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1 Johdanto

Metsätalous on pitkäjänteistä taloudellista toimintaa. Metsänkäsittelyllä ja perusparannustoimilla nopeutetaan ja ohjataan metsien kehitystä sekä parannetaan puunkorjuun toimintaedellytyksiä. Toiminta
vaikuttaa metsien rakenteeseen ja metsäluontoon, mikä heijastuu
myös linnuston elinoloihin.
Lainsäädäntö määrittelee metsänkäsittelylle vähimmäistason. Metsätaloudessa on jo pitkään ollut käytössä metsänhoitosuosituksia, jotka asettavat toiminnalle lakitasoa korkeampia vaatimuksia. Nykyiset
suositukset käsittelevät laajasti ympäristön- ja metsäluonnonhoitoa
– toimia, jotka monin osin parantavat myös linnuston elinoloja.
Tähän oppaaseen on koottu keskeisiä linnustoa koskevia ohjeita ja
suosituksia. Yleiset suositukset esitetään metsänkäsittelymenetelmittäin. Erityisiä suosituksia annetaan lisäksi eräiden keskeisten lajiryhmien ja taantuneiden lajien elinympäristöjen käsittelyyn.
Opas on tarkoitettu metsäammattilaisille ja metsänomistajille.
Oppaan avulla pyritään parantamaan linnuston elinedellytyksiä talousmetsissä.
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2 Suomen metsälinnusto

2.1 LINNUSTON ERITYISPIIRTEET
Suomen linnusto on suotuisasta ilmastollisesta sijainnista johtuen
huomattavasti runsaampi ja monipuolisempi kuin maamme pohjoinen
sijainti edellyttäisi. Vakituiseen pesimälinnustoomme kuuluu noin 235
lajia.
Linnusto on erilaista maan eri osissa. Tämän lisäksi esiintyy pienimuotoisempaa, ympäristökohtaista vaihtelua. Laji- ja yksilömäärien
vaihtelut ovat linnustossamme huomattavia. Vaihtelua aiheuttavat ravinnon saatavuus ja vuodenajat. Pääosa linnuista muuttaa kylmäksi
vuodenajaksi etelään. Meillä talvehtii vain kolmannes pesimälajistostamme, ja myös monien talvehtivien lajien kannoista osa muuttaa talveksi pois pesimäseuduiltaan.
Metsälintuihin kuuluu noin puolet pesimälinnustostamme, kun
mukaan luetaan metsässä pesivät lajit – osa niistä hakee ravintonsa
aukeilta mailta tai vesialueilta. Monet avomaalinnut pesivät lisäksi uudistusaloilla. Kolme neljäsosaa lintupareista pesii metsissä. Runsaimpia metsälintulajeja ovat pajulintu, peippo, metsäkirvinen ja punakylkirastas.
Keskimääräisellä metsähehtaarilla pesii Suomessa 1– 4 lintuparia.
Parimäärä on tavallisesti sitä suurempi mitä enemmän alueella on
metsänreunaa ja mitä tuottavampia metsät ovat. Havumetsissä lintuja
pesii selvästi harvemmassa kuin seka- ja lehtimetsissä. Pohjois-Suomessa lintutiheydet ovat alhaisempia kuin etelässä. Uhanalaisten lajien esiintymistiheys vaihtelee suuresti sopivien elinympäristöjen esiintymisen mukaan.
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Monet pienikokoiset lajit elävät hyvin suppealla ja ympäristöltään
tasalaatuisella alueella. Toisten usein suurempikokoisten lajien elinympäristöön taas voi kuulua erilaisten metsäalueiden lisäksi laajoja ja
erityyppisiä avomaita ja soita.
Runsaimpien metsälintulajien kannat ovat viimeisen 60 vuoden aikana pysyneet suunnilleen entisellä tasolla. Jotkut lajit, kuten pajulintu ja punakylkirastas, ovat jopa hyötyneet yhtenäisten metsien pirstoutumisesta ja pensaikkoisten metsänreunojen määrän kasvusta.
Useimmat taantuneet metsälintulajit (n. 20 lajia) suosivat varttuneita metsiä ja/tai ovat metsien paikkalintuja eli lajeja, joiden ympärivuotiset elinedellytykset riippuvat metsäympäristön tilasta. Nämä lajit
vähenivät jyrkimmin metsätalouden tehostuessa 1940- ja 1970-lukujen
välillä. Kantojen taantuminen näyttää sittemmin hidastuneen tai osin
jopa pysähtyneen (kuva 1 ja 2).

