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ESIPUHE
Tämän systemaattisen kirjallisuuskartoituksen tavoitteena oli selvittää, mitä tietoa on olemassa
metsänkäsittelyn vaikutuksista linnustoon. Työ liittyy Metsätehon Metsänkäsittely ja linnusto oppaan päivittämiseen. Kiitämme oppaan ohjausryhmää hakutermien kommentoinnista.
Suomen Metsäsäätiö on rahoittanut raportin tekoa osana Näyttöön perustuva metsätalous -hanketta.

Sini Savilaakso
22.3.2020
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TIIVISTELMÄ
Luonnon monimuotoisuuden huomiointi on metsätalouden toimijoille yhä tärkeämpää, ja metsänkäsittelyn menetelmiä kehitetään jatkuvasti monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsänkäsittelyn
suosituksia laadittaessa on hyvä tukeutua olemassa olevaan tutkimustietoon. Tässä kirjallisuuskartoituksessa selvitettiin, minkälaista tietoa on olemassa metsänkäsittelyn vaikutuksista linnustoon Suomessa ja Ruotsissa.
Metsäntalouden laajuuteen nähden Suomessa ja Ruotsissa tehtyjä tutkimuksia metsänkäsittelyn
vaikutuksista lintuihin löydettiin suhteellisen vähän. Tutkimukset käsittelivät eri hakkuutapoja, linnuston elinympäristövaatimuksia ja metsän rakennepiirteitä, sekä laajempia maisematason vaikutuksia, kuten elinympäristöjen pirstaloitumista. Etenkin suoraan eri käsittelymenetelmiin, esimerkiksi eri hakkuutapoihin, liittyvien tutkimusten määrä on melko pieni. Metsänkäsittelyn kehittämisen kannalta hyödyllisiä tutkimuksia erilaisista linnuille tärkeistä metsän rakennepiirteistä ja
elinympäristövaatimuksista löytyi jonkin verran.
Kartoituksessa löytyneet tutkimukset voivat tarjota päivityksiä aiempaan tietoon metsänkäsittelyn
linnustovaikutuksista. Hyvin toteutetut yksittäisetkin tutkimukset saattavat tuoda uutta ymmärrystä, etenkin kun tutkimusten määrä aiheesta on varsin rajallinen.
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SUMMARY
Taking biodiversity into account when making management decisions is increasingly important
for all forestry actors, and forest management has been continuously improved in recent decades towards safeguarding forest biodiversity. When management recommendations are made
it is important that they are based on existing research knowledge. In this systematic map, existing literature about impacts of forest management on birds in Finland and Sweden was
mapped.
Considering the extent of forestry in Finland and Sweden, relatively few studies on the impact of
forest management on birds were found. Studies that were found concerned forest harvesting
(logging and thinning), habitat requirements of birds, forest structure, and landscape level impacts, such as habitat fragmentation. There were relatively few studies related directly to different forest management approaches, e.g. different logging and harvesting options. There were
more studies on important structural elements of the forest and habitat requirements of birds
that will be useful when improvements in forest management are made.
Studies included in this systematic map offer an updated knowledge base on the impacts of forest management on birds. Even sole studies, if well conducted, can improve existing understanding of the topic, especially as the overall knowledge base is relatively limited.
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1 JOHDANTO
Metsät ovat merkittävä uusiutuvan raaka-aineen lähde, mutta samanaikaisesti niillä on tärkeä
rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Metsänkäsittelyn on huomattu muuttavan lajien
elinympäristöjä (Valkama ym. 2011, Tiainen ym. 2016), ja se voi sitä kautta heikentää metsälajiston elinmahdollisuuksia (Chaudhary ym. 2016). Viime vuosikymmeninä metsäalan toimijat ovat
kiinnittäneet enenevässä määrin huomiota luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilyttämiseen talousmetsissä. Samanaikaisesti yksityisten metsänomistajien kiinnostus metsän monimuotoisuutta huomioiviin käsittelymuotoihin on lisääntynyt.
On tärkeää saada näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa metsänkäsittelyn vaikutuksista linnustoon,
jotta lintujen pesimä- ja elinolosuhteet voidaan huomioida metsätaloudessa. Tietoa tarvitaan
muun muassa linnuille tärkeistä metsän rakennepiirteistä sekä eri metsänkäsittelymenetelmien
vaikutuksista lintuihin. Ilmastonmuutoksella on todennäköisesti tulevaisuudessa vaikutuksia metsätalouteen, ja mahdollisia metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia linnustolle on
myös hyvä arvioida, jotta niihin voidaan yrittää varautua.
Olemassa olevan tiedon pohjalta voidaan kehittää metsänkäsittelymenetelmiä yhä enemmän lintuja huomioivaan suuntaan. Jo melko vähäisillä toimilla saattaa olla suuri merkitys lajien säilymiselle tietyllä alueella. Siksi olisi tärkeää löytää ja päivittää toimintatapoja, joilla metsien käsittelyn
yhteydessä voidaan minimoida metsäluonnolle aiheutuvia vaikutuksia ja säilyttää tai lisätä linnuille tärkeitä metsän rakennepiirteitä ja näin auttaa sopeutumisessa muuttuneeseen elinympäristöön. Metsänkäsittelyn suosituksia laadittaessa on hyvä tukeutua olemassa olevaan tutkimustietoon, jonka laajuutta tämän kirjallisuuskartoituksen on tarkoitus selvittää. Samalla saadaan tietoa myös mahdollisista aukoista tutkimustiedossa.

