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Metson elinympäristöt talousmetsissä
Janne Miettinen

lisäksi metso toimii myös sateenvarjolajina. Tämä 
ominaisuus tulee esiin vaikkapa pyyn Bonasa 
bonasia ja teeren Tetrao tetrix kautta. Kaikkien 
kolmen lajin elintavat ovat hyvin samankaltaiset; 
niiden poikuevaihe on hyvin samantyyppinen, ja 
ne viettävät lumettomaan aikaan pääosan ajastaan 
maassa. Pyyn elinpiiri on kuitenkin pienempi kuin 
metsolla, ja teeri on metsoa vähemmän vaatelias 
elinympäristöjensä suhteen. Sateenvarjolajin, täs-
sä tapauksessa metson, elinympäristövaatimusten 
toteutuessa monien muidenkin metsälajien tarpeet 
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Metsolle keskeisten metsän rakennepiirteiden tunnistaminen ja 
säilyttäminen talousmetsissä ovat tärkeitä kannanhoidon edellytyksiä. 
Suomalaiset talousmetsät saavuttavat metsolle soveliaan rakenteen jo 30–40 
vuodessa, mutta niiden käyttökelpoisuus metsoympäristönä voi taantua 
pahoin harvennusten myötä. Ainakin maiseman metsäpeitteisyys, mustikan 
ja männyn tarjollaolo, latvuspeitto ja suoja maanpinnan läheisyydessä 
ovat metsolle tärkeitä metsän rakennepiirteitä. Erityisesti alikasvoksen 
säästäminen, esimerkiksi pienialaisina riistatiheikköinä, luo turvapaikkoja 
petoja vastaan.

Metsäkanalinnut ovat olleet pitkään merkittäviä 
ravinnon lähteitä ja toimeentulon parantajia suo-
malaisille. Edelleenkin ne ovat metsästäjien kes-
kuudessa arvostetuinta riistaa (Leinonen & Ermala 
1995) ja niiden metsästys suurinta kiinnostusta he-
rättävä metsästysmuoto (Toivonen 2009). Riistata-
loudellisen merkityksen lisäksi metso Tetrao uro-
gallus on myös ekologinen indikaattorilaji, koska 
muiden metsälajien on havaittu olevan runsaita 
siellä, missä on elinvoimaiset metsokannat (Storch 
2000, Suter ym. 2002, Pakkala ym. 2003). Tämän 
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täyttyvät. Siten metson eteen tehty työ voi olla hy-
vin palkitsevaa, sillä se edistää muiden lajien kaut-
ta myös koko metsäluonnon monimuotoisuutta.

Metsokannat ovat taantuneet pahoin koko sen 
levinneisyysalueella. Suomessa kanta pieneni 
1960-luvun ja 1980-luvun lopun välillä noin puo-
leen, mutta 1990-luvun alun jälkeen kanta on ollut 
suhteellisen vakaa (Helle ym. 2003). Merkittävim-
pinä kehityksen taustatekijöinä pidetään metsä-
talouden aiheuttamia elinympäristömuutoksia, 
joihin kuuluvat muun muassa elinympäristöjen 
määrän väheneminen, laadullinen taantuminen ja 
pirstoutuminen (esim. Helle & Helle 1991, Kurki 
ym. 2000, Storch 2000). Myös vahvistuneita pien-
petokantoja, liiallista metsästystä ja epäedullisia 
muutoksia ilmastossa on esitetty mahdollisiksi 
syiksi (esim. Helle & Helle 1991, Storaas ym. 1999, 
Moss ym. 2001). Vahvistuneet pienpetokannat ja 
liiallinen metsästys ovat myös vahvasti yhteydessä 
metsätalouteen. Henttosen (1989) vaihtoehtois-
saalishypoteesin mukaan heinittyneet uudistusalat 
ylläpitävät suuria myyräkantoja, joita saalistavat 
pienpedot runsastuvat ja kohdistavat saalistustaan 
myös metsäkanalintuihin. Näin tapahtuu etenkin 
runsaasti vaihtelevien myyräkantojen ollessa al-
haiset. Tihentyvän metsäautotieverkoston myötä 
myös metsästys on helpottunut (Lindén 1991).

Metsäkanalintuihin kohdistuvan metsästyspai-
neen rajoittamisella on vaikutusta lintukantoihin 
(Lindén & Sorvoja 1992). Pienpetojen metsästyk-
sellä voidaan parantaa metsäkanalintujen selviyty-
mistä petojen saalistukselta, mutta yleensä peto-
poistojen tulokset ovat lyhytaikaisia (Marcström 
ym. 1988). Metsästyksen sääntelyn ohella metso-
kannan hoidossa tärkeimpänä menetelmänä voi-
daan pitää elinympäristöjen hoitoa. Sen vaikutuk-
set metsokantaan ovat pitkävaikutteisia – vaikut-
tavathan elinympäristöjen määrän kasvu ja laadun 
paraneminen pitkäaikaisesti metsojen selviytymi-
seen esimerkiksi petojen saalistukselta. Suomen 
metsämaan kokonaisalasta vain 3.2 % on tiukan, 
kaikki metsän käsittelyt estävän suojelun piirissä 
(Anon. 2005) ja suurin osa metsistä on tavallisia 
talousmetsiä. Erilaisilla suojeluohjelmilla voidaan 
elinympäristöjä säilyttää vain pienellä osalla Suo-
men kokonaisalasta. Siten metson sekä monien 
muiden metsälajien elinympäristöjen hoidon on 
tarpeen olla osa talousmetsien luonnonhoitoa. 
Tällöin hoitotoimia on mahdollista toteuttaa riittä-
vän laaja-alaisina ja niillä voidaan vaikuttaa mer-
kittävästi lajien kantoihin alueellisella tai valtakun-
nallisella tasolla.

Metson elinympäristötarpeet ovat monimuo-
toiset. Yhden yksilön elinpiiri on yhtenä vuoden-
aikana tyypillisesti useita satoja hehtaareja (mm. 
Rolstad & Wegge 1989a, Storch 1993), ja yksilön 
vuoden mittaan käyttämän alueen koko voi olla 

jopa 30–80 km2 (Wegge & Rolstad 2002, Sirkiän 
(2010) mukaan). Myös sukupuolten elinympä-
ristövalinnoissa on eroja, ja koppeloiden on ha-
vaittu suosivan nuorempia metsiä kuin kukkojen 
(Rolstad 1989a). Lisäksi selviytymisen kannalta 
kriittisessä poikasvaiheessa on omat erityistar-
peensa, sillä poikaset ovat aluksi lentokyvyttömiä 
ja ensimmäisinä elinviikkoinaan hyönteisravinnon 
varassa (Lindén 1981, 2002). Aikuisten lintujen 
hengissä säilymisen on viime vuosikymmeni-
nä havaittu jopa parantuneen, mutta poikasten 
kuolleisuus on noussut (Ludwig 2007). Sopivien 
poikueympäristöjen pieni määrä lienee yksi met-
sokantaa rajoittavista tekijöistä, mutta elinympäris-
töjen hoidon olisi tarpeen kattaa metson molem-
mat sukupuolet, eri ikävaiheet, paikallispopulaa-
tion tarpeet sekä populaatioiden väliset yhteydet 
(esim. Lindén ym. 2000). Elinympäristöjen hoidon 
mittakaavat ulottuvat siten metsikkötasolta laajalle 
maisematasolle. Metson elinympäristöjen hoito ta-
lousmetsissä on aiemmin kohdistunut pääasiassa 
metson soitimien hoitoon (Valkeajärvi & Ijäs 1987, 
Helle ym. 1999). Siinä keskeisin tavoite on ollut 
maisematason metsäpeitteisyyden säilyttäminen 
ja yleisin menetelmä kiertoajan jatkaminen. Met-
sikkötason elinympäristön hoidossa menetelmänä 
on suositeltu metson hakomapuiden säästämistä 
(Valkeajärvi & Ijäs 1987).

Metson elinympäristöön vaikutuksensa on 
myös metsänomistajien valinnoilla. Metsänomis-
tajien tavoitteet moninaistuvat, ja puuntuotannon 
sekä taloudellisen tuoton lisäksi monet metsän-
omistajat asettavat metsilleen myös monia muita 
tavoitteita. Valtaosa (69 %) metsänomistajista voi-
daan luokitella joko monitavoitteiseksi tai virkis-
tyskäyttöä painottavaksi (Karppinen ym. 2002) 
eli monet haluaisivat ottaa huomioon erilaisia 
virkistys- ja luontoarvoja, kuten riistalajien run-
sauden ja lajiston monimuotoisuuden. Metsän eri 
käyttömuotoja yhteensovittavan monitavoitteisen 
metsätalouden (esim. Kangas & Kokko 2001) edis-
tämiselle on siten metsänomistajakunnassa selvä 
tilaus. Sillä voidaan edistää myös metsätalouden 
toiminnan ja yleistä hyväksyttävyyttä kansalaisten 
keskuudessa, ja siten parantaa koko metsäsekto-
rin tulevaisuuden toimintaedellytysten säilymistä.

Tämä kirjoitus perustuu väitöskirjatyöhöni 
(Miettinen 2009), jossa tarkastelin metson elinym-
päristöjä suomalaisissa talousmetsissä 1990-luvulla 
ja 2000-luvun alussa. Tässä artikkelissa esittelen 
metsolle tärkeitä metsän rakennepiirteitä ja me-
netelmiä, joilla metson elinympäristöjen hoito 
voidaan yhteensovittaa talousmetsien hoitoon. 
Uudet menetelmät voivat olla sovellettavuudel-
taan helppoja ja kustannusvaikutuksiltaan pieniä. 
Siksi ne voisivat tarjota metsänomistajille aiempaa 
paremmat edellytykset monitavoitteisen sekä eko-
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logisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväm-
män metsätalouden toteuttamiselle. Tämä johtaisi 
suurempaan metsien tuottamaan kokonaishyvin-
vointiin.

Aineisto ja menetelmät

Neljästä osatyöstä koostuvassa väitöskirjatyössä 
tutkittiin erilaisia metson elinympäristöjä Suomessa 
1990-luvulla ja 2000-luvun alussa useilla eri alueil-
la ja mittakaavatasoilla (kuva 1). Ensimmäisessä 
osatyössä tutkimme metson soidinpaikkojen ym-
päristöjä satelliittikuva-aineiston avulla Kainuussa 
(Miettinen ym. 2005). Aineisto koostui 42 paikallis-
ten metsästäjien ja Metsähallituksen vuonna 2000 
kartoittamasta soitimesta sekä 50 tutkimusalueelta 
arvotusta satunnaispisteestä. Satelliittikuva-aineis-
tona käytettiin valtakunnan metsieninventoinnin 
(VMI 8) Landsat TM 5 -aineistoa vuodelta 1992 
(mm. Tomppo 1991, 1996, Tomppo ym. 1998). 
Metsäaineisto muutettiin vastaamaan vuoden 2000 

tilannetta päivittämällä aineistoon 1990-luvulla 
tehdyt uudistushakuut. Aineistossa pikselin koko 
oli 25 m x 25 m, ja ruudut jaettiin kahdeksaan 
maisemaluokkaan: vesi, ihmistoiminta (turvesuo, 
tie, rakennettu alue tms.), avosuo, metsäinen tur-
vemaa (puusto 5–100 m3/ha),  aukea uudistusala 
tai nuori taimikko (puusto 0–4 m3/ha), varttunut 
taimikko (puusto 5–35 m3/ha), kasvatusmetsä 
(puusto 36–100 m3/ha) ja uudistuskypsä metsä 
(puusto > 100 m3/ha). Jokaiselle maisemaluokal-
le laskettiin viisi maiseman rakennetta kuvaavaa 
tunnusta, joita olivat luokan % -osuus, keskikuvio-
koko, laikkutiheys, reunan määrä ja lähimmän sa-
manlaisen naapurilaikun etäisyys. Tutkimuksessa 
tarkasteltiin yhtätoista säteeltään 250–4 000 metrin 
kokoista maisemaa soidinkeskuksien ja satunnais-
pisteiden ympärillä.