200

Kannanmuutosindeksi

Hömötiainen
Töyhtötiainen

150

Kuukkeli

100

50
1945

1955

1976

1988

2000

Kuva 1. Kolmen taantuneen paikkalintulajin pesimäkannan runsauden vaihtelu Suomessa
viimeisen 60 vuoden aikana (Lähde: Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseo).
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Kuva 2. Metson ja teeren kannankehitys metsämaalla elokuisten riistalaskentojen
mukaan. Metsäkanalinnuille ominaiset kannanvaihteluaallot ovat tasaantuneet kantojen
taantuessa. Vuosina 1963 – 1988 laskennat tehtiin nykykäytännöstä poiketen ns.
parhailla poikuemailla (Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos).

2.2 LINNUSTON KANNALTA KESKEISET
METSÄN RAKennepiirteet
Talousmetsä eroaa luonnonmetsästä pitkäaikaisen käsittelyn seurauksena. Luonnonmetsälle on luonteenomaista huomattava pienipiirteinen
vaihtelevuus, erikokoisten ja eri-ikäisten puiden esiintyminen rinnan.
Puiden oksilla on runsaasti naava, luppoa ja jäkäliä. Luonnon monimuotoisuuden ja linnustonkin kannalta tärkeää lahopuuta, kolopuita,
vanhoja järeitä puita ja lehtipuita on luonnonmetsässä talousmetsää
enemmän.
Muutokset metsissä ja niiden rakennepiirteissä ovat syynä eräiden
metsälintulajien uhanalaistumiseen. Muutoksia ovat metsänkäsittelyn
lisäksi aiheuttaneet myös muut metsän käyttömuodot, esimerkiksi
kaskeaminen, tai niiden loppuminen.
Käytännön metsätaloudessa ei voida pyrkiä täysin luonnonmetsän
oloihin. Talousmetsissä voidaan silti tehdä toimenpiteitä, joilla lisätään
tai parannetaan linnuston kannalta keskeisiä metsän rakennepiirteitä
(taulukko 1).
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Taulukko 1. Linnuston kannalta keskeisiä metsän rakennepiirteitä ja niitä säilyttäviä,
lisääviä ja parantavia toimenpiteitä.

Linnuston kannalta keskeisiä
metsien rakennepiirteitä
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2.3 UHANALAISET LAJIT
Uhanalaisuudella tarkoitetaan lajin häviämistodennäköisyyttä Suomesta. Lajin häviämisuhka voi johtua ihmistoiminnasta tai olla siitä
riippumatonta. Uhanalaisuuden syyt voivat olla pesimä- tai talvehtimisalueilla tai niiden välisillä muuttoreiteillä. Uhanalaisuutta tarkastellaan aina alueellisesti. Valtakunnallisesti menestyvä laji voi olla alueellisesti uhanalainen.
Metsälintulajeistamme 8 % on valtakunnallisesti uhanalaisia. Vastaava luku koko pesimälinnustostamme on 14 %. Silmälläpidettäviä,
lähellä uhanalaisuutta olevia lajeja on enemmän kuin varsinaisia
uhanalaisia.

Taulukko 2. Valtakunnallisesti uhanalaiset metsälintulajimme
(Lähde: Suomen lajien uhanalaisuus 2000).
laji
Valkoselkätikka

uhanalaisuuden syy – uhkatekijä
Laho- ja kolopuiden väheneminen, lehtipuiden väheneminen,
rakentaminen

Haarahaukka

Muutokset Suomen ulkopuolella, pyynti

Maakotka

Pyynti, häirintä ja liikenne, ympäristömyrkyt,
vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen

Merikotka

Ympäristömyrkyt, metsänkäsittely, rakentaminen, pyynti,
häirintä ja liikenne

Ampuhaukka

Ympäristömyrkyt

Pikkutikka

Vanhojen metsien väheneminen, lehtipuiden väheneminen,
rakentaminen

Käenpiika

Muutokset Suomen ulkopuolella, metsänkäsittely,
avoimien alueiden sulkeutuminen

Tiltaltti

Muutokset Suomen ulkopuolella

Sinipyrstö

Vanhojen metsien väheneminen, muutokset Suomen ulkopuolella
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Taulukko 3. Silmälläpidettävät metsälintulajimme, joiden kantoihin metsänkäsittely
erityisesti vaikuttaa (Lähde: Suomen lajien uhanalaisuus 2000).
laji
Mehiläishaukka

uhanalaisuuden syy – uhkatekijä
Syy tuntematon

Kalasääski
Teeri

Vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen, häirintä ja
liikenne, ympäristömyrkyt, pyynti
Lehtipuiden väheneminen, vanhojen metsien väheneminen, pyynti

Metso

Vanhojen metsien väheneminen, pyynti

Harmaapäätikka

Lehtipuiden väheneminen, laho- ja kolopuiden väheneminen

Pohjantikka

Vanhojen metsien ja kuloalueiden väheneminen

Pikkusieppo

Vanhojen metsien väheneminen

Lapintiainen

Vanhojen metsien väheneminen

Kuukkeli

Vanhojen metsien väheneminen

Taulukko 4. Metsätaloustoimien keskimääräinen vuotuinen suorite ja laajuus Suomessa
vuosina 1996 – 2000.

Työlaji

suorite, 1000 ha

% metsämaasta

Hakkuut
Uudistushakkuut
Kasvatushakkuut
Muut hakkuut

183
327
6

0,9
1,6
0,0

Uudistusalan valmistus
Uudistusalan raivaus
Maanmuokkaus
Kulotus

71
121
1

0,4
0,6
0,0

115
188
75
1743

0,6
0,9
0,4

Metsänviljely
Taimikonhoito
Kunnostusojitus
Tienrakennus1
1
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uusien teiden määrä kilometreinä

3 Yleisiä suosituksia
metsänkäsittelymenetelmittäin
3.1 YLEISTÄ
Suurin osa maamme linnustosta on rauhoitettu ympäri vuoden. Lintujen tahallinen häiritseminen on kielletty.
Kaikkien pesien varominen metsänkäsittelyn yhteydessä ei ole
käytännössä mahdollista. Linnusto pyritään ottamaan huomioon rajaamalla toimintaa joko ajallisesti tai paikallisesti. Uhanalaisten ja
taantuneiden lajien elinympäristöt on erityisen tärkeä ottaa huomioon
metsänkäsittelyssä.
Metsänkäsittelyn ajoituksella voidaan vaikuttaa pesinnän onnistumiseen. Toimenpiteen rajaus ja toteutustapa vaikuttavat linnuston
elinympäristöön ja elinoloihin pidemmällä jänteellä.
Metsänkasvatus on peräkkäisten toimenpiteiden ketju. Aiemmin
tehdyt toimenpiteet vaikuttavat seuraaviin vaiheisiin ja viimein lopputulokseen.
Metsätaloustoimia tehdään joka vuosi noin viidellä prosentilla
metsämaan alasta (taulukko 4 sivulla 8).