Metsätehon raportti 255

21.4.2020

5

2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tämän katsauksen tekemisessä käytettiin systemaattisen kartoituksen menetelmää (Collaboration for Environmental Evidence 2018). Systemaattisessa kartoituksessa pyritään muodostamaan
kuva valitun aiheen piirissä tehdyistä tutkimuksista, eli mitä ja kuinka paljon aiheesta tiedetään.
Keskeistä systemaattisissa kartoituksissa on tiedon tuottaminen ilman vääristymiä. Vääristymien
minimoimiseksi artikkelien sisällytyskriteerit määritellään etukäteen ennen tiedonhaun toteuttamista ja tietoa haetaan kattavasti eri lähteistä. Lisäksi voidaan määritellä kriteerit tutkimusten laadun arvioimiseksi esim. otoskoon ja tutkimustyyppien suhteen. Tässä katsauksessa tutkimusten
laadun arviointia ei toteutettu, koska tavoitteena oli saada kuva Metsätehon Metsänkäsittely ja
linnusto -oppaan julkaisemisen (2002) jälkeen tehdyistä tutkimuksista eikä syvempiin kvantitatiivisiin analyyseihin edes pyritty.

2.1 Artikkelien sisällytyskriteerit
Artikkelien sisällytyskriteerit määriteltiin ns. PEO (population, exposure, outcome) -termien pohjalta (taulukko 1). Lähtökohtana oli, että artikkelien tulee liittyä metsänkäsittelyyn ja sen aiheuttamiin linnustovaikutuksiin. Maantieteellinen rajaus tehtiin kattamaan Suomessa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset, koska metsänkäsittelyn toimenpiteet näillä alueilla ovat suurimmalta osin vertailukelpoista toistensa kanssa. Hakukielenä käytettiin englantia, ja haku rajattiin alkamaan vuodesta 2000.
Taulukko 1. Kriteerit artikkelien sisällyttämiseksi kirjallisuuskatsaukseen.
Tutkimuksen kohde

Käsittely

Ekologiset muuttujat

Suomen ja Ruotsin boreaaliset metsät

Metsänkäsittely,
metsänhoito

Lintulajiston yksilö- ja lajimäärä, lajiston
diversiteetti tai yhteisön koostumus.
Lintulajiston pesintä, lisääntyminen tai
muutto.

2.2 Hakuketju
Artikkelien sisällytyskriteerien pohjalta rakennettiin hakuketju. Hakuketjuun ehdotetut termit esiteltiin Metsänkäsittely ja linnusto -oppaan ohjausryhmälle ennen hakuketjun viimeistelyä. Alla
käytetty hakuketju lopullisessa muodossaan (Web of Science -tietokannassa käytetty muotoilu).
(Finland OR Finnish OR Swed* OR Scandinavia*) AND (Boreal OR taiga OR forest*)
AND
Forestry OR "forest management" OR silvicultur* OR cut* OR log* OR fell* OR harvest* OR thinn*
OR afforesta* OR deforesta* OR planting OR plantation* OR plough* OR "game cover*" OR
"managed forest" OR "habitat fragment* OR change" OR "uneven-aged" OR "even-aged" OR
"clearcut*" OR "clear-cut*"
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AND
Bird* OR owl* OR woodpecker* OR tit* OR thrush* OR sparrow* OR hawk* OR warbler* OR finch*
OR capercaillie* OR grouse* OR "Tetrao urogallus" OR "Lyrurus tetrix" OR "Tetrao tetrix" OR
"Tetrastes bonasia" OR "Bonasa bonasia" OR accipiter OR passer OR buteo OR pernis OR endangered OR "red-listed species" OR "threatened species"
AND
nest* OR territor* OR sing* OR forag* OR orientat* OR migrat* OR reproduc* OR "species richness" OR abundance OR mortality OR "community composition" OR diversity

