessa voimakas vähentyminen. Asema 
ja osuus vakaat.

Pensaskerttu. Vaihtelu etelässä melko vähäistä, 
Väli-Suomessa kanta väheni puoleen. Asema 
ja osuus 2000-luvulla vakaat, aseman nousu 
vuodesta 1984 johtui pensastaskun, töyhtö-
hyypän ja peltosirkun vähentymisestä.

Viherpeippo. Etelässä melko vähäistä, Väli-Suo-
messa runsaampaa vaihtelua. Runsastunut 
vuodesta 1984 (Tiainen ym. 2004b, Väisänen 
2006), vaikka vuoden 1984 alhainen sijoitus 
johtunee osittain siitä, että harrastajalasken-
nassa asutus ei ollut laskennan piirissä sa-
malla tavalla kuin 2000-luvun laskennoissa.

Niittykirvinen. Etelässä vähäistä, Väli-Suomessa 
voimakkaampaa vaihtelua. Asema ja osuus 
jokseenkin vakaat 2000-luvulla, mutta nou-
sua vuodesta 1984.

Västäräkki. Kannan vuosivaihtelut melko vähäi-
siä. Asema ja osuus vakaat.

Sepelkyyhky. Kanta vaihteli etelässä niukasti, 
Väli-Suomessa enemmän. Asema noussut 
vuodesta 1984, 2000-luvulla asema ja osuus 
vakaat.

Haarapääsky. 2000-luvulla havaittavissa runsas-
tumista. Asema ja osuus jokseenkin vakaat, 
sillä vuoden 1984 alhainen sijoitus johtunee 
siitä, että harrastajalaskennassa asutus ei 
ollut laskennan piirissä samalla tavalla kuin 
2000-luvun laskennoissa.

Pensastasku. Melko vähäistä vuosivaihtelua. 
Etelässä pohjavuosi 2005, mikä näkyy osuu-
dessa. Asema vakaa 2000-luvulla, voimakas 
pudotus vuodesta 1984.

Varpunen. Vaihtelu etelässä vähäistä, Väli-Suo-
messa suurempaa. Asema ja osuus 2000-
luvulla jokseenkin vakaat. Ks. vuotta 1984 
koskeva kommentti viherpeipon kohdalta.

Töyhtöhyyppä. Runsastunut etelässä yli 50 %, 
Väli-Suomessa nelinkertaisesti. Väheni voi-

makkaasti vuodesta 1984 (Tiainen & Pakkala 
2000, Väisänen 2006), jolloin lintuyhteisön 
viidenneksi runsain laji. 2000-luvulla asema 
ja osuus nousevia.

Harakka. Vuosivaihtelu vähäistä. Asema ja osuus 
vakaat 2000-luvulla, mutta noussut vuodesta 
1984.

Varis. Vaihtelu etelässä vähäistä, Väli-Suomessa 
suurempaa. Asema ja osuus vakaat.

Kottarainen. Runsastunut 2000-luvulla. Osuus ja 
asema 2000-luvulla lievästi nousevia. Aiempi 
voimakas vähentyminen jatkui vielä vuoden 
1984 jälkeen (ks. Rintala ym. 2003, Rintala & 
Tiainen 2007a).

Pikkuvarpunen. Voimakkaasti vuodesta toiseen 
runsastuva laji, kanta kasvanut kolminker-
taiseksi 2000-luvulla; puuttui 1984 (ks. Vep-
säläinen ym. 2005b, Väisänen 2006). Asema 
ja osuus nousseet 2001–05 huomattavasti.

Naakka. Lähes kaksinkertainen runsastuminen 
etelässä, Väli-Suomessa voimakasta vaihte-
lua. Asema ja osuus nousevia vuodesta 1984 
asti.

Ruokokerttunen. Väli-Suomessa suurta, eteläs-
sä vähäisempää vaihtelua. Asema ja osuus 
jokseenkin vakaat.

Peltosirkku. Etelässä 2000-luvulla melko vähäis-
tä vaihtelua, huippu 2003. Väli-Suomessa 
väheneminen puoleen vuodesta 2001 vuo-
teen 2002. Voimakkaimmin taantuneita 
lajeja, jonka asema ja osuus ovat laskeneet 
niin vuodesta 1984 kuin 2000-luvullakin (ks. 
Vepsäläinen ym. 2005a, 2007).

Pajusirkku. Vaihtelu etelässä kohtalaista, Väli-
Suomessa useampikertaista. Asema ja osuus 
vakaat.

Punavarpunen. Etelässä melko vähäistä, Väli-
Suomessa runsaampaa vaihtelua. Asema ja 
osuus laskevia vuodesta 1984 asti.

Räystäspääsky. Etelässä lähes kolmanneksen 
vähentyminen, Väli-Suomessa vähentymistä 
vuoteen 2004, minkä jälkeen runsastunut, 
vaihtelut jopa nelin-viisinkertaisia. Asema 
ja osuus jokseenkin vakaat (ks. vuotta 1984 
koskevaa kommenttia viherpeipon ja haara-
pääskyn kohdalta).

Tervapääsky. Aluksi väheni vuoteen 2002, sen 
jälkeen huomattavasti runsastunut; lasken-
tatehokkuudessa on voinut olla vuosittaista 
vaihtelua. Asema ja osuus vakaat.

Isokuovi. Etelän pitkäaikainen vähenevä trendi 
(Tiainen & Pakkala 2000, Väisänen 2006) jat-
kui 2000-luvulla, Väli-Suomessa jokseenkin 
vakaa, joskin 2006 kanta runsastui kolman-
neksen. Asema heikentynyt huomattavasti 
vuodesta 1984.
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Fasaani. Väheni suunnilleen kolmanneksen 
vuosina 2003–05. Asema suunnilleen vakaa 
1984–2005, joskin osuus pieneni 2001–05. 
Väheneminen on voimakasta myös talvilas-
kentojen valossa (Tiainen & Rintala 2007).

Hemppo. Melko vähäistä vaihtelua. Asema va-
kaa, osuus pieneni sillä 2005 pohjavuosi.

Taivaanvuohi. Runsaus 2000-luvulla voimak-
kaasti vaihteleva, trendi mahdollisesti nouse-
va. Asema heikentyi vuodesta 1984.

Kivitasku. Vuosivaihtelu 50 %:n luokkaa, ei 
selvää suuntausta. Osuus ja asema jokseen-
kin vakaat 2000-luvulla, lievää pudotusta 
vuodesta 1984.

Pikkulepinkäinen. Melko vähäistä vuosivaihtelua, 
joskin selvästi runsaampi 2006 kuin muina 
2000-luvun vuosina. Asema ja osuus vakaat.

Viitakerttunen. Vaihtelu melko suurta, mutta 
runsastuva suuntaus. Asema ja osuus jok-
seenkin vakaat.

Keltavästäräkki. Kanta vähentynyt vuodesta 
1984 erittäin paljon (ks. myös Tiainen & 
Pakkala 2001, Väisänen 2006). Väheneminen 
jatkuu Väli-Suomessa, etelässä melko suur-
ta vaihtelua. Asema ja osuus heikkenevät 
edelleen, mutta suurin pudotus vuoden 1984 
ja 2000-luvun välillä.

Uuttukyyhky. Melko vähälukuinen. Kanta 2000-
luvulla vaihteleva. Asema ja osuus jokseen-
kin vakaat.

Luhtakerttunen. Kanta vaihteli voimakkaasti 
2000-luvulla, runsaimmillaan 2002 ja vähim-
millään 2006 (kolmannes huipusta). Asema 
ja osuus jokseenkin vakaat.

Ruisrääkkä. Kanta vaihteli voimakkaasti, run-
saimmillaan 2002 ja vähimmillään 2004 
(kolmannes huipusta). Asema suunnilleen 
pysyvä 1984–2005, osuus vaihteleva.

Suopöllö. Satunnainen laskenta-alueilla, esiinty-
minen riippuu myyrävuosista (Honkala & 
Saurola 2006). Runsaampi Väli- kuin Etelä-
Suomessa.

Tuulihaukka. Vähälukuinen. Runsaushuippu 
hyvänä myyrävuonna 2006. Asema lintuyh-
teisössä ei ole muuttunut 2001–05.

Pensassirkkalintu. Vähälukuinen, voimakasta 
vuosivaihtelua. Asema ja osuus vakaat.

Peltopyy. Vähälukuinen. Runsastui 2000-luvulla 
selvästi vuoteen 2004, minkä jälkeen pa-
lautui lähes entiselle tasolle. Osuus kasvoi 
2001–05, mutta asemassa ei 2000-luvulla 
merkittävää muutosta. Asema heikentyi 
vuodesta 1984.

Hiirihaukka. Vähälukuinen.
Sarvipöllö. Vähälukuinen, esiintyminen riippuu 

myyrävuosista (Honkala & Saurola 2006).

Kesykyyhky. Vähälukuinen, maatalouden piirissä 
vain etelän laskenta-alueilla. Kanta voimak-
kaan vaihteleva, 2001 ja 2002 huippuvuosia. 
Asema vaihteleva.

Tikli. Vähälukuinen laji. Voimakasta vaihtelua, 
huippu 2003. Asema ja osuus vakaat.

Punajalkaviklo. Vähälukuinen. Huomattavaa 
kannanvaihtelua, mutta yleissuuntaus las-
keva. Asema heikentynyt selvästi vuodesta 
1984.

Viitasirkkalintu. Vähälukuinen.
Isolepinkäinen. Satunnainen Väli-Suomen las-

kenta-alueilla, esiintyminen liittyy myyrä-
vuosiin.

Sinisuohaukka. Erittäin vähälukuinen, esiintymi-
nen riippuu myyräkannoista.

Viiriäinen. Hyvin vähälukuinen. Tavataan 
säännöllisesti, vaikka on luokiteltu pesimäla-
jistosta hävinneeksi (Rassi ym. 2001). Vuosit-
taista esiintymistä vain Pukkilan–Orimatti-
lan laajalla tutkimusalueella.

Turkinkyyhky. Satunnainen laskenta-alueilla.
Pikkutylli. Satunnainen laskenta-alueilla.
Niittysuohaukka. Satunnainen.
Suokukko. Satunnainen laskenta-alueilla.
Mustavaris. Satunnainen laskenta-alueilla.

Pensastaskun kannat vähenivät voimakkaasti 1980-luvulta 
2000-luvulle.
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Taulukko 4. Etelä-Suomen (satunnaisruutututkimuksen Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi) ja Väli-Suomen (Pohjanmaa ja 
Pohjois-Karjala) parimäärät. Parimäärät lihavoitu lajeista, joiden aineisto oli riittävä kannanmuutosindeksien laskemiseksi.

Laji Etelä-Suomi Väli-Suomi Yhteensä

Satunnais-
ruudut

Lisäalueet Yhteensä Satunnais-
ruudut

Kiuru Alauda arvensis 2959 11732 14691 501 15192
Keltasirkku Emberiza citrinella 1892 7334 9226 1216 10442
Räkättirastas Turdus pilaris 1201 7687 8888 851 9739
Pensaskerttu Sylvia communis 1001 5323 6324 227 6551
Viherpeippo Carduelis chloris 812 4233 5045 347 5392
Niittykirvinen Anthus pratensis 867 2940 3807 188 3995
Västäräkki Motacilla alba 660 2894 3554 363 3917
Sepelkyyhky Columba palumbus 566 2655 3221 254 3475
Varpunen Passer domesticus 460 2347 2807 232 3039
Pensastasku Saxicola rubetra 510 2004 2514 324 2838
Haarapääsky Hirundo rustica 346 1766 2112 303 2415
Harakka Pica pica 287 1657 1944 163 2107
Varis Corvus corone 295 1358 1653 139 1792
Peltosirkku Emberiza hortulana 369 1253 1622 91 1713
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 145 1255 1400 305 1705
Kottarainen Sturnus vulgaris 360 1245 1605 90 1695
Ruokokerttunen Acrocephalus schoeno baenus 106 1273 1379 68 1447
Pikkuvarpunen Passer montanus 106 1277 1383 35 1418
Naakka Corvus monedula 240 1078 1318 58 1376
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 191 973 1164 205 1369
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 84 852 936 137 1073
Räystäspääsky Delichon urbica 119 657 776 191 967
Isokuovi Numenius arquata 107 505 612 240 852
Tervapääsky Apus apus 223 584 807 14 821
Fasaani Phasianus colchicus 113 590 703 34 737
Hemppo Carduelis cannabina 109 512 621 3 624
Kivitasku Oenanthe oenanthe 75 326 401 14 415
Keltavästäräkki Motacilla fl ava 4 315 319 68 387
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 80 224 304 19 323
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 31 260 291 1 292
Uuttukyyhky Columba oenas 48 203 251 1 252
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 16 116 132 112 244
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 5 189 194 28 222
Ruisrääkkä Crex crex 26 154 180 9 189
Pensassirkkalintu Locustella naevia 12 79 91 1 92
Kesykyyhky Columba livia 4 84 88 0 88
Tikli Carduelis carduelis 10 51 61 2 63
Punajalkaviklo Tringa totanus 2 63 65 0 63
Tuulihaukka Falco tinnunculus 5 40 45 16 61
Peltopyy Perdix perdix 5 42 47 5 52
Viitasirkkalintu Locustella fl uviatilis 4 22 26 2 28
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 2 23 25 0 25
Hiirihaukka Buteo buteo 7 15 22 2 24
Sarvipöllö Asio otus 5 11 16 3 19
Viiriäinen Coturnix coturnix 0 13 13 0 13
Suopöllö Asio fl ammeus 0 3 3 8 11
Pikkutylli Charadrius dubius 0 7 7 0 7
Sinisuohaukka Circus cyaneus 0 1 1 3 4
Isolepinkäinen Lanius excubitor 0 0 0 4 4
Niittysuohaukka Circus pygargus 0 1 1 0 1
Suokukko Philomachus pugnax 0 0 0 1 1
Yhteensä 14469 68226 82695 6878 89571
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Taulukko 5. Etelä- ja Väli-Suomen maatalousympäristön lintuyhteisön lajikoostumuksen vertailu (+ laji havaittu hyvin vähälu-
kuisena, - lajia ei havaittu). Vuoden 1984 lajien  runsausjärjestys perustuu valtakunnalliseen harrastajalaskentaan (Piiroinen ym. 
1985). Kannan kehityksen tilastollisesti merkitsevä muutossuunta (↑ kasvava kanta, ↓ vähenevä kanta, ± ei selvää suuntausta, 
ei merkkiä = aineisto ei riittävä muutossuunnan arvioimiseksi) ennen vuotta 1984 Tiaisen ym. (1985) ja Yrjölän ym. (1986) 
perusteella, 1984–2000 Tiaisen & Pakkalan (2000, 2001) ja Tiaisen ym. (2004b) perusteella ja 2000–2006 tämän tutkimuksen 
perusteella.
Laji Osuus % Runsausjärjestys Muutossuunta

2001 2005 1984 2005 2001 Ennen 1984 1984–2000 2000–2006
Kiuru Alauda arvensis 15,3 16,0 1 1 1 ↑ ± ±
Keltasirkku Emberiza citrinella 12,1 12,9 2 2 2 ± ± ±
Räkättirastas Turdus pilaris 11,4 10,2 4 3 3 ↑ ↑ ±
Pensaskerttu Sylvia communis 6,8 6,5 7 4 4 ↑ ± ±
Viherpeippo Carduelis chloris 5,2 6,0 24 5 5 ↑ ↑ ±
Niittykirvinen Anthus pratensis 4,1 4,7 14 6 6 ↑ ↑ ±
Västäräkki Motacilla alba 4,8 4,6 9 7 7 ↓ ± ±
Sepelkyyhky Columba palumbus 4,0 3,8 16 8 8 ↑ ± ↑
Haarapääsky Hirundo rustica 2,8 3,2 19 9 11 ↓ ↓ ±
Pensastasku Saxicola rubetra 4,0 2,9 3 10 9 ± ± ↓
Varpunen Passer domesticus 3,1 2,9 18 11 10 ↓ ↓ ±
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 2,0 2,5 5 12 15 ↑ ↓ ↑
Harakka Pica pica 2,2 2,2 20 13 12 ± ↑ ±
Varis Corvus corone 2,2 2,0 15 14 13 ± ± ±
Kottarainen Sturnus vulgaris 1,6 1,8 12 15 17 ↓ ↓ ↑
Pikkuvarpunen Passer montanus 0,6 1,8 - 16 28 - ↑ ↑
Naakka Corvus monedula 1,2 1,7 32 17 22 ± ↑ ↑
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1,7 1,7 13 18 17 ↑ ↓ ±
Peltosirkku Emberiza hortulana 2,2 1,6 6 19 14 ↑ ↓ ±
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1,6 1,6 17 20 19 ↑ ± ±
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 2,0 1,5 10 21 16 ↑ ↓ ±
Räystäspääsky Delichon urbica 1,5 1,3 27 22 20 ↓ ± ↓
Tervapääsky Apus apus 0,9 1,2 29 23 24 ± ± ±
Kuovi Numenius arquata 1,4 1,1 11 24 21 ↑ ↓ ↓
Fasaani Phasianus colchicus 0,92 0,59 23 25 23 ± ± ↓
Hemppo Carduelis cannabina 0,74 0,47 25 26 26 ↑ ± ±
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 0,42 0,48 21 27 30 ± ↓ ±
Kivitasku Oenanthe oenanthe 0,64 0,41 22 28 27 ↓ ↓ ±
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 0,45 0,41 26 29 29 ↑ ± ±
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 0,27 0,34 34 30 32 ↑ ± ±
Keltavästäräkki Motacilla fl ava 0,75 0,31 8 31 25 ± ↓ ↓
Uuttukyyhky Columba oenas 0,25 0,29 30 32 33 ↓ ± ±
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 0,19 0,20 33 33 34 ↑ ± ±
Ruisrääkkä Crex crex 0,39 0,13 + 34 31 ↓ ↑ ±
Suopöllö Asio fl ammeus 0,00 0,08 + 35 -
Tuulihaukka Falco tinnunculus 0,07 0,08 + 35 36 ↓ ± ±
Pensassirkkalintu Locustella naevia 0,07 0,08 + 37 36 ↑ ± ±
Peltopyy Perdix perdix 0,02 0,07 31 38 40 ↓ ± ±
Hiirihaukka Buteo buteo 0,02 0,06 + 39 40
Sarvipöllö Asio otus 0,00 0,06 + 40 -
Kesykyyhky Columba livia 0,11 0,05 + 41 35 ↓
Tikli Carduelis carduelis 0,04 0,05 - 41 39
Punajalkaviklo Tringa totanus 0,06 0,04 28 43 38 ↓
Viitasirkkalintu Locustella fl uviatilis 0,02 0,03 + 44 40
Isolepinkäinen Lanius excubitor 0,00 0,02 - 45 -
Sinisuohaukka Circus cyaneus 0,01 0,01 + + +
Viiriäinen Coturnix coturnix 0,01 0,01 + + +
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 0,01 0,01 + + +
Pikkutylli Charadrius dubius 0,00 0,01 + + -
Niittysuohaukka Circus pygargus 0,00 0,01 - + -
Suokukko Philomachus pugnax 0,00 0,01 - + -
Mustavaris Corvus frugilegus 0,01 0,00 - - +
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Maisemarakenteen vaikutus lintuyhteisöön

Epäsuora ordinaatioanalyysi (DCA) erotteli varsi-
naiset peltolinnut reuna- ja pensaikkolajeista. En-
simmäinen akseli heijasteli vaihtelua avoimesta 
peltoympäristöstä pienipiirteisempään ympäris-
töön ja metsänreunaan. Toinen akseli liittyi asu-
tukseen ja laikkujen runsauteen.

Myös suorassa ordinaatioanalyysissä (RDA) 
muodostui ensimmäiselle akselille gradientti laa-
joilta avoimilta peltoaukeilta pienille aukeille ja 
reunan läheisyyteen. Toinen akseli heijasteli maise-
marakenteen heterogeenisyyttä ja siinä erityisesti 
viljelemättömien maisemarakenteiden merkitystä. 
Lajikohtaisesti päätulos on esitetty taulukossa 6, 
jossa esitetään tulkinnat ympäristögradienttien 
merkityksestä. Maisemarakennetta kuvaavien 
ympäristömuuttujien lisäksi analyysissä oli mu-
kana spatiaalisia muuttujia, joiden kautta mitattiin 
laskenta-alueiden sijainnin merkitystä lajeille; ym-
päristömuuttujien osuus selitetystä vaihtelusta oli 
selvästi suurempi (81 %) kuin spatiaalisten muut-
tujien (13 %) tai niiden yhteisvaikutuksen (6 %).