Toisessa osatyössä tarkastelun kohteena oli-
vat metsotiheyden ja erilaisten maisemaluokkien 
osuuksien väliset suhteet koko Suomessa (Mietti-
nen ym. 2008), ja tutkimusyksikköinä olivat 50 km 

Kuva 1. Tutkimusalueet ja tarkastellut metso-
ympäristöt. Metson soitimia tutkittiin satelliit-
tikuva-aineiston avulla Kainuussa (A). Riista-
kolmiolaskentojen metsohavaintopaikkojen 
ympäristöjä tarkasteltiin Metsähallituksen met-
sävara-aineiston (Sutigis-paikkatietoaineisto) 
avulla Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa 
(B). Koko maan kattavaa riistakolmioaineistoa 
hyödynnettiin tutkimuksessa, jossa yhdistettiin 
riistakolmioaineisto ja valtakunnan metsänin-
ventointiin pohjautuvat kunnittaiset metsävara-
tiedot 50 km x 50 km ruuduilla (C). Pohjoisen 
Suomen riistakolmiotarkasteluissa maisemien 
säteet olivat 800 metriä (D) ja 3 000 metriä. 
Soidinympäristöjä tarkasteltiin 11 eri säteellä 
välillä 250–4 000 metriä. Kuvan D maisemaluo-
kat: mature stand = uudistuskypsä metsikkö, 
thinning stand = kasvatusmetsä, young stand = 
nuori metsikkö (aukea uudistusala tai taimikko 
sekä non-forest = ei metsämaata.

Fig. 1. Study areas and studied landscapes. 
Capercaillie leks were studied in Kainuu 
region (North-Eastern Finland) using a 
satellite-based approach (A), and the wildlife 
triangle count (WTC) data capercaillie 
observation surroundings were studied using 
the GIS forest planning data of Metsähallitus in 
Northern Finland (B). The WTC data covering 
the whole of Finland were utilized in a study, 
where the count data was combined with the 
National Forest Inventory data within 50 km 
x 50 km squares (C). In Northern Finland, 
the surroundings of the site where capercaillie 
observations were made in the WTCs, were 
studied using study scales of 800 meters (D) 
and 3,000 meters. The lekking site surroundings 
were studied using 11 study scales from 250 
meters to 4,000 meters.
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× 50 km ruudut (kuva 1). Maisemaluokat tässä tut-
kimuksessa, samoin kuin väitöskirjatyön seuraavis-
sa osatöissä, noudattivat metsätaloudessa yleisesti 
käytettyjä puuston kehitysluokkia, ja niihin kuu-
luivat muun muassa aukea uudistusala, taimikko, 
nuori kasvatusmetsä, varttunut kasvatusmetsä ja 
uudistuskypsä metsä. Maisemaluokkien % -osuu-
det johdettiin valtakunnan metsien inventointiin 
vuosilta 1990–1994 pohjautuvien kunnittaisten 
metsävaratietojen avulla. Metsoaineistona käy-
tettiin riistakolmiolaskentojen tuloksiin vuosilta 
1989–2000. Kunkin ruudun metsotiheytenä käy-
tettiin niiden riistakolmioiden laskentatulosten 
keskiarvoa, joiden keskipiste sijaitsi ruudun sisäl-
lä. Kaikkiaan näitä ruutuja on Suomessa 150. Tut-
kimukseen valikoitiin ne 128 ruutua, joilla oli 12 
vuoden aikana tehty vähintään 30 riistakolmiolas-
kentaa. Tässä tutkimuksessa käytetty metso aineisto 
koostuu siten 11 283 riistakolmiolaskennan tu-
loksista. Tutkimuksessa Suomi jaettiin kolmeen 
osa-alueeseen (average linkage-menetelmä; Cody 
1974), Pohjois-Suomeen (57 ruutua), Keski-Suo-
meen (43 ruutua) ja Etelä-Suomeen (28 ruutua). 
Maisemaluokkien osuuksien ja metsotiheyden vä-
lisiä suhteiden tarkastelun menetelmänä käytettiin 
Pearsonin korrelaatiota. Spatiaalisen autokorrelaa-
tion huomioimiseksi käytimme Dutilleul’n (1993) 
korjausta. Lisäksi maisemaluokkien osuuksien vä-
lisien keskinäiskorrelaatioiden vaikutuksia tulok-
siin tarkasteltiin osittaiskorrelaatiotarkasteluilla, 
joissa eri muuttujien vaikutusta maisemaluokkien 
ja metsotiheyden välisiin korrelaatioihin testattiin.

Kolmannessa ja neljännessä osatyössä käytet-
tiin tutkimusaineistona Pohjois-Pohjanmaan ja 
Etelä-Lapin valtionmailla riistakolmiolaskennoissa 
tehtyjä ja paikannettuja metsohavaintoja, joiden 
ympäristöjä tutkimme Metsähallituksen kuviotie-
toaineistoa käyttäen (Miettinen ym. 2009, 2010). 
Näistä ensimmäisessä tarkastelin riistakolmioiden 
kesälaskennoissa jaksoilla 1989–1992 ja 2000–
2003 tehtyjen metsohavaintojen ympäristöjä 800 ja 
3 000 metrin säteisillä alueilla. 800 metrin säteellä 
vertailimme eri maisemaluokkien osuuksia metso-
havaintojen ympärillä tutkimusalueella laskettujen 
riistakolmioiden linjoja ympäröivän 800 metrin 
puskurivyöhykkeen keskiarvoon ja 3 000 metrin 
säteellä vertailin 24 tutkimusriistakolmion metso-
tiheyksien ja maisemaluokkien osuuksien välisiä 
suhteita. Jälkimmäisessä työssä vertailimme vuo-
sina 2000–2003 riistakolmioiden kesälaskennoissa 
tehtyjen metsonhavaintojen ympäristöjä sekä vuo-
sina 1998–2004 riistakolmioiden talvilaskennoissa 
tehtyjen metsonhavaintojen ympäristöjä 800 met-
rin säteisissä maisemissa sellaisiin riistakolmioiden 
maisemiin, joissa metsohavaintoja ei ollut tehty 
(metson kesähavaintoja 174 ja talvihavaintoja 
110). Metson elinympäristökäytön kuvaajana käy-

tettiin kunkin maisemaluokan prosenttiosuuksien 
erotusta metsoympäristöjen ja metsottomien ver-
rokkimaisemien välillä säteeltään 800 metrin ko-
koisissa maisemissa. Puuston kehitysluokittaisen 
tarkastelun lisäksi toteutettiin yksityiskohtaisempia 
tutkimuksia, joissa tarkasteltiin metsän 13 kehitys-
vaiheen sekä puuston 10 tiheysluokan osuuksia 
metsomaisemissa suhteessa verrokkimaisemiin. 
Jako 13 kehitysvaiheluokkaan tehtiin puuston 
keskiläpimittaan pohjautuen ja puuston tiheyden 
kuvaajana oli Stand Density Index, jäljempänä 
SDI, joka lasketaan puuston keskiläpimitan (D) ja 
pohjapinta-alan (G) avulla (SDI = 70.8191GD-0.395, 
McTague & Patton 1989).

Tulokset

Vuonna 2000 kartoitettujen kainuulaisten metson-
soitimien ympäristöissä oli enemmän uudistuskyp-
sää metsää ja kasvatusmetsää kuin keskimääräis-
tä maisemakuvaa edustavassa satunnaispisteisiin 
pohjautuvassa verrokkiaineistossa (kuva 2). Ero 
oli uudistuskypsien metsien osalta tilastollisesti 
merkitsevä 1 000 metrin tarkastelusäteeseen saak-
ka, kasvatusmetsien kohdalla 250 ja 500 metrin sä-
teillä. Sen sijaan varttuneita taimikoita oli vähem-
män soitimien ympäristöissä kuin verrokkiaineis-
tossa 250 ja 500 metrin tarkastelusäteillä. Lisäksi 
soitimien ympäristöissä uudistuskypsien metsien 
reunan määrä sekä laikkutiheys olivat suurempia, 
ja lähimmän naapurilaikun keskimääräinen etäi-
syys pienempi kuin verrokkimaisemissa. Myös 
kasvatusmetsien reunan määrä ja keskikuvioko-
ko olivat suuremmat soitimilla, mutta taimikoiden 
keskikuviokoko puolestaan oli soitimilla pienem-
pi. Uudistuskypsän metsän osuuden ja soitimen 
kukkomäärän välillä ei havaittu yhteyttä millään 
tarkastelusäteellä, mutta kasvatusmetsien osuudel-
la, keskikuviokoolla ja reunan määrällä havaittiin 
olevan positiivinen yhteys soitimen kukkomäärän 
kanssa miltei kaikilla tarkastelluilla säteillä. Varttu-
neiden taimikoiden, avohakkuiden ja avosoiden 
eri muuttujien (%-osuus, keskikuviokoko ym.) 
kohdalla puolestaan havaittiin negatiivinen yhteys 
soitimen kukkojen määrän kanssa useimmilla tar-
kastelusäteillä.

Koko Suomen kattavassa laajan mittakaavata-
son tarkastelussa kaikilla kolmella tutkimuksen 
osa-alueella, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomes-
sa, 50 km × 50 km ruuduilla havaittiin nuorten 
kasvatusmetsien osuuden kasvaessa myös met-
sotiheyden kasvavan (kuva 3). Metsotiheyden ja 
uudistuskypsien metsien osuuden välillä havaittiin 
Etelä-Suomessa viitteitä positiivisesta yhteydestä, 
mutta Pohjois- ja Keski-Suomessa tulokset viitta-
sivat negatiiviseen, käänteiseen yhteyteen. Uudis-
tuskypsien metsien osuuden vaihteluväli oli pieni 
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Etelä- ja Keski-Suomessa, joten uudistuskypsien 
metsien ja varttuneiden kasvatusmetsien luokat 
yhdistettiin. Niiden yhdistetyllä pinta-alaosuudella 
oli käänteinen yhteys metsotiheyteen Pohjois- ja 
Keski-Suomessa – jälkimmäisessä tosin vain suun-
taa-antavasti – ja positiivinen yhteys Etelä-Suo-
messa. Metsotiheyden havaittiin myös suurenevan 
mäntyvaltaisten metsien osuuden ja metsämaan 
osuuden kasvaessa Etelä- ja Keski-Suomessa ja 
pienenevän kuusivaltaisten metsien ja luontaisesti 
aukeiden alueiden osuuksien kasvaessa Keski-
Suomessa sekä ihmistoiminnan valtaaman alan 
osuuden kasvaessa Etelä-Suomessa.