2.3 Haun lähteet
Artikkeleita haettiin kolmesta eri akateemisesta tietokannasta, jotka olivat CAB Abstracts, Scopus
ja Web of Science Core Collection.
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3 TULOKSET
Artikkelien haku suoritettiin 9.8.2019. Duplikaattien poiston jälkeen artikkeleita oli yhteensä 464,
joista seulonnan jälkeen jäi jäljelle 63 (taulukko 2).
Taulukko 2. Artikkelien seulonnan vaiheet ja artikkelien määrä kussakin vaiheessa.
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Luvuissa 3.1–3.5 on esitelty lyhyesti kartoituksessa löydetyt tutkimukset jaoteltuna aihepiireittäin
(metsätalouden toimia ja vaikutuksia). Lisätietoa tutkimuksista ja niissä tutkituista ekologisista
muuttujista on liitteessä 1.
Tutkimukset on jaoteltu sen mukaan, mikä on arvioitu tutkimuksen pääasialliseksi aiheeksi metsään kohdistuneiden käsittelyiden tai tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Huomioitavaa on, että
monet tutkimuksista olisivat sopineet usean otsikon alle, koska niissä sivutaan useampaa jaottelun mukaista aihetta.
Erilaisiin eriteltävissä oleviin käsittelymenetelmiin liittyviä tutkimuksia (taulukko 3) löytyi vähän
suhteessa tutkimusten kokonaismäärään. Suurin osa aihetta käsittelevistä tutkimuksista liittyy
yleisesti metsänkäsittelyn vaikutuksiin ja linnuille tärkeisiin rakennepiirteisiin metsässä.

3.1 Metsänkäsittely
Taulukko 3. Jaottelu kartoituksen tutkimusmääristä metsänkäsittelymenetelmittäin. Jaottelun perusteena oli arvio siitä, mikä on ollut tutkimuksen pääasiallinen aihe tavoitteiden kannalta.
Metsänkäsittelyn tyyppi kpl
Avohakkuu
4
Hakkuut/harvennukset
4
Metsälannoitus
3
Metsäojitus
1
Pienaukot
1
Eri-ikäisrakenne
1

3.1.1 Avohakkuut ja harvennukset
Virkkala (2004) tutki eri tavoin käsitellyillä alueilla lintulajien dynamiikkaa kymmenen vuoden ajan.
Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti avohakkuiden vaikutukseen kolopesijöihin. Griesser ym.
(2007) tutkivat metsänkäsittelyn vaikutuksia kuukkelien elinvoimaisuuteen. Tutkimusalueella oli
tehty avohakkuita ja harvennuksia 15 vuoden ajan, ja siellä tutkittiin kuukkelin pesinnän onnistumista, reviirin asuttavuutta sekä populaation tuottavuutta.
Tilannetta ennen ja jälkeen metsään kohdistuvan toimenpiteen tarkasteltiin Heyman ym. (2010)
ja Santangeli ym. (2012) tutkimuksissa. Heyman ym. (2010) tutkimuksessa taajamametsien pensaskerros raivattiin joko kokonaan tai puoleen alkuperäisestä, ja sen vaikutuksia lintuihin ja aluskasvuston lajistoon tutkittiin ennen ja jälkeen toimenpiteen käyttäen reunametsiä kontrollialueina.
Heyman ym. (2017) tekivät katsauksen taajamametsänhoitoon ja sen mahdollisiin linnustovaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista.
Kahdessa tutkimuksessa (Suorsa ym. 2003, Krams ym. 2010) testattiin, miten metsänkäsittelyn
muokkaamat elinympäristöt näkyvät lintujen veriarvoissa stressitekijöinä. Suorsa ym. (2003) tutkivat puukiipijään ja sen poikasiin vaikuttavaa fysiologista stressiä määrittämällä verikokeista
stressihormoni kortikosteroli. Puukiipijän elinympäristö ja ravinnon määrä määritettiin tarkkaan,
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kuten myös elinympäristöä ympäröivät alueet. Kramsin ym. (2010) tutkimuksessa taas selvitettiin
lapintiaisen veriarvoja, veriloisia ja pesintämenestystä ja vertailtiin maltillisesti hoidetuilla ja voimakkaasti harvennetuilla metsäalueilla.
Żmihorski ym. (2019) vertailivat metsäpalon jälkeen vierekkäisiä alueita, joista toisella puut oli
kerätty pois ja toisella jätetty sijoilleen ja käsittelyistä aiheutunutta eroa alueella esiintyvien lintujen
lajikoostumukseen.
Söderström ym. (2011) tutkivat kolmen vuoden ajan pikkulepinkäisen lisääntymismenestystä avohakkuualoilla ja peltoaloilla sekä ravinnon ja pikkulepinkäisen pesiä saalinaan käyttävien petojen
määrää. Peltosirkun esiintymistä erilaisilla maankäytön alueilla, kuten esimerkiksi avohakkuualoilla ja nuorissa kasvatusmetsissä seurattiin Ottvallin ym. (2008) tutkimuksessa. Santangelin
ym. (2012) tutkimuksessa selvitettiin petolintujen pesäpuiden asuttavuutta ennen ja jälkeen metsään kohdistuvan hakkuun suojavyöhykkeen kokoa vaihdellen.