3.2 SUUNNITTELU
Metsäsuunnittelu
Metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä hoito ja
käyttö perustuvat suunnitelmalliseen toimintaan. Metsäsuunnittelun
yhteydessä inventoidaan alueen puustotiedot ja luontokohteet. Tieto
monimuotoisuuden ja linnuston kannalta tärkeiden kohteiden sijainnista on niiden huomioonottamisen edellytys. Metsätietojärjestelmiin
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ja erillisiin metsäsuunnitelmiin viedään tiedot suojelualueista, luonnonsuojelulain suojelluista luontotyypeistä, metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, suurten petolintujen pesistä ja muista arvokkaista elinympäristöistä. Linnuston kannalta tärkeitä ovat myös tiedot
metsojen soidinalueista ja uhanalaisten lajien esiintymistä.
Kuvio ja tila ovat metsäsuunnittelun perusyksiköitä. Joidenkin lajien huomioon ottaminen edellyttää laajempaa alueellista suunnittelua.
Alueellinen suunnittelu on mahdollista lähinnä yritysten, yhteisöjen ja
Metsähallituksen mailla. Yksityismailla pieni tilakoko vaikeuttaa alueellista suunnittelua.
Onnistunut suunnittelu perustuu suunnittelijoiden, metsänomistajien, ympäristöviranomaisten sekä paikallisten luontoharrastajien ja
metsästäjien yhteistyöhön.
Metsänomistaja voi päättää metsäsuunnittelun yhteydessä tietyn
kuvion jättämisestä kokonaan metsänkäsittelyn ulkopuolelle.
Toimenpidesuunnittelu
Metsäsuunnitelman ja metsätietojärjestelmän tiedot ovat toimenpidesuunnittelun lähtökohtana. Toimenpiteiden ajoituksella ja rajaamisella
on vaikutusta pesinnän onnistumiseen ja linnuston kannalta keskeisiin
metsien rakennepiirteisiin. Vaikka metsikkökuvio on metsänkäsittelyn
toiminnallinen yksikkö, on toimenpidesuunnittelun yhteydessä syytä
tarkastella yksittäistä kuviota osana laajempaa kokonaisuutta.
Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit, metsälain erityisen
tärkeät elinympäristöt ja muut arvokkaat elinympäristöt rajataan hakkuiden ulkopuolelle tai käsitellään ottaen huomioon niiden ominaispiirteet.

3.3 UUDISTUSHAKKUUT
Uudistushakkuut suunnataan lintujen pesimäaikana touko-kesäkuussa mahdollisuuksien mukaan kuivahkoille ja kuiville kankaille, joissa
lajien ja yksilöiden määrä on selvästi reheviä metsätyyppejä vähäisempi. Hakkuita vältetään tällöin erityisesti lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä.
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Jos hakkuut suunnataan lintujen pesimäaikana vahinkojen vähentämiseksi karuimpiin metsätyyppeihin, on tällaisissa ympäristöissä
huomioitava mm. metso ja huuhkaja.
Vesistöjen ympärille suositellaan jätettäväksi vaihtelevan levyinen
suojavyöhyke. Suojavyöhykkeestä päätetään vesiensuojelun sekä
luonnonarvojen tai maisemansuojelun tarpeiden perusteella. Luhtaiset tai runsaasti lahopuuta tai lehtipuuta sisältävät suojavyöhykkeet
ovat linnuston kannalta arvokkaimpia. Vyöhykkeeltä voidaan poimia
suurimpia puita lehtipuita säästäen. Ensisijaisesti vyöhyke suositellaan säilytettävän luonnontilaisena.
Uudistusalalle jätetään säästöpuita keskimäärin vähintään 5 kpl/
ha. Säästöpuut jätetään ryhmiin arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen sekä laho- ja kolopuiden ympärille. Säästöpuita voidaan jättää
runsaammin esimerkiksi petolinnun pesän ympärille.
Läpimitaltaan pieniäkin pökkelöitä varotaan hakkuissa. Ne tarjoavat ravintoa ja pesäpaikkoja mm. tikoille ja tiaisille.
Suuren hyväkuntoisen linnunpöntön vahingoittamista vältetään.
Pönttö irrotetaan ennen puun kaatamista ja nostetaan näkyvälle paikalle esimerkiksi ison kannon tai kiven päälle. Metsänomistajan luvalla
pönttö voidaan jättää myös paikalleen ja katkaista puu pöntön yläpuolelta.
Hakkuita vältetään lintujen pesimäaikana touko-kesäkuussa lehtipuuvaltaisissa
metsissä, korvissa ja rantametsissä.
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3.4 HAKKUUALAN RAIVAUS