Riistakolmiolaskennan alkuvaiheessa, vuosina 
1989–1992, Pohjois-Suomen valtionmailla sijaitse-
vien metsohavaintojen ympäristöissä uudistuskyp-
sien metsien osuus oli tilastollisesti merkitsevästi 

suurempi, 24.5 %, kuin tarjolla olevilla riistakol-
miolinjoja ympäröivillä vyöhykkeillä keskimäärin, 
joilla niiden osuus oli 15.6 % (kuva 4). Vuosien 
2000–2003 aineistossa vastaavaa ei havaittu. Sen 
sijaan nuoria kasvatusmetsiä oli enemmän met-
sohavaintojen ympäristöissä (42.3 %) kuin tarjolla 
olevissa maisemissa (36.6 %).

Pohjois Suomessa riistakolmioilla tehtyjen met-
sohavaintojen ympäristöissä nuoria kasvatusmet-
siä oli 2000-luvun alussa enemmän kuin sellai-
sissa verrokkimaisemissa, joissa metsohavaintoja 
ei ollut tehty. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä 
sekä riistakolmioiden kesä- että talvilaskenta-ai-
neistoissa metsokukkojen ja yhdistetyn metso-
aineiston osalta sekä koppeloilla kesäaineistossa 
(kuva 5). Varttuneita kasvatusmetsiä oli enemmän 
metsopoikeiden ympäristöissä kuin verrokkimai-
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Kuva 2. Maisemaluokkien osuudet Kainuun tutkimussoitimien ympäristöissä ja verrokkimaisemissa (ylärivi) 
sekä maisemaluokkien osuudet 500 metrin tarkastelusäteellä kukkomäärältään erilaisilla soitimilla (alarivi). 
Erojen tilastollinen merkitsevyys (Mannin-Whitneyn-U-testi): ***: p < 0.001, **: p < 0.01 ja *: p < 0.05.

Fig. 2. The proportions of different landscape classes in the surroundings of studied capercaillie leks and 
comparativelocations (top row) and the landscape class proportions with a study radius of 500 meters within 
different size classes of leks according to the amount of observed males (bottom row). Statistical significance 
for the difference (Mann-Whitney U-test): *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05.
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Kuva 3. Maisemaluokkien osuudet ja keskimääräiset metsotiheydet vuosina 1989–2000 50 km x 50 km ruu-
duilla Pohjois-, Keski- ja Etelä-Suomessa. r

p
: Pearsonin korrelaatiokerroin. *: luokka sisältää uudistuskypsät 

metsät ja varttuneet kasvatusmetsät.

Fig. 3. Landscape class proportions and average capercaillie densities during the years 1989–2000 within 50 
km x 50 km squares in Northern, Central, and Southern Finland. rp: Pearson correlation coefficient. *: class 
includes mature stands and advanced thinning stands.
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Kuva 4. Maisemaluokkien keskimääräiset osuudet 
(%) 800 metrin puskurivyöhykkeellä laskettujen riis-
takolmiolinjojen ympärillä (tarjolla) sekä kesälasken-
noissa tehtyjen metsohavaintojen ympäristöissä 800 
metrin säteellä (käytetty) ja verrokkimaisemissa Poh-
jois-Suomen valtionmailla 1980- ja 1990-lukujen vaih-
teessa sekä 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa (kesä- ja 
talvilaskentojen havainnot). Erojen tilastollinen mer-
kitsevyys (yhden otoksen T-testi): *** p < 0.001, ** p 
< 0.01 ja * p < 0.05. Suuret tähdet ilmaisevat merkit-
sevyyden yhdistetyssä metsoaineistossa (n

1990
 = 119, 

n
2000

 = 108) ja pienet kukkojen (n
1990

 = 46, n
2000

 = 49), 
poikueiden (n

1990
 = 36, n

2000
 = 24) ja poikueettomien 

koppeloiden (n
1990

 = 37, n
2000

 = 35) aineistoissa.

Fig. 4. Average landscape class proportions (%) in 
the 800-meter wide belt around the wildlife triangle 
transects (Available) and in the surroundings of 
capercaillie observation sites (Used) during 1989–
1992 and 2000–2003 in pooled capercaillie data 
and separately in male, single female, and brood 
data sets. Statistical significance for the difference 
(one sample T-test): *** p < 0.001, ** p < 0.01 and * 
p < 0.05. Large asterisks indicate the significance in 
the pooled capercaillie data (n1990 = 119, n2000 = 
108), and small asterisks indicate the significance in 
the separate categories of males (n1990 = 46, n2000 = 
49), broods (n1990 = 36, n2000 = 24) and broodless 
females (n1990 = 37, n2000 = 35).

Miettinen
Kuva 1rasteria

Kuva 2
Taimikot
Seedling stands

Soitimen kukkomäärä, number of males

0

20

40

Uudistuskypsät metsät
Mature stands

Maiseman säde, landscape radius (km)

14

18

22

26

30

Nuoret kasvatusmetsät
Young thinning stands

Soitimet, leks
Verrokkimaisemat,
reference landscapes

rp

säde, radius, 500 m
= +0.03

* ******
** *

rp

säde, radius, 500 m
= +0.41

p < 0.01

2 4 6 12

säde, radius, 500 m
rp= -0.32
p < 0.05

***

*

60

2 4 6 122 4 6 12

Lu
ok
an

pi
nt
a-
al
ao
su
us
, c

la
ss

ar
ea

pr
op

or
tio

n
(%

)

0.5 1 2 3 4 0.5 1 2 3 4 0.5 1 2 3 4

Kuva 3
Pohjois-Suomi
Northern Finland

7

5

3

1

Etelä-Suomi
Southern Finland

Keski-Suomi
Central Finland

legend for y-axis

y
mature stands

Y-akselin selite,

( )uoret kasvatusmetsät,
)udistuskypsät metsät,

(

N
U

oung thinning stands
(
V

M

)arttuneet kasvatusmetsät ja uudistuskypsät metsät

( )äntyvaltaiset metsät,
advanced thinning stands and mature stands

pine-dominant stands

Maisemaluokan pinta-alaosuus, landscape class proportion (%)

rp = - 0.448
p = 0.080

rp = + 0.582
p = 0.025

rp = - 0.333
p = 0.038

rp = + 0.494
p = 0.002

rp = + 0.696
p < 0.001

rp = + 0.333
p = 0.083

10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60

rp = + 0.686
p < 0.001

rp = + 0.655
p < 0.001

rp = + 0.293
p = 0.145

rp = - 0.429
p < 0.001 rp = - 0.282

p = 0.067
rp = + 0.387
p = 0.042

M
et
so
tih
ey
s,

Ca
pe

rc
ai
lli
e d

en
sit

y (
/k
m

)2

7

5

3

1

7

5

3

1

7

5

3

1

10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60

N

U

V

M

Kuva 4

2000–2003 kesälaskennat, summer count

0

10

20

30

40

**

**

1989–1992 kesälaskennat, summer counts

0

10

20

30

40
Tarjolla olevat maisemat
Available landscapes
Kukot, males
Poikueet, broods
Koppelot, females

**

***

*** ** ***** *

*

**

***

******

X-akselin selite, legend for x-axis

1 Aukea uudistusala,
2 Taimikko
3 Nuori kasvatusmetsä
4 Varttunut kasvatusmetsä
5 Uudistuskypsä metsä,
6 Vesi,
7 Ihmistoiminta,
8 Joutomaa
9 Kitumaa,

clearcut
, seeding stand

, young thinning stand
, advanced thinning stand

mature stand
water

human activity
, waste land
scrubland

Tarjolla olevat maisemat
Available landscapes
Kukot, males
Poikueet, broods
Koppelot, females

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lu
ok
an

pi
nt
a-
al
ao
su
us
, c

la
ss

ar
ea

pr
op

or
tio

n
(%

)

Maisemaluokka, landscape class

Verrokkimaisemat,
reference landscapes
Kukot,males
Koppelot, females
Poikueet, broods

*
*

**

*

**

**
**

*

***

*

***

**

**
***

*

****
*

***

**

*** ***

*

*
*

**

X-akselin selite, legend for x-axis

1 Aukea uudistusala,
2 Taimikko
3 Nuori kasvatusmetsä
4 Varttunut kasvatusmetsä
5 Uudistuskypsä metsä,
6 Vesi,
7 Ihmistoiminta,
8 Joutomaa
9 Kitumaa,
10 korpi,
11 Räme,

clearcut
, seeding stand

, young thinning stand
, advanced thinning stand

mature stand
water

human activity
, waste land
scrubland

spruce mire
pine mire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1998–2004 talvilaskennat, winter count

2000–2003 kesälaskennat, summer counts

Verrokkimaisemat,
reference landscapes
Kukot,males
Koppelot, females
Poikueet, broods

Maisemaluokka, landscape class

Kuva 5

***

**

*
**

***

***

**

*

Suometsät
Peatland forests

Puuston keskiläpimitta, mean tree diameter (cm)

0

150

300

-4

-2

0

2

4

Kangasmetsät
Heath forests

-4

-2

0

2

4

0

150

300

Ero %-osuuksissa,difference in proportions
Puuston tiheys (SDI), tree layer density (SDI)

M
ai
se
m
al
uo
ka
n
pi
nt
a-
al
ao
su
uk
si
en

er
o
(%

)
D
iff
er
en

ce
be

tw
ee
n
cl
as

s a
re
a
pr
op

or
tio

ns
(%

)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 31

Pu
us
to
n
tih
ey
s(
la
tv
us
pe
itt
o,
SD

I)
,

Tr
ee

la
ye
r d

en
sit

y (
ca

no
py

co
ve
r,
SD

I)

Kuva 6

0 100 200 300 400 500

10-16 cm diameter classläpimittaluokka,

17-40 cm l diameter classäpimittaluokka,

**

***

**

**

*

*

*

***

**
**

**

*

**M
ai
se
m
al
uo
ka
n
pi
nt
a-
al
ao
su
uk
si
en

er
o
(%

)
D
iff
er
en

ce
be

tw
ee
n
cl
as

s a
re
a
pr
op

or
tio

ns
(%

)

Puuston tiheys, tree layer density ( SDI)

Suometsät
Peatland forests

Kangasmetsät
Heath forests

-2

0

1

2

-1

0

1

-1

Kuva 7

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

Lu
ok
an

pi
nt
a-
al
ao
su
us
,c

la
ss

ar
ea

pr
op

or
tio

n
(%

)

Kuva 5. Maisemaluokkien keskimääräiset osuudet 
(%) 800 metrin säteisissä maisemissa riistakolmiolas-
kentojen kesä- ja talvilaskentojen metsohavaintojen 
ja verrokkipisteiden ympäristöissä 800 metrin säteel-
lä Pohjois-Suomen valtionmailla vuosina 2000–2003 
(kesäaineisto) ja 1998–2004 (talviaineisto). Erojen ti-
lastollinen merkitsevyys (Mannin-Whitneyn-U-testi): 
***: p < 0.001, **: p < 0.01 ja *: p < 0.05. Suuret 
tähdet ilmaisevat merkitsevyyden yhdistetyssä met-
soaineistossa (n

kesä
 = 174, n

talvi
 = 110) ja pienet kuk-

kojen (n
kesä

 = 78, n
talvi

 = 66), poikueiden (n
kesä

 = 35) 
ja poikueettomien koppeloiden (n

kesä
 = 61, n

talvi
 = 

44) aineistoissa.