3.1.2 Metsälannoitukset
Metsälannoituksiin keskityttiin kahdessa tässä kartoituksessa löydetyssä tutkimuksessa (Edenius
ym. 2011, 2012). Tutkimukset on tehty samalla tutkimusalueella Ruotsissa, ja niistä toinen keskittyi lintujen monimuotoisuuteen säännöllisesti lannoitetuilla metsäalueilla (Edenius ym. 2011) ja
toinen lintujen ravintoon arvioimalla lannoitusten vaikutusta hyönteisiin ja puiden lehtien fenoleihin
(Edenius ym. 2012).
Typpilannoituksen vaikutuksia eri eliöryhmien runsauteen ja monimuotoisuuteen on selvitetty Sullivanin ym. (2017) artikkelikatsauksessa.

3.1.3 Metsäojitukset
Ludwig ym. (2007) tutkivat metsäojitusten vaikutuksia metsäkanalintujen pesintämenestykseen.
Tutkimuksessa selvitettiin ojitusten epäsuoria vaikutuksia, joita olivat esimerkiksi vaikutus lintujen
ravintoon ja petojen määrään, ja suoria vaikutuksia, kuten metsäkanalintujen poikasten hukkuminen ojiin.

3.1.4 Pienaukot ja eri-ikäisrakenteisuus
Forsmanin ym. (2013) tutkimuksessa selvitettiin pienaukkojen, kooltaan korkeintaan kaksi hehtaaria, vaikutusta metsässä eläviin lintuihin. Aukot olivat esimerkiksi tuulenkaatojen tai hakkuiden
aiheuttamia ja tutkimuskohteina oli sekä vanhoja että hoidettuja metsiä, ja kontrollialueena käytettiin jatkuvapeitteistä metsää, jossa ei ollut aukkoja.
Pukkala ym. (2012) tutkivat eri-ikäisrakenteisen metsän taloudellista tuottavuutta suhteessa metsän sopivuuteen kuukkelin elinympäristöksi mallinnusten avulla. Kuukkelin ruokailu- ja pesintävaatimuksia arvioitiin ja laskettiin, millaisella tuottavuuden asteella metsä olisi vielä kuukkelille
sopiva elinympäristö.

3.1.5 Säästöpuut ja kuolleen puun määrä
Söderström ym. (2009) tutkivat hakkuun jälkeisten säästöpuumäärien vaikutusta lintujen esiintyvyyteen 1–8 vuoden ajan hakkuun jälkeen. Reunavaikutuksen ja säästöpuiden määrän vaikutusta
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viereisten metsäalueiden lintuihin käsiteltiin myös samaisessa tutkimuksessa. Bütler ym. (2004)
puolestaan selvittivät kuolleen puun määrän raja-arvoja pohjantikan esiintyvyyteen ja lajin esiintymistodennäköisyyttä tietyillä kuolleen puun määrillä.