Hakkuissa varotaan läpimitaltaan
pieniäkin pökkelöitä. Ne tarjoavat ravintoa
ja pesäpaikkoja mm. tikoille ja tiaisille.
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Uudistusalan raivauksessa poistetaan vain uudistamista ja taimien kehitystä haittaava pienpuusto. Kasvatuskelpoinen taimiryhmä ja säästettävä pienpuusto rajataan selkeärajaiseksi ryhmäksi.
Pienialaisia kosteita painanteita ei raivata, sillä ne ovat riistalle ja linnuille tärkeitä ravintoja suojapaikkoja.
Raivauksessa säästetään sopiviin kohtiin koivuja, haapaa, leppiä, katajaa, pihlajaa, pähkinäpensaita sekä raitaa ja muita pajuja.
Hakkuussa säästyneitä pökkelöitä varotaan. Säästöpuuryhmän alustaa ei raivata.
Kohteet, joilta aiotaan korjata
energiapuuta, raivataan selkeärajaisia ryhmiä lukuun ottamatta.
Ennen uudistushakkuuta tehtävässä koneellisen hakkuun ennakkoraivauksessa poistetaan uudistamista ja taimien kehitystä haittaavan pienpuuston lisäksi kuljettajan näkyvyyttä ja hakkuulaitteen työskentelyä haittaava
alikasvos. Tarpeetonta siistimistä
vältetään.

3.5 ENERGIAPUUNKORJUU JA MAANMUOKKAUS
Lintujen pesimäaikana touko-kesäkuussa energiapuunkorjuuta ja
maanmuokkausta suositellaan vältettävän.
Jos joudutaan toimimaan pesimäaikana, pyritään kanalintujen pesät paikantamaan ennen työn aloitusta tai kiertämään työn kuluessa.
Mikäli alueella toimii aktiivinen metsästysseura, jolla on käytettävissä
hyvin koulutettu koira, voidaan uudistusalan tarkastamisesta sopia
metsästäjien kanssa.
Säästöpuuryhmää ja yksittäistä säästöpuuta ei vahingoiteta. Niiden
ympärille jätetään vähintään 2 metrin muokkaamaton vyöhyke. Juurten katkeaminen tai vahingoittuminen altistaa puun kaatumiselle.
Kuolleita tai lahoja pystypuita ja pökkelöitä ei korjata eikä kaadeta.
Hakkuussa säästyneen maapuun yli ei ajeta koneella.
Konekylvössä ja -istutuksessa toimitaan ajoitusta lukuun ottamatta, kuten energiapuunkorjuussa ja maanmuokkauksessa.
Metsäkanalintujen pesät paikannetaan mahdollisuuksien mukaan ennen maanmuokkausta tai kierretään työn kuluessa.
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3.6 KULOTUS
Uudistusala tarkastetaan ennen kulotusta metsäkanalintujen pesien
löytämiseksi. Lähellä kulotusalan reunaa sijaitseva pesä jätetään poltettavan alan ulkopuolelle. Keskemmällä oleva pesä voidaan suojata
esimerkiksi seuraavasti:
• pesän ympäriltä poistetaan palava aines (6 m)
• munat suojataan kuivalla sammalkerroksella
• tämä peitetään edelleen märillä rahkasammalilla
• puhdistettu alue kastellaan
• itse pesää ei kastella
Pesän suojaus poistetaan mahdollisimman nopeasti kulotuksen jälkeen. Pesäalue on hyvä naamioida palamattomilla risuilla, jotta hautova emo ei ole pedoille avoimesti näkyvillä.
Pohjantikka hyötyy kulotusalueelle jätetyistä palaneista havupuista.

3.7 TAIMIKONHOITO
Jo varhaisessa vaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat ratkaisevasti metsikön kehitykseen ja puulajisuhteisiin. Käsittely on taloudellisesti perusteltua vain niissä osissa kuviota, joissa vesakko tai kasvatettavan
puuston ylitiheys haittaa kasvatettavia taimia.
Taimikon perkauksessa poistetaan vain kasvatettavia puita haittaavaa vesakkoa, taimikon harvennuksessa myös kasvatettavan puulajin
huonoimpia yksilöitä.
Taimikonhoidossa pyritään sekametsään. Erityisesti havupuutaimikoihin suositellaan jätettävän luontaisesti syntyneitä lehtipuita. Lehtipuut jätetään ryhmiin taimikon aukkopaikkoihin, kosteisiin painanteisiin ja kuvioiden reunoille.
Linnuston kannalta tärkeitä puulajeja ovat koivu, haapa, raita, lepät, pihlaja ja jalot lehtipuut. Koivun silmut ja urvut ovat mm. teeren
talviravintoa, pyy käyttää ravinnokseen leppää.
Lehtipuita säästämällä luodaan edellytykset uusien lahopuiden
syntymiselle metsän myöhemmissä kehitysvaiheissa.
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Uudistushakkuissa jätettyjä lahopuita ja pökkelöitä varotaan vahingoittamasta taimikonhoidossa. Lahopuut ja kolopuut tarjoavat kolopesijöille ravintoa ja pesäpuita. Haapa on monimuotoisuuden kannalta tärkeä puulaji ja useiden kolopesijöiden suosima pesäpuu.