Fig.5. Average landscape class proportions (%) 
in the 800-meter radius landscapes surrounding 
the capercaillie observation sites and comparative 
points in the state-owned forests in Northern Finland 
during the years 2000–2003 (summer count data) 
and 1998–2004 (winter count data). Statistical 
significance for the difference (Mann-Whitney 
U-test): *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05. Large 
asterisks indicate the significance in the pooled 
capercaillie data (nsummer = 174, nwinter = 110) 
and small asterisks indicate the significance in the 
separate categories of males (nsummer = 78, nwinter 
= 66), broods (nsummer = 35) and broodless females 
(nsummer = 61, nwinter = 44).
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semissa. Sen sijaan uudistuskypsiä metsiä ei ollut 
enempää missään metsoympäristöissä suhteessa 
verrokkimaisemiin, vaan niitä oli vähemmän met-
sokukkojen ympäristöissä sekä kesällä että talvel-
la ja metsohavaintojen ympäristöissä talvella kuin 
verrokkimaisemissa. Myös monia vähäpuustoisia 
maisemaluokkia (aukeat uudistusalat, taimikot, 
ihmistoiminnan alue ja joutomaa) oli vähemmän 
metsojen eri havaintotyyppien ympäristöissä kesä- 
tai talviaineistossa. Kesäaineistossa myös korpien 
osuus korostui; niitä oli poikueettomilla koppeloil-
la 5.6 %, metsokukoilla 6.3 % ja poikueilla 7.5 %, 
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Kuva 6. Metson elokuista elinympäristökäyttöä ku-
vaava suhdeluku (musta viiva) puuston keskiläpi-
mittaluokittain kangas- ja suometsissä Pohjois-Suo-
messa. Kuvaan on lisätty myös puuston tiheyttä (ts. 
metsäpeitteisyyttä) kuvaava indeksi (harmaa katko-
viiva). Läpimittaluokat 0.0–6.5 cm edustavat kehi-
tysluokkia ”aukea uudistusala” ja ”taimikko” (suo-
metsissä myös jouto- tai kitumaa), läpimittaluokat 
8.5–14.5 edustavat luokkaa ”nuori kasvatusmetsä”, 
läpimittaluokat 16.5–20.5 cm luokkaa ”varttuneet 
kasvatusmetsät” sekä läpimittaluokat 24.0 ja 31.0 
luokkaa ”uudistuskypsä metsä”. Erojen tilastollinen 
merkitsevyys (Mannin-Whitneyn-U-testi): *** = P < 
0.001; ** = P < 0.01; *= P < 0.05.

Fig. 6. Capercaillie habitat use index (black line) 
within different mean tree diameter classes in heath 
and peatland forests in Northern Finland. An index 
representing the tree layer density (gray broken line) 
is also shown. Diameter classes 0.0–6.5 cm represent 
development classes “clearcut” and “seedling stand” 
(in peatland forests also waste land and scrubland), 
classes 8.5–14.5 cm “young thinning stand”, classes 
16.5–20.5 cm “advanced thinning stand”, and 
classes 24.0 and 31.0 cm “mature stand”. Statistical 
significance for the difference (Mann-Whitney 
U-test): *** = P < 0.001; ** = P < 0.01; *= P < 0.05.

kun niiden osuus metsottomien verrokkipisteiden 
ympäristöissä oli 3.0 %.

Metson loppukesän elinympäristökäyttöä ku-
vaava suhdeluku eli % -osuuksien erotus metso-
ympäristöjen ja verrokkimaisemien välillä kussa-
kin luokassa nousi nopeasti nuorissa kangas- ja 
suometsissä (kuva 6). Suhdeluku nousi positiivi-
seksi metsikön läpimittaluokassa 8.5 cm, jolloin 
metsikkö on juuri vaihtunut taimikosta nuoreksi 
kasvatusmetsäksi. Suometsien luokkia 10–11 cm 
ja 14–15 cm oli tilastollisesti merkitsevästi enem-
män metsohavaintojen ympäristöissä kuin verrok-
kimaisemissa. Kangasmetsien luokkia 10–11 cm, 
12–13 cm ja 14–15 cm oli enemmän metsohavain-
tojen ympäristöissä, mutta suhdeluvun arvo laski 
kangasmetsissä jyrkästi seuraavaan läpimittaluok-
kaan (16–17 cm), jossa suhdeluvun arvo oli laske-
nut aukeiden uudistusalojen tasolle. Lasku ajoittuu 
täsmälleen ensiharvennusvaiheeseen, sillä tutki-
musalueella valtaosassa vast’ikään harvennetuis-
ta metsiköistä keskiläpimitta on 15, 16 tai 17 cm. 
Myös suuremmissa läpimittaluokissa suhdeluku 
pysyi sangen alhaisena. Lievemmät laskut suhde-
luvussa olivat havaittavissa ainakin taimikonhoi-
toon (keskiläpimitta tyypillisesti 6 tai 7 cm) sekä 
mahdollisesti myös myöhempään harvennukseen 
rinnastettavassa (20–21 cm) kehitysvaiheessa.

Riistakolmioiden kesälaskennoissa tehtyjen 
metsohavaintojen ympäristöissä oli suhteessa ver-
rokkimaisemiin paljon tiheäpuustoisia ja vähän 
harvapuustoisia metsiä (kuva 7). Kangasmetsissä 
kaikki tilastollisesti merkitsevät positiiviset suh-
deluvun arvot havaittiin suurimmissa puuston 
tiheysluokissa ja negatiiviset arvot pienissä tai ja-
kauman keskivaiheen tiheysluokissa. Suometsissä 
positiivisia suhdeluvun arvoja havaittiin suurim-
missa tai jakauman keskivaiheen tiheysluokissa. 
Myös suometsissä pienimmissä puuston tiheys-
luokissa havaittiin vain negatiivisia suhdeluvun 
arvoja. Metsohavaintojen ympäristöissä maiseman 
puustoisuus oli keskimäärin suurempi (SDI:n kes-
kiarvo 230.68) kuin metsottomissa verrokkimaise-
missa (SDI: 199.63, P < 0.001, Mannin-Whitneyn 
U-testi). Ero verrokkimaisemiin oli merkitsevä 
poikueiden (SDI: 244.01, P < 0,001) ja metsokuk-
kojen ympäristöissä (SDI: 239.52, P < 0,001), mutt-
ei poikueettomien koppeloiden kohdalla (SDI: 
211.72, P = 0.328). Kangasmetsissä metson elin-
ympäristön käyttöä kuvaava suhdeluku oli tilastol-
lisesti suuntaa-antavasti alempi (t-testi, t = 1.773, 
P = 0.093) suuremmissa puuston läpimittaluokissa 
(17–40 cm) kuin keskikokoisissa läpimittaluokissa 
(10–16 cm). Suometsissä ero ei ollut merkitsevä 
(t = 0.145, P = 0.886).
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Tulosten tarkastelu

Metsoa on aiemmin luonnehdittu vaativaksi van-
han tai vähintäänkin varttuneen metsän lajiksi, jol-
le on tärkeää runsas metsäpeitteisyys (mm. Hjorth 
1970, Rolstad & Wegge 1987). Metson ja vanhan 
metsän välinen yhteys on todettu monissa eri tut-
kimuksissa myös Suomessa (Seiskari 1962, Lindén 
& Pasanen 1987, Helle ym. 1994, Kurki ym. 2000). 
Lisäksi metson on havaittu karttavan puustoltaan 
tiheimpiä metsiä (Gjerde 1991, Storch 1993).

Tämän tutkimuksen tulokset olivat yhteensopi-
vat sen käsityksen kanssa, että metso on sopeu-
tunut boreaalisen vyöhykkeen luonnonmetsiin. 
Esimerkiksi Pohjois-Suomen luonnonmetsissä on 

havaittu useiden satojen vuosien keskimääräisiä 
kiertoaikoja (Kauhanen ym. 2008). Pohjoisille 
luonnonmetsille ovatkin tunnusomaisia piirteitä 
varttuneiden kehitysvaiheiden vallitsevuus, run-
sas metsäpeitteisyys ja metsikkörakenteen moni-
muotoisuus. Metsäpeitteisyys on metsolle tärkeää 
myös näiden tulosten valossa. Sen sijaan metsän 
kehitysvaiheen ja puuston tiheyden suhteen met-
son elinympäristövalinta näyttäytyi suomalaisissa 
talousmetsissä uudella tavalla. Tulokset todistivat 
metson käyttävän jo nuoria kasvatusmetsiä elin-
ympäristönään. Sen sijaan metso käytti uudistus-
kypsiä talousmetsiä odotettua vähemmän. Talous-
metsässä metsikön rakenne voikin sen kehittyessä 
edetä käsittelyjen edesauttamana metson kannalta 
hyvin epäedulliseen suuntaan.

Maisematason metsäpeitteisyys tärkeää metsolle

Korkea keskimääräinen metsäpeitteisyys ja aukei-
den maisemaluokkien pieni määrä metsohavain-
tojen ympäristöissä suhteessa verrokkiaineistoihin 
Pohjois-Suomessa tukevat yksiselitteisesti sitä kä-
sitystä, että metso tarvitsee runsaasti metsäpeittei-
syyttä vähintäänkin maisematason mittakaavassa. 
Tätä käsitystä tukee myös metsotiheyden kasvu 
metsämaan osuuden kasvaessa 50 km x 50 km 
ruuduilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Myös Kainuun 
metsonsoitimien kukkomäärä oli positiivisessa 
yhteydessä kasvatusmetsiin ja negatiivisessa yh-
teydessä useisiin vähäpuustoisiin ja aukeisiin mai-
semaluokkiin aina suurimpaan, neljän kilometrin 
tarkastelusäteeseen saakka. Laajan mittakaavata-
son metsäpeitteisyyden merkitys on todettu myös 
muissa viimeaikaisissa metsoa koskevissa tutki-
muksissa Suomessa (mm. Kurki ym. 2000, Sirkiä 
2010).