3.1.6 Energiapuumetsiköt
Energiapuun kasvatuksen vaikutuksista lintujen pesintään ja lajiston monimuotoisuuteen löytyi
muutamia tutkimuksia. Lyhyellä kiertoajalla bioenergiaksi kasvatettavan hybridihaapametsikön ja
saman ikäisen kuusimetsän alueilla esiintyvää linnustoa vertailtiin Lindbladhin ym. (2014) tutkimuksessa. Berg (2002) taas tutki pelloilla aloitetun energiapuuksi suunnitellun pajun kasvatuksen
vaikutusta lintujen pesintään. Viljelmällä esiintyviä lintulajeja tutkittiin siitä näkökulmasta, ovatko
ne pelto- vai metsäalueilla viihtyviä lajeja. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ympäröivien metsäja peltoalueiden vaikutusten eroja.

3.1.7 Ilmastonmuutos ja metsänkäsittely
Fraixedas ym. (2015) ja Ram ym. (2016) etsivät tutkimuksissaan vastausta siihen, onko ilmastonmuutoksella ja metsänkäsittelyllä yhtymäkohtia lintujen kannanvaihteluihin, ja siihen, kumpi
vaihteluita aiheuttaa.
Ilmastonmuutoksen ja metsänkäsittelyn yhteisvaikutuksia kuukkelin populaatioihin tutkivat
Layton-Matthews ym. (2018). Tutkimuksen aineistona käytettiin kuukkelien rengastus- ja seurantatietoja.
Virkkala (2016) tutki boreaalisten metsälintujen yleistä vähenemistä ja sen mahdollisia syitä ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen muuttumisen kannalta verraten suojelualueita ja metsänhoidollisia alueita ja mallintaen eri muuttujien mahdollisia vaikutuksia.

3.2 Metsän rakenne
3.2.1 Kehitysvaiheet ja ikärakenne
Robergenin ym. (2018) tutkimuksessa arvioitiin pyyn, pyrstötiaisen ja puukiipijän elinympäristövaatimuksia, ja niitä käytettiin yhdessä metsän eri kehitysvaiheiden simulaatioiden kanssa selvittämään, millä metsän kiertoajoilla eri lajit voivat mahdollisesti käyttää metsää elinympäristönään.
Hömötiaisten talvehtimista tutkivat Siffczyk ym. (2003) selvittäen muun muassa hömötiaisten reviirejä ja elinpiirin laajuuuksia talviaikaan. Tutkimuksessa vertailtiin myös metsän eri kehitysluokkia lajin esiintymisessä.
Sirkiän ym. (2010a) tutkimuksessa selvitettiin kolmiolaskentojen ja VMI-aineistojen perusteella,
voiko metson väheneminen johtua metsien ikärakenteen muuttumisesta. Lakka ym. (2009) arvioivat tutkimuksessaan puolukka- ja mustikkatyypin tarjoamaa kasvillisuuden rakennetta ja hyönteisten määrää metson poikasten ravinnoksi metsien eri kehitysvaiheissa, ja sitä millainen ympäristö sopii poikasille saatavilla olevan ravinnon suhteen.
Metsän iän vaikutusta helmipöllön lisääntymiseen koko eliniän aikana selvitettiin Laaksosen ym.
(2004) tutkimuksessa seuraamalla myös myyrävuosien vaikutusta, ja millaisia pesimäpaikkoja
helmipöllöt suosivat. Hakkarainen ym. (2008) vertailivat helmipöllökoiraiden selviytymisastetta
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metsän eri ikäluokkien (nuori, keski-ikäinen ja vanha metsä) välillä käyttäen pöllöihin merkintäuudelleenpyynti-menetelmää.
Lindbladh ym. (2017) tutkivat lintujen monimuotoisuutta kuusimetsässä ja siihen liittyviä tekijöitä,
kuten metsän ikää ja rakennetta, lehtipuun määrää ja puiden läpimittajakaumaa, jotta löydettäisiin
metsänhoitotapoja, joilla voisi olla mahdollista lisätä lintulajiston monimuotoisuutta talousmetsissä. Jansson ym. (2003) tutkivat iältään ja rakenteeltaan erilaisten metsien linnustoa selvittäen
muun muassa alueiden pirstaloitumisen vaikutuksia sekä sellaisia metsän tai maiseman rakenteita tai ominaisuuksia, jotka voisivat lisätä lintujen monimuotoisuutta. Uliczkan ym. (2000) tutkimuksessa verrattiin lintu- ja jäkälälajien määrää tasaikäisen-, vanhan ja sekametsän välillä, jotta
saataisiin selvitettyä erilaisten metsien mahdollisia suojeluarvoja eri lajien suhteen.