Monimuuttujaregressioanalyysien (spatial lag 
regression models) tulokset ympäristömuuttujien 

merkityksestä koko yhteisön sekä erikseen aitojen 
peltolintujen ja pensaikko- ja reunalintujen laji- ja 
parimäärille on esitetty taulukossa 7.

Kaikissa malleissa avoimien ojien pituudella oli 
merkittävä positiivinen vaikutus. Muista muuttu-
jista viljelemättömien kuvioiden luomalla hetero-
geenisyydellä, jota laikkujen määrä kuvastaa, oli 
positiivinen vaikutus kaikkien lajien ja reunalajien 
tiheyteen ja lajimäärään. Pienipiirteisyyttä luovil-
la maisemarakenteilla, kuten pienillä saarekkeilla, 
pensaiden ja puiden reunustamilla ojilla, ojien ja 
teiden pientareilla, puukujanteilla sekä ladoilla ym-
päristöineen, oli merkitsevä positiivinen vaikutus 
reunalajien tiheyteen. Asutuksella oli negatiivinen 
vaikutus aitojen peltolintujen ja teiden pituudella 
pensaikko- ja reunalintujen tiheyteen.

Maiseman avoimuus vaikutti positiivisesti ai-
toihin peltolintuihin ja negatiivisesti pensaikko- ja 
reunalajeihin. Peltojen käyttölajeista kevätviljoilla 
oli positiivinen vaikutus lajimääriin, mutta negatii-
vinen vaikutus pensaikko- ja reunalajien tiheyteen. 
Nurmien, laitumien ja syysviljojen (joita tutkimus-
alueilla oli hyvin vähän) vaikutus oli positiivinen 
aitojen peltolintujen tiheydelle sekä kaikkien lajien 
ja aitojen peltolintulajien lajimäärälle. Eri viljely-

Taulukko 6. Lintulajien sijoittuminen RDA-oordinaation kahdelle ensimmäiselle akselille analyysissä, jossa 
tutkittiin, miten lajien tiheyksissä havaittavaa vaihtelua voidaan selittää ympäristömuuttujien avulla. Ensim-
mäisen akselin tulkittiin liittyvän viljelymaiseman avoimuuteen ja pellon määrään. Toisen akselin tulkittiin 
liittyvän maisemarakenteen heterogeenisyyteen. Taulukon miinukset ja plussat kuvaavat lajin sijoittumista 
kummallekin akselille (0 lähelle origoa, kaksi merkkiä kauemmas origosta kuin yksi merkki). Lisäksi esi-
tetään tulkinta akselien vangitseman maisemarakenteen merkityksestä lajien tiheydelle. Analyysin yksityis-
kohdat on esitetty alkuperäisartikkelissa Vepsäläinen ym. (2007b).

Laji Akseli 1 Akseli 2 Tulkinta vaikutuksesta lajin tiheydelle

Kiuru ++ ++ Avoimuus: Voimakas positiivinen vaikutus
Pienipiirteisyys: Voimakas positiivinen vaikutus

Niittykirvinen + – – Avoimuus: Positiivinen vaikutus
Ruokokerttunen + – – Pienipiirteisyys: Voimakas negatiivinen vaikutus
Pajusirkku + – –
Töyhtöhyyppä + – Avoimuus: Positiivinen vaikutus
Pensastasku + – Pienipiirteisyys: Negatiivinen vaikutus
Keltavästäräkki 0 – Avoimuus: Ei vaikutusta

Pienipiirteisyys: Negatiivinen vaikutus
Isokuovi 0 (+) 0 Avoimuus: Mahdollisesti positiivinen vaikutus

Pienipiirteisyys: Ei vaikutusta
Peltosirkku 0 (+) + Avoimuus: Mahdollisesti positiivinen vaikutus

Pienipiirteisyys: Positiivinen vaikutus
Kivitasku 0 + Avoimuus: Ei vaikutusta
Punavarpunen 0 + Pienipiirteisyys: Positiivinen vaikutus
Fasaani 0 +
Pensaskerttu 0 ++ Avoimuus: Ei vaikutusta
Västäräkki 0 ++ Pienipiirteisyys: Voimakas positiivinen vaikutus
Keltasirkku – – 0 Avoimuus: Voimakas negatiivinen vaikutus

Pienipiirteisyys: Ei vaikutusta
Viitakerttunen 0 0 Avoimuus: Ei vaikutusta
Luhtakerttunen 0 0 Pienipiirteisyys: Ei vaikutusta
Ruisrääkkä 0 0
Pikkulepinkäinen 0 0
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käyttötyypeillä oli enemmän merkitystä lajimää-
rille kuin tiheyksille, joskin nurmilla, laitumilla ja 
syysviljoilla oli merkittävä vaikutus myös aitojen 
peltolintujen tiheydelle. Intensiivisimmin viljellyt 
kasvit, kevätviljat ja kaksisirkkaiset, vaikuttivat ne-
gatiivisesti reuna- ja pensaikkolajien tiheyteen. Tut-
kimusalueiden sijainnilla ei liene ollut merkitystä 
tiheyksille ja lajimäärille, sillä regressiokertoimet 
olivat hyvin pieniä, vaikka jotkut niistä olivatkin 
tilastollisesti merkitseviä.

Spatiaalisille regressiomalleille ei voida laskea 
tavanomaisia selitysasteita, mutta pseudo-R2, joka 
on mallin ennustamien selitettävän muuttujan ar-
von suhde havaittuun, antaa karkean arvion mallin 
selitysasteesta. Sen arvoja voidaan pitää kohtuul-
lisen korkeina (taulukko 7). Parametrin rho sekä 
todennäköisyyssuhteen testiarvo (LR) osoittavat 
että spatiaalinen autokorrelaatio oli erittäin mer-
kitsevää tiheysmalleissa sekä kokonaislajimäärän 
mallissa. Toisaalta Moranin I:n arvot osoittavat, et-
tä autokorrelaatio-ongelma saatiin hallittua muo-
dostetuilla autoregressiivisillä malleilla (Vepsäläi-
nen ym. 2007b). 

Pihan ym. (2007c) mallinnuksen tuloksena oli, 
että ympäristömuuttujat selittivät pääosan lintuyh-
teisön diversiteetin, lajimäärän ja kokonaisrunsau-

den vaihtelusta joko suoraan paikallisella tasolla 
(tutkimusruutu) tai paikallisen tason ja maisema-
tason yhteisvaikutuksena. Maankäyttö, erityisesti 
pellon ja metsän suhde, sekä alueellisella tasolla 
ilmastogradientit (etelä–pohjoinen ja länsi–itä) se-
littivät hyvin lintuyhteisössä (Shannon-Wiener-di-
versiteetti-indeksi, lajimäärä, kokonaisrunsaus) ha-
vaittavaa vaihtelua (selitysasteet 52–77 %). Lisäksi 
tärkeitä lintuyhteisön rakennetta määrääviä teki-
jöitä olivat alhaisen intensiteetin maatalousmaan, 
maaseutuasutuksen ja runsaan elinympäristökir-
jon luoma maisemarakenteen mosaiikkimaisuus.

Tarkastelu

Onko ympäristöohjelman toimenpiteillä merki-
tystä linnuston monimuotoisuuden säilyttämisen 
kannalta? Suomessa kuten muuallakin Euroopassa 
on ollut muutaman vuosikymmenen ajan käyn-
nissä maatalousympäristön linnuston köyhtymi-
nen (esim. Donald ym. 2001, 2006, PECBMS 2007). 
Maatalouden tehostumisen myötä köyhtymiske-
hityksen odotetaan leviävän myös aiemmin siltä 
säästyneisiin maihin (Herzon 2007). Köyhtymisen 
pysäyttäminen ja monimuotoisuuden säilyttämi-

Taulukko 7. Aitojen peltolintujen ja reuna- ja pensaikkolajien kokonaistiheyden (D) ja lajimäärän (S) vaihtelun selit-
tämiseksi tehdyn monimuuttujaregressioanalyysin tulokset (yksityiskohdat artikkelissa Vepsäläinen ym. 2007b). Merkit 
ilmaisevat ympäristömuuttujien regressiokertoimien merkitsevyydet (positiviinen ja negativiinen vaikutus, kolme merkkiä 
p < 0,001, kaksi merkkiä p < 0,01, yksi merkki p < 0,05, merkki suluissa p < 0,10). Avomaa viittaa aitoihin peltolintuihin ja 
reuna pensaikko- ja reunalajeihin.

Muuttuja D kaikki D avomaa D reuna S kaikki S avomaa S reuna

Parametrit:

Leikkauspiste ns ns ns ns ns ns
rho +++ +++ + + ns ns
Maankäyttö:

Kevätviljat (–) ns – – – +++ +++ (+)
Nurmi, laidun, syysvilja ns +++ ns +++ +++ (+)
Kesannot ns ns ns +++ ++ ns
2-sirkkaiset ns (+) – – ns +++ ns
Maisemarakenne:

Asutus – – ns ns ns ns
Ympäristön maisema ns ns ns ns ns ns
Avoimuus (per 100m) ns +++ – (+) (+) ns
Laikkujen määrä +++ ns +++ +++ ns +++
Pienipiirteiset maisemaelementit ns ns + ns ns ns
Ojien pituus +++ +++ + +++ +++ +++
Teiden pituus (–) ns – – – ns ns ns
Maantiede:

Pohjoisuus (x) ns ns ns – – – – – – –
Itäisyys (y) ns ns + (+) + ns
Mallin testaus:

LR testisuure (spatial lag) 18,6*** 8,82*** 4,13* 4,40* ns ns
Pseudo R2 0,337 0,384 0,350 0,543 0,530 0,297
Moranin I (lag model residuals) 0,013 0,014 –0,006 0,046 –0,029 0,030
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nen ja mahdollisesti kehityksen kääntäminen kohti 
suurempaa monimuotoisuutta ovat mahdollisia, 
kun toimenpiteet kohdistuvat niiden ympäristö-
muutosten poistamiseen tai kompensoimiseen, 
jotka aiemmin ovat negatiivisen kehityksen aihe-
uttaneet. Suomen maatalousympäristön linnuston 
pitkäaikaismuutoksen syynä ovat pääosin sellaiset 
elinympäristömuutokset, jotka ovat aiheutuneet 
maataloustuotannon erikoistumisesta ja tehostu-
misesta. Tärkeimpiä ympäristömuutoksia ovat 
olleet monivuotisten nurmien ja laidunten vähe-
neminen karjatalouden laaja-alaisen loppumisen 
myötä sekä monenlaiset maisemarakenteen pieni-
piirteisyyden menetykset seurauksena maankäy-
tön tehostumisesta. Lisäksi ravinnon saatavuus on 
muuttunut rikka- ja piennarkasviston yksipuolis-
tumisen seurauksena ja siitä todennäköisesti seu-

ranneesta siementen ja selkärangattomien eläinten 
vähenemisestä (Tiainen & Pakkala 2001, Tiainen 
ym. 2004b). Ovatko siis ympäristöohjelman toi-
menpiteet vaikuttaneet näihin elinympäristömuu-
toksiin tai kompensoineet niitä?

Ennen kuin vastaamme kysymykseen, tuomme 
esille tuloksia muualla julkaisemistamme tutki-
muksista, jotka valottavat yksittäisten lajien sekä 
koko lintuyhteisön tai sen ekologisten ryhmien 
suhdetta elinympäristöönsä. Miten maatalousym-
päristön rakenne määrää lintujen esiintymistä ja 
yhteisön rakennetta? Yksittäisten ympäristötuen 
toimenpiteiden merkitystä linnustolle voidaan 
arvioida, kun tunnetaan lintujen ympäristövaati-
muksia ja ympäristön piirteiden tai sen muutosten 
ekologisia vaikutuksia.

Kuva 3. Maatalousympäristön lajien kannanmuutosindeksit (TRIM) Etelä-Suomessa vuosina 2000–06. Vertailuvuodeksi 
asetettiin 2002 (indeksiarvo = 1), koska menetelmää muutettiin silloin lisäämällä maastotyöhön kolmas laskentakerta. 
Tällä on todennäköisesti merkitystä laskentatuloksen kannalta.

Tuulihaukka
Faltin 45

0.
6

1.
2

Peltopyy
Perper 47

0.
5

2.
0

Fasaani
Phacol 703

0.
7

0.
9

1.
1

Ruisrääkkä
Crecre 180

0.
3

0.
6

0.
9

Töyhtöhyyppä
Vanvan 1400

0.
9

1.
2

1.
5

Taivaanvuohi
Galgal 132

0.
7

0.
9

1.
1

Isokuovi
Numarq 612

0.
85

1.
05

Punajalkaviklo
Tritot 65

0.
4

0.
7

1.
0

Kesykyyhky
Colliv 88

0.
2

0.
6

1.
0

Uuttukyyhky
Coloen 251

0.
7

0.
9

Sepelkyyhky
Colpal 3221

0.
85

1.
05

Tervapääsky
Apuapu 807

1.
0

1.
4

1.
8

Kiuru
Alaarv 14691

0.
90

1.
05

Haarapääsky
Hirrus 2112

1.
0

1.
2

Räystäspääsky
Delurb 776

0.
70

0.
90

Niittykirvinen
Antpra 3807

0.
90

1.
05

Keltavästäräkki
Motfla 319

0.
95

1.
15

Västäräkki
Motalb 3554

1.
00

1.
15

Pensastasku
Saxrub 2514

0.
85

0.
95

Kivitasku
Oenoen 401

0.
9

1.
1

1.
3

2000 2003 2006

Etelä-Suomi



107Suomen ympäristö 4 | 2008

Esimerkkilajien suhde maatalousympäristön 
maisemarakenteeseen ja sen muutokseen

On usein vaikea arvioida, miten tietty elinym-
päristömuutos tai mikä osa siitä tarkkaan ottaen 
vaikuttaa lajien esiintymiseen. Lajien esiintymis-
kuvaan vaikuttavat monet eri tekijät joko erikseen 
tai yhdessä, ja syy-seuraus-vaikutussuhteiden 
osoittaminen edellyttää yksityiskohtaista popu-
laatioanalyysiä. Lajin tarvitseman elinympäristön 
hävitessä syy on selvä, mutta harva lintulaji on 
täysin riippuvainen mistään yksittäisestä elinym-
päristöstä. Ennemminkin on kyse elinympäristön 
laadun laaja-alaisesta heikkenemisestä tai monien 
eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Yksityiskohtaisimmin tutkittu esimerkkilaji on 
kottarainen, jonka Suomen kanta romahti noin 80 
% 1970- ja 1980-lukujen aikana (Rintala ym. 2003, 
Rintala & Tiainen 2007a). Romahdus johtui viime 
kädessä karjatalouden supistumisesta aiheutu-
neesta elinympäristömuutoksesta. Laitumet, hei-

näpellot ja nurmet hävisivät, minkä seurauksena 
lajin pesimistulos heikkeni (Tiainen ym. 1989, So-
lonen ym. 1991). Karjatalouden voimakkaimman 
supistumisvaiheen jälkeen kottaraiskanta asettui 
ympäristön sallimalle uudelle, alhaisemmalle ta-
solle. Pesimistulos parani entiselleen ja lajin kanta 
vakaantui; viime vuosina on etelässä ollut havait-
tavissa pientä kannan kasvuakin (Rintala 2007, 
Rintala & Tiainen 2007b, c; kuvat 3 ja 4).

Toinen hyvin ymmärretty laji on kiuru, joka suo-
sii elinympäristönään alueita, joilla on paljon mo-
nivuotisesti kasvipeitteisiä peltolohkoja (kesanto, 
nurmi, laidun) ja ojia (suojakaistat) (Piha ym. 2003). 
Kiurun pesimäkannan suuruus on vaihdellut viime 
vuosikymmenien aikana pääasiassa sen mukaan, 
kuinka paljon peltoja on kesannoitu (Tiainen ym. 
2001, Piha ym. 2007a). Monivuotisesti kasvipeit-
teisten peltolohkojen määrä niin tarkasteltavana 
kuin edellisenäkin vuotena selittää merkitsevästi 
kiurun runsautta (Piha ym. 2007a).
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Peltosirkku on puolestaan vähentynyt erittäin 
voimakkaasti 1990- ja 2000-lukujen aikana (Väi-
sänen 2006). Romahdus liittyy selvästi maisema-
rakenteen pienipiirteisyyden vähenemiseen (Vep-
säläinen ym. 2005a), mutta varsinaista populaa-
tioekologista mekanismia ei vähentymisen takaa 
ole tunnistettu. Lajin taipumus muodostaa löyhiä 
pesimäryhmiä nopeuttaa kuitenkin yksittäisten 
paikallispopulaatioiden häviämistä (Vepsäläinen 
ym. 2007a). Menestyneimpiin maatalousalueiden 
lajeihin kuuluvan pikkuvarpusen kannanmuu-
toksen taustalta ei sen sijaan ole tunnistettavissa 
sellaisia maatalousympäristön muutoksia, joihin 
ympäristötukiohjelma olisi vaikuttanut (Vepsäläi-
nen ym. 2005b).

Ympäristöohjelman vaikutukset 
lintuyhteisöön

Vastattaessa kysymykseen maatalouden ympä-
ristöohjelman biodiversiteettivaikutuksista tulee 
näkökulmaa laajentaa yksittäisistä lajeista lajiyh-
teisötasolle. Tutkimme useampaa lähestymistapaa 
käyttäen maisemarakenteen merkitystä lintuyhtei-
sön rakenteelle. Päätelmiä ympäristöohjelman vai-
kutuksista voidaan tehdä, kun tunnetaan lintuyh-
teisön rakennetta määrääviä tekijöitä.

Piha ym. (2007b) tutkivat tuotantotavan (luomu 
vs. tavanomainen) vaikutusta lintuyhteisön raken-
teelle (tarkemmin luvussa 4.6). Maisemaraken-
netekijät osoittautuivat vaihtelun selittäjinä tuo-
tantotapaa merkittävimmiksi. Erityisesti peltojen 
monivuotiset kasvustot (laidun, nurmi, kesanto) 
sekä ojien määrä (oja ja suojakaista) olivat tärkeitä 
selitettäessä aitojen peltolintujen ja avointen reu-
nojen lajien tiheyden, lajimäärän, diversiteetin ja 
kokonaisbiomassan vaihtelua.

Linnuston kannalta tärkeät maatalousympä-
ristön ominaisuudet liittyvät erilaisten ruohomai-
den eli laitumien, nurmien sekä lyhytaikaisten ja 
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Kuva 4. Maatalousympä-
ristön lajien kannan-
muutosindeksit (TRIM) 
Väli-Suomessa vuosina 
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pitkäaikaisten kesantojen runsauteen, maisema-
rakenteen monipuolisuuteen ja pienipiirteisyyttä 
luovien elementtien runsauteen. Näistä osa liittyy 
maatalouden tuotantosuuntaan (nurmet, laitumet) 
sekä yhteiseen maatalouspolitiikkaan (lyhytaikai-
set kesannot), mutta osaan on vaikutettu myös 
ympäristöohjelmalla (pitkäaikaiset kesannot, ojien 
suojakaistat ja vesistöjen suojavyöhykkeet).

Ympäristöohjelma ei kuitenkin voi vaikuttaa sii-
hen, että muut politiikan alueet edistävät monia 
toimenpiteitä, jotka koituvat luonnon monimuotoi-
suuden vahingoksi. Näitä ovat esimerkiksi pelto-
jen peruskuivatustoiminta, jossa valtiolta voi saada 
tukea purojen ja valtaojien perkaukseen ja kaivuun 
sekä putkiojien rakentamiseen (Anon. 1999). Pelto-
lohkojen pirstoutuneisuus ja erilaiset viljelyesteet 
ovat viljelylle ja pellon käytölle taloudellinen haitta 
(Myyrä 2001, Karttunen ym. 2002). Maanmittaus-
laitos toteuttaa tilusjärjestelystrategiansa (Anon. 
2003) mukaisia peltotilusjärjestelyitä, joiden tavoit-
teena on kasvattaa lohkokokoa niiden välisiä ojia 
putkittamalla ja poistamalla erilaisia viljelyesteitä 
(Ylikangas 2004). Ylikangas (2004) siteeraa Käytän-
nön Maamiehen 12/2003 pääkirjoitusta, jossa nou-
see esille keskeisiä linnuston monimuotoisuuteen 
vaikuttavia seikkoja: ”--- Vähemmälle huomiolle 
on jäänyt se, että investointitukia voi käyttää myös 
peltojen ja tilusten uudelleenjärjestelyihin ja pa-
ranteluihin. Suomessa keskimääräinen lohkokoko 
on edelleen luvattoman pieni. Pienet ja hajallaan 
sijaitsevat lohkot ovat merkittävä kustannusteki-
jä maataloudelle. Valtaojien putkitus, kivikkojen 

raivaus ja terävien pellonkulmien oikominen on 
kuitenkin arvokasta puuhaa. ---” Ylläpitämällä 
juuri näitä piirteitä säilytetään maisemarakenteen 
pienipiirteisyyttä, joka on linnustolle tärkeää.