3.8 ENNAKKORAIVAUS
Kasvatushakkuun ennakkoraivauksessa raivataan alikasvosta vain
sieltä, missä se haittaa näkyvyyttä hakkuukoneen ohjaamosta tai estää
hakkuulaitteen työskentelyä. Alikasvos raivataan vähintään metrin
säteellä puuston tyveltä. Tarpeetonta siistimistä vältetään.
Raivauksessa säästetään koivuja, haapaa, leppiä, katajaa, pihlajaa,
pähkinäpensaita sekä raitaa ja muita pajuja. Myös alikasvoskuusia säästetään. Pienialaisetkin säästettävät tihentymät ja alikasvoskuuset luovat
metsään vaihtelua ja kerroksellisuutta ja tarjoavat linnuille suojaa.
Arvokkaita elinympäristöjä, vesistöjen suojavyöhykkeitä ja säästöpuuryhmien alustoja ei raivata.

3.9 KASVATUSHAKKUUT
Kasvatushakkuut suunnataan lintujen pesimäaikana touko-kesäkuussa
mahdollisuuksien mukaan kuivahkoille ja kuiville kankaille, joissa
lajien ja yksilöiden määrä on selvästi reheviä metsätyyppejä vähäisempi. Hakkuita vältetään tällöin erityisesti lehtipuuvaltaisissa metsissä,
korvissa ja rantametsissä.
Kasvatushakkuissa pyritään sekametsään. Puuston kasvu suunnataan laadultaan ja kasvukyvyltään parhaisiin puihin.
Hakkuissa vältetään vahingoittamasta lahopuita, pökkelöitä ja
aiemman sukupolven säästöpuita. Yksittäisiä puita ja puuryhmiä säästetään tuleviksi säästöpuiksi. Säästettävän puuryhmän alustaa ei käsitellä. Ryhmä kasvatetaan tiheänä. Tiheiköt tarjoavat linnuille suojaa.
Kasvatushakkuut vaikuttavat myönteisesti monien lintujen ravinnonsaantiin. Hakkuiden seurauksena puiden latvukset elpyvät, aluskasvillisuus rehevöityy ja marjasadot runsastuvat.
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3.10 KUNNOSTUSOJITUS
Pienialaisten korpinotkojen ja kosteikkojen kunnostusojituksella ei
saada merkittävää kasvunlisäystä. Tällaiset kohteet suositellaan jätettäväksi ojittamatta. Tiheät korpijuotit ovat mm. varpushaukan ja kanahaukan elinympäristöjä.
Suon ja kangasmaan reunavyöhykkeet ovat metsäkanalintujen tärkeitä poikueympäristöjä. Näitä kohteita kunnostettaessa on harkittava niskaojan siirtämistä suon puolelle.
Poikasten hukkuminen jyrkkäreunaisiin ojiin on metsäkanalinnuilla merkittävä poikaskuolleisuutta aiheuttava tekijä. Ojiin voidaan tehdä loivareunaisia luiskia 20 – 50 metrin välein. Tämä helpottaa kuivana
aikana linnunpoikasten poispääsyä ojista.