3.2.2 Puulajisuhteet
Felton ym. (2011) tutkivat, miten koivun lisääminen kuusimetsään vaikuttaa alueen linnuston monimuotoisuuteen vertailemalla kuusimetsiä ja kuusi-koivusekametsiä vaihtelevalla koivun määrällä. Mäntymetsien korvaamista kuusimetsillä ja sen mahdollisia vaikutuksia lintulajien esiintyvyyteen tarkasteltiin Lindbladhin ym. (2019) tutkimuksessa, jossa vertailtiin pesivien lintujen määrää ja lintulajien monimuotoisuutta 55- ja 80-vuotiaissa kuusi- ja mäntymetsissä, sekä sitä, miten
metsikkö- ja maisematason rakenteen vaihtelu vaikuttaa lintulajien koostumukseen näissä metsissä. Feltonin ym. (2010) katsauksessa arvioitiin havupuumetsien monokulttuurien korvaamista
lehtipuita sisältävillä sekametsillä ja sen mahdollisia vaikutuksia eri eliöryhmien monimuotoisuuteen.

3.3 Elinympäristövaatimukset ja tärkeät metsän rakennepiirteet
Jokimäen ym. (2011) tutkimuksessa Valtion metsien inventoinneista (VMI) saatua tietoa testattiin
vanhojen metsien lintulajien esiintymisen ennustamiseen ja selvitettiin, mitkä metsän ominaisuudet ovat tärkeitä suurelle osalle vanhojen metsien lintulajeista ja miten tunnistetut ominaisuudet
voivat itsenäisesti vaikuttaa lajien esiintymiseen. Stighäll ym. (2011) testasivat valkoselkätikan
elinalueiden mahdollista tunnistamista kaukokartoitusdatan avulla ja saivat tuloksia myös siitä,
millaisia elinalueita valkoselkätikka suosii.
Pakkala ym. (2018) tutkivat pohjantikan pesäpuiden ominaisuuksia pääsääntöisesti keski-ikäisissä havupuuvaltaisissa metsissä ja selvittivät, onko sopivien kolopuiden löytyminen alueella
kriittinen tekijä elinympäristön sopivuudeksi lajin kannalta. Pakkalan ym. (2002) tutkimuksessa
selvitettiin mahdollisia keinoja, joilla mitata reviiri- ja maisematason elinympäristön laatua pohjantikalle ja muille samankaltaisia elinympäristövaatimuksia omaaville lajeille sekä mahdollisia rajaarvoja lajin sietokynnykselle eri alueilla. Roberge ym. (2008) vertasivat eri tikkalajien esiintymistä
metsäalueen luonnontilaisuuteen ja niiden vaatimia elinolosuhteita selvitettiin lajien esiintymisalueilla.
Miettisen ym. (2009) tutkimuksessa metson elinalueiden muutoksia vertailtiin kahtena eri ajanjaksona ja havainnoitiin, millaisia elinympäristöjä metso suosii. Pakkalan ym. (2003) tutkimuksessa
taas arvioitiin metson suojelun ja sen soidinalueiden ja niiden ympäristön vaikutusta muihin lajeihin. Teeren pesinnän onnistumiseen liittyviä tekijöitä selvitettiin Ludwigin ym. (2010) tutkimuksessa, jossa seurattiin muun muassa naaraan liikkumista radiolähettimen avulla, poikasten lähtemistä pesästä sekä petojen määrää alueella.
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Sirkiä ym. (2010b) tutkivat metson ja hirven elinympäristövaatimuksia ja esiintymistä kolmiolaskentojen ja VMI:n avulla ja tarkastelivat, eroavatko lajien elinympäristövaatimukset toisistaan.
Näin tutkimuksessa voitiin myös selvittää, voiko toisen lajin huomioiminen metsänhoidossa vaikuttaa negatiivisesti toisen lajin esiintyvyyteen samalla alueella. Melin ym. (2016) tutkivat kolmiolaskentojen ja LiDAR-datan avulla metsäkanalintujen poikueiden esiintymistä ja siihen vaikuttavia ympäristön tekijöitä ja mahdollisia ympäristön ominaisuuksia, jotka voisivat lisätä poikueiden
esiintymistä.
Suorsan ym. (2005) tutkimuksessa etsittiin puukiipijän sietokynnyksen raja-arvoja elinympäristön
suhteen ja sitä, reagoiko laji enemmän elinympäristön rakenteen muuttumiseen vai sen häviämiseen. Singhin ym. (2016) tutkimuksessa seurattiin maakotkien elinympäristön valintaa lintuihin
kiinnitetyillä GPS-paikantimille, ja selvitettiin, millaisia elinympäristöjä maakotkat suosivat. Björklundin ym. (2015) tutkimuksessa arvioitiin ympäristön vaikutusta kolmen haukkalajin pesintämenestykseen ja selvitettiin pesimäympäristön tyypillisiä ominaisuuksia käyttäen seurantatietoa
haukkojen pesinnästä ja VMI:sta saatua dataa. Kolmiolaskentoja ja GIS-karttoja hyödyntäen
Wallgrenin (2009) tutkimuksessa etsittiin maisematason rakenteita ja ympäristön ominaisuuksia,
jotka voisivat auttaa löytämään kaavoja ominaisuuksiltaan erilaisten alueiden ja eri eläinlajien välille.