Suuri ongelma on myös se, että yhteisen maatalo-
uspolitiikan edellyttämä noin 10 %:n vuotuinen ke-
sannointi on poistumassa vuoden 2008 alussa, eikä 
uuden ympäristöohjelman kesannointitoimenpide 
pysty sitä kompensoimaan, ellei sen tukemiselle 
aseteta erityisiä tavoitteita (Tiainen 2007a). EU:n 
maatalouspolitiikan ns. terveystarkastuksen yhte-
ydessä on keskusteltu kesannointituen pysyvästä 
lopettamisesta, joskin samalla komissio huomaa, 
että on selvitettävä, miten sen mukanaan tuomat 
ympäristöedut voidaan säilyttää (European Com-
mission 2007). Lintujen kannalta on myös ongel-
mallista, että viljelijöiltä edellytetään toimenpiteitä 
ojien varsien pitämiseksi pensaattomina. Tämä ei 
kuitenkaan merkitse sitä, että täysin yhtenäinen 
tiheä pensasvyöhyke olisi paras vaihtoehto lin-
nustolle – yhtä vähän kuin, että mikään eliöryhmä 
hyötyisi täysin avoimestakaan ojanvarresta, jonka 
mikroilmasto on ankarampi kuin pensaiden tarjo-
tessa suojaa esimerkiksi tuulilta.

Onko ympäristöohjelma vaikuttanut 
lajien kannankehitykseen?

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan toisen ympä-
ristöohjelmakauden aikana (2000–06) kuuden maa-
talousympäristön pesimälintulajin kannat ovat vä-
hentyneet, viiden lajin runsastuneet ja 27 lajin vaih-
delleet, mutta pysyneet enemmän tai vähemmän 
samalla tasolla (taulukko 5). Vähentyneistä lajeista 
isokuovi, räystäspääsky ja keltavästäräkki jatkoi-
vat edellisten vuosikymmenien aikaista taantumis-
taan, kun taas pensastaskun, fasaanin ja punajal-
kaviklon kohdalta ei taantumista nyt käytettävissä 
olleiden kartoitusaineistojen nojalla ollut aiemmin 
havaittavissa (taulukko 6). Runsastuneista lajeista 
töyhtöhyypän ja kottaraisen aiempi väheneminen 
lakkasi 1990-luvulla ja kääntyi sen jälkeen nou-
suun, ja sepelkyyhky, naakka ja pikkuvarpunen 
jatkoivat aiempaa runsastumistaan. Ennen vuotta 
1984 runsastuneista lajeista isokuovi, ruokokert-
tunen, punavarpunen, peltosirkku ja pajusirkku 
vähenivät 1900-luvun lopulla ja isokuovi edelleen 
2000-luvulla. Monien ennen vuotta 1984 tai vuo-
sina 1984–2000 runsastuneiden tai vähentyneiden 
lajien kantojen kehitys jatkui samanlaisena tai 
päinvastaisena 2000-luvulla tai kannoissa ei ollut 
havaittavissa selkeää muutosta (taulukko 6), mutta 
hyvin harvan lajin kohdalla 2000-luvun myöntei-
nen kehitys tai taantuvan kehityksen taittuminen 
on luettavissa seuraukseksi ympäristöohjelman 
toimenpiteistä. Tässä tutkimuksessa tai tähän liit-

Pesivät ja pesimättömät kurjet ruokailevat nykyään ylei-
sesti pelloilla, mutta eivät pesi siellä. Monien ojien pilkko-
massa peltomaisemassa, jossa lohkojen välillä on runsaasti 
kasvustovaihtelua, pesimälinnuston lajimäärä ja paritiheys 
ovat suuria.
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tyvissä muualla julkaisemissamme tutkimuksissa 
on analysoitu parinkymmenen taulukossa 5 esiin-
tyvän lajin suhdetta niihin elinympäristöpiirteisiin, 
joihin ympäristöohjelmalla vaikutetaan tai ei pys-
tytä vaikuttamaan (aidot peltolinnut sekä reuna- ja 
pensaikkolajit). Ympäristöohjelman toimenpiteis-
tä hyötyneitä lajeja olivat kiuru, niittykirvinen ja 
töyhtöhyyppä, mahdollisesti myös isokuovi, kotta-
rainen ja pensastasku. Lintuja hyödyttäviä toimen-
piteitä olivat erityisesti kesannointi ja suojakaistat 
sekä maisemarakennetta ylläpitävät toimet. Myös 
luomuviljelyllä näytti olevan jonkun verran joita-
kin lajeja hyödyttäviä vaikutuksia (luku 4.6). Ym-
pärivuotisella kasvipeitteisyysvaatimuksella oli 
suoria vaikutuksia siltä osin kuin sitä toteutettiin 
kesannoinnin ja syysviljojen viljelyn avulla. Kasvi-
peitteisyysvaatimus on lisännyt ilman muokkausta 
tapahtuvaa suorakylvöä, jonka vaikutuksia emme 
ole tutkineet, mutta joka näyttäisi hyödyttävän mo-
nia avoimella pellolla pesiviä ja ruokailevia lajeja 
(julkaisemattomat havainnot).

Lopullista arvioita ympäristöohjelman vaiku-
tuksista maatalousympäristön pesimälinnustolle ei 
voida vielä esittää, sillä yksityiskohtaisempia ana-
lyyseja maisemarakenteen vaikutuksesta pellon 
metsälajien ja maaseudun pihalajien esiintymisel-
le ja runsaudelle ei ole vielä tehty. Lisäksi 1980- ja 
1990-lukujen vertaileva aineisto ei ollut vielä tätä 
raporttia kirjoitettaessa kokonaisuudessaan käy-
tettävissä. Alustavana arviona voidaan kuitenkin 
todeta, että ympäristöohjelman vaikutukset ovat 
vaatimattomia. Tämä johtuu siitä, että ohjelman 
toimenpiteillä ei ole merkitystä kovin suuren laji-
joukon kannalta. Kuitenkin toimenpiteillä näyttää 
olevan positiivinen vaikutus muutamien lajien 
kannankehitykselle. Ohjelman suurena puuttee-
na on pidettävä sitä, että se ei pysäytä linnuston 
kannalta haitallisia maisemarakenteen muutoksia, 
ennen muuta karjatalouden loppumista ja pieni-
piirteisyyden vähenemistä.
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Johdanto

Maatalousmaisema on ihmistoiminnan muovaama 
ympäristö, joka rakentuu abioottisten tekijöiden, 
kuten topografi an, maaperän ja ilmaston, bioottis-
ten toimintojen sekä sosio-ekonomisten, poliittis-
ten ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutuksesta. 
Maisema on dynaaminen kokonaisuus, joka on jat-
kuvien muutosprosessien, kuten luonnollisen suk-
kession ja ihmistoiminnan vaikutuksen alaisena 
(Turner 2005). Se on mittakaavaltaan konkreettisin 
tarkastelutaso, jolla sosio-ekonomiset prosessit ja 

ekologiset prosessit kohtaavat, vuorovaikuttavat ja 
tulevat näkyviksi (Redman ym. 2004). Suomalaisen 
maatalousmaiseman kehityskaari kulkee esihisto-
riallisen ajan avoimen maatalousmaan vähittäises-
tä lisääntymisestä perinteisen maatalouden ajan 
pelto-niittytalouteen ja edelleen viime vuosisadan 
puolivälissä alkaneeseen maatalouden uudenai-
kaistumiseen, maankäytön tehostumiseen ja tuo-
tannon alueelliseen erilaistumiseen (Soininen 1974; 
Tiainen 2004). 

Maatalousluonnon monimuotoisuus on vähen-
tynyt viime vuosikymmeninä niin Suomessa kuin 

4.5   Maatalousmaiseman rakenteen muutokset 
ja niiden merkitys lajiston monimuotoisuudelle
Sonja Kivinen, Mikko Kuussaari, Janne Heliölä, Miska Luoto, Juha Helenius ja Kimmo Härjämäki 

Monipuoliseen maatalousmaisemaan kuuluu sekä ojien pilkkomia peltoja, laitumia, pihapiirejä ja vesistöä että vaihtelevan 
kokoisia metsäsaarekkeita.
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muuallakin Euroopassa (Krebs ym. 1999; Tiainen 
ym. 2004). Maankäytön muutokset heijastuvat eko-
logisiin toimintoihin maisemassa ja siten alueen la-
jiston monimuotoisuuteen (Stoate ym. 2001; Reger 
ym. 2006). Maatalousalueiden maisemarakenteen 
on havaittu yksinkertaistuvan Euroopassa toisaal-
ta tehostuvan maatalousmaan käytön ja toisaalta 
maatalouden marginalisoitumisen myötä (Jong-
man 2002). Lajistollisesti arvokkaiden elinympä-
ristöjen pinta-ala on vähentynyt, ja jäljelle jääneet 
elinympäristölaikut ovat tyypillisesti pirstoutuneet 
pienemmiksi ja sijaitsevat yhä kauempana toisis-
taan. Sopivien elinympäristöjen väheneminen 
johtaa niissä elävien maatalousympäristöjen lajien 
harvinaistumiseen ja jopa häviämiseen (Dunning 
ym. 1992; Waldhart 2003). 

Monimuotoisuuden turvaaminen vaatii ajan-
kohtaista tietoa eri eliölajien esiintymisestä ja run-
sauksista sekä lajistolle tärkeiden elinympäristöjen 
määrästä. Maisemaekologian keskeisintä aluetta on 
ekologisten prosessien ja maiseman spatiaalisten 
rakenteiden suhteiden tarkastelu. Maisemaraken-
teella tarkoitetaan tutkittavan alueen jakautumista 
elinympäristölaikkuihin, ja sitä voidaan kvantita-
tiivisesti mitata esimerkiksi eri elinympäristölaik-
kujen määrän ja pinta-alan sekä näiden laikkujen 
spatiaalisen järjestäytymisen suhteen (Turner 2005). 
Maisemarakenteen peruselementtejä ovat laikut, 
käytävät ja tausta-alueet (matriisit). Esimerkiksi 
voidaan tarkastella niittylaikkujen määrää, niiden 
muodostamia käytävärakenteita vaikkapa joen 
varressa tai niittyjä ympäröivien elinympäristöjen 
(matriisin) ominaisuuksia. Maisemaekologisten 
analyysien avulla voidaan tunnistaa monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaita alueita: maisemara-
kenne kuvaa siten alueen ekologista tilaa (Luoto 
2000, Luoto ym. 2001). 

Paikkatietojärjestelmät tarjoavat mahdollisuu-
den maisemarakenteen analysointiin ja maisemara-
kenteen ja lajiston välisten suhteiden tarkasteluun. 
Tietoa tarkasteltavan alueen elinympäristöistä saa-
daan esimerkiksi kaukokartoitusaineistojen, kuten 
ilmakuvien ja satelliittikuvien tulkinnan avulla. 
Ilmakuvat mahdollistavat pienipiirteisimpienkin 
maisemaelementtien huomioon ottamisen, kun 
taas satelliittikuvista tehdyt elinympäristöluoki-
tukset ovat yleistetympiä kuvien pienemmän ero-
tuskyvyn vuoksi. Paikkatietojärjestelmien avulla 
voidaan myös tehdä muutostulkinta-analyyseja 
maisemarakenteesta. Muutosten ja niitä aiheuttavi-
en mekanismien selvittämisen avulla voidaan tun-
nistaa elinympäristöjä ja alueita, jotka ovat alttiita 
muutoksille tulevaisuudessa, mikä on oleellista 
maankäytön suunnittelun ja suojelutoimenpitei-
den kannalta (Ihse 1995; Reger ym. 2006).

Heterogeenisen, erilaisista elinympäristölaikuis-
ta muodostuvan mosaiikkimaisen maatalousmai-
seman on havaittu olevan avaintekijä maatalous-
ympäristöjen lajien monimuotoisuuden säilyttä-
misessä (Benton ym. 2003). Valtaosa maatalous-
ympäristöjen kasveista ja eläimistä on avoimissa ja 
puoliavoimissa elinympäristöissä viihtyviä lajeja. 
Monet tutkimukset ovat osoittaneet perinteisen 
karjatalouden luomien elinympäristöjen, perinne-
biotooppien, kuten niittyjen ja hakamaiden, ole-
van maatalousympäristön runsaslajisimpia alueita 
(Duelli ym. 2003, Kuussaari ym. 2007a). Niiden vä-
henemistä ja jäljellä olevien elinympäristölaikku-
jen eristymistä ja laadun heikkenemistä pidetään 
tärkeimpänä syynä maatalousluonnon monimuo-
toisuuden vähenemiselle Suomessa (Pykälä 2001, 
Vainio ym. 2001, Luoto ym. 2003). Muita maatalou-
sympäristöjen lajistolle arvokkaita elinympäristöjä 
ovat muun muassa pientareet, jotka ravinnon ja 
suojan lisäksi voivat tarjota leviämisreittejä elinym-
päristölaikkujen välillä (Marshall & Moonen 2002), 
ja joiden runsauden ja vaihtelevuuden on osoitettu 
olevan tärkeää tavanomaisen maatalousluonnon 
eliöille (Schweiger ym. 2005, Herzon 2007). Myös 
eri-ikäiset kesannot ja hylätyt pellot monipuolista-
vat maatalousmaiseman elinympäristövalikoimaa 
ja lajistoa (Corbet 1995, Kuussaari ym. 2007b).

Maisemarakenteen ja lajiston monimuotoisuu-
den välinen suhde on monimutkainen, sillä eri eli-
öt reagoivat eri tavoin ympäristötekijöihin. Nämä 
erot aiheutuvat muun muassa eliöiden erilaisesta 
liikkumiskyvystä ja elinympäristövaatimuksista 
(Dauber ym. 2003; Jeanneret ym. 2003). Samoin 
eliöt reagoivat elinympäristöönsä erilaisissa tila-
skaaloissa ja siten tarkasteluun valittu mittakaa-
vataso vaikuttaa havaittuun eliöiden ja maisema-
rakenteen väliseen suhteeseen (Wiens 1989; Levin 
1992). Maisemaekologinen tutkimus auttaa ym-
märtämään spatiaalisen monimuotoisuuden syitä 
ja seurauksia eri skaaloissa. Tulosten tarkastelussa 
ja soveltamisessa käytäntöön tulee ottaa huomioon 
myös viive eliölajien populaatioiden reagoinnissa 
elinympäristöjen muutokseen. Laji saattaa vielä 
esiintyä tietyllä paikalla, vaikka olosuhteet sen py-
syvälle esiintymiselle eivät enää täyty. Tämä johtaa 
lajin häviämiseen ajan myötä, ellei elinympäristö-
jen määrässä ja laadussa tapahdu uusia muutoksia, 
jotka mahdollistavat lajin populaatioiden vahvis-
tumisen (Tilman ym. 1994, Hanski & Gilpin 1997, 
Lindborg & Eriksson 2004).

MYTVAS-seurantatutkimuksen väliraportissa 
tarkasteltiin maatalousmaiseman rakennetta, mai-
semarakenteen muutosta 1990-luvun aikana ja eri 
eliöryhmien suhdetta maisemarakenteeseen (Luo-
to ym. 2004). Nyt käsillä oleva raportti jakautuu 
neljään osaan:
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(I)     Tutkimusalueiden maisemarakenteessa 
vuodesta 1990 vuoteen 2005 tapahtuneet 
muutokset.

(II)   Aiempaa perusteellisempiin tilastollisiin 
analyyseihin perustuvat tulokset maisema-
rakenteen vaikutuksista kasvien ja hyönteis-
ten lajimääriin 25 hehtaarin tutkimusalueilla.

(III) Maisemarakenteessa tapahtuneiden muutos-
ten suhde lajistollisessa monimuotoisuudes-
sa tapahtuneisiin muutoksiin.

(IV) Tutkimusalueilla sijainneiden vesistön suoja-
kaistojen ja valtaojan piennarten toteutuneet 
leveydet.

Aineisto ja menetelmät

Maisemarakenteen muutokset 1990–2005

Maatalousmaiseman rakenteen tarkastelu perus-
tui satunnaisruutututkimuksen 58:aan, kooltaan 
neliökilometrin suuruiseen tutkimusruutuun (ks. 
Kuussaari ym. 2004). Nämä neliökilometrin ruu-
dut sisälsivät kukin yhteensä 20 kappaletta 50 m 
pituisia tutkimuslohkoja, joilta lajiaineistot kerät-
tiin. Tutkimuslohkot sijaitsivat neliökilometrin 
ruuduissa kahdessa eri neljänneksessä (10 lohkoa/
neljännes). Muutostulkinta-analyysi suoritettiin 
sekä neliökilometrin ruutujen että lajilaskennat 
sisältävien neljännesneliökilometrin ruutujen ta-
solla. Maisemarakennetarkastelun ensimmäinen 
ajanjakso koostuu vuosina 1988–1993 kuvatuilta 
ilmakuvilta ja toinen ajanjakso vuosina 1995–2001 
kuvatuilta ilmakuvilta tehdystä elinympäristötul-
kinnasta. Ilmakuvilta digitoitiin eri elinympäris-
tötyypit, joiden pääluokat on esitetty taulukossa 1 
(tarkempien digitointiluokkien kuvaus, ks. Luoto 
ym. 2004). Kolmannen ajanjakson maisemaraken-
ne selvitettiin maastokäyntien avulla kesällä 2005 
vertaamalla maastossa havaittuja elinympäristöjä 
toisen ajanjakson elinympäristötulkintaan. Muu-
tostulkinnassa käytettiin yhteensä 50 neliökilomet-
rin ruutua ja 100 neljännesneliökilometrin ruutua, 
koska ilmakuva-aineistoa ei ollut saatavana kaikis-
ta 58 ruudusta 1990-luvun alusta.

Maisemarakennetarkastelussa verrattiin kolmen 
ajanjakson, 1990-luvun alun, 1990-luvun lopun ja 
vuoden 2005 välillä tapahtuneita muutoksia eri 
elinympäristöjen pinta-aloissa. Samoin tarkastel-
tiin vuosien 2001 ja 2005 välillä tapahtuneita muu-
toksia lajiston monimuotoisuudessa ja niiden suh-
detta maisemarakenteen muutokseen. Aineistojen 
käsittelyssä ja analyyseissa käytettiin ArcView 3.2 
-paikkatieto-ohjelmaa menetelmällä, joka on ku-
vattu yksityiskohtaisemmin tutkimuksen välira-
portissa (Luoto ym. 2004). Maisemarakenteen mo-

nimuotoisuutta tutkimusruuduissa mitattiin käyt-
täen Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksiä:

jossa m = ruudussa esiintyvien elinympäristöluok-
kien lukumäärä (seitsemän elinympäristöluokkaa) 
ja pi = luokan i pinta-alan osuus ruudun kokonais-
pinta-alasta.

Maisemarakenteen vaikutus lajimääriin

Väliraportin ilmestymisen jälkeen lajiston ja mai-
semarakenteen yhteyttä on tarkasteltu kahdessa 
mallinnusmenetelmiin perustuvassa tutkimuk-
sessa (Kivinen ym. 2006, Kuussaari ym. 2007a). 
Kummassakin työssä käytettiin vuonna 2001 kerät-
tyä MYTVAS-lajiaineistoa ja 1990-luvun lopun ilma-
kuvilta tulkittua elinympäristöluokitusta. Tämän 
lisäksi hyödynnettiin Ahvenanmaalta kymmenestä 
neliökilometrin ruudusta MYTVAS-tutkimuksen me-
netelmin vuonna 2002 kerättyä aineistoa (Schulman 
ym. 2005). 