Myös nuoret metsät kelpaavat

Metsotiheyden ja nuorten kasvatusmetsien osuu-
den välillä oli positiivinen yhteys läpi koko Suo-
men. Myös metson soidinympäristöissä sekä talven 
ja loppukesän elinympäristöissä Pohjois-Suomes-
sa nuoria kasvatusmetsiä oli enemmän kuin kes-
kimääräisessä maisemakuvassa tai metsottomissa 
verrokkimaisemissa. Myös muut viimeaikaiset tu-
lokset ovat samansuuntaisia: metson soitimien on 
havaittu palanneen nuoriin kasvatusmetsiin myös 
Keski-Suomessa ja Norjassa (Rolstad ym. 2007, 
Valkeajärvi ym. 2007). Saatujen tulosten perus-
teella suomalainen talousmetsä saavuttaa metsolle 
soveliaan rakenteen jo 30–40 vuodessa, maan ete-
läosissa luultavasti jopa nopeammin. Meikäläiset 
talousmetsät näyttävät siis saavuttavan metsolle 
soveliaan rakenteen nopeammin kuin mitä Ruot-
sissa (70, jopa 90 vuotta; Swenson & Angelstam 
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Kuva 7. Metson elokuista elinympäristön käyttöä 
kuvaava suhdeluku puuston eri tiheys- ja läpimitta-
luokissa 10–16 ja 17–40 cm kangas- ja suometsissä 
Pohjois-Suomessa. Läpimittaluokka 10–16 cm on 
rinnastettavissa kehitysluokkaan ”nuoret kasvatus-
metsät” ja läpimittaluokka 17–40 cm kehitysluok-
kiin ”varttuneet kasvatusmetsät” ja ”uudistuskypsät 
metsät”. Erojen tilastollinen merkitsevyys (Mannin-
Whitneyn-U-testi): *** = P < 0.001; ** = P < 0.01; 
*= P < 0.05.

Fig. 7. Capercaillie habitat use index within 10 
tree layer density classes in diameter classes 10–
16 and 17–40 cm in heath and peatland forests 
in Northern Finland. Diameter class 10–16 cm is 
comparable to development class “young thinning 
stand” and diameter class 17–40 cm is comparable 
to development classes “advanced thinning stand” 
and “mature stand”. Statistical significance for the 
difference (Mann-Whitney U-test): *** = P < 0.001; 
** = P < 0.01; *= P < 0.05.
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1993) tai Norjassa (40–50 vuotta; Rolstad & Wegge 
1990) on aiemmin arvioitu. Kun tulos suhteute-
taan talousmetsän keskimääräiseen kiertoaikaan, 
tulee esiin talousmetsien hyvä potentiaali metson 
elinympäristöinä. Kiertoaika suomalaisessa talous-
metsässä vaihtelee jotakuinkin 70 ja 120 vuoden 
välillä (Anon. 2006). Tulosten valossa on aihetta 
optimismiin, sillä talousmetsä on kehitysvaiheen-
sa puolesta metsolle soveliaassa vaiheessa suurim-
man osan kiertoajastaan. Käytännössä liian teho-
kas metsien käsittely kuitenkin laskenee metson 
elinmahdollisuuksia merkittävästi.

Käyttökelpoisuus voi myös laskea kiertoajan 
kuluessa

Metson kannalta olisi toivottavaa, että tietyn ke-
hitysvaiheen saavutettuaan metsikkö säilyisi laa-
dukkaana metson elinympäristönä aina uudistus-
hakkuuseen saakka, kuten aiemmin on arvioitu 
(mm. Rolstad & Wegge 1990). Saatujen tulosten 
mukaan ainakin Pohjois-Suomen talousmetsissä 
tämä olettamus osoittautui kyseenalaiseksi met-
son käyttäessä varttuneita metsiä (uudistuskypsät 
metsät ja varttuneet kasvatusmetsät) odotettua vä-
hemmän sekä kesällä että talvella. Metsotiheyden 

Metsolle tärkeä metsän raken-
nepiirre on monikerroksisuus. 
Latvuspeitto, suoja maanpin-
nan tasolla sekä mustikan ja 
muiden marjojen saatavuus 
ovat keskeisiä metson viihty-
vyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Canopy cover, cover on the 
ground, and the availability 
of pine and bilberry are 
important for the capercaillie.

Photo: Janne Miettinen

Photo: Veli-Matti Väänänen
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havaittiin kasvavan varttuneiden metsien osuuden 
kasvaessa vain Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomes-
sa 1990-luvun alun aineistossa ilmennyt uudis-
tuskypsien metsien suurempi osuus metson ha-
vaintopaikkojen ympäristöissä verrattuna niiden 
tarjollaoloon riistakolmioiden laskentalinjoja ym-
päröivillä puskurivyöhykkeillä ei myöskään tullut 
esiin enää noin 10 vuotta myöhemmin (jolloin 
metsot suosivat nuoria kasvatusmetsiä). Ainoan 
poikkeuksen Pohjois-Suomen tuloksissa muodos-
tavat poikuehavainnot, joiden ympäristöissä oli 
enemmän varttunutta kasvatusmetsää kuin ver-
rokkimaisemissa.

Havaittuun muutokseen 1990-luvun alusta 
2000-luvun alkuun on ainakin kolme mahdollista 
osasyytä. Näitä ovat 1950- ja 1960-luvuilla hakat-
tujen niin sanottujen suurten metsäikäluokkien 
kasvu metsolle käyttökelpoisiin mittoihin sekä 
uudistuskypsien metsien keskimääräisen laadun 
taantuminen. Myös uudistuskypsien metsien pirs-
toutuminen lienee yksi mahdollinen osatekijä, sil-
lä maisemaluokkien sijainnin maisemassa (ts. mai-

seman konfiguraation) tiedetään voivan vaikuttaa 
lajien elinympäristövalintaan (mm. Legendre ym. 
2002). Nuoret kasvatusmetsät muodostavat erityi-
sesti Pohjois-Suomessa laajoja yhtenäisiä alueita, 
jotka täyttävät metson tilavaatimukset. Sen sijaan 
uudistuskypsien metsien kohdalla tilanne on toi-
nen. Aiemmin ne muodostivat suuria yhtenäisiä 
alueita, mutta metsän käsittely-yksiköiden pienen-
nyttyä niiden osuus on nykyisin suuri maisemis-
sa, joissa metson kannalta epäedullisten luokkien 
– aukeiden ja taimikoiden – osuudet ovat suuria 
(esim. Miettinen ym. 2008, 2010). Siten niistä voi 
olla merkittävä osuus pieninä erillisinä saarekkei-
na metson kannalta käyttökelvottomissa maisemis-
sa. Toisaalta, tulokset säilyivät likimain ennallaan 
vaikka tarkastelu rajattiin vain suuriin yhtenäisiin 
uudistuskypsiin metsiin (> 100 ha) tai maisema-
luokkien keskinäisiä vaikutussuhteita poistettiin 
käyttämällä osittaiskorrelaatiota. Tulosten tul-
kinnan kannalta selkeyttävä havainto on lopulta 
se, että metson kangasmetsien käytön voimakas 
aleneminen tapahtui jo ensiharvennusvaiheessa, 
siirryttäessä läpimittaluokkaan 16.5 cm (metsäai-
neistossa kankailla ensiharvennuksen jälkeinen 
puuston keskiläpimitta on useimmiten 15–17 cm, 
keskiarvo 15.9 cm). Suuri osa aineiston varttu-
neista kasvatusmetsistä kuuluu nuorten kasva-
tusmetsien kanssa samaan ryhmittymään, suuriin 
metsäikäluokkiin, ja varttuneiden kasvatusmetsien 
keskimääräinen sijainti maisemassa onkin Pohjois-
Suomessa lähes identtinen nuorten kasvatusmet-
sien kanssa (ks. Miettinen ym. 2008, taulukko 3). 
Näin ollen ainakaan tätä jyrkkää alenemaa metson 
elinympäristökäytössä ei voi selittää spatiaalisilla 
tekijöillä (ts. maiseman konfiguraatiolla), vaan 
syyt alentuneeseen käyttöön löytyvät metsikkö-
tason tekijöistä.

Kangasmetsien läpimittaluokasta 16,5 cm alka-
van vähäisen elinympäristön käytön syitä voivat 
olla ainakin vertikaalisen suojan väheneminen, 
horisontaalisen suojan väheneminen sekä hak-
kuutähteet. Harvennushakkuissa latvuspeitto ja 
sen metsolle tarjoama suoja (vertikaalinen suoja) 
laskee, mutta säilyy silti kohtuullisen korkeana 
aina kiertoajan loppuun saakka. Myös hakkuutäh-
teet voivat vaikeuttaa metson elämää eri tavoin. 
Hakkuutähteet voivat haitata erityisesti poikasten 
liikkumista. Tämä vaikutus tosin kestänee vain 
joitakin vuosia, sillä tähteet lahoavat kohtalaisen 
nopeasti. Hakkuutähteet myös peittävät alleen 
varpukasvillisuuden ja voisivat siten merkittävästi 
heikentää metsoympäristön laatua vähentämällä 
mustikan ja muiden varpujen peitteisyyttä. Tosin 
viimeaikaisten tutkimusten mukaan harvennusten 
jälkeiset alenemat mustikan peitteisyydessä eivät 
olisi erityisen suuria (Lakka & Kouki 2009, Mii-
na ym. 2009). Lisäksi harvennukset lisäävät mar-

Suomalaiset talousmetsät saavuttavat metsolle so-
pivia rakennepiirteitä jo 30–40 vuoden iässä, mut-
ta niiden käyttökelpoisuus metsoympäristönä voi 
taantua pahoin harvennusten jälkeen.

Capercaillie uses relatively young managed forests, 
and 30– to 40- year old forests (young thinning 
stands) have some suitable characteristics for the 
capercaillie.

Photo: Veli-Matti Väänänen
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jasatoja (mm. Miina ym. 2009). Tämä helpottaa 
varttuneiden poikueiden ravinnonsaantia, joskin 
tästä koituva hyöty metsokannoille voi olla ky-
seenalainen, mikäli harvennetuissa metsissä ei ole 
suojaa maanpinnan läheisyydessä. Jatkuvan ra-
vinnonsaannin tarve voi ajaa poikueet harvennet-
tuihin varttuneisiin kasvatusmetsiin suojattomuu-
den uhallakin, jolloin kasvava alttius predaatiolle 
voi koitua populaatiotasolla ravinnontarjonnan 
tuomaa hyötyä suuremmaksi. Juuri vähentynyt 
suoja maanpinnan läheisyydessä (horisontaali-
sen suojan puute) voikin muodostaa voimak-
kaan ja pitkäaikaisen, kiertoajan loppuun kestä-
vän heikkenemisen metson elinympäristön laa- 
dussa.