3.4 Hoidettujen ja hoitamattomien metsäalueiden vertailu
Santangelin ym. (2013) tutkimuksessa verrattiin intensiivisen metsänkäsittelyn alaisia ja suojeltuja alueita merikotkan pesinnän onnistumisen suhteen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,
voiko merikotka menestyä myös alueilla, jolla metsänkäsittely on voimakasta. Edenius ym. (2002)
arvioivat kuukkelin käytöstä ja elinympäristön eroavaisuuksia vertaamalla hoitamatonta kuusimetsää ja hoidettua mäntymetsää ja seuraamalla aikuisten lintujen ja poikasten käytöstä ja elinympäristön ominaisuuksia. Sjöberg ym. (2007) tutkimuksessa tutkittiin kuusen käpysadon määrää ja
talvehtimisympäristön laadukkuutta lintujen näkökulmasta vertailemalla vanhoja metsiä lähellä sijaitseviin hoidettuihin metsiin ja niissä esiintyvien lintujen talvehtimisyhdyskuntien eroja.
Suomen ja Venäjän rajan lähettyvillä olevia alueita on vertailtu muun muassa teeren ja tiltaltin
kannalta: Lampila ym. (2009) tutkivat tiltaltin häviämiseen Kainuun alueelta johtaneita mahdollisia
syitä ja vertasivat aluetta Venäjän alueisiin, joissa esimerkiksi metsämaiseman pirstaloituminen
on monilla alueilla vähäisempää. Kurhisen ym. (2009) tutkimuksessa selvitettiin teerikannan vähentymistä Suomessa vertaamalla Itä-Suomen alueita Venäjän alueisiin.
Felton ym. (2016) tutkivat suojeltujen ja istutettujen tammimetsien välisiä eroja vertaamalla luonnontilaista metsää ja nuorta ja keski-ikäistä istutusmetsää ja niiden eroavaisuuksia linnustoltaan.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voiko istutettu tammimetsä olla verrattavissa suojeltuun
lintujen esiintymisen kannalta ja onko istutetuilla tammimetsillä mahdollista lisätä alueen monimuotoisuutta.