3.11 TIENRAKENNUS
Tienrakennuksessa linnuston kannalta keskeiset ratkaisut tehdään
pääosin jo suunnitteluvaiheessa. Metsätiestön yleissuunnitelmassa
otetaan huomioon alueen liikennetarpeet ja tienrakennuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Suunnitelmaa tarkennetaan tiekohtaisella tiesuunnitelmalla. Tien tarkka linjaus ratkeaa yleensä vasta maastosuunnittelussa.
Teitä linjattaessa otetaan huomioon suojelualueet, suojellut luontotyypit, erityisen tärkeät elinympäristöt sekä suurten petolintujen pesät ja harvinaisten lajien esiintymät. Linnuston kannalta keskeisiä
kohteita ovat myös metson soidinalueet.
Suurten petolintujen pesien lähellä (alle 500 m) ei työskennellä
pesimäkautena (ks. kohtaa 4.1). Tienrakennusta 500 metriä lähemmäksi pesää vältetään.
Yhtenäiset metsäalueet ovat tärkeitä mm. metsolle ja kuukkelille.
Niiden halkomista vältetään. Metsätiet lisäävät olennaisesti alueiden
virkistyskäyttöä ja vähentävät niiden erämaaluonnetta. Tämä haittaa
mm. metsälammilla pesivää kaakkuria.
Haluttaessa säilyttää alueen erämaisuus metsätalouden tietarpeet
voidaan ratkaista osaksi talviteiden avulla.
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Yhtenäisten metsäalueiden halkomista harkitaan tarkoin metsäteiden suunnitteluvaiheessa.

19

4 Erityisiä suosituksia
lajiryhmittäin tai lajeittain

4.1 PETOLINNUT
Suuret petolinnut
Suurten petolintujen pesät ja pesäpuut, jotka ovat säännöllisesti käytössä ja selvästi nähtävissä, ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. Tunnetut pesäpuut on tavallisesti merkitty suojelua osoittavilla
kylteillä ja niiden sijainti tiedetään harrastajapiireissä laajasti.
Lain tarkoittamia Suomen vakituiseen pesimälinnustoon kuuluvia
suuria petolintuja ovat kalasääski, maakotka ja merikotka.
Suuret petolinnut ovat herkkiä pesimäaikaisille häiriöille. Pesän läheisyydessä (alle 500 metriä) ei tehdä hakkuita ja muita metsätaloustoimia pesimäaikana:
• maakotka ja merikotka
15.2.–31.7.
• merikotka (Lapissa)
15.3.–31.7.
• kalasääski
15.4.–31.7.
Kalasääsken pesän yhteydessä voidaan toimia tapauskohtaisesti, sankan puuston tai maastonmuotojen salliessa, suositeltua lähempänäkin.
Näköyhteyttä pesälle ei saa syntyä.
Hakkuut rajataan vähintään 50 metrin päähän pesästä. Kalasääsken pesimäympäristöä voidaan käsitellä pesimäajan ulkopuolella
myös alle 50 metrin säteellä pesästä. Puusto tulee kuitenkin säilyttää
vähintään suojuspuutiheydessä, 200 runkoa/ha.
Metsäteiden rakentamista 500 metriä lähemmäksi pesää vältetään.
Lentolannoituksia ei tehdä pesien lähellä pesimäaikana.
Mikäli pesässä ei ole pesintää, voidaan niiden lähellä toimia myös
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pesimäaikana. Asia on varmistettava ennen työn aloittamista.
Hylätyn, pahoin ravistuneen
pesän ympäristössä voidaan toimia normaalisti. Pesä katsotaan
hylätyksi, jos siinä ei ole todettu
pesintää viimeisen 10 vuoden aikana. Itse pesäpuu on kuitenkin
aina luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitettu, eikä sitä saa kaataa.
Vaihtopesämahdollisuuksien
turvaamiseksi hakkuissa säästetään aihkeja ja järeitä, tukevaoksaisia mäntyjä. Sopivia paikkoja
ovat kalliot, mäkien ja vaarojen
rinteet, suosaarekkeet ja soiden
reunat. Kalasääski kelpuuttaa pesäpuukseen myös matalan, mutta
ympäristöään korkeamman suomännyn. Potentiaaliset pesäpaikat vaativat yleensä ympärilleen
vähintään 50 metriä leveän suojavyöhykkeen, jossa suoritetaan
korkeintaan vähäisiä harvennushakkuita.
Uudesta merkitsemättömästä
pesästä ilmoitetaan rengastustoimistoon (ks. takasisäkansi), tieto
viedään myös organisaation
omaan tietojärjestelmään. Luottamuksellinen yhteistyö ja tiedonvaihto lintuharrastajien ja
metsäammattilaisten välillä on
petolintujen huomioon ottamisen
edellytys.