Metso viettää lumettomana aikana pääosan 
ajastaan maassa (mm. Seiskari 1962), jolloin se tar-
vitsee suojaa maanpinnan läheisyydessä erityisesti 
petonisäkkäitä ja kanahaukkaa vastaan (Kvasnes 
& Storaas 2007). Horisontaalisen peitteisyyden 
puute (ts. vähäinen suojan maanpinnan läheisyy-
dessä) voi lisätä metsäkanalintujen pesätappioita 
(Ludwig 2007) ja soidinpaikalla metson on havait-
tu suosivan keskimäärin 20–50 metrin horisontaa-
lista näkyvyyttä (Valkeajärvi & Ijäs 1986). Puuston 
tiheysvaihtelu tiedetään metsolle tärkeäksi metsän 
rakennetekijäksi (Rolstad 1989a) ja metsokukot 
oleskelevat usein tiheikön reunaosassa, jonka 
vieressä on pakenemiseen soveltuvaa avoimem-
paa maastoa (Rolstad & Wegge 1989b, Helle ym. 
1990, Gjerde 1991). Vanhoissa luonnonmetsissä 
sekä muissa metsikkörakenteeltaan monipuoli-
sissa metsissä suojaa maanpinnan läheisyydessä 
ja tiheysvaihtelua on tarjolla runsaasti. Myös nuo-
ressa talousmetsässä (nuori kasvatusmetsä) voi 
olla sekä korkea latvuspeittävyys että riittävästi 
suojaa maanpinnan läheisyydessä. Harvennus-
ten myötä metsikön puusto- ja pensaskerroksen 
rakenne yksipuolistuu (Uuttera ym. 1997, Lilja & 
Kuuluvainen 2005), eivätkä suurten mäntyjen tai 
koivujen latvukset ulotu riittävän lähelle maan-
pintaa tarjotakseen suojaa maassa olevalle linnul-
le. Puustorakenteen monipuolisuuden merkitys 
metsolle onkin tuotu esiin myös aiemmin (Helle 
ym. 1987, Lindén ym. 2000). Erityisesti Pohjois-
Suomessa yleisillä karuilla kasvupaikoilla harven-
nuksin käsitellyissä, tasarakenteisissa varttuneissa 
männiköissä suoja maanpinnan läheisyydessä voi 
puuttua lähes tyystin.

Metsikkörakenteen vaikutukseen viittaa myös 
moni muu osatulos. Toisin kuin kankailla, suomet-
sissä metson elinympäristön käyttöä kuvaava suh-
deluku ei laskenut selvästi suurimmissa läpimitta-
luokissa. Suometsät tiedetään puustorakenteeltaan 
monipuolisemmiksi kuin kangasmetsät (Sarkkola 
ym. 2004, Hotanen ym. 2006). Lisäksi metsotiheys 
kasvoi varttuneiden metsien osuuden kasvaessa 

vain Etelä-Suomessa, jossa rehevien kasvupaik-
katyyppien osuus on suurempi (Tomppo 2000), 
mikä antaa paremmat edellytykset monipuolisem-
malle metsikkörakenteelle (mm. pensaskerroksen 
kasvillisuus). Myös korpien suhteellinen osuus oli 
suuri metson loppukesän elinympäristöissä Poh-
jois-Suomessa. Sama tulos on saatu myös metson 
keskikesän poikueympäristöjä koskien Venäjältä 
(Wegge ym. 2005). Korpien osalta voi tosin olla 
kyse muustakin kuin sopivasta puustorakenteesta, 
sillä niissä on runsaasti hyönteisravintoa, jolla on 
suuri merkitys ainakin poikasille (Spidsø & Stuen 
1988, Wegge ym. 2005).

Pohjoisessa metso suosii tiheimpiä metsiä

Metson on havaittu karttavan puustoltaan tiheim-
piä metsiä (Gjerde 1991, Storch 1993). Pohjois-
Suomessa kuitenkin juuri tiheäpuustoisimpia met-
siä oli enemmän metsohavaintojen ympäristöissä 
kuin metsottomien verrokkipisteiden ympäris-
töissä. Vastaavasti harvapuustoisia metsiä metso-
ympäristöissä oli vähemmän kuin verrokkiaineis-
tossa. Pohjois-Suomessa metsät ovat keskimäärin 
karuja ja harvapuustoisia, mikä selittänee sen, 
ettei tiheimpien metsien välttelyä –”ylitiheysefek-
tiä” – havaittu. Sen sijaan puuston tiheysvaihtelun 
hyödyllisyydestä metsolle (mm. Helle ym. 1990) 
havaittiin viitteitä Kainuun soitimilla. Tähän viittaa 
suuri uudistuskypsän metsän reunan määrä soi-
timien ympäristöissä. Suuren reunan määrän voi 
tulkita puuston tiheysvaihtelusta johtuvaksi met-
sän pienipiirteiseksi rikkonaisuudeksi.

Aiemmat arviot harvennushakkuiden vaikutuk-
sesta metson elinympäristöihin ovat vaihdelleet. 
Niiden on arvioitu olevan metsolle hyödyllisiä 
luontaisesti tiheissä metsissä (mm. Rolstad 1989, 
Storch 1993) tai likimain neutraaleja (Rolstad & 
Wegge 1989b, Gjerde 1991). Toisaalta niiden on ar-
vioitu olevan metson kannalta haitallisia joko yksi-
puolistuvan puulajikoostumuksen (Seiskari 1962) 
tai vähenevän puuston kokovaihtelun (Lindén ym. 
2000) vuoksi. Tämän työn tulokset viittaavat mo-
nin tavoin siihen, että vähenevä puuston koko-
vaihtelu, joka aiheuttaa suojapaikkojen puutetta 
maanpinnan tasolla, heikentäisi metson elinympä-
ristön laatua ainakin Pohjois-Suomessa.

Metson elinympäristön rakennepiirteitä ja 
talousmetsät niiden valossa

Metso on sopeutunut luonnonmetsiin. Luonnon-
metsien rakennepiirteitä löytyy kuitenkin myös 
talousmetsistä – tosin kovin vaihtelevissa määrin. 
Suomalaisessa talousmetsien luonnonhoidossa 
pyritään jo nykyisin säästöpuiden avulla lisää-
mään lahopuun ja suurien puuyksilöiden mää-
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rää erityisesti hyönteisten ja kolopesijöiden elin-
mahdollisuuksien turvaamiseksi. Ainakin suurten 
puuyksilöiden määrän kasvusta voi hyötyä koitua 
myös metsolle (Picozzi ym. 1992). Tämän tutki-
muksen ja aiemman tutkimustiedon synteesin 
tuloksena metsolle tärkeiksi metsän rakennepiir-
teiksi voidaan arvioida ainakin maisematason met-
säpeitteisyys, latvuspeitto, peitteisyys maanpinnan 
läheisyydessä ja männyn sekä mustikan runsaus. 
Yksittäisistä maisemaluokista metson, erityisesti 
poikueiden suosimissa korvissa yhdistyvät monet 
lajin kannalta tärkeät metsän rakennepiirteet, ja 
niitä voikin luonnehtia metson kannalta avainbio-
toopeiksi.

Edellisten rakennepiirteiden valossa talous-
metsien nykytila vaikuttaa parantuneen viimeis-
ten vuosikymmenten aikana. Valtaosa 1950- ja 
1960-luvuilla uudistushakatuista ”suurista metsä-
 ikäluokista” on saavuttanut Pohjois-Suomessakin 
metsolle riittävät rakennepiirteet 1990-luvun puo-
livälin aikoihin. Tuolloin metsolle tarjolla olevien 
elinympäristöjen määrä on lisääntynyt nopeasti. 
Tämä lienee ainakin osasyy siihen, että metson 
kannantiheys on Suomessa 1990-luvun lopussa 
ja 2000-luvun alkuaikoina tasaantunut (mm. Hel-
le ym. 2003). Koko Suomen mittakaavassa met-
säpeitteiseksi luokiteltava ala (kasvatusmetsät 
ja  uudistuskypsät metsät) on myös kasvamassa 
(Anon. 1992, 2005, Löfman & Kouki 2001). Tämä 
luo varovaista toiveikkuutta siitä, että metsokan-
noilla olisi edellytyksiä vahvistua.

Peitteisten metsien (kasvatusmetsät sekä uudis-
 tuskypsät metsät) yhteenlaskettu osuus on Suo-
messa keskimäärin 43 % maa- ja vesialueiden 
yhteisalasta. Lapissa, Kainuussa, Keski-Suomessa, 
Savossa ja Pohjois-Karjalassa tämä osuus on yli 
50 % (Anon. 2008). Näillä alueilla potentiaaliset 
metson elinympäristöt sijaitsevat tavallisesti ver-
rattain lähellä toisiaan (mm. Gardner ym. 1987, 
Andrén 1994), ja siten on olemassa hyvät edel-
lytykset elinkelpoisten metson elinpiirien muo-
dostumiseen. Rolstadin ja Weggen (1987, 1989a) 
esittämän mallin mukaisesti runsasmetsäisillä 
(> 50 %) alueilla pienipiirteinen maiseman rikko-
naisuus olisi hyödyllistä metsolle. Tätä mallia tuki-
vat havainnot Kainuun metsonsoitimilta sekä Sir-
kiän ym. (2011) tulokset, joiden mukaan soitimet 
säilyvät paremmin runsasmetsäisillä alueilla, jos 
ne ovat pienipiirteisesti rikkonaisia. Niinpä näillä 
alueilla metsiköiden pieni keskikuviokoko olisi 
metson kannalta hyödyllinen. Siten metsätalouden 
ja metson elinympäristöjen yhteensovittamisessa 
voisi olla mielekästä jakaa suuria metsiköitä esi-
merkiksi kahteen osaan, joista monipuolisemman 
puustorakenteen omaavaa kasvatettaisiin pidem-
pää kiertoaikaa käyttäen ja puustorakenteeltaan 
yksipuolisempi uudistettaisiin aiemmin.

Aivan Suomen eteläisimmissä ja lounaisim-
missa osissa laajan mittakaavatason metsäpeit-
teisyys on kuitenkin pieni, ja edelleen lisääntyvä 
ihmistoiminta (asutus, tiet, pellot jne.) vähentää 
sitä edelleen. Esimerkiksi etelärannikon alueella 
ihmistoiminnan käyttämän alan osuus on kas-
vanut 29 prosentista 36 prosenttiin 1970-luvulta 
1990-luvulle (Anon. 1976, 2005). Joillakin alueilla 
suuri osa metsolle sinällään kelvollisista metsiköis-
tä voi sijaita niin pieninä ja toisistaan eristyneinä 
saarekkeina, ettei laji kykene niitä hyödyntämään, 
joten alue-ekologinen suunnittelu olisi tarpeen 
elinkelpoisten kokonaisuuksien muodostamisek-
si. Tämän metsäalueiden ja metsopopulaatioiden 
eristymiseen johtavan kehityskulun ehkäisemisek-
si on ehdotettu myös laajan mittakaavatason met-
säsiltoja (Lindén ym. 2000).