Kivisen ym. (2006) työssä selvitettiin neljännes-
neliökilometrin ruututasolla ilmaston, elinympä-
ristöjen, maaperän ja maantieteellisen sijainnin vai-
kutusta putkilokasvien, päiväperhosten, muiden 
päiväaktiivisten suurperhosten ja mesipistiäisten 
lajirunsauteen yleistettyjen lineaaristen sekamalli-
en avulla. Maisemaa tarkasteltiin kahdella eri mit-
takaavatasolla. Ensimmäinen tarkastelutaso kattoi 
neljännesneliökilometrin ruuduissa mitatun, ilma-
kuvilta digitoidun maisemarakenteen. Toinen taso 
koostui neljännesneliökilometrin ruutujen ympä-
rille muodostetuista säteeltään kahden kilometrin 
laajuisista puskurivyöhykkeistä, joiden maisema-
rakennetiedot laskettiin CORINE 2000-maankäyt-
tö- ja maanpeiteaineistosta (koeversio, tarkkuus 
100 m; Härmä ym. 2004). Ympäristömuuttujat 
ovat usein korreloituneita keskenään, mikä vai-
keuttaa mallinnustulosten tulkintaa. Tässä työssä 
ympäristömuuttujista johdettiin keskinäisten kor-
relaatioiden vähentämiseksi pääkomponenttiana-
lyysin avulla yhdistelmämuuttujia, joita käytettiin 
mallinnuksessa selittävinä muuttujina. Eri elinym-
päristöjen määrää ja maisemarakennetta kuvaavia 
muuttujia olivat intensiivinen maatalousmaa eli 
avoin muokattu pelto (metsä-peltogradientti), ke-
sannot, ekstensiivinen maatalousmaa (ei-viljelty 
avoin maatalousmaa, lähinnä niityt ja laitumet), ra-
kennettu ympäristö ja elinympäristöjen monimuo-
toisuus (Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksi; 
SHDI). Ilmastomuuttujat johdettiin Ilmatieteen 
laitoksen tuottamasta tietokannasta (Venäläinen 
& Heikinheimo 2002) ja maaperäaineisto perustui 
85 metrin tarkkuudessa olevaan rasteriaineistoon. 

∑
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Maantieteellisen sijainnin vaikutusta tarkasteltiin 
trendipinta-analyysin avulla (Legendre & Legen-
dre 1998).

Kuussaaren ym. (2007a) tutkimuksessa analy-
soitiin elinympäristötyypin sekä elinympäristön 
määrän, laadun ja hoidon vaikutuksia päiväper-
hosten ja muiden päiväaktiivisten suurperhosten 
lajirunsauksiin samoilla alueilla 50 m:n pituisten 
tutkimuslohkojen tasolla. Kuussaaren ym. tuloksia 
on esitelty tämän raportin perhosiin keskittyvässä 
osiossa (luku 4.2).

Maisemarakenteen muutokset 
suhteessa lajimäärien muutoksiin 

Maisemarakenteessa tapahtuneiden muutosten 
suhdetta putkilokasvien, päiväperhosten ja mui-
den suurperhosten lajimäärissä tapahtuneisiin 
muutoksiin tutkittiin yksinkertaisella korrelaatio-
analyysillä. Koska maisemarakenteen muutosten 
voidaan olettaa vaikuttavan lajimääriin viiveellä 
(Tilman ym. 1994, Helm ym. 2006), tarkasteltiin 
lajimäärien muutosten suhdetta maisemaraken-
teen muutoksiin käyttäen kahden ajanjakson, 
1990–2000 ja 2000–2005, maisemanmuutostietoja. 
Putkilokasvien, päiväperhosten ja muiden suur-
perhosten lajimääriä tarkasteltiin samoissa nel-
jännesneliökilometrin ruuduissa, joista maiseman 
muutosta oli mitattu. Kussakin lajiryhmässä tar-
kasteltiin lajimäärän muutosta vuodesta 2001 vuo-
teen 2005. Korrelaatiotarkasteluissa käytettiin sekä 

lajimäärän että eri ympäristötyyppien pinta-alojen 
prosentuaalista muutosta.

Suojakaistojen ja valtaojan piennarten 
leveydet otantalohkoilla

Ympäristötuki edellyttää, että vesistöön rajautu-
ville pelloille jätetään keskimäärin vähintään kol-
men metrin muokkaamattomat suojakaistat, sekä 
valtaojien reunoille keskimäärin vähintään metrin 
leveä piennar. Näiden tukiehtojen toteutumista 
sekä pellonpiennarten leveyden yleistä vaihtelua 
selvitettiin satunnaisruutututkimuksen otantaloh-
koilla maastotöiden yhteydessä vuonna 2005. 

Arviot otantalohkojen eri piennarosien leveyk-
sistä tehtiin keväällä, kun lohkot käytiin merkitse-
mässä maastoon. Tuolloin arvioitiin kaikista pien-
tareilla sijainneista otantalohkoista erikseen sekä 
1) tasaisen, peltoon kuuluvan ja ainakin ajoittain 
muokattavan piennarosan että 2) ojaan, tielle tai 
metsään viettävän, pysyvästi muokkaamattoman 
luiskaosan keskileveydet. Arvio kummankin kais-
tan keskimääräisestä leveydestä pyrittiin tekemään 
noin 10 cm tarkkuudella. Lisäksi määriteltiin sel-
laiset tutkimuslohkot, joiden sijaintinsa vuoksi 
katsottiin edellyttävän ympäristötuen mukaista 
suojakaistaa tai valtaojan piennarta.

Viljelemättö-
mät pellot ja 
pitkäaikaiset 
kesannot voivat 
parhaimmillaan 
soveltua melko 
vaateliaillekin 
niittyjen eliöla-
jeille. Taantunut 
ketokultasiipi 
(Lycaena hippot-
hoe) esiintyy 
kuvan kohteella 
runsaana.
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Tulokset

Maisemarakenteen muutokset 1990–2005

Neliökilometrin ruudut
Neliökilometrin suuruisten tutkimusruutujen mai-
semarakenteen tarkastelu 1990-luvun alusta vuo-

teen 2005 osoitti, että intensiivisen maatalousmaan 
(viljelty pelto) pinta-ala vähentyi koko aineistossa 
1990-luvun alusta vuoteen 2005 noin 4 % (tauluk-
ko 1). Muutos oli suurin Itä-Suomessa (-16 %) ja 
pienin Pohjanmaalla (-0,3 %), jossa intensiivisen 
maatalousmaan määrä kasvoi 1990-lopulta alkaen. 
Pientareiden pinta-ala on vähentynyt koko aineis-

Taulukko 1. Elinympäristöluokkien prosentuaaliset peittävyydet 1990-luvun alussa, 1990-luvun lopussa ja vuonna 2005 ja 
niiden muutokset kolmena eri ajanjaksona tarkasteltuna neliökilometrin ruuduissa (n = 50) maantieteellisillä suuralueilla.

Elinympäristöt (%) 1990-alku 1990-loppu 2005 1990- alku 
vs. loppu

1990-loppu 
vs. 2005

1990-alku 
vs. 2005

Etelä-Suomi 

Intensiivinen maatalous 52,4 52,5 50,9 0,2 -3,1 -2,9
Ekstensiivinen maatalous 4,3 3,7 5,4 -12,9 44,0 25,4
 - Niityt ja hakamaa 1,9 1,8 2,1 -7,2 18,9 10,3
Piennar 2,6 2,4 2,4 -8,2 -0,1 -8,3
Asutus 2,6 2,7 2,9 6,6 6,4 13,4
Infrastruktuuri 1,4 1,4 1,5 3,3 4,1 7,6
Metsä 36,5 37,0 36,6 1,2 -0,9 0,3
Vesistö 0,2 0,2 0,3 1,4 37,2 39,1
Lounais-Suomi

Intensiivinen maatalous 60,2 60,0 58,6 -0,5 -2,3 -2,8
Ekstensiivinen maatalous 3,0 3,2 4,2 4,4 33,4 39,3
 - Niityt ja hakamaa 2,2 2,1 2,0 -6,5 -4,4 -10,5
Piennar 3,4 3,2 3,0 -5,9 -5,8 -11,3
Asutus 3,3 3,5 3,7 5,1 5,8 11,1
Infrastruktuuri 1,2 1,3 1,3 2,1 4,6 6,8
Metsä 28,2 28,3 28,6 0,5 0,9 1,4
Vesistö 0,6 0,6 0,6 1,3 0,0 1,3
Pohjanmaa 

Intensiivinen maatalous 42,6 42,1 42,4 -1,2 0,9 -0,3
Ekstensiivinen maatalous 4,1 4,0 3,6 -2,1 -10,1 -12,0
 - Niityt ja hakamaa 0,5 0,3 0,4 -31,8 30,3 -11,1
Piennar 4,1 4,1 3,9 0,8 -5,3 -4,5
Asutus 3,4 3,7 3,8 9,0 3,8 13,1
Infrastruktuuri 1,7 1,8 1,8 10,0 -0,3 9,6
Metsä 44,0 44,1 44,2 0,2 0,2 0,4
Vesistö 0,2 0,2 0,2 -1,3 7,8 6,4
Itä-Suomi

Intensiivinen maatalous 32,3 29,9 27,3 -7,5 -8,7 -15,6
Ekstensiivinen maatalous 4,0 3,9 5,0 -3,8 29,5 24,6
 - Niityt ja hakamaa 1,0 0,9 0,5 -9,0 -45,8 -50,6
Piennar 2,1 2,1 2,0 -3,2 -0,9 -4,1
Asutus 2,2 2,3 2,4 3,1 2,8 6,0
Infrastruktuuri 1,1 1,2 1,3 2,7 8,2 11,2
Metsä 55,5 58,0 59,3 4,6 2,3 7,0
Vesistö 2,7 2,7 2,7 0,2 0,0 0,2
Koko maa 

Intensiivinen maatalous 47,8 47,1 45,8 -1,5 -2,7 -4,2
Ekstensiivinen maatalous 3,8 3,7 4,5 -4,2 23,8 18,7
 - Niityt ja hakamaa 1,4 1,3 1,3 -9,2 -0,2 -9,3
Piennar 3,1 3,0 2,8 -3,8 -3,7 -7,4
Asutus 2,9 3,1 3,2 6,2 4,9 11,4
Infrastruktuuri 1,3 1,4 1,5 4,9 3,6 8,6
Metsä 40,2 40,9 41,2 1,8 0,7 2,6
Vesistö 0,9 0,9 0,9 0,4 3,1 3,5
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tossa noin 7 %, merkittävimmin Lounais-Suomessa 
(-11 %) ja Etelä-Suomessa (-8 %) (kuva 1). 

Ekstensiivisen maatalousmaan (niityt, haka-
maat, hylätyt pellot ja pitkäaikaiset kesannot) pin-
ta-ala kasvoi keskimäärin 19 % tarkastelujakson 
aikana. 1990-luvun alusta vuosikymmenen loppu-
puolelle ekstensiivisen maatalousmaan pinta-ala 
väheni jonkin verran, mutta tämän elinympäristö-

tyypin pinta-ala kasvoi voimakkaasti 1990-luvun 
loppupuolelta alkaen. Muutos oli suurin Lounais-
Suomessa (+39 %). Muista alueista poiketen Poh-
janmaalla ekstensiivisen maatalousmaan pinta-ala 
vähentyi 12 % koko tarkastelujakson aikana. Eks-
tensiivisen maatalousmaan kasvu johtuu lähinnä 
kesantojen ja hylättyjen peltojen pinta-alan kas-
vusta. Niittyjen ja hakamaiden määrä sen sijaan 

Kuva 1. Esimerkkejä 
maisemarakenteessa ta-
pahtuneista muutoksista 
1990-luvun alusta vuoteen 
2005 neliökilometrin ruu-
duissa eri puolilla Suomea. 
Siuntio: kesantojen lisään-
tyminen, ojien ja pien-
tareiden väheneminen, 
niittyjen pensoittuminen 
ja metsittyminen. Halikko: 
suojavyöhykkeen perusta-
minen joenvarteen, niitty-
laikkujen raivaaminen 
pelloksi ja metsittyminen. 
Ala-Härmä: ojien, pienta-
reiden ja latojen vähene-
minen, niittyjen raivaami-
nen pelloksi. Liperi: pelto-
jen ja niittyjen metsitty-
minen, ojien, pientareiden 
ja latojen väheneminen, 
joenvarteen leveä piennar.
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vähentyi keskimäärin yli 9 %. Niityt ja hakamaat 
olivat vähentyneet koko tutkimusjakson aikana 
selvästi eniten Itä-Suomessa (-51 %). Suhteellises-
ti eniten niittyjä ja hakamaita oli Etelä-Suomessa, 
jossa niiden ala jopa kasvoi. Yli kolme neljäsosaa 
maatalousmaisemasta hävinneistä niityistä 1990-
luvun alkupuolelta vuoteen 2005 on muutettu 
metsämaaksi. Tämän lisäksi vajaa kymmenesosa 
niityistä on otettu peltokäyttöön ja toinen kymme-
nesosa on jäänyt asutuksen ja muun rakentamisen 
alle.

Asutuksen pinta-ala kasvoi tarkastelujakson ai-
kana 11 % koko aineistossa. Samoin muun raken-
netun ympäristön pinta-ala lisääntyi 9 %. Asutus 
lisääntyi eniten Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla ja 
muu rakennettu ympäristö Itä-Suomessa ja Poh-
janmaalla. Metsämaan pinta-ala kasvoi keskimää-
rin noin 3 %, eniten Itä-Suomessa (+7 %). 

Neljännesneliökilometrin ruudut
Vertailtaessa neljää maantieteellistä aluetta neljän-
nesneliökilometrin tarkastelutasolla, joissa lajilas-
kentojen tutkimuslohkot sijaitsivat, havaittiin sa-
mansuuntainen kehitys eri elinympäristöluokkien 
pinta-aloissa kuin neliökilometrin tarkastelutasolla 
(kuva 2, taulukko 2). Intensiivinen maatalousmaa 
väheni eniten Itä-Suomessa (-7 %) ja pientareet Ete-
lä-Suomessa (-16 %). Asutuksen pinta-ala kasvoi 
eniten Pohjanmaalla (+8 %) ja muun rakennetun 

Kuva 2. Kaksi esimerkkiä maisemarakenteessa tapahtu-
neista muutoksista 1990-luvun alusta vuoteen 2005 
neljännesneliökilometrin tutkimusruuduissa. Vasen 
kuvasarja: Etelä-Suomi, Hollola. Intensiivisen maatalous-
maan pinta-ala on vähentynyt ja kesantopeltojen määrä on 
lisääntynyt. Niittyjen ja pientareiden pinta-ala on vähen-
tynyt pellonraivaamisen ja pensoittumisen vuoksi. Yksi 
lato on hävinnyt maisemasta. Oikea kuvasarja: Itä-Suomi, 
Rääkkylä. Avoin maatalousmaa on vähentynyt ja metsän 
pinta-ala lisääntynyt. Niityt on metsitetty tai ne ovat jää-
neet rakentamisen alle.

N

S

Taulukko 2. Elinympäristöluokkien keskimääräiset prosen-
tuaaliset muutokset kolmena ajan-jaksona 1990-luvun alusta 
vuoteen 2005 neljännesneliökilometrin tutkimusruuduissa 
(n = 100) maantieteellisillä suuralueilla tarkasteltuna.

Elinympäristö (%) 1990-
alku vs. 
loppu

1990-
loppu vs. 

2005

1990-
alku vs. 
2005

Etelä-Suomi 

Intensiivinen maatalous 0,3 -2,9 -2,7
Ekstensiivinen maatalous -4,8 42,0 35,3
Piennar -9,0 -7,3 -15,7
Asutus 4,6 0,8 5,5
Infrastruktuuri 3,2 5,9 9,3
Metsä 0,8 1,9 2,7
Vesistö 1,1 0,0 1,1
Lounais-Suomi

Intensiivinen maatalous 1,0 -4,0 -3,0
Ekstensiivinen maatalous -15,7 45,6 22,8
Piennar -7,6 -1,1 -8,7
Asutus -1,2 2,8 1,6
Infrastruktuuri 1,0 3,6 4,6
Metsä 2,3 0,4 2,8
Vesistö 1,0 59,7 61,3
Pohjanmaa 
Intensiivinen maatalous -0,4 0,3 0,0
Ekstensiivinen maatalous -8,4 -7,1 -14,9
Piennar -0,6 -7,4 -8,0
Asutus 4,4 3,7 8,3
Infrastruktuuri 3,0 -2,8 0,2
Metsä 1,6 1,5 3,1
Vesistö -1,0 0,0 -1,0
Itä-Suomi

Intensiivinen maatalous -3,3 -4,3 -7,4
Ekstensiivinen maatalous -21,6 -3,4 -24,3
Piennar -1,0 -2,0 -3,0
Asutus 1,0 4,2 5,2
Infrastruktuuri -0,1 13,2 13,1
Metsä 4,7 3,1 8,0
Vesistö 0,4 0,1 0,5
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ympäristön (+13 %) ja metsän pinta-ala (+8 %) Itä-
Suomessa.

Ekstensiivinen maatalousmaa lisääntyi Etelä-
Suomessa (+35 %) ja Lounais-Suomessa (+13 %) ja 
vähentyi Pohjanmaalla (-15 %) sekä – toisin kuin 
neliökilometrin tarkastelutasolla – myös Itä-Suo-
messa (-24 %). Niittyjen, kosteiden rantaniittyjen ja 
hakamaiden pinta-ala kuitenkin yleisesti vähentyi 
koko maassa (taulukko 3). Neljännesneliökilometrin 
tarkastelutasolla niittyjä ja kosteita rantaniittyjä oli 
vuonna 2005 pinta-alallisesti eniten Lounais-Suo-
messa (2,6 %) ja hakamaita Etelä-Suomessa (0,9 %). 

Pensaikkojen pinta-ala lisääntyi koko maassa 
ja niiden osuus maatalousmaisemassa on suurin 
Pohjanmaalla (1,2 %). Peltoja metsitettiin selvästi 
eniten Itä-Suomessa, kun taas Pohjanmaalla metsi-
tettyjen peltojen osuus vähentyi. Pientareiden ko-
konaispituus väheni eniten Lounais-Suomessa (-20 
%) ja Etelä-Suomessa (-14 %). Puu- ja pensasryhmi-
en määrä lisääntyi kaikilla alueilla ja niitä on kes-
kimäärin eniten Lounais-Suomessa. Latojen määrä 
maatalousmaisemassa väheni koko maassa.

Maatalousmaiseman elinympäristöjen diversi-
teetti oli korkein Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. 
Kuitenkin elinympäristöjen diversiteetti kasvoi 
seurantajaksolla Etelä-Suomessa ja Lounais-Suo-
messa ja vähentyi Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa.

Maisemarakenteen vaikutus lajimääriin

Neljännesneliökilometrin ruututasolla toteutetus-
sa mallinnustutkimuksessa (Kivinen ym. 2006) 
havaittiin, että maantieteelliset alueet erosivat 
toisistaan huomattavasti lajirunsauksien suhteen. 
Putkilokasvien, päiväperhosten ja muiden päi-
väaktiivisten suurperhosten lajirunsaudet olivat 
keskimäärin korkeimmat Ahvenanmaalla (95, 24 
ja 15 lajia) ja Etelä-Suomessa (91, 20 ja 18 lajia). 
Mesipistiäisten lajirunsaus oli keskimäärin kor-
kein Etelä-Suomessa (20 lajia; ei havaintoaineistoa 
Ahvenanmaalta). Kaikkien ryhmien lajirunsaudet 
olivat alhaisimpia Pohjanmaalla.

Maisemarakenteella oli selkeä vaikutus lajirun-
sauksiin (taulukko 4). Neljännesneliökilometrin 
ruututasolla intensiivisen maatalousmaan pinta-
alaosuuden kasvulla oli negatiivinen vaikutus kas-
vien, päiväperhosten ja muiden makroperhosten 
lajirunsauteen (kuva 3). Ekstensiivisen maatalous-
maan ja metsämaan pinta-alaosuuden kasvulla 
puolestaan oli positiivinen vaikutus kasvien ja päi-
väperhosten lajirunsauteen. Tämän lisäksi kahden 
kilometrin säteellä mitatulla laajemmalla maise-
matasolla elinympäristöjen monimuotoisuudella 
(SHDI) ja metsän pinta-alalla oli positiivinen vaiku-
tus lajirunsauteen. Maisemarakenteen lisäksi läm-
pötilalla oli positiivinen vaikutus kaikkiin lajiryh-
miin, kun taas sademäärällä ei ollut merkitsevää 

Taulukko 3. Lajistolliseen monimuotoisuuteen vaikuttavien elinympäristöjen prosentuaaliset pinta-alat tai lukumäärät 
sekä maisemarakenneindeksien arvot neljännesneliökilometrin tutkimusruuduissa (n = 100) 1990-luvun alussa, lopussa ja 
vuonna 2005 neljällä maantieteellisellä suuralueella.