3.5 Fragmentaatio ja maisemataso
Ympäröivän alueen laadukkuutta pirstaloituneessa maisemassa lintujen näkökulmasta ovat käsitelleet tutkimuksissaan esimerkiksi Brotons ym. (2003) ja Jokimäki ym. (2000). Brotonsin tutki-
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muksessa aihetta käsittelevien artikkeleiden pohjalta tehtiin mallinnus, jonka avulla haluttiin selvittää, miten metsää ympäröivät alueet vertautuvat niiden ollessa vaihtoehtoisesti joko metsän
uudistusala tai vesialue, sekä miten metsälaikun pinta-ala vaikuttaa lintujen esiintymistiheyteen.
Jokimäen tutkimus keskittyi myös maiseman rakenteen vaikutukseen lintujen populaatioissa verraten lievästi ja vahvasti pirstaloituneita maisemarakenteita. Schmiegelow’n ym. (2002) artikkelikatsauksessa perehdyttiin elinympäristöjen häviämiseen ja siitä aiheutuvaan maiseman pirstaloitumiseen ja sen vaikutuksista lintuihin ja niiden esiintymiseen.
Kurjen ym. (2000) tutkimuksessa selvitettiin metsien pirstaloitumisen ja metsän rakenteen vaikutusta metson ja teeren pesinnän onnistumiseen. Tutkimuksen aineistossa yhdistettiin kolmiolaskennoista ja kaukokartoituksesta saatua dataa.
Kurki ym. (2000) tutkivat maisematason pirstaleisuuden ja metsän rakenteen vaikutusta metson
ja teeren pesinnän onnistumiseen käyttäen kolmiolaskennoista ja kaukokartoituksesta saatua dataa lintujen liikkumisen päättelyssä alueiden välillä. Miettinen ym. (2008) selvittivät kolmiolaskennoista saatua dataa hyödyntäen metsokannan tiheyden vaihtelun ja maisematason rakenteen
yhteyttä ja erityisesti metsän ikäluokkaa, jota metso erityisesti suosisi.
Metsälaikun koon ja sitä ympäröivien alueiden vaikutusta kirjosiepon ja leppälinnun pesintään
tutkivat Huhta ym. (2001). Tutkittavia alueita oli 72, ja vertailtavina reuna-alueina olivat avohakkuu
ja luonnontilainen metsä. Suojeltujen metsäalueiden ja niitä ympäröivien alueiden vaikutusta metsäkanalintuihin suojellun alueen sisällä tutkivat Mönkkönen ym. (2014). Tutkimus kohdistui ItäSuomen ja Venäjän Karjalan vertailuun, ja tutkimuksessa käytetty aineisto oli kerätty vuosina
1986–2002. Myös Häkkilä ym. (2017) tutkivat suojelualueita ympäröivien erilaisten maankäyttömuotojen vaikutusta suojelualueen sisäisiin lintuyhdyskuntiin. Tässäkin tutkimuksessa lintujen
laskennat olivat 1900-luvun loppupuolelta, ja tutkimuksessa huomioitiin myös suojelualueen ominaisuudet ja alueen koosta riippuva reunavaikutus.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Metsäntalouden laajuuteen nähden Suomessa ja Ruotsissa tehtyjä tutkimuksia metsänkäsittelyn
vaikutuksista lintuihin löydettiin suhteellisen vähän. Etenkin suoraan eri käsittelymenetelmiin, esimerkiksi avohakkuisiin ja harvennuksiin, liittyvien tutkimusten määrä on melko pieni eikä ennen–
jälkeen-käsittelykokeita löytynyt muutamaa enempää. Tämänkaltaiset tutkimukset olisivat kuitenkin tärkeitä eri käsittelymenetelmien vaikutusten selvittämiseen ja sitä kautta mahdollisesti myös
työmenetelmien kehittämiseen.
Vallitseville metsänkäsittelytavoille vaihtoehtoisten ja metsänomistajien keskuudessa kiinnostusta herättävien metsänkasvatusmenetelmien, kuten esimerkiksi eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen ja pienaukkohakkuiden tutkimus lintuihin liittyen on myös tulosten mukaan erittäin vähäistä.
Tällaisten metsänkäsittelymenetelmien voitaisiin olettaa olevan lintujen elinolosuhteiden kannalta
kestävämpiä ratkaisuja, mutta tutkimukseen nojaavaa tietoa aiheesta tämän kartoituksen perusteella ei juurikaan ole saatavilla.
Metsänkäsittelyn vaikutuksia lintuihin yleisellä tasolla on tutkittu jonkin verran, esimerkiksi vertailemalla erilaisia alueita ja niiden linnustoa keskenään. Nämä tutkimukset parantavat yleiskäsitystä
metsänkäsittelyn vaikutuksista lintuihin ja mahdollisesti niiden perusteella voidaan luoda suuntaviivoja metsänhoidolle ja mahdollisille alueiden suojelutarpeille. Metsänkäsittelyn kehittämisen
kannalta hyödyllisiä tutkimuksia erilaisista linnuille tärkeistä metsän rakennepiirteistä ja elinympäristövaatimuksista löytyi jonkin verran. Esimerkiksi puulajisuhteet, metsän rakenne ja metsän
iän vaikutus lintujen esiintymiseen ovat aiheita, joita tähän katsaukseen löydettyjen tutkimusten
perustella olisi hyödyllistä tarkastella syvemmin metsänkäsittelyn suosituksia uudistettaessa.
Kartoituksessa löytyneet tutkimukset voivat tarjota lisätietoa tai päivityksiä aiempaan tietoon metsänkäsittelyn linnustovaikutuksista. Hyvin toteutetut yksittäisetkin tutkimukset saattavat tuoda
uutta ymmärrystä aiheeseen liittyen, etenkin kun tutkimusten määrä aiheesta on varsin rajallinen.
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