Tulevaisuuden uhkia metson elinympäristöille 
voivat muodostaa myös mahdollinen laajamittai-
nen puun energiakäyttö ja metsien hoitorästit. 
Alaharvennusperiaatteella tapahtuva energiapuun 
korjuu voi johtaa hyvin yksipuoliseen metsikkö-
rakenteeseen, ja kantojen nosto uudistusaloilta vä-
hentää metsolle tärkeää varpukasvillisuutta. Erityi-
sen vakava uhka metsolle voisi olla laajamittainen 
hyvin lyhyen kiertoajan energiapuun kasvatus, jol-
loin metsikkö ei välttämättä lainkaan saavuta kier-
toaikansa kuluessa metsolle soveliasta rakennetta. 
Sen sijaan korkea vanhojen ja järeiden tukkien 
hinta tukisi pitkiä kiertoaikoja ja sitä kautta kor-
keaa metsäpeitteisyyttä. Nuorten metsien hoidon 
viivästyminen tai täysi hoitamattomuus viivästyttää 
puuston kehitystä metsolle soveliaisiin mittoihin. 
Esimerkiksi vuonna 2007 arvioidusta taimikonhoi-
don kokonaistarpeesta (350 000 ha) saatiin tehtyä 
70 prosenttia (Anon. 2008), joten hoitovaje on laa-
jamittainen. Jälleen yleistymässä olevan lannoituk-
sen vaikutukset metson elinympäristöihin lienevät 
puolestaan pienehköt. Lannoitus tehdään yleensä 
siinä vaiheessa kiertoaikaa, jolloin metsikkö on 
jo nuori kasvatusmetsä (ja metsolle soveliaassa 
kehitysvaiheessa). Siten lannoituksen kasvua no-
peuttava vaikutus lyhentää sitä aikaa, jonka se 
on metson kannalta soveliaassa kehitysvaiheessa. 
Toisaalta lannoitus voi myös rehevöittää varpu-
kasvillisuutta ja pensaskerrosta sekä muuta alikas-
vosta ja siten hyödyttää metsoa.

Mustikka tiedetään metsolle tärkeäksi lajiksi 
sekä ravintokasvina että poikasille erityisen tärkei-
den hyönteisten isäntäkasvina (mm. Storch 1993). 
Avohakkuuta seuraavina vuosina mustikka taan-
tuu kuten myös siitä riippuvaiset hyönteiset, eikä 
tarjolla ole juuri lainkaan suojaa pedoilta. Musti-
kan keskipeitteisyys on vähentynyt Suomessa alle 
puoleen sitten 1950-luvun (Salemaa 2000). Toi-
saalta mustikka toipuu avohakkuun jälkeen muu-
tamassa vuosikymmenessä (Salemaa 2000) jota-
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kuinkin samassa tahdissa kuin metsikkö saavuttaa 
täyden latvuspeiton (Lakka & Kouki 2009, Miina 
ym. 2009). Sen peitteisyys myös jatkaa kasvuaan 
metsän myöhemmissä kehitysvaiheissa (Miina ym. 
2009). Siten metsiköiden pitkä kiertoaika johtai-
si korkeaan metsien keski-ikään ja siten suureen 
maisematason metsäpeitteisyyteen ja mustikan 
runsauteen. Myös säästöpuuryhmät uudistusaloil-
la (ks. Anon. 2006) voivat edesauttaa mustikan ja 
muiden varpukasvien säilymistä.

Talousmetsän ensiharvennusvaiheessa alen-
tuva elinympäristön laatu voi olla merkittävä 
uhka tulevaisuuden metsoympäristöille. Vaara on 
erityisen ajankohtainen, sillä hyvin suuri osuus 
nykymetsistä on kasvatusmetsävaiheessa. Uhka 
korostuu Pohjois-Suomessa ja ylipäätään karuilla 
kasvupaikoilla, joilla suoja maanpinnan läheisyy-
dessä on luonnostaan vähäinen. Metsokannoissa 
nähdyn tasaantumisen aika 1990-luvun lopulla 
ja 2000-luvun alussa onkin voinut olla metson 
elinympäristöjen määrän ja laadun kannalta jopa 
poikkeuksellisen hyvä jakso. Toisaalta asialla on 
myös kääntöpuolensa – jos metsiköiden laatu pys-
tytään säilyttämään metson kannalta hyvänä aina 
kiertoajan loppuun saakka ja riittävän monet met-
sänomistajat ovat halukkaita ottamaan osaa tähän 
elinympäristöjen hoitoon, tällä voi olla mittavat ja 
kauaskantoiset vaikutukset metsokantoihin.

Kasvatettavien puulajien valinta sekä harven-
nustapa (ala- vai yläharvennus) lienevät metson 
elinympäristöjen kannalta merkittävämpiä tekijöi-
tä kuin harvennusvoimakkuus (kun otetaan huo-
mioon metsälain asettama alaraja harvennusvoi-
makkuudelle). Varovaiset harvennukset säilyttä-
vät latvuspeiton hieman korkeampana ja johtavat 
pidempään kiertoaikaan, mikä pitkällä aikavälillä 
lisää laajemman mittakaavatason metsäpeittei-
syyttä. Hieman voimakkaamman harvennuksen 
myötä mahdolliselle alikasvokselle puolestaan 
riittää enemmän kasvuresursseja. Systemaattinen 
alaharvennus hävittää puuston kokovaihtelun, 
kun puolestaan yläharvennuksessa säästyy myös 
pienempiä puita. Metson kannalta erityisen hyö-
dyllistä on vaalia mänty- tai koivuvaltaisen metsän 
kuusisekoitusta, sillä kuusi luo tehokkaasti suo-
jaa maanpinnan läheisyyteen. Mäntysekoituksen 
säilyttäminen muiden puulajien vallitsemissa met-
siköissä edesauttaa puolestaan metson talviravin-
non saatavuutta. Vielä nykyisin ei tosin tiedetä, 
kuinka suuri mäntyvaltaisten metsien osuus tai 
männyn osuus metsikkötasolla olisi metsoyksilön 
ja paikallisen metsopopulaation kannalta riittävä 
talvikauden elinympäristöissä. Asiaa onkin tar-
peen tutkia. Tutkimusaineiston 50 km x 50 km 
ruuduilla mäntyvaltaisten metsien osuuden kas-
vaessa myös metsotiheys kasvoi Etelä- Suomessa 
sekä Keski-Suomessa, jossa myös metsotiheys pie-

neni kuusi- tai koivuvaltaisten metsien osuuden 
kasvaessa. Kuusivaltaisista metsistä suuri osa on 
nuoria, joten tulos ei vielä todista männyn osuutta 
minimitekijäksi metsolle. Kuitenkin tulevaisuudes-
sa puute sopivasta talviravinnosta voi olla metso-
kantaa rajoittava tekijä, sillä erityisesti hirven män-
nyntaimikoille aiheuttamien tuhojen takia metsän-
uudistamisessa mäntyä on viime aikoina korvattu 
yhä enemmän kuusella (Anon. 2008).

Tulokset toivat esiin myös muita tutkimustar-
peita. Hakkuutähteiden kokoaminen ajouria vah-
vistamaan tai keruu energiakäyttöön voisi paran-
taa metsän käyttökelpoisuutta metson kannalta, 
hyödyttäen mustikkaa ja muita varpukasveja sekä 
helpottaen erityisesti poikasten liikkumista. Kanto-
jen nosto varttuneen metsän harvennuksessa voisi 
puolestaan edesauttaa suojaa lisäävän ja metsän-
uudistamisessa käyttökelpoisen alikasvoksen syn-
tyä. Puustoisimmissa suometsissä voisi puolestaan 
olla mahdollista toteuttaa metsänkasvatusta, jossa 
kunnostusojitukset toistuvat aiempaa harvemmin 
ja/tai kunnostettavan alueen osuus on pienempi. 
Tällöin haihduttavan puuston määrän olisi oltava 
riittävän suuri (Sarkkola ym. 2010), ja se säilytet-
täisiin tavanomaista korkeampana tehden vain 
varovaisia harvennuksia. Tämä hyödyttäisi sopi-
vien kosteusolojen kautta runsaan ja monipuoli-
sen hyönteislajiston saatavuuden myötä metsoa ja 
muita metsäkanalintulajeja, erityisesti niiden poi-
kueita. Näiden menetelmien mahdollisten hyöty-
jen ja kustannusten arvioiminen vaatisi kuitenkin 
vielä lisää tutkimustietoa.

Metson elinympäristöjen hoitoon tarjolla monia 
sopivia menetelmiä

Laajan mittakaavatason metsäpeitteisyys on elin-
voimaisen metsokannan perusedellytys. Metsä-
peitteisyyttä voidaan edistää pitkiä kiertoaikoja 
käyttämällä, kasvattamalla metsää eri-ikäisraken-
teisena (jatkuva kasvatus) tai käyttämällä erilaisia 
osittaishakkuumenetelmiä (mm. Kauhanen ym. 
2008). Metson elinympäristöjä voidaan kuitenkin 
hoitaa myös tavallisen jaksollisen metsänkasva-
tuksen puitteissa esimerkiksi säästämällä alikas-
vosta riistatiheikköinä. Monet näistä menetelmistä 
vaativat pelkästään hienosäätöä talousmetsien kä-
sittelytapoihin.

Taimikonhoidossa, ennakkoraivauksissa ja 
varsinaisissa harvennushakkuissa voidaan tukea 
puuston kokovaihtelua säästämällä alikasvos tai 
osa siitä, ainakin osassa metsikköä. Tämä lisää 
metson kannalta hyödyllistä puuston tiheysvaih-
telua sekä suojan määrää maanpinnan läheisyy-
dessä. Metson kannalta erityisen käyttökelpoisia 
lienevät pienet alikasvoskuusten ryhmät, joihin 
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metso voi tarpeen tullen piiloutua, mutta joista 
kuitenkin on tarvittaessa esteetön pakoreitti. Toi-
nen tapa on jättää riistatiheikköjä, joissa alikasvok-
sen lisäksi lisäksi säästetään noin aarin kokoinen 
tiheä ryhmä vallitsevasta puustosta, esimerkiksi 
kaksi tiheikköä hehtaaria kohden (Anon. 2010). 
Mikäli sopivia alikasvosryhmiä ei ole tarjolla, voi-
daan näillä paikoilla jättää vallitseva puustokerros 
tavanomaista tiheämmäksi. Puuston koko- ja ti-
heysvaihtelun lisäksi on kyse puulajivaihtelusta, 
siis sekametsäisyydestä. Kuusien säilyttäminen 
mänty- tai koivuvaltaisissa metsissä edesauttaa 
säilyttämään suojaa maanpinnan läheisyydessä 
kuusen pitkän latvuksen ansiosta. Männyn säilyt-
täminen sekapuuna puolestaan turvaa metson tal-
viravinnon saatavuutta. Alikasvoksen säästämises-
tä, pienialaisista tiheiköistä tai esimerkiksi pienen 
kuusisekoituksen säästämisestä ei aiheudu metsä-
omistajalle juuri lainkaan kustannuksia. Enintään 
1 000 alikasvospuuta hehtaarilla ei haittaa vallit-
sevan puuston kasvua merkittävästi (Saksa ym. 
2002). Sen sijaan sillä on potentiaalia seuraavan 
kiertoajan metsänuudistamisessa (Hyppönen ym. 
2002). Myöskään pienialaiset tiheiköt tai pieni 
määrä karuilla kasvupaikoilla mäntyä heikommin 
kasvavaa kuusta eivät tuo merkittäviä kustannuk-
sia. Näihin elinympäristöjen hoitotöihin voisivat 
myös metsästysseurat osallistua. Toimien yhteis-
työssä metsänomistajien kanssa voidaan merkitä 
harvennushakkuu- tai taimikonhoitokohteille so-
pivia alikasvosryhmiä tai riistatiheiköitä.