Maisemarakenne 1990-alku 1990-loppu 2005 1990-alku 1990-loppu 2005

Etelä-Suomi Lounais-Suomi

Niitty/Kostea rantaniitty (%) 2,0 1,9 1,8 2,6 2,6 2,6
Hakamaa (%) 1,1 0,9 0,9 0,2 0,1 0,1
Hylätty pelto/kesanto (%) 2,4 1,7 4,1 1,0 0,9 2,6
Metsitetty/metsittynyt pelto (%) 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,4
Pensaikko (%) 0,4 0,5 0,6 0,1 0,1 0,2
Puu- ja pensasryhmä (lkm/ruutu) 1,4 1,3 1,6 4,1 4,5 5,2
Lato (lkm/ruutu) 0,9 0,8 0,7 1,2 1,1 1,1
Pientareiden pituus (m) 3096 2716 2659 3773 3269 3030
Shannonin diversiteetti-indeksi 0,890 0,875 0,922 0,886 0,882 0,917
Keskimääräinen laikkukoko (a) 64,0 69,9 68,2 48,9 52,6 52,3

Pohjanmaa Itä-Suomi

Niitty/Kostea rantaniitty (%) 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5 0,4
Hakamaa (%) 0,3 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1
Hylätty pelto/kesanto (%) 5,3 5,0 4,4 3,2 2,4 2,7
Metsitetty/metsittynyt pelto (%) 1,7 0,2 0,5 0,5 2,1 3,0
Pensaikko (%) 0,9 0,8 1,2 0,5 0,5 0,6
Puu- ja pensasryhmä (lkm/ruutu) 1,6 1,7 1,8 1,7 1,5 2,0
Lato (lkm/ruutu) 2,1 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0
Pientareiden pituus (m) 4501 4266 3959 2497 2431 2366
Shannonin diversiteetti-indeksi 1,047 1,041 1,024 1,032 1,009 1,006
Keskimääräinen laikkukoko (a) 42,0 44,5 44,8 60,0 62,1 60,2



120  Suomen ympäristö  4 | 2008

vaikutusta. Maaperämuuttujista soralla ja hiekalla 
oli positiivinen vaikutus kasvien lajirunsauteen ja 
moreenilla päiväperhosten lajirunsauteen.

Maisemarakenteen ja 
lajistollisen monimuotoisuuden 
muutosten välinen suhde

Perhosten lajimäärissä oli tapahtunut neljässä 
vuodessa keskimäärin suurempia muutoksia kuin 
kasvien lajimäärissä (kuva 4). Kaikissa eliöryh-
missä lajimäärät olivat kasvaneet osalla alueista 
ja laskeneet toisilla, mutta lähekkäisillä neljännes-
neliökilometrin ruuduilla muutokset olivat tyy-
pillisesti samansuuntaisia. Muutokset olivat siis 
maantieteellisesti korreloituneita (kuva 4). Esimer-
kiksi päiväperhosten lajimäärä laski Uudenmaan 
tutkimusalueilla keskimäärin 2,1 lajilla, kun taas 
Pohjanmaalla lajimäärä nousi keskimäärin 5,8 la-
jilla. Pohjanmaalla myös muiden suurperhosten ja 
kasvien keskimääräinen lajimäärä nousi selvästi 
(9,2 ja 10,3 lajilla) verrattuna vuoden 2001 tilan-
teeseen (ks. luku 4.2). Päiväperhosten ja kasvien 
lajimäärien lasku oli Pohjanmaata lukuun otta-
matta vallitseva suuntaus. Muiden suurperhosten 
lajimäärät keskimäärin kasvoivat kaikilla neljällä 
alueella (kuva 4).

Maisemarakenteen ja lajimäärien muutosten 
välillä ei havaittu voimakkaita korrelaatioita mis-
sään kolmesta tutkitusta lajiryhmästä. Päiväper-
hosten lajimäärä muuttui kuitenkin keskimäärin 
odotettuun suuntaan suhteessa viljellyn peltoalan 
ja metsämaan pinta-alojen muutoksiin (kuva 5). 
Päiväperhosten lajimäärissä havaittiin lievää nou-
sua ruuduilla, joilla viljellyn pellon pinta-ala laski 
ja metsämaan pinta-ala nousi. Tämä taipumus oli 

Taulukko 4. Merkitsevät ympäristömuuttujat (p < 0.05) 
ja muuttujien vaikutusten suunta kasvien, päiväperhosten, 
muiden suurperhosten ja mesipistiäisten lajirunsauksien 
tilastollisissa osamalleissa ja kokonaismallissa (Kivinen 
ym. 2006). Osamallit muodostettiin käyttämällä vain 
ilmasto-, elinympäristö- tai maaperämuuttujia mallin 
rakentamisessa. Kokonaismalli rakennettiin käyttämällä 
kaikkien ryhmien ympäristömuuttujia. Elinympäristö (p) 
= elinympäristön pinta-ala mitattuna ’paikallisella’ tasolla 
25 hehtaarin tutkimusruudussa, elinympäristö (y) = tutki-
musruutua ympäröivän elinympäristön pinta-ala mitattuna 
kahden kilometrin puskurivyöhykkeen sisällä. Intensiivinen 
= intensiivisen maatalousmaan osuus, Ekstensiivinen = 
ekstensiivisen maatalousmaan osuus. Työssä tarkasteltiin 
muuttujien lineaarisia ja epälineaarisia suhteita (ensim-
mäisen ja toisen asteen (2) termit).

Kas-
vit

Päivä-
perh.

Suur-
perh.

Mesi-
pist.

Osamallit

I Ilmasto

Lämpötila + + + +

II Elinympäristö (p)

Intensiivinen - - -
Ekstensiivinen + +
Ekstensiivinen2 - -

III Elinympäristö (y)

SHDI +
IV Maaperä

Sora/hiekka +
Moreeni +

Kokonaismalli

Lämpötila + + +
Intensiivinen (p) - - -
Ekstensiivinen (p) +
Ekstensiivinen2 (p) -
SHDI (y) +
Metsä (y) +

Kuva 3. Lajirunsauden ja ympäristögradienttien välinen suhde. Kasvien (valkoinen pallo) ja päiväperhosten (musta pallo) 
lajimäärien suhde A) lämpötilagradienttiin, B) intensiiviseen maatalousmaahan eli avoimen muokatun pellon määrään 
(metsä-peltogradientti) ja C) ekstensiiviseen maatalousmaahan (ei-viljelty avoin maatalousmaa, lähinnä niityt ja laitumet). 
Selittävät muuttujat (x-akseli) ovat pääkomponenttianalyysin avulla tuotettuja yhdistelmämuuttujia (Kivinen ym. 2006).
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voimakkaampi verrattuna maiseman muutokseen 
vuosina 1990–2000 kuin vuosina 2000–2005 (ku-
va 5). Ekstensiivisen maatalousmaan pinta-alan 
muutoksen ja päiväperhosten lajimäärän välillä ei 
havaittu odotetun suuntaista muutosta, sillä laji-
määrillä oli pikemminkin heikko taipumus laskea 
kuin kasvaa ekstensiivisen maatalousmaan pinta-
alan kasvaessa (kuva 5).

Suojakaistojen ja valtaojan 
piennarten toteutuneet leveydet

Tutkitusta 950 pientareen otoksesta kaikkiaan 43 
(4 %) otantalohkon katsottiin edellyttävän ym-
päristötuen mukaista suojakaistaa, ja 323 (35 %) 
otantalohkon vähintään metrin leveää valtaojan 
piennarta. Molemmissa ryhmissä peltoon luetta-
van varsinaisen piennarosan toteutuneessa levey-
dessä oli huomattavaa vaihtelua (kuva 6). Valta-
osassa tapauksia leveydet olivat silti jokseenkin 
riittäviä, ja monin paikoin muokkaamatonta pien-

Kuva 4. Päiväperhosten, muiden suurperhosten ja putkilokasvien lajimäärien muutokset vuodesta 2001 vuoteen 2005 
neljännesneliökilometrin ruuduissa. Suora viiva kuvaa tilannetta, jossa lajimäärä on pysynyt samana.

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
-60 -60

-60-60-60

-60

-40 -40

-40-40-40

-40

-20 -20

-20-20-20

-20

0 0

000

0

20 20

202020

20

40 40

404040

40

60 60

606060

60

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 -15 -10 -5 0 5 10 15

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

-4 -3 -2 -1 0 1 2

r =-0,21
p=0.07
p r =-0,20

p=0.08
p r =-0,10

p=0.38
p

Viljellyn peltomaan alan muutos 1990-2000, %

Pä
ivä

pe
rh

os
ten

 la
jim

ää
rä

n m
uu

tos
, %

Pä
ivä

pe
rh

os
ten

 la
jim

ää
rä

n m
uu

tos
, %

Pä
ivä

pe
rh

os
ten

 la
jim

ää
rä

n m
uu

tos
, %

Pä
ivä

pe
rh

os
ten

 la
jim

ää
rä

n m
uu

tos
, %

Pä
ivä

pe
rh

os
ten

 la
jim

ää
rä

n m
uu

tos
, %

Pä
ivä

pe
rh

os
ten

 la
jim

ää
rä

n m
uu

tos
, %

Metsämaan alan muutos 1990-2000, %

rp = -0,02
p = 0.85

Viljellyn peltomaan alan muutos 2000-2005, %

rp = 0,11
p = 0.31

Metsämaan alan muutos 2000-2005, %

Ekst. maatalousmaan alan muutos 1990-2000, %

rp = -0,22
p = 0.04

Ekst. maatalousmaan alan muutos 2000-2005, %

Kuva 5. Maisemarakenteen ja päiväperhosten lajistollisen monimuotoisuuden muutosten välinen suhde. Maisemaraken-
teen muutosta mitattiin erikseen vuosina 1990–2000 (ylemmät kuvat) ja 2000–2005 (alemmat kuvat). Maiseman muutok-
sen mittarina käytettiin kolmen monimuotoisuuteen vaikuttavan elinympäristötyypin, viljellyn peltomaan, metsämaan ja 
ekstensiivisen maatalousmaan (niityt ja hakamaat), pinta-alan prosentuaalista muutosta. Kuvissa on aineistoon sovitetut 
regressiosuorat, mutta muuttujien välinen suhde oli tilastollisesti merkitsevä vain yhdessä tarkastelussa.
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narta oli jätetty enemmänkin. Kaikkien arvioitu-
jen valtaojan pientareiden keskileveys oli 0,88 m, 
ja suojakaistojen 3,13 m. Tuloksia tulkitessa tulee 
ottaa huomioon, että kaikki valtaojaksi katsotut 
tapaukset eivät välttämättä vastaa ympäristötuen 
teknistä määritelmää vesistöön laskevasta ojasta, 
vaan sellaisiksi saatettiin arvioida jossain määrin 
myös muita leveitä ojia. Pientareista puolet alitti 
joka tapauksessa valtaojien reunoille vaaditun yh-
den metrin minimileveyden.

Otantalohkoilta arvioitiin peltoon kuuluvan 
piennarosan lisäksi pysyvästi muokkaamattoman, 
ojaan viettävän luiskaosan leveys. Muokkaamat-
tomat luiskat osoittautuivat keskimäärin leveäm-
miksi kuin varsinaiset pellonpientareet (kuva 7). 
Erilaiset ojan- ja tienluiskat muodostavat siten suu-
remman osan maatalousalueiden muokkaamatto-
mista, avoimista elinympäristöistä kuin varsinaiset 
pellonpientareet.

Tulosten tarkastelu

Muutokset maatalousmaiseman rakenteessa 
1990-luvun alusta vuoteen 2005

Maatalousympäristöjen maisemarakenteessa on 
tapahtunut selviä muutoksia seurantatutkimuksen 
aikana 1990-luvun alusta vuoteen 2005. Intensii-

visesti viljellyn maatalousmaan pinta-ala oli jon-
kin verran vähentynyt ja metsän määrä kasvanut 
tarkastelujakson aikana koko aineistossa. Voimak-
kaimmin maisemarakenne on muuttunut tällä ta-
voin Itä-Suomessa. Ekstensiivisen maatalousmaan 
määrä oli lisääntynyt 1990-loppupuolelta alkaen 
huomattavasti Pohjanmaata lukuun ottamatta. Täl-
lainen kehitys on havaittu myös muualla Euroo-
passa marginalisoituvilla maatalousalueilla (esim. 
MacDonald ym. 2000; Reger ym. 2006). Asutuksen 
ja muun rakennetun ympäristön pinta-ala oli myös 
keskimäärin kasvanut.

Ekstensiivisen maatalousmaan pinta-alan kasvu 
johtuu lähinnä hylättyjen peltojen ja kesantopel-
tojen määrän lisääntymisestä. Ekstensiivistä maa-
talousmaata oli vuonna 2005 suhteellisesti eniten 
Etelä-Suomessa ja vähiten Pohjanmaalla. Intensii-
visen viljelyn vähentyminen johtaa aluksi luonnon 
kannalta positiivisiin muutoksiin maisemaraken-
teessa, kun erilaisten avointen ei-viljelemättömien 
elinympäristöjen määrä kasvaa. Hylätyt pellot ja 
eri-ikäiset kesannot lisäävät tilapäisesti maata-
lousmaiseman monimuotoisuutta ja niiden on 
havaittu hyödyttävän monia eliöryhmiä (Corbet 
1995; Steffan-Dewenter & Tscharntke 1997). Mar-
ginalisoituvilla maatalousalueilla hylättyjen pelto-
jen pensoittumisen ja metsittämisen seurauksena 
avoin maatalousmaa kuitenkin ajan myötä vähe-
nee, maisemarakenne yksipuolistuu ja sulkeutuu 

Ympäristötuki velvoittaa jättämään purojen ja vesistöjen varsille vähintään kolmen metrin suojakaistat. Tutkimuksen 
perusteella niiden leveydet olivat pääosin riittäviä (vasemmalla), mutta puutteitakin esiintyi (oikealla).

Janne Heliölä
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ja maatalousympäristöjen lajisto lopulta köyhtyy 
(Ihse 1995).

Maatalousmaiseman lajistollisesti arvokkaim-
pien elinympäristöjen, perinteisen karjatalouden 
muovaamien niittyjen ja hakamaiden osuus oli lähes 
poikkeuksetta vähentynyt. Korkean lajirunsauden 
lisäksi niityt ja hakamaat ovat tärkeitä uhanalais-
ten lajien elinympäristöjä. Niittyjä ja hakamaita oli 
selvästi eniten jäljellä Etelä- ja Lounais-Suomessa 
ja niiden väheneminen on ollut suhteellisesti voi-
makkainta Itä-Suomessa. Näiden elinympäristöjen 
katoamisen syynä maatalousmaisemasta on ylei-
sesti laidunnuksen ja niittämisen loppuminen ja 
metsittäminen. Arvokkaat niittyalueet sijaitsevat 
tyypillisesti pientiloilla, ovat ikääntyneiden vilje-
lijöiden omistamia ja monia niistä uhkaa hoidon 
loppuminen lähitulevaisuudessa (Pykälä 2001). 
Jäljellä olevat niittylaikut eristyvät toisistaan, mi-
kä vaikeuttaa lajien liikkumista maisemassa ja 
elinvoimaisten populaatioiden säilymistä (Hanski 
1999). Seurantajakson aikana havaittu pensaikko-
jen lisääntyminen koko aineistossa viestii elinym-
päristöjen umpeenkasvusta ja maisemarakenteen 
sulkeutumisesta. Puu- ja pensasryhmien määrän 
lisääntyminen maisemassa saattaa osittain johtua 
maiseman ja elinympäristöjen monimuotoisuutta 
lisäävistä toimenpiteistä ja osittain yleisestä pen-
soittumista. 

Pientareiden määrä oli keskimäärin vähentynyt 
tarkastelujakson aikana, ja eniten pientareita oli ka-
donnut Lounais-Suomesta. Pientareilla on havaittu 
olevan positiivinen vaikutus useiden eliöryhmi-
en lajirunsauteen maatalousmaisemassa, ja siten 
niiden häviäminen heikentää maatalousluonnon 
monimuotoisuutta. Näiden lineaaristen element-
tien väheneminen voi myös vaikeuttaa lajien levi-

ämistä maatalousmaisemassa (Lagerlöf ym. 1992; 
Marshall & Moonen 2002).

Ladot ympäristöineen vaikuttavat positiivises-
ti maatalousluonnon monimuotoisuuteen muun 
muassa tarjoamalla elinympäristön joukolle maa-
laamattomalla puuaineksella eläviä jäkäliä ja 
hyönteisiä. Ladot olivat vähentyneet koko maassa 
ja suhteellisesti eniten niiden määrä laski Pohjan-
maalla. 

Maisemarakenteen monimuotoisuuden kasva-
minen Shannon-Wienerin diversiteetti-indeksillä 
neljännesneliökilometrin ruututasolla mitattuna 
Etelä-Suomessa ja Lounais-Suomessa on yhteydes-
sä intensiivisen maatalousmaan vähenemiseen ja 
sekä kesantopeltojen, asutuksen ja metsälaikkujen 
lisääntymiseen maatalousmaisemassa. Maisema-
rakenteen monimuotoisuuden väheneminen Poh-
janmaalla ja Itä-Suomessa liittynee ekstensiivisen 
maatalousmaan vähenemiseen ja metsämaan pin-
ta-alan kasvamiseen tutkimusruuduissa. 

Maisemarakenteen ja lajiston suhde

Havaittua metsämaan pinta-alan positiivista ja 
peltomaan negatiivista vaikutusta lajirunsauksiin 
selittää se, että metsälaikut lisäävät maatalous-
maisemien elinympäristöjen monimuotoisuutta 
(Schneider & Fry, 2001; Bergman ym., 2004). Met-
sänreunat esimerkiksi tarjoavat suojaa perhosla-
jeille, jotka välttävät laajoja avoimia alueita (Do-
ver ym. 1997). Metsän määrä ja läheisyys lisäävät 
päiväperhosten ja etenkin muiden suurperhosten 
paikallisia lajimääriä myös siksi, että monet met-
siin sidonnaiset tai lehtipuita toukkana syövät 
lajit puuttuvat laajemmilta niitty- ja peltoalueilta 
(Kuussaari ym. 2007a).

Kuva 7. Peltoon kuuluvan pientareen, siltä 
ojaan viettävän luiskan sekä molempien 
yhteisleveyden vaihtelu avoimilla pellonpien-
tareilla sijainneilla otantalohkoilla (n=606).
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Kuva 6. Maastossa todetut pientareen keskimääräiset leveydet A) 
ympäristötuen suojakaistaa ja B) metrin levyistä valtaojan piennarta 
edellyttäväksi arvioiduissa tilanteissa. Aineisto käsittää perhosten 
lajiotannan tutkimuslohkot, joita oli suojakaistoilla yhteensä 43 ja 
valtaojien varsilla 323.
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Ekstensiivisellä maataloudella oli tärkeä mer-
kitys kasvien ja päiväperhosten lajirunsauksille. 
Ekstensiivisen maatalousmaan sisältämät erilaiset 
ei-viljelemättömät elinympäristöt, kuten kuivat ja 
tuoreet niityt, ovat boreaalisten maatalousmaisemi-
en lajirunsaimpia elinympäristöjä (Söderström ym. 
2001; Cousins & Eriksson 2002). Niityt ovat tärkeitä 
elinympäristöjä monille erikoistuneille lajeille. Tä-
män lisäksi ne voivat toimia lähdepopulaatioina, 
jotka tukevat maatalousmaiseman yleistä moni-
muotoisuutta (Duelli & Obrist 2003). Niittylaikuilla 
voi esimerkiksi olla positiivinen vaikutus muiden 
läheisten avoimien elinympäristöjen, kuten pienta-
reiden lajirunsauteen (Öckinger & Smith 2007).

Ympäröivien elinympäristöjen monimuotoisuu-
della ja metsämaan pinta-alalla oli positiivinen vai-
kutus kasvien lajirunsauteen puskurivyöhykkeessä 
mitatulla maisematasolla. Nämä muuttujat heijas-
tavat yleisesti maatalouden matalaa intensiteettiä. 
Monimuotoisessa maisemassa elinympäristöt ovat 
todennäköisesti paremmin toisiinsa yhdistyneitä 
kuin yksipuolisessa maisemassa, jossa eristyminen 
uhkaa yksittäisiä laikkuja. Laikkujen välisellä yh-
distyneisyydellä on havaittu olevan tärkeä vaiku-
tus kasvipopulaatioiden säilymiseen maisemassa 
(Hanski 1998; Ouborg & Eriksson 2004). 

Laajemmalla maisematason rakenteella ei yl-
lättäen havaittu olevan yhteyttä hyönteisten laji-
runsauteen. Tämä tulos on toisaalta yhdenmukai-
nen joidenkin aikaisempien tutkimusten kanssa 
(mm. Weibull ym. 2000, Krauss ym. 2003), joissa 
maisemarakenteella havaittiin olevan vaikutusta 
perhosten lajirunsauteen vain muutamien satojen 
metrien säteellä. Toisaalta pölyttäjähyönteisten 
liikkumiskyky (Cowley ym. 2001, Gathmann & 
Tscharntke 2002) ja vaatimukset elinympäristön 
suhteen vaihtelevat lajikohtaisesti (Thomas 1984, 
Steffan-Dewenter ym. 2002). Siten yksittäisten la-
jien tarkastelu saattaisi tuoda esiin laajemman mai-
semarakenteen vaikutuksen verrattuna lajirunsauk-
sien tarkasteluihin. Samoin ilmakuvilta digitoitu 
yksityiskohtaisempi aineisto puskurivyöhykkeen 
elinympäristöistä saattaisi tuoda esiin myös laa-
jemman maisemarakenteen vaikutuksen lajirun-
sauksiin. Useissa Euroopan maissa ja erilaisissa 
maisemarakenteissa toteutettu tutkimus osoitti, 
että 4 km2 ruutujen maankäyttö ja maisemarakenne 
oli hyönteisten lajimäärien ja runsauksien kannalta 
merkittävämpi kuin 50 m lähiympäristön rakenne 
(Schweiger ym. 2005). Ruotsissa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan tuotantotavan vaikutus lajirunsauteen 
riippui laajemmasta maisemarakenteesta (Bengts-
son ym. 2005).

Maisemarakenteen lisäksi lämpöoloilla on pal-
jon vaikutusta lajirunsauteen, mikä tuli esiin myös 
tässä tutkimuksessa (Wright 1983, Currie 1991). 

Sora- ja hiekkamaaperän merkitsevä positiivinen 
vaikutus kasvien lajirunsauteen ja moreenin vai-
kutus päiväperhosten lajirunsauteen voi selittyä 
maataloustuotannon matalammalla intensiteetillä 
karkeampien maalajien alueella verrattuna helpos-
ti viljeltäviin hienosedimenttitasankoihin (Luoto 
2000). Runsaslajiset niityt sijaitsevat usein ravin-
neköyhillä paikoilla, mikä voi osaltaan selittää la-
jirunsauden ja maaperätyypin yhteyttä.

Ympäristömuuttujien lisäksi maantieteellisellä 
sijainnilla oli suuri vaikutus lajirunsauksiin. Tätä 
voi selittää esimerkiksi nykyinen ja historiallinen 
leviäminen, leviämisreitit (Hewitt 1999) ja histori-
allinen maankäyttö (Lindborg & Eriksson 2004), 
joiden vaikutukset heijastuvat havaittuihin lajirun-
sauksiin maantieteellisen sijainnin kautta.

Maisemarakenteen ja 
lajistollisen monimuotoisuuden 
muutosten välinen suhde

Ei ole yllättävää, että maisemarakenteen ja laji-
määrien muutosten välillä ei havaittu voimakkai-
ta korrelaatioita, sillä useimmilla tutkimusalueilla 
maisemarakenteessa tapahtui lyhyehkön tarkas-
telujakson aikana vain pieniä muutoksia (kuva 5). 
Huomionarvoista on kuitenkin se, että päiväper-
hosten lajimäärä muuttui odotettuun suuntaan 
suhteessa viljellyn peltoalan ja metsämaan pinta-
alan muutoksiin ja että tämä taipumus oli voimak-
kaampi suhteessa aikaisempaan kuin viimeaikai-
seen maisemamuutokseen. Tämä viittaa siihen, että 
perhoslajien esiintyminen muuttuu viiveellä suh-
teessa maisemassa tapahtuviin muutoksiin, kuten 
aiemmin on havaittu tapahtuvan eri eliöryhmien 
lajeilla (esim. Tilman ym. 1994, Hanski 1999). Myös 
se, että perhosten lajimäärien muutoksessa havait-
tiin heikko korrelaatio maisemamuutoksen kanssa, 
mutta kasveilla ei lainkaan korrelaatiota, vastaa 
odotuksia. Lyhyen sukupolvikiertonsa takia hyön-
teisten voidaan odottaa reagoivan maisemamuu-
tokseen kasveja nopeammin (Lindborg & Eriksson 
2004, Helm ym. 2006).

Odottamaton tulos ekstensiivisen maatalous-
maan vähenemisestä ja päiväperhosten lajimäärän 
samanaikaisesta kasvusta saattoi liittyä siihen, et-
tä ekstensiivisen maatalousmaan pinta-alan lasku 
tapahtui pääasiassa näiden elinympäristöjen met-
sittymisen kautta: aiemmin ekstensiiviseksi maata-
lousmaaksi luokiteltuja viljelystä hylättyjä alueita 
siirrettiin luokkaan ”metsämaa” kasvillisuuden 
sukkession edetessä. Päiväperhosten lajimäärät 
saattavat pysyä melko korkeina metsittymässä 
olevilla aiemmin avoimilla niityillä useita vuosia, 
ennen kuin useimmat päiväperhoslajit häviävät 
metsän sulkeutumisen myötä (Balmer & Erhardt 
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2000). Näin ollen ekstensiivisen maatalousmaan 
väheneminen kyseisillä tutkimusruuduilla saattaa 
näkyä päiväperhosten lajimäärän vähenemisenä 
vasta monien vuosien aikaviiveen jälkeen.

Suojakaistat ja valtaojan pientareet

Tulosten perusteella suojakaistojen ja valtaojan 
piennarten leveydet olivat toteutuneet tutkimus-
alueilla varsin hyvin, mutta paikoin löytyi myös 
selviä puutteita. Varsinaiset pientareet olivat 
keskimäärin kapeampia kuin ojanluiskat, joita 
voidaankin pitää pinta-aloiltaan suurempina ja 
lajistolle arvokkaampina kuin varsinaisia pellon-
pientareita. Luiskien kasvillisuudella on yleensä 
ollut pientareita enemmän aikaa kehittyä sukkes-
sion myötä monipuolisemmaksi. Tämän ansiosta 
ne lienevät esimerkiksi perhosten elinympäristönä 
arvokkaampia kuin tilapäiset, kasvillisuudeltaan 
yleensä heinävaltaiset pientareet (ks. luku 4.2). 
Tämä korostaa avo-ojien säilyttämisen tärkeyttä 
maatalousalueilla.

Johtopäätökset

1. Maisemarakenteen yleisimmät muutostrendit 
1990-luvun alusta vuoteen 2005 olivat intensiivi-
sen maatalousmaan lievä väheneminen ja toisaalta 
metsämaan, ekstensiivisen maatalousmaan, asu-
tuksen ja muun rakennetun alueen lisääntyminen. 
Intensiivinen maatalousmaa on erityisesti vähen-

tynyt ja metsämaan osuus kasvanut Itä-Suomessa. 
Ekstensiivisen maatalousmaan määrä on kasvanut 
suhteellisesti eniten Lounais-Suomessa ja vähen-
tynyt Pohjanmaalla. Asutuksen ja muun rakenne-
tun ympäristön ala on lisääntynyt voimakkaimmin 
Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla.
2. Ekstensiivisen maatalousmaan määrän lisään-
tyminen johtui enimmäkseen hylättyjen peltojen 
ja eri-ikäisten kesantojen pinta-alan kasvusta, jot-
ka osaltaan monipuolistavat maatalousmaiseman 
elinympäristövalikoimaa. Kuitenkin lajistollisesti 
arvokkaimpien elinympäristöjen, perinteisen kar-
jatalouden muovaamien niittyjen ja hakamaiden 
osuus väheni samana ajanjaksona noin 9 %. Vuon-
na 2005 niittyjä ja hakamaita oli jäljellä prosentu-
aalisesti eniten Etelä-Suomessa ja Lounais-Suo-
messa, noin 2 % tutkittujen maatalousmaisemien 
kokonaispinta-alasta. Nämä elinympäristöt olivat 
vähentyneet erityisen voimakkaasti Itä-Suomessa. 
Samoin pientareiden määrä oli vähentynyt koko 
maassa ja erityisen voimakkaasti Lounais-Suomes-
sa.
3. Mallinnustutkimuksen tulokset (Kivinen ym. 
2006) osoittivat, että lajirunsas maatalousmaise-
ma on rakenteeltaan monimuotoinen ja koostuu 
peltojen, avoimen viljelemättömän maatalous-
maan, etenkin erilaisten niittyjen ja hakamaiden, 
sekä metsälaikkujen muodostamasta vaihtelevasta 
mosaiikista. Lajiston ja maisemarakenteen yhteys 
tuli selkeimmin esiin paikallisella 25 hehtaarin tar-
kastelutasolla. Tämän lisäksi havaittiin, että myös 
ympäröivällä maisemarakenteen monimuotoi-

Vanhojen maatalojen pihapiirit ovat usein monimuotoisia elinympäristöjä. Kuvassa mäkitervakon värittämää pihaketoa.
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suudella on potentiaalisesti positiivinen vaikutus 
lajistoon.
4. Maisemaekologisesta näkökulmasta suomalai-
sen maatalousluonnon monimuotoisuuden uhkia 
ovat avointen ei-viljelemättömien elinympäristöjen 
häviäminen ja maisemarakenteen yksinkertaistu-
minen joko intensiivisesti viljellyn pellon hallites-
sa maisemaa tai maisemarakenteen sulkeutuessa 
metsittymisen myötä. Muutostulkinta-analyysissa 
havaittu pensaikkojen lisääntyminen koko maassa 
viestii tärkeiden avointen ei-viljelemättömien elin-
ympäristöjen umpeenkasvusta.
5. Tutkittujen suojakaistojen ja valtaojan piennar-
ten leveydet olivat pääosin ympäristötuen ehtojen 
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Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuu-
den tila on aina seuraillut maatalouden kehitystä 
(Tiainen ym. 2004c). 1900-luvun jälkipuoliskolla 
monimuotoisuus on selvästi vähentynyt, ja köyh-
tymiskehitys oli erityisen voimakasta 1970- ja 
1980-lukujen aikana. Syynä monimuotoisuuden 
vähenemiseen ovat olleet erilaiset maatalouden 
tuotannon ja maankäytön tehostamistoimet, joi-
den seurauksena maatalousekosysteemissä on ta-
pahtunut monia toisiinsa kietoutuvia muutoksia. 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeim-
piin tekijöihin kuuluvat viljelyn tilakohtainen ja 

alueellinen erikoistuminen, nurmi- ja laidunvilje-
lyn laaja-alainen loppuminen, lisääntynyt torjunta-
aineiden käyttö, väkilannoitteiden käytön lisäys ja 
lannan käytön loppuminen, viljelykiertojen yksi-
puolistuminen, salaojitus ja aiemmin viljelemättö-
mien alojen viljelyyn otto sekä lyhyt- ja pitkäkes-
toinen kesannointi. Näiden tekijöiden vaikutus eri 
eliöryhmiin vaihtelee sen mukaan, kuinka laajaa 
aluetta yksilöt tai populaatiot käyttävät, millaisia 
niiden elinympäristövaatimukset ovat ja miten 
muutokset vaikuttavat eri elinympäristöjen mää-
rään ja laatuun. Erityisesti laajalti liikkuvat lajit, 

4.6   Luomuviljelyn vaikutus 
maatalousympäristön luonnon 
monimuotoisuuteen
Juha Tiainen1, Johan Ekroos2, Markus Piha3, Jukka Rintala1, Tuomas Seimola1 ja Ville Vepsäläinen3

1Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
2Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
3Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo

Peltosirkku taantui Suomessa hyvin voimakkaasti 1990-luvulla. Taantuminen liittyy maisemarakenteen pienipiirteisyyden 
vähenemiseen, mutta sen varsinaista populaatioekologista syytä ei tunneta.
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kuten linnut ja monet perhoset sekä kimalaiset ko-
kevat muutokset maisematasolla. Niiden kannalta 
monien ympäristömuutosten yhteisvaikutuksena 
tapahtunut maisemarakenteen pienipiirteisyyden 
ja elinympäristöjen mosaiikkimaisen vaihtelun ja 
vuorottelun väheneminen ovat olleet keskeinen 
muutosvoima.

Luonnonmukaiseen viljelyyn kuuluu piirteitä, 
joiden perusteella sen voi olettaa ylläpitävän suu-
rempaa luonnon monimuotoisuutta kuin tavan-
omaisen viljelyn. Kemiallisten torjunta-aineiden ja 
väkilannoitteiden käyttö on kielletty, joten maan 
ravinnetasosta huolehtimiseen sekä rikkakasvi-
en, tuhoeläinten ja taudinaiheuttajien torjuntaan 
tarvitaan muita keinoja. Näitä ovat muun muassa 
kesannointi viherlannoituskasveja käyttäen, mo-
nipuolinen viljelykasvivalikoima, monipuolinen 
viljelykierto, rikkakasvien torjunta mekaanisin 
keinoin, tuholaisten luontaisten petojen elinolois-
ta huolehtiminen (esim. pientareiden hoito) sekä 
monesti kotieläinten pito ja lannan käyttö lannoi-
tukseen. Nämä ratkaisut vähentävät tuotannon 
tehokkuutta, mutta muilta osin pyrkimykset te-
hokkaaseen tuotantoon ovat yhteneviä tehomaa-
talouden kanssa (Helenius ym. 2004). Eroja ei ole 
esimerkiksi koneiden käytössä, siementen puhdis-
tuksessa, lajikkeiden valinnassa, maanmuokkauk-
sessa, kylvössä tai viljelytöiden ajoituksessa.

Koska luomutuotannossa on luovuttu osasta 
tehomaatalouden luonnon monimuotoisuuden 
kannalta haitallisimmista keinoista, kohdistetaan 
siihen yleisesti luonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämistä ja parantamista koskevia odotuksia. Monet 

tutkimukset ovatkin osoittaneet, että luomutiloilla 
tai -pelloilla luonto on monimuotoisempaa kuin 
tavanomaisilla tiloilla tai pelloilla (katsaus ja yh-
teenveto: Bengtsson ym. 2005, Hole ym. 2005).

Luomutuotannon vaikutuksia on yleensä tut-
kittu vertaamalla pareittain luomualueita tavan-
omaisiin. Maisemarakenteen vaikutukset pyritään 
tällöin hallitsemaan tutkimusalueiden valinnan 
avulla tai tilastollisin keinoin. Vaikka tutkimus-
alueiden valinta tehdään huolella, jää jäljelle te-
kijöitä, joita ei pystytä kontrolloimaan (Bengts-
son ym. 2005, Hole ym. 2005). Tilakoko vaikuttaa 
luonnon monimuotoisuuteen (Belfrage ym. 2005), 
joten samankaltaisia tiloja parittaisiin vertailuihin 
valittaessa jätetään helposti sellaiset tilat (esim. 
suurimmat tai pienimmät) valitsematta, jotka ei-
vät ole tyypillisiä luomun tai tavanomaisen viljelyn 
piirissä. Myös esimerkiksi tilan viljelyhistoria voi 
olla tärkeä: luomuun siirtyvät tilat ovat ehkä jo 
aiemmin hoitaneet luontoaan toisella tavalla kuin 
tavanomaisina pysyttelevät tilat, jolloin havaitta-
vat monimuotoisuuserot eivät olekaan seurausta 
luomusta. Toisaalta osa tiloista saattaa luomuun 
siirryttyään täyttää vain luomun vähimmäisehdot 
ilman ylimääräistä huomiota luonnonhoitoon.

Omassa työssämme tutkimme vuosina 2000–06 
luomun vaikutuksia laajalla itäuusmaalaisella 
maisema-alueella, jolla luomualan osuus maata-
lousmaasta oli noin 10–11 % eli hiukan enemmän 
kuin Suomessa keskimäärin (n. 7 %). Pääosa tiloista 
oli luomusertifi oitu vuosina 1996 ja 1997 (yksi ti-
la 1990, yksi 1992), joten niiden luomuhistoria ei 
ollut pitkä ennen MYTVAS-tutkimuksia. Pääosa 

Tavanomaisen 
ja luonnonmu-
kaisesti viljellyn 
pellon ero on 
joskus kauem-
paakin helppo 
havaita. Oikealla 
luomu-peltoa, 
jolle on kas-
vintorjunnan 
puuttuessa ke-
hittynyt runsas 
rikkakasvillisuus.
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Pukkilan luomutiloista oli viidettä kesää luomulla 
tutkimuksen alussa ja yhdettätoista kesää tutki-
muksen lopussa.

Tarkastelemme tässä raportissa (1) tutkimusalu-
een pesimälinnuston muutosta vuosina 2000–06 
ja vertaamme sitä neljään muuhun uusmaalai-
seen alueeseen, joilla ei ollut luomutiloja, (2) vil-
jelymenetelmän ja maisemarakenteen vaikutusta 
tutkimusalueen linnuston monimuotoisuuteen ja 
runsauteen (Piha ym. 2007), (3) tutkimusalueen 
perhosten ja kimalaisten runsauden muutosta vuo-
sina 2001–05 sekä (4) viljelymenetelmän ja maise-
marakenteen vaikutusta tutkimusalueen perhosten 
ja kimalaisten monimuotoisuuteen ja runsauteen 
(Ekroos ym. 2007).

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusalue sijaitsi Porvoonjoen ja Kanteleen-
järven valuma-alueilla Pukkilassa ja Orimattilassa 
(Tiainen ym. 2004a). Kutsumme tutkimusaluetta 
lyhyesti Pukkilaksi, koska suurin osa alueesta si-
jaitsi Pukkilan puolella. Sen kokonaispinta-ala oli 
suunnilleen 30 km2, mistä peltoa oli noin 2073 ha 
(peltolohkorekisterin mukaiset pellot sekä rekis-
teriin kuulumattomat viljelemättömät pellot; tau-
lukko 1); muu alue koostui avoimista alueista, asu-
tuksen pihapiireistä, maatilojen talouskeskuksista, 
muista rakennuksista lähiympäristöineen, teistä 
ja vesistöistä sekä alueen sisällä sijainneista pie-
nistä metsiköistä, tutkimusalueeseen työntyvistä 
pienistä metsäniemekkeistä sekä kapeista metsän-
reunavyöhykkeistä. Alueella oli 11 lypsykarjatilaa, 
joiden karja kävi ulkolaitumilla.

Linnuston tavanomaisesti viljellyt vertailualueet 
koostuivat neljästä muusta laajasta uusmaalaises-
ta tutkimusalueesta, jotka olivat Ohkola Mäntsä-
lässä, Tikkaro Mäntsälässä ja Pornaisissa, Seutula 
Vantaalla sekä Lepsämä Nurmijärvellä ja Vihdissä. 

Niiden kokonaisala oli noin 2800 ha, josta peltoa 
oli 2150 ha (taulukko 1). Ohkolassa, Tikkarossa ja 
Lepsämässä oli yksi lypsykarjatila, Seutulassa ei 
yhtään. Alueet valittiin MYTVAS-aineistosta (Tiai-
nen ym. 2007a, b) sillä perusteella, että niiden mai-
semarakenne on mahdollisimman samankaltainen 
kuin varsinaisella tutkimusalueella. Pukkilan ydin-
alue on kuitenkin valtavan laaja, aineistossamme 
ainutlaatuinen aukea, jossa pisimmät yhtenäiset 
näkymät ovat 5–7 km (vertailualueilla enimmillään 
4 km). Pukkilaan kuuluu myös erikokoisia isoja 
ja pieniä aukeita, joita vertailualueiden maisema-
rakenteet vastaavat. Pukkilan alueen sisällä sijait-
see Kanteleenjärvi (30 ha); vertailualueilla ei ole 
lainkaan järviä. Tikkaroa lukuun ottamatta kaikilla 
alueilla on jokivarsia.

Lintulaskennat tehtiin vuosina 2000–06. Lasken-
tojen laajuus vaihteli vuodesta toiseen (taulukko 1). 
Laskennat tehtiin kartoittamalla siten, että kahtena 
ensimmäisenä vuotena maastokäyntejä oli kaksi, 
vuodesta 2002 alkaen kolme (ks. Tiainen ym. 2004b, 
2007a, b). Laskennoissa otettiin huomioon varsi-
naiset peltolinnut, reuna- ja pensaikkolajit, pellon 
metsälajit sekä maaseudun pihalajit Tiaisen ym. 
(2004b) mukaan. Maastohavainnot siirrettiin laji-
kartoille, joilta tehtiin reviiritulkinta. Lintureviirit 
tallennettiin paikkatietojärjestelmään. Aineistojen 
käsittely-yksikköinä käytettiin yhden neliökilo-
metrin (kannanmuutosanalyysit) tai 6,25 hehtaarin 
ruutuja (maisemarakenteen vaikutusanalyysi), jot-
ka perustuivat Suomen yhtenäiskoordinaatistoon 
(kkj3). Ruudut leikkaavat tutkimusalueita siten, 
että niistä osa voi olla metsää tai muuten tutki-
musalueen ulkopuolella.