Metson elinympäristöjen hoidon menetelmä, 
joka samalla tukee metsien talouskäyttöä, on edis-
tää taimikoiden nopeaa kehitystä kohti metsolle 
sopivaa rakennetta. Uuden puusukupolven mah-
dollisimman nopea aikaansaaminen sekä ajallaan 
tehty taimikonhoito nopeuttavat puuston kasvua 
ja metsikön kehitystä metsolle sopiviin mittoihin. 
Toisaalta kaavamainen taimikonhoidon toteutus 
johtaa turhan yksipuoliseen metsikkörakentee-
seen ja edelleen suojan puutteeseen maanpinnan 
läheisyydessä myöhemmässä kehitysvaiheessa. 
Siksi olisikin tärkeää säästää paikoin pienikokoista 
puustoa jo taimikonhoitovaiheessa.

Laajan mittakaavatason metsäpeitteisyyttä on 
erityisen tärkeää turvata eteläisimmän Suomen 
vähämetsäisimmillä alueilla. Niillä metson elinym-
päristöjen hoidon ensisijainen tavoite on metsäi-
syyden ja metsäisten alueiden välisten yhteyksien 
turvaaminen. Erityisen tärkeää olisi myös säilyttää 
olemassaolevat metson soitimet noudattaen ole-
massa olevia hoito-ohjeita (Valkeajärvi & Ijäs 1987, 
Helle ym. 1999). Mutta kuten Keski-Euroopassa 
on nähty, pienet ja erilliset metsoesiintymät usein 
hiipuvat ja katoavat yksi toisensa jälkeen maise-
mamittakaavan hoitotoimista huolimatta (mm. 
Storch 2000). Pienissä populaatioissa olemassa 

olevan satunnaistekijöistä johtuvan tuhoutumisris-
kin myötä myös vielä laajemman mittakaavatason 
toimet ovat tarpeen. Metson paikallisesiintymien 
ja potentiaalisten elinympäristöjen yhteydet toi-
siinsa olisi tarpeen turvata myös laajan mittakaa-
van metsäsiltojen avulla (Lindén ym. 2000, Sirkiä 
2010). Tähän voidaan käyttää alue-ekologista 
suunnittelua, jossa pyritään turvaamaan yhteydet 
tunnistamalla niiden kannalta tärkeimpiä kohteita 
ja kohdentamalla hoitotoimia niihin sekä vaikut-
tamalla ihmistoiminnan käytössä olevien alueiden 
sijoitteluun. Laajimman mittakaavatason toimissa 
yhteiskunnan tuki olisi välttämätöntä.

Maisematason metsäpeitteisyyttä voidaan kas-
vattaa myös metsänomistajien toimin, joskin tämä 
onnistuu ainoastaan pitkällä aikajänteellä ja saavut-
taa merkittävät mittasuhteet vain jos riittävän mo-
net tekevät samansuuntaisia valintoja. Kiertoajan 
jatkaminen uudistuskypsyyden jo saavuttaneessa 
metsikössä on kuitenkin taloudellisessa mielessä 
erittäin kallis vaihtoehto, sillä uudistuskypsään 
metsään sitoutunut pääoma on suuri (ks. Hyytiäi-
nen ym. 2006). Taloudelliselta kannalta hyvä tu-
los saavutetaan käyttämällä jo harvennusvaiheessa 
mahdollisuuksien mukaan yläharvennusta, jolla 
saavutetaan 10–20 vuotta pidempi kiertoaika kuin 
normaalisti käytetyllä alaharvennusmenetelmällä 
(Anon. 2006). Pitkä kiertoaika lisää metsäpeittei-
syyttä, metsäpeitteisten metsien kytkeytyneisyyttä 
ja mustikan määrää. Myös uudistusalojen säästö-
puuryhmät edistävät mustikkavarvikon säilymistä, 
ja jos metsiköstä löytyy erityisen runsasvarvikkoi-
sia ositteita, voidaan säästöpuuryhmät jättää juuri 
näille kohdille.

Korvet ja soitimet ovat erityiskohteita, joilla 
metsänomistaja voi harkita pitkää kiertoaikaa, 
metsikön kasvattamista erirakenteisena tai jopa 
talouskäytöstä pidättäytymistä halutessaan vaalia 
metson elinympäristöjä. Joissakin tapauksissa kor-
pien säästämiseen tai soitimen hoitoon voi saada 
tukea kestävän metsätalouden rahoituslain mu-
kaisen ympäristötuen tai METSO-ohjelman (Ete-
lä- Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-
ohjelman) kautta. Nämä mahdollisuudet kannattaa 
selvittää esimerkiksi paikallisen metsänhoitoyhdis-
tyksen avulla.

Metsän käyttöä koskevista asioista päättää 
metsänomistaja. Tämä pätee myös metson elin-
ympäristöjen hoidossa, mikä pohjautuu täysin 
vapaaehtoisuuteen. Metsänomistajat lienevät tu-
levaisuudessa kuitenkin yhä tietoisempia metsän 
eri käyttömuotojen yhteensovittamisen mahdol-
lisuuksista sekä kiinnostuneempia talousmetsien 
luonnonhoidosta. Metson elinympäristöjen hoi-
toon soveltuvista menetelmistä monet ovat myös 
metsän talouskäytön kannalta haitattomia tai jopa 
hyödyllisiä. Lisäksi menetelmät ovat käytettävissä 
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periaatteessa kaikilla Suomen miljoonilla talous-
metsähehtaareilla. Yhdessä nämä tekijät luovat 
toiveita siitä, että metson elinympäristöjen hoi-
tomenetelmät löytävät tiensä myös käytäntöön. 
Parhaimmillaan tämä voisi tietää valtavaa määrää 
laadultaan parantuneita tai uusia elinympäristöjä 
metsolle – ja muille metsolan asukkaille.

Kiitokset. Tässä työssä oli käytössä riistakol-
miolaskenta-aineisto, joka on maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuinen. Se on erittäin merkittävä tutkimuk-
sen voimavara. Riistakolmiolaskentoihin osallistu-
neiden henkilöiden työpanos on ollut tämän työn 
kannalta täysin korvaamaton. Suuret kiitokset 
kuuluu myös riistakolmiolaskennoista vastaaville 
tutkimus- ja metsästäjäorganisaatioille sekä Metsä-
hallitukselle ja Metsäntutkimuslaitokselle, joilta tut-
kimuksen metsäaineistot on saatu käyttöön. Kiitän 
myös kaikissa väitöskirjan osatöissä mukanaolleita 
Pekka Niemelää, Pekka Hellettä ja Ari Nikulaa, 
jotka olivat matkan varrella tärkeitä työkavereita 
ja tutkimustyön ohjaajia. Kiitokset kuuluvat myös 
Ahti Putaalalle sekä tuntemattomalle arvioijalle 
arvokkaista kommenteista käsikirjoitukseen, sa-
moin monille muille tutkimukseen osallistuneille 
henkilöille.

Summary: Capercaillie habitats in managed 
forests

Capercaillie Tetrao urogallus is a highly respected 
game species and has indicator- and umbrella-species 
characteristics. A high proportion of forest owners would 
like to include e.g. the biological diversity or the richness 
of game species as objectives of forest management. The 
ultimate objective of my doctoral thesis was to increase 
the welfare produced by the forests. I studied several 
types capercaillie habitats in Finland in several scales 
(Fig. 1) in order to detect some characteristics of forests, 
which are important for the capercaillie. Those can lead 
to novel methods in the management of capercaillie 
habitats in the commercial forests. This, in turn, would 
improve the forest owner’s possibilities to combine the 
ecological and economical objectives of the forestry.

In the first work 42 capercaillie leks were studied in 
Eastern Finland in 11 scales from 250 to 4 000 meters, 
and the leks were compared to 50 average landscapes 
(Fig. 2). Satellite-based landscape data was divided 
to eight landscape classes, and e.g. class proportions, 
mean patch sizes and edge densities were studied. In 
the second work, landscape composition was compared 
with the capercaillie density in Finland using large 
scale. The study units were 50 km x 50 km grid cells. 
Landscape class proportions based on the national forest 
inventory NFI8 and capercaillie densities on the wildlife 
triangle counts from 1989 to 2000. In the third work, the 
composition of capercaillie location surroundings from 
the wildlife triangle summer counts from years 1989–
1992 and 2000–2003 were compared to the available 
landscapes in Northern Finland. In the fourth work, the 

location surroundings from the wildlife triangle summer 
counts from years 2000–2003 and from the winter counts 
from years 1998–2004 were compared to the reference, 
non-capercaillie landscapes at the same study area. In 
these studies Metsähallitus forest planning data formed 
the landscape data.

The results showed that capercaillie uses relatively 
young managed forests, and 30–40 years old forests 
(young thinning stands) obviously have some suitable 
characteristics for the capercaillie (Fig. 2 –7). The habitat 
quality may decrease in the later successional stages of 
forest, however, since capercaillie used mature forests 
less than what was expected based on the previous 
studies. Capercaillie also preferred the densest available 
forests and avoided the open ones.

The large-scale forest cover, which can be seen as a 
prerequisite for the vital capercaillie populations, can be 
increased using long rotations and uneven-aged forest 
management. Spruce mires and capercaillie lekking 
sites are in a key role for the capercaillie. The forest 
owners could consider uneven-aged management, long 
rotation periods or even leasing those outside of the 
commercial forestry. Large-scale forest planning would 
also be needed to ensure the connections between 
the forested areas. There are, however, also many 
ways to develop the capercaillie habitats within the 
ordinary, single-cohort, forest management. Only minor 
changes need to be made to the management practices. 
Understorey management that saves some groups of 
understorey trees, can help to maintain the sufficient 
cover on the ground (horizontal cover) in the older 
stages of forest. Also saving small untreated parts in 
thinning and maintaining the spruce mixture maintains 
the cover on the ground. Furthermore, thinning from 
top causes no (economical) costs and leads to 10–20 
years longer rotation period. The management of young 
forest (planting of trees, thinning of a seedling stand 
etc.) makes costs for the forest owner (own work or 
money). Probably therefore thinning of a seedling stand 
are done much less than the estimated need is. The 
management of young forest, however, combines the 
economical goals with an ecological one: it ensures the 
future incomes and accelerates the stand development 
towards the suitable stand structure for the capercaillie- 
to 20-year longer rotation periods and thus to increased 
forest cover on the larger scales.

The forest owners make the decisions concerning 
their forests, and capercaillie habitat management is 
completely free-willing. In future, the forest owners are 
most probably increasingly aware of the possibilities 
concerning the multiobjective forestry and more 
interested in the ecological aspects of forestry. Many of 
the capercaillie habitat management methods are also 
easy to combine with the ordinary forest management. 
Those can also be applied to all managed forests in 
Finland. This means millions and millions of hectares. 
Together these factors create hopes that these methods 
find their way to the practice. In the best possible 
scenario this would lead to huge amounts of upgraded 
or new habitats for the capercaillie and other forests-
dwelling species.
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