Hyönteislaskennat tehtiin vuosina 2001–05 sa-
moilla periaatteilla kuin MYTVAS-hankkeen sa-
tunnaisruutujen hyönteisseurannoissa (Kuussaari 
& Heliölä 2004). Laskentojen kohteena olivat päi-
väaktiiviset suurperhoset ja kimalaiset (mukaan 
lukien loiskimalaiset). Laskentoja varten valittiin 

Taulukko 1. Pesimälinnuston muutosanalyysissä käytetty aineisto. Pukkilan (–Orimattilan) alueella pelloista 10–11 % oli 
luomua, muilla alueilla kaikkia peltoja viljellään tavanomaisesti. Peltoala (ha) on laskettu summaamalla TIKE:n peltoloh-
korekisterin mukainen peltolohkojen pinta-ala ja viljelemättömien peltojen ala; N = tutkittujen neliökilometriruutujen 
lukumäärä. Laskenta-alueiden kokonaisala oli Pukkilassa suunnilleen viidenneksen ja vertailualueella neljänneksen peltoalaa 
suurempi. Vertailualue käsittää Lepsämän, Ohkolan, Seutulan ja Tikkaron yhdistetyn aineiston.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Yhteensä

Pelto-
ala

N Pelto-
ala

N Pelto-
ala

N Pelto-
ala

N Pelto-
ala

N Pelto-
ala

N Pelto-
ala

N Pelto-
ala

N

Pukkila 1317 20 1836 28 1971 30 893 12 1377 20 1826 27 922 13 2073 32
Vertailualue 1235 19 1435 23 1812 29 2060 36 1852 33 1993 34 1334 25 2150 37
   Lepsämä 383 6 583 10 699 10 919 15 779 14 919 15 532 10 1009 16
   Ohkola 355 6 355 6 355 6 371 7 371 7 371 7 371 7 371 7
   Seutula 404 6 404 6 419 7 431 8 431 8 431 8 431 8 438 8
   Tikkaro 93 1 93 1 339 6 339 6 271 4 271 4 0 0 339 6
Yhteensä 2553 39 3271 51 3783 59 2983 48 3230 53 3819 61 2256 38 4224 69
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tutkimusalueelta kahdeksan neliökilometriruutua, 
joista neljässä oli vain tavanomaisia peltoja ja nel-
jässä oli sekä luomupeltoja että tavanomaisia pel-
toja (Tiaisen ym. (2004a) kuva 1). Osa luomutiloista 
palasi tavanomaiseen viljelyyn tutkimusvuosien 
aikana.

Laskennat tehtiin 50 metrin mittaisilla vakiolin-
joilla, joita perustettiin kymmenen jokaisen ruudun 
runsasmetsäisimmälle ja niukkametsäisimmälle 
neljännekselle. Jokseenkin jokainen linja onnistut-
tiin sijoittamaan eri pientareelle, mutta 20 linjaa 
sijaitsi kapeilla niittyvyöhykkeillä, suojavyöhyk-
keillä tai avoimissa metsänreunoissa. Laskentoja 
tehtiin kahden viikon välein toukokuun lopulta tai 
kesäkuun alusta elokuun puoliväliin, joskin muu-
tama laskenta jouduttiin jättämään tekemättä epä-
edullisten säiden takia (taulukko 6). Heinäkuun 

jälkipuoliskon laskennan yhteydessä määritettiin 
lisäksi kukkivien mesikasvien runsaus asteikolla 0 
= ei kukkivia kasviyksilöitä, 1 = alle 15–20 kukkivaa 
kasvia, 2 = kukkivien kasvien peittävyys vähintään 
5–10 %, 3 = kukkivien kasvien peittävyys vähintään 
25–50 % ja 4 = kukkivien kasvien peittävyys yli 50 
%. Lisäksi määritettiin pientareen tyyppi (kostean, 
tuoreen tai kuivan niityn kaltainen).

Tulokset

Lintujen kannanmuutokset

Pukkilan kokonaisreviirimäärä oli 19 486 ja vertai-
lualueen 23 831 (taulukko 2). Lajeja aineistossa oli 
yhteensä 50. Kaikkien lajien tiheyksissä oli eroja 

Kuva 1. Lintujen kannanmuutosindeksit vuosina 2000–06 Pukkilassa 
ja vertailualueilla (kunkin lajin nimen perässä reviirien kokonaismäärä). 
Indeksit on laskettu log-lineaarisella mallinnuksella (TRIM). Vaakatasoi-
set katkoviivat on piirretty indeksiarvojen 1 (vertailuvuosi 2002) sekä 
0,5 ja 1,5 kohdalle kuvien tarkastelun helpottamiseksi. Laskentamene-
telmää tehostettiin vuonna 2002, minkä vuoksi vuosien 2000 ja 2001 
indeksit eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden vuosien kanssa.
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Pukkilan ja vertailualueiden välillä, kuudella lajilla 
vähintään ja kahdella lajilla lähes kaksinkertaisia. 
Emme kuitenkaan ole tässä yhteydessä niistä kiin-
nostuneita, sillä pääongelmamme oli, synnyttävät-
kö luomupellot sellaisia maatalousekosysteemin 
muutoksia, että ne näkyisivät lintupopulaatioiden 

kehityksessä laajalla maisema-alueella. Toisin sa-
noen tavoitteena oli selvittää, eroaako peltolinnus-
ton kannankehitys osin luomuviljellyn Pukkilan ja 
tavanomaisesti viljeltyjen vertailualueiden välillä. 
Nollahypoteesi oli, että Pukkilan ja vertailualuei-
den kannanmuutokset ovat toistensa kaltaisia.

Taulukko 2. Pukkilassa ja vertailualueella (Lepsämä, Ohkola, Seutula ja Tikkaro) havaittujen reviirien (N) ja lajien (S) 
kokonaismäärät.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Yhteensä

N S N S N S N S N S N S N S N S
Pukkila 2298 39 3192 41 3766 42 1924 43 2769 41 3753 45 1784 41 19486 49
Vertailualue 1804 36 2466 39 3307 42 4713 40 4251 40 4079 42 3211 42 23831 47
   Lepsämä 554 33 1097 36 1146 35 1902 37 1687 37 1734 39 1373 39 9493 43
   Ohkola 460 29 538 30 619 30 896 33 1000 32 836 32 738 33 5087 37
   Seutula 705 32 738 32 1007 38 1235 35 1084 32 1023 38 1100 39 6892 46
   Tikkaro 85 16 93 20 535 28 680 26 480 28 486 26 – – 2359 32
Yhteensä 4102 41 5658 44 7073 46 6637 45 7020 45 7832 46 4995 48 43317 50

Taulukko 3. Log-lineaaristen kannanmuutosmallien (ks. kuva 1) kovariaatin (Pukkila vs. vertailualueet) merkitsevyys. Kun 
Wald-testisuureen p ≤ 0,05, Pukkilan ja vertailualueiden kannanmuutokset olivat merkitsevästi erilaisia (lihavoitu). Mal-
linnus perustuu reviirien lukumäärään. Viimeisiin sarakkeisiin on laskettu vuosien 2000–06 keskimääräiset reviiritiheydet 
peltoneliökilometriä kohden runsauksien vertailua varten.

Kovariaatin
merkitsevyystesti

Reviirien
lukumäärä

Tiheys
reviirejä/km2

Wald-
testisuure

df p Pukkila Vertailu-
alue

Pukkila Vertailu-
alue

Fasaani Phasianus colchicus 9,9 6 0,13 190 349 1,85 3,00
Ruisrääkkä Crex crex 2,0 6 0,92 71 33 0,69 0,28
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 13,8 6 0,03 656 284 6,38 2,44
Isokuovi Numenius arquata 5,7 6 0,46 253 149 2,46 1,28
Uuttukyyhky Columba oenas 12,5 6 0,05 48 125 0,47 1,07
Sepelkyyhky C. palumbus 10,2 6 0,12 502 797 4,88 6,84
Tervapääsky Apus apus 5,2 6 0,52 221 134 2,15 1,15
Kiuru Alauda arvensis 36,1 6 0,00 4057 5592 39,43 48,00
Haarapääsky Hirundo rustica 12,7 6 0,05 585 434 5,69 3,73
Räystäspääsky Delichon urbicum 12,5 6 0,05 133 113 1,29 0,97
Niittykirvinen Anthus pratensis 5,4 6 0,49 867 1490 8,43 12,79
Västäräkki Motacilla alba 7,2 6 0,30 854 938 8,30 8,05
Pensastasku Saxicola rubetra 7,8 6 0,25 666 736 6,47 6,32
Kivitasku Oenanthe oenanthe 3,5 6 0,74 184 110 1,79 0,94
Räkättirastas Turdus pilaris 7,0 6 0,32 1022 1798 9,93 15,43
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 32,4 6 0,00 949 256 9,22 2,20
Luhtakerttunen A. palustris 9,2 5 0,10 25 173 0,24 1,49
Pensaskerttu Sylvia communis 11,2 6 0,08 1382 1908 13,43 16,38
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 6,1 6 0,41 69 101 0,67 0,87
Harakka Pica pica 8,2 6 0,22 353 521 3,43 4,47
Naakka Corvus monedula 4,3 6 0,63 345 404 3,35 3,47
Varis C. corone 15,6 6 0,02 305 424 2,96 3,64
Kottarainen Sturnus vulgaris 9,5 6 0,15 485 417 4,71 3,58
Varpunen Passer domesticus 6,0 6 0,43 638 687 6,20 5,90
Pikkuvarpunen P. montanus 8,9 6 0,18 245 231 2,38 1,98
Viherpeippo Carduelis chloris 0,9 6 0,99 834 1411 8,11 12,11
Hemppo Carduelis cannabina 3,9 6 0,69 199 262 1,93 2,25
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 16,1 6 0,01 167 273 1,62 2,34
Keltasirkku Emberiza citrinella 23,4 6 0,00 1360 2283 13,22 19,60
Peltosirkku E. hortulana 3,3 6 0,77 482 693 4,68 5,95
Pajusirkku E. schoeniclus 15,4 6 0,02 594 232 5,77 1,99
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Pesimälajien kantojen muutoksia analysoitiin 
log-lineaarista mallinnusta käyttäen (Pannekoek 
& van Strien 2003). Alueellisena perusyksikkönä 
käytettiin neliökilometriruutuja, joita oli Pukkilas-
sa yhteensä 32 ja vertailualueilla 37 (taulukko 1). 
Mallinnus tehtiin lajeille, joiden kokonaisparimää-
rä oli vähintään 100 (kuva 1). Näitä oli 32, mutta 
koska keltavästäräkin reviirejä oli vertailualueel-
la vain viisi, ei sen kannanmuutoksia kuitenkaan 
verrattu.

Useimpien lajien kohdalla kannankehitys oli hy-
vin samanlainen niin Pukkilassa kuin muillakin 
alueilla. Merkitseviä eroja havaittiin kymmenellä 
lajilla (taulukko 3), mutta mitään niistä on vaikea 
liittää luomun maisematasoisiin vaikutuksiin. 
Ruokokerttusen ja pajusirkun kannanmuutos- ja 
runsauserot liittyivät todennäköisesti ennemmin 
alueiden välisiin kosteikkojen määrän ja ominai-
suuksien eroihin kuin viljelytapoihin. Muista la-
jeista Pukkilan ja vertailualueiden kannanmuutok-
sen ero johtui töyhtöhyypän kohdalla ensisijaisesti 
viimeisen vuoden hypähdyksestä vertailualueilla 
(kuva 1), joilla lajin tiheys oli selkeästi vähäisempi 
kuin Pukkilassa. Uuttukyyhkyn kanta on pysynyt 
vertailualueilla jokseenkin vakaana, mutta Puk-
kilassa se on vaihdellut suuresti. Syytä on vaikea 
ymmärtää, ellei ole kysymys pesäkolokilpailusta 
naakan kanssa. Naakka on runsastunut Pukkilas-
sa viime vuosina enemmän kuin vertailualueilla 
(kuva 1). Vertailualueilla kiurun kannanvaihtelut 
olivat suurempia kuin Pukkilassa. Haarapääskyn 
kannanvaihtelut olivat hyvin toistensa kaltaisia, 
mutta vertailualueet seurasivat Pukkilaa vuoden 
viiveellä. Räystäspääskyn ero johtui kaksivuotises-
ta kannanhuipusta Pukkilassa. Variksen ja puna-
varpusen ero johtui kannan voimakkaasta heilah-
telusta Pukkilassa. Keltasirkun kannankehityksen 
yleissuuntaukset olivat samantapaisia, mutta vuo-
sittaisten muutosten suunnat ja tasot olivat osittain 
erilaisia.

Linnuston monimuotoisuus ja 
runsaus: luomun merkitys

Luomun ja maisemarakenteen vaikutusta linnus-
toon tutkittiin käyttäen Pukkilan vuosien 2000 ja 
2001 aineistoja (molemmat vuodet analysoitiin 
erikseen). Analyysit rajattiin koskemaan 14 sellais-
ta avoimen peltoympäristön lajia, jotka kaikkein 
selvimmin käyttävät peltoja hyväkseen (taulukko 
4, alaviite). Analyyseistä rajattiin pois sellaiset la-
jit, jotka peltojen lisäksi käyttävät merkittävässä 
määrin muuta osaa maatalousympäristöä. Alueel-
lisena perusyksikkönä käytettiin 250 m x 250 m:n 
ruutuja. Vastemuuttujat ja selittävät muuttujat on 
esitetty taulukossa 5. Koko linnuston lisäksi ana-

lysoitiin viiden runsaan lajin, kiurun, niittykirvi-
sen, pensastaskun, peltosirkun ja töyhtöhyypän 
esiintymistä. Peltojen käyttötiedot saatiin TIKE:n 
peltolohkorekisteristä ja omista laskentojen yhtey-
dessä kirjatuista täydentävistä havainnoista. Koska 
tutkimusruudut rajoittuivat toisiinsa, oli oletetta-
vaa, että selitettävään muuttujaan vaikuttivat pait-
si selittävien muuttujien arvot tutkimusruudussa, 
myös sen ympäristössä. Tämä riippuvuus otettiin 
huomioon autoregressiivisen mallinnuksen avul-
la (yksityiskohdat: Piha ym. 2007). Mallinnuksen 
tulokset on selostettu yksityiskohtaisesti alkupe-
räisartikkelissa, ja esitämme tässä vain yhteenve-
don niistä.

Linnustoerot olivat vähäisiä vuosien 2000 ja 2001 
välillä (taulukko 4). Lajimääräero johtui siitä, että 
kahta harvinaista lajia, peltopyytä ja viiriäistä ei 
havaittu vuonna 2000. Peltojen käyttöerot olivat 

Taulukko 4. Pukkilan tutkimusalueen ja analyysien perusyksik-
könä käytettyjen 250 m x 250 m -ruutujen kuvailu.

2000 2001

Koko tutkimusalue

Kokonaispinta-ala (ha) 2044 2606
250 m x 250 m -ruutujen lukumäärä 327 417
Peltoala (ha) 1682 2111
Luomuala (ha) 195 218
Luomun osuus peltoalasta (%) 11,6 10,3
Ruohomaiden1 osuus peltoalasta (%) 28,4 32,8
Kevätviljojen osuus peltoalasta (%) 66,2 62,3
Syysviljojen osuus peltoalasta (%) 5,4 4,9
Laitumien osuus peltoalasta (%) 2,7 3,9
Lintureviirien lukumäärä2 1120 1387
Reviiritiheys2 (reviirejä/km2) 66,6 65,5
Lajimäärä2 12 14
Kokonaisbiomassa2 (kg) 203,4 228,8
Biomassa2 peltoalaa kohden (g/ha) 120,9 108,4
Ruutukohtaiset keskiarvot

Pelto ala (ha) 5,14 5,06
Luomuala (ha) 0,60 0,52
Pientareen pituus (m) 834,4 827,3
Avoimuus (etäisyys metsän reunaan, m) 263,9 232,4
Latojen lukumäärä 0,41 0,35
Lintureviirien lukumäärä2 3,43 3,33
Lajimäärä2 2,02 2,07
Biomassa2 (g) 621,9 548,6
Biomassa2 peltoalaa kohden (g/ha) 114,7 100,4
Kiurureviirejä/10 ha 3,37 3,09
Niittykirvisreviirejä/10 ha 0,58 0,61
Peltosirkkureviirejä/10 ha 0,38 0,51
Pensastaskureviirejä/10 ha 0,60 0,65
Töyhtöhyyppäreviirejä/10 ha 0,60 0,48

1Sisältää nurmet, heinäpellot, laitumet ja kesannot
2Vain avoimella alueella sekä pesivät että ruokailevat lajit 
(tuulihaukka, peltopyy, viiriäinen, ruisrääkkä, töyhtöhyyppä, 
punajalkaviklo, isokuovi, taivaanvuohi, kiuru, niittykirvinen, 
keltavästäräkki, kivitasku, pensastasku ja peltosirkku).
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vähäisiä ja selittyvät pääasiassa tutkimusalueen 
rajauseroilla.

Maisemarakenne ja maankäyttö selittivät pää-
osan linnuston kokonaistiheyden, lajimäärän, 
diversiteetin tai biomassan vaihtelusta (Piha ym. 
2007). Etäisyyden kasvu vesistöistä vaikutti mo-
lempina vuosina negatiivisesti kaikkiin selitettä-
viin yhteisömuuttujiin paitsi biomassoihin vuon-
na 2000. Avoimuuden lisääntyminen puolestaan 
vaikutti vastemuuttujiin positiivisesti (paitsi di-
versiteettiin vuonna 2000). Ruohomaat vaikutti-
vat positiivisesti kaikkiin yhteisömuuttujiin paitsi 
diversiteettiin vuonna 2001 ja ilman kiurua las-
kettuun biomassaan vuonna 2000. Laidunten (ja 
laiduntavien eläinten) vaikutus oli positiivinen 
kaikkiin yhteisömuuttujiin vuonna 2000, mutta 

ei vuonna 2001. Kevätkylvöiset kasvit vaikuttivat 
positiivisesti biomassaan, mutta syysviljoilla ei ol-
lut merkitsevää yhteyttä selitettäviin muuttujiin. 
Luomun ala ei vaikuttanut tiheyteen, lajimäärään 
eikä diversiteettiin, mutta sen yhteys kokonaisbio-
massaan oli merkitsevä ja positiivinen vuonna 2001 
ja lähes merkitsevä vuonna 2000, mutta yhteyttä ei 
ollut ilman kiurua laskettuun biomassaan. Myös 
asutuksen ja linnuston välillä havaittiin yhteyksiä: 
asutus vaikutti positiivisesti lajimäärään vuonna 
2001 ja negatiivisesti kokonaisbiomassaan vuonna 
2000.

Lajikohtaisissa mallinnuksissa maiseman avoi-
muus, heinämaat ja luomuala vaikuttivat positii-
visesti kiurun tiheyksiin. Myös syysvilja vaikutti 
positiivisesti, mutta ei merkitsevästi. Ruohomaat 

Taulukko 5. Linnuston mallinnuksessa käytettyjen muuttujien määrittely.

Muuttuja Kuvaus Määrittely

Vastemuuttujat (selitettävät muuttujat)

Tiheysa Kokonaistiheys Log(reviirien lukumäärä/peltoala (ha) +1)
Lajimäärä S Lajimäärä Log(S + 1)
H’ Shannon-Wiener diversiteetti-indeksi -∑pilnpi (pi = i:nnen lajin osuus kaikista)
BIOMb Lintuparien kokonaisbiomassa Log(∑biomassa/peltoala (ha) + 1)
BIOMb Biomassa ilman kiurua Log(∑biomassa/peltoala (ha) + 1)
AARV Kiurutiheys Log(reviirien määrä/peltoala (ha) + 1)
APRA Niittykirvistiheys Log(reviirien määrä/peltoala (ha) + 1)
EHOR Peltosirkkutiheys Log(reviirien määrä/peltoala (ha) + 1)
SRUB Pensastaskutiheys Log(reviirien määrä/peltoala (ha) + 1)
VVAN Töyhtöhyyppätiheys Log(reviirien määrä/peltoala (ha) + 1)
Selittävät muuttujat

Maankäyttö
Luomu Luomuala Pinta-ala (ha)
Syysvilja Onko syysviljaa 1, jos ala ruudussa > 0,5 ha, muuten 0
Kevätkylvöiset kasvit Onko kevätkylvöisiä 1, jos ala ruudussa > 0,5 ha, muuten 0
Heinämaa Onko heinämaata 1, jos ala ruudussa > 0,5 ha, muuten 0
Laidun Onko laidunta 1, jos ala ruudussa > 0,5 ha, muuten 0
Maisema
Avoimuus Etäisyys lähimmästä metsänreunasta Etäisyys hehtometreinä
Etäisyys vedestä Etäisyys lähimmästä järvestä tai joesta Etäisyys hehtometreinä
Asutus Onko asutusta 1, jos ala ruudussa > 0,04 ha, muuten 0
Pientareen pituus Pientareiden yhteispituus Pituus hehtometreinä
Latojen lukumäärä Latojen lukumäärä Lukumäärä
Peltoala Peltoala hehtaareina Pinta-ala (ha)

aIlman runsainta lajia kiurua (n. 50 % kaikista reviireistä)
bLaskettu käsikirjoista saatavilla koiraiden ja naaraiden keskipainoilla

Taulukko 6. Pukkilassa vuosina 2001–2005 havaittujen päiväaktiivisten suurperhosten ja kimalaisten yksilö- (N) ja la-
jimäärät (S). Vuosittaisten laskentakertojen lukumäärä suluissa). Laskentalinjoja oli yhteensä 160, joista luomupientareilla 
12, tavanomaisilla pientareilla 124, vuonna 2004 luomusta tavanomaisiksi palautettujen peltojen pientareilla 3 sekä muus-
sa avoympäristössä (sisältää niityt, suojavyöhykkeet ja metsänreunat jotka eivät rajoitu peltoon) 20.

2001 (5) 2002 (4) 2003 (7) 2004 (4) 2005 (7) Yhteensä (27)

N S N S N S N S N S N S

Päiväperhoset 1798 24 1675 24 1445 27 556 17 1337 25 6811 35
Muut perhoset 266 17 266 19 647 40 122 19 269 35 1370 53
Kimalaiset 430 12 514 11 968 12 316 12 209 14 2437 16



135Suomen ympäristö 4 | 2008

Liitumittari, tesmaperhonen, piirtoyökkönen ja mantukimalainen ovat tyypillisiä pientareiden ja niittyjen hyönteislasken-
noissa tavattavia lajeja.

vaikuttivat niittykirviseen positiivisesti, samoin 
avoimuus vuonna 2001. Syysvilja (merkitsevästi 
2001, lähes merkitsevästi 2000), piennarten pituus 
(vain 2000) ja asutus vaikuttivat positiivisesti pel-
tosirkkuun. Laitumet ja ruohomaat (vain 2000) vai-
kuttivat positiivisesti pensastaskuun. Maiseman 
avoimuus ja luomuala vaikuttivat positiivisesti 
ja asutus ja ladot negatiivisesti töyhtöhyyppään. 
Lisäksi kasvava etäisyys vesistöistä vaikutti nega-
tiivisesti peltosirkkuun (vain 2001), pensastaskuun 
ja töyhtöhyyppään (vain 2000).

Perhosten ja kimalaisten 
kannanmuutokset Pukkilassa

Vuosien 2001–05 linjalaskennoissa havaittiin yh-
teensä 6811 päiväperhosta, 1370 muuta päiväak-
tiivista suurperhosta sekä 2437 kimalaista ja lois-
kimalaista (taulukko 6). Vuosittaisten laskentojen 
määrät vaihtelivat neljästä seitsemään, koska säät 
eivät sallineet kaikkien suunniteltujen laskenta-
käyntien tekemistä.

Kaikkien tutkittujen hyönteisryhmien osalta sekä 
vuosien että laskentalinjojen välinen yksilömäärien 
vaihtelu oli huomattavaa, mikä näkyy keskihajon-
tojen suuruudesta kuvassa 2. Tämän vuoksi viiden 
vuoden aineiston perusteella muutosanalyysiin ei 
ollut syytä ryhtyä. Taulukossa 6 on esitetty ryhmä-
kohtaiset kokonaisyksilö- ja lajimäärät. 

Kuvan 2 laskentatuloksista voidaan havaita, 
että
(1) Lukuun ottamatta kimalaisten runsauksia 

vuosina 2003 ja 2004 luomun ja tavanomai-
sen väliset erot olivat aina hyvin pieniä, 
mutta yhtä poikkeusta (muut perhoset 2005) 
lukuun ottamatta samansuuntaisia (luomun 
hyväksi).

(2) Laskentalinjoilla, jotka sijaitsivat luomusta 
luopuneilla tiloilla, oli vuosina 2004 ja 2005 
aiempaa vähemmän päiväperhosia. Linjoja 
oli kuitenkin vain kolme, joten tulos voi joh-
tua sattumasta; kaikki kolme sijaitsivat hyvin 
avoimessa ja tuulisessa maastossa.

(3) Muussa avoympäristössä kuin pientareella 
sijainneet linjat eivät erottautuneet piennar-
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ympäristöjen linjoista, joskin joinain vuosina 
niillä oli yhtä runsaasti muita perhosia kuin 
päiväperhosia.

(4) Kesä 2003 oli hyvä vuosi muille perhosille ja 
kimalaisille. Kesäkuun lopussa oli liikkeellä 
erityisen paljon mittareita.

(5) Vuosi 2004 oli huono vuosi, ja ehkä sen 
seurauksena myös vuosi 2005 ainakin 
kimalaisille. Vuoden 2004 kesä oli erittäin 
sateinen, ja Pukkilan pelloille nousi laajoja 
tulvia, joiden alle suuri osa laskentalinjoista 
jäi. Tulva-alueiden kasvillisuus ojanvarsien 
pajukkoja lukuun ottamatta kuoli.

(6) Luomun ja muiden ympäristöjen välillä ei 
ole havaittavissa kokonaisyksilömäärien 
toisistaan poikkeavia suuntauksia.

Hyönteisten monimuotoisuus ja 
runsaus: luomun merkitys pientareiden 
perhosille ja kimalaisille

Luomun merkitystä hyönteisille tutkittiin käyttäen 
vain niiden kolmen neliökilometriruudun aineisto-
ja, joilla oli luomutiloja kaikkina tutkimusvuosina 
(kuva 3). Näillä ruuduilla oli yhteensä 60 lasken-
talinjaa, mutta viisi kostean pientareen linjaa jä-
tettiin pois analyysistä, koska kosteita pientareita 
oli vain tavanomaisilla pelloilla, mutta ei yhtään 
luomupelloilla.

Päiväperhosten ja kimalaisten lajimäärät olivat 
jokseenkin vakaat vuodesta toiseen, mutta muiden 
suurperhosten lajimäärä oli vuonna 2003 yli kak-
sinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna (tauluk-
ko 7). Päiväperhosten runsaus vaihteli vähemmän 
kuin muiden perhosten ja kimalaisten, joiden run-
saus oli 2–3-kertainen vuonna 2003 vuosiin 2001 ja 
2002 verrattuna (taulukko 7).

Lajimäärää ja runsautta selittävien tekijöiden 
merkitystä tutkittiin käyttäen yleisiä lineaarisia 
sekamalleja (GLIM; Ekroos ym. 2008). Selittävi-
nä tekijöinä käytettiin tuotantotapaa (luomu ja 
tavanomainen), pientareen pinta-alaa (logaritmi-
muunnos; ei leveyttä, koska siinä ei ollut juurikaan 
vaihtelua), etäisyyttä lähimmästä metsän reunas-
ta, mesikasvien runsautta ja pientareen tyyppiä. 
Muuttujat eivät korreloineet keskenään. Mallinnus 
tehtiin erikseen kaikkien perhosten, päiväperhos-
ten ja niiden ekologisten ryhmien (Kuussaari ym. 
2007), muiden suurperhosten sekä kimalaisten 
runsaudelle ja lajimäärälle.

Mallinnuksen tulokset on selostettu yksityiskoh-
taisesti alkuperäisartikkelissa (Ekroos ym. 2008), ja 
esitämme tässä vain yhteenvedon niistä siltä osin, 
kuin ne olivat tilastollisesti merkitseviä.. Tilastol-
lisesti merkitseviä malleja syntyi kaikkien perhos-
ten, päiväperhosten, pääosin niityillä esiintyvien 
päiväperhosten (”niittyperhosten”) ja kimalaisten 
runsaudelle sekä päiväperhosten ja kimalaisten 
lajimäärälle (taulukko 8). Viljelytavan vaikutus 

Kuva 2. Pukkilan hyönteislaskennoissa vuosina 
2001–05 havaittujen päiväperhosten, muiden 
päiväaktiivisten suurperhosten sekä kimalaisten 
(mukaan lukien loiskimalaiset) keskimääräiset 
yksilömäärät. Laskentakertojen määrissä oli jonkin 
verran vaihtelua vuosien välillä. Myös yksittäisten 
laskentakertojen välillä oli havaintomäärissä suuria 
eroja, ja vuoden 2003 muiden päiväaktiivisten per-
hosten suuret määrät johtuvat kesäkuun jälkipuolen 
runsaista yksilömääristä.
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kimalaisten lajimäärään oli lähestulkoon tilastolli-
sesti merkitsevä (p = 0,052), ja sillä oli lisäksi mah-
dollisesti merkitystä kimalaisten runsaudelle (p = 
0,085); sekä runsaus että lajimäärä olivat suurempia 
luomupientareilla kuin tavanomaisilla pientareilla. 
Elinympäristön laatutekijät selittivät pääosan ha-
vaitusta vaihtelusta (vähintään p < 0,02). Pienta-
reen ala vaikutti merkitsevästi kaikkien perhosten, 
päiväperhosten ja pääosin niittyperhosten runsau-
teen sekä päiväperhosten lajimäärään. Kukkivien 
mesikasvien runsaus vaikutti merkitsevästi kaik-
kien perhosten, päiväperhosten, niittyperhosten 
ja kimalaisten runsauteen. Piennartyyppi vaikutti 
merkitsevästi niittyperhosten runsauteen (p = 0,01) 
ja kaikkien perhosten runsauteen suuntaa-antavas-
ti (p = 0,07). Etäisyydellä metsän reunasta oli suun-
taa-antavasti merkitystä kimalaisten runsaudelle 
(p = 0,09).

Tarkastelu

Luomun biodiversiteettivaikutusten havaitsemi-
nen ei ole ongelmatonta, koska monimuotoisuu-
teen vaikuttavat hyvin monet maisemarakentee-
seen, maankäyttöön ja maatalouden käytäntöihin 
liittyvät tekijät ja lisäksi niiden yhteisvaikutukset. 
Luomun vaikuttavuutta arvioivia tutkimuksia on 
tehty muissa maissa hyvin paljon, yleensä vertai-
lemalla luomualoja tavanomaisesti viljeltyihin. 
Tutkimusasetelmat ovat yleensä parittaisia: ver-
tailtavat alueet on pyritty valitsemaan siten, että 
viljelytapaa lukuun ottamatta kaikki muu olisi 
mahdollisimman samanlaista.

Useimmiten monimuotoisuusvaikutukset ovat 
olleet luomun hyväksi, mutta eivät aina (Hole 
ym. 2005, Bengtsson ym. 2005, Rundlöf & Smith 
2006). Vertailut ovat ongelmallisia, koska niissä on 
kuitenkin vaikea kontrolloida kaikkia monimuo-
toisuuteen vaikuttavia tekijöitä (Hole ym. 2005, 
Bengtsson ym. 2005). Erityisesti mittakaavaon-
gelmia on vaikea hallita. Pienikokoisten eliöiden 
(kasvit, selkärangattomat eläimet, hajottajat) diver-
siteetin vertailut on tehty yleensä peltolohkotasol-

la, joten ne eivät välttämättä kerro vaikutuksista 
laajemmalla alueella. Selkärankaisten eläinten ja 
laajalti liikkuvien hyönteisten kannalta tarkastelut 
on mielekästä tehdä useita lohkoja ja muita elinym-
päristölaikkuja sisältävällä tasolla, mahdollisesti 
jopa jokseenkin keskimääräistä tilakokoa vastaa-
valla mittakaavatasolla. Joissakin tutkimuksissa 
ongelmat on pyritty hallitsemaan monitahoisella 
tilastollisella analyysilla.

Omassa tutkimuksessamme lähestymistapana 
oli tutkia luomun vaikutuksia laajalla maisema-
alueella, jonka tiloista osa oli luomusertifi oituja. 
Menetelmänä oli vertailla kannanmuutoksia alu-
eilla, joilla oli tai ei ollut luomua, sekä monimuo-
toisuuteen sekä lajien esiintymiseen ja runsauteen 
vaikuttavien tekijöiden mallintaminen, viljelyme-
netelmä niistä yhtenä.

Luomun havaitut vaikutukset olivat vähäisiä. 
Lintujen kannanmuutosindekseissä havaittiin 
eroja muutamien lajien kohdalla, mutta mikään 
niistä ei näyttänyt liittyvän selvästi luomuun. Yk-
sittäisistä aidoista peltolintulajeista vain kiuru ja 
töyhtöhyyppä hyötyivät luomusta. Niistä kiurun 
tiheys oli kuitenkin suurempi vertailualueilla ja 
vain töyhtöhyypän Pukkilassa, joten luomusta 
koituva hyöty ei heijastune laajemmalle maisema-
alueelle. Koko aitojen peltolintujen yhteisöä koske-
vassa analyysissä luomulla oli merkitsevä vaikutus 
ainoastaan kokonaisbiomassaan toisena vuonna. 
Maisemarakenne- ja maankäyttötekijät selittivät 
lähes kaikkia linnustomuuttujia merkitsevämmin 
kuin tuotantotapa. Hyönteisten runsaudet eivät 
eronneet merkitsevästi luomupientareiden ja ta-
vanomaisten välillä, mutta olivat lähes aina suu-
rempia luomulla; luonnonmukaisen viljelytavan 
vaikutus kimalaisten runsauteen oli lähestulkoon 
merkitsevä.

Miksi tuotantotapojen väliset erot olivat vähäi-
siä? Koska yleensä on havaittu ero luomun hyväksi 
(esim. Bengtsson ym. 2005, Hole ym. 2005), kysy-
mys voidaan esittää myös muodossa, miksi tässä 
tutkimuksessa ei havaittu enemmän tai suurem-

Taulukko 7. Luomun ja elinympäristön rakenteen vaiku-
tuksen mallinnuksessa käytetyn hyönteisaineiston suu-
ruus. Aineisto on kolmelta neliökilometriruudulta, joilla 
osa tiloista harjoitti luomuviljelyä kaikkina tutkimusvuo-
sina. N = yksilö- ja S = lajimäärä.

2001 2002 2003

N S N S N S

Päiväperhoset 685 20 601 19 507 22
Muut perhoset 130 14 116 13 295 32
Kimalaiset 175 12 179 14 374 14

Taulukko 8. Luomun ja elinympäristön rakenteen vaikutuksen 
mallinnuksessa käytettyjen 50 metrin laskentalinjojen (lukumäärä 
suluissa) hyönteisten keskirunsaus ( x ) ja -hajonta (SD). Luomun 
ja tavanomaisen väliset erot eivät ole merkitseviä.

Tavanomainen (40) Luomu (15)

x SD x SD

Kaikki perhoset, runsaus 12,8 6,7 11,6 4,5
Päiväperhoset, runsaus 9,4 4,4 9,0 3,5
Päiväperhoset, lajimäärä 0,99 0,26 0,98 0,2
Niittyperhoset, runsaus 5,23 2,5 4,6 1,8
Kimalaiset, runsaus 3,0 2,5 3,8 1,7
Kimalaiset, lajimäärä 1,14 0,5 1,4 0,4
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pia eroja luomun hyväksi? Mahdollisia vastauksia 
ovat seuraavat:

• Luomulla ei ole monimuotoisuusvaikutuk-
sia. Hylkäämme kuitenkin tämän vaihtoeh-
don, koska on vaikea uskoa, että suomalai-
set olosuhteet olisivat kovin erilaisia verrat-
tuna niihin, joissa luomun vaikuttavuutta 
on tutkittu muualla.

• On myös epäuskottavaa, että kun teho-
maatalous on johtanut monimuotoisuuden 
vähentymiseen, tehokeinoista luopuminen 
ei saisi aikaan päinvastaisia vaikutuksia. 
Maatalouden tehostaminen on kuitenkin 
vaikuttanut moniin tuotannon ja maan-
käytön piirteisiin, joista vain osan suhteen 
luomuviljely poikkeaa tavanomaisesta. 
Tämän vuoksi yksinomaan tuotantotavasta 
seuraavat luomun vaikutukset voivat jäädä 
pieniksi.

Edellisen perusteella luomun vaikutukset voivat 
olla niin vähäisiä, että muut tekijät, ensisijaisesti 
erilaiset maiseman rakenteeseen liittyvät peittä-
vät ne. Maisemarakenne ja elinympäristön laatu 
olivat tuotantotapaa merkittävämpiä niin lintu-
jen kuin hyönteistenkin runsauteen ja lajimääriin 
vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusalueen maisemara-

kenteen vaihtelevuus on saattanut vaikuttaa tutki-
muksissa havaittuihin (Ekroos ym. 2007, Piha ym. 
2007) vähäisiin eroihin luomu- ja tavanomaisten 
tilojen välillä. Luonnonmukaisen viljelyn biodi-
versiteettivaikutukset tulevat selkeämmin esille 
maisemarakenteeltaan avoimissa ja homogeeni-
sissa ympäristöissä, eli laaja-alaisilla peltoaukeil-
la. Maisemarakenteeltaan vaihtelevilla alueilla 
luonnonmukaisen viljelyn havaittavat vaikutukset 
voivatkin jäädä vähäisiksi (Weibull ym. 2000, 2003, 
Bengtsson ym. 2005, Rundlöf & Smith 2006). Ruot-
sissa luomutilat sijaitsevat keskimäärin heterogee-
nisemmissa maisemissa verrattuna tavanomaisiin 
tiloihin (Rundlöf & Smith 2006), mikä maatalouden 
luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta on 
ongelmallista. Luomuviljelystä saatava hyöty olisi 
luultavasti suhteellisesti ottaen suurempi laajoilla 
peltolakeuksilla (Bengtsson ym. 2005).

Myös historia voi selittää melkoisen osan luo-
mun odotettua vähäisemmästä vaikutuksesta. 
Useimmat tutkimusalueen luomutilat oli luo-
musertifi oitu vuosina 1995 ja 1996, vain muuta-
maa vuotta ennen tutkimuksiamme. Niillä on jo 
useiden vuosikymmenien ajan käytetty kemialli-
sia torjunta-aineita ja väkilannoitteita, ja yleensä 
myös pientareet on käsitelty. Tämän vuoksi aiem-

Kuva 3. Luomun 
ja maisemaraken-
teen vaikutusten 
mallinnuksessa 
käytettyjen hyön-
teistutkimusruu-
tujen sijainnit ja 
maankäyttö. 

Asutus

Luomupelto
Metsä
Tavanomainen pelto
Järvi tai lampi
Joki
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mat ekosysteemimuutokset ovat olleet luultavasti 
suuria. Pientareiden kasvillisuus on muuttunut 
heinävaltaiseksi ja myös ympäristötuen johdosta 
perustetut piennarten levennykset ovat heinäval-
taisia, joten niiden palautuminen tai muuttumi-
nen kaksisirkkaisvaltaiseksi kestää kauan (Tarmi 
& Helenius 2002). Kevätviljapeltojen rikkakasvien 
laji- ja yksilötiheys ovat suurempia luomupelloilla 
kuin tavanomaisilla pelloilla (Hyvönen ym. 2003), 
mutta lajiston monimuotoisuutta luomuviljely ei 
ainakaan lyhytkestoisen luomuviljelyn jälkeen 
pysty palauttamaan torjunta-aineiden käyttöai-
kakautta edeltävän 1960-luvun alkupuolen tasolle 
(Hyvönen 2007).

Tutkimme luomun osuutta lintu- ja hyönteis-
yhteisöjen monimuotoisuudessa tai lajien runsau-
dessa havaittavan vaihtelun selittämiseksi vuosi-
en 2001–03 aineistoilla, jolloin sertifi oinnista oli 
yleensä kulunut viitisen vuotta. On mahdollista, 
että lajistoon vaikuttavaa muutosta ei ekosystee-
missä tässä ajassa ole ehtinyt tapahtua. Toisaalta 
aluetasolla vuoteen 2006 ulottuvassa lintupopu-
laatioiden aineistossa tai piennartasolla vuoteen 
2005 ulottuvassa perhos- ja kimalaisaineistossa ei 
liioin ollut havaittavissa viitteitä luomun vaikutta-
vuuden lisääntymisestä. Saattaa olla, että luomun 
vaikutus ei ulotukaan luomutiloilta ympäristöön 
lähialueiden pelloille. 
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