Suuret petolinnut ovat herkkiä
pesimäaikaisille häiriöille. Pesien
yhteydessä (alle 500 metriä) ei tehdä
hakkuita ja muita metsätaloustoimia
pesimäaikana.
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Muut petolinnut
Muiden petolintujen pesien ja pesimäympäristön huomioon ottaminen
perustuu vapaaehtoisuuteen ja metsänomistajan valintoihin. Metsänkäsittelyvaiheessa asuttuna oleva pesä pyritään aina säästämään.
Metsänomistaja voi edesauttaa petolintujen käynnissä olevan pesinnän onnistumista
• säästämällä petolintujen pesäpuut ja pöllöjen kolopuut
• jättämällä pesien ympärille 20 metrin käsittelemättömän suojavyöhykkeen.
Pesimäreviirin säilyminen asuttuna tulevina vuosina edellyttää lisäksi
• yhteyttä ympäröivään metsään
• 30 metrin vyöhykettä, jolla metsää käsitellään vain harvennushakkuin.
Huuhkajan tunnetuilla pesäpaikoilla ei suositella tehtävän metsätöitä
1.3.–30.6. välisenä aikana. Pesimäjyrkänteiden ja kallioiden puusto tulisi säilyttää luonnontilaisena.
Pienialaistenkin varttuneiden kuusikoiden säästäminen on tärkeää
niissä pesivälle kanahaukalle.

4.2 KOLOLINNUT
Neljännes metsälintulajeistamme tarvitsee pesintään sopivia koloja ja
onkaloita. Kololintuja ovat mm. tikat, useat pöllöt, tiaiset sekä eräät
vesilintumme. Kolojen muodostumiselle ja tekemiselle soveliaimpia
ovat iäkkäät ja lahoamisen vaurioittamat puut. Tikat voivat tehdä koloja myös terveisiin puihin.
Lahoavat, kuolevat puut ovat kololinnuille sekä ruokailu- että pesäpuita. Samoja koloja käytetään usein vuosikausia ja niitä voivat käyttää myös monet nisäkkäät, esimerkiksi liito-oravat. Lahopuut ovat
lisäksi tärkeitä suurelle joukolle metsien muita uhanalaisia eliöitä.
Lehtipuut ovat yleisimpiä kolopuita. Haapa on metsiemme tärkein
kolopuulaji. Siihen muodostuu oksan tai latvuksen katkeamisen seurauksena linnuille käyttökelpoisia onkaloita. Se on jo verraten nuorenakin tikkojen suosima kolopuu. Havupuissa koloja on harvemmin.
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Palokärki tekee kuitenkin usein
kolonsa järeään mäntyyn ja pohjantikka on mieltynyt pystyyn
kuolleisiin kuivettuneisiin kuusiin.
Talousmetsissä kolopuita on
yleensä niukasti. Nykyisten metsänkäsittelysuositusten mukainen
toiminta tulee lisäämään kolopuiden määrää.
Päätehakkuussa
säästetään
uudistusalalla olevia kolopuita,
lahopuita, vanhoja lehtipuita,
pökkelöitä ja keloja. Myös läpimitaltaan vaatimattomat vain 10
cm paksuiset pökkelöt ovat tärkeitä mm. tiaisille ja pikkutikalle.
Eläviä edellisen sukupolven
puita jätetään uudistusalalle säästöpuiksi keskimäärin vähintään
5 kpl/ha. Säästöpuista voi muodostua myöhemmin kolopuita.
Haapoja, koivuja ja muita lehtipuita suositaan säästöpuina. Järeät lehtipuut ovat arvokkaimpia.
Rantojen ja puronvarsien
luonnontilaan jätetyt suojavyöhykkeet ovat tärkeitä mm. uhanalaiselle pikkutikalle. Pohjantikan suosimia elinympäristöjä
ovat tulvan tai metsäpalon takia
kuolleet kuusikot.
Myöhemmissä metsänkäsittelyn vaiheissa varotaan uudistushakkuissa jätettyjä lahopuita,
pökkelöitä ja säästöpuita.

Haapa on metsiemme tärkein kolopuulaji.
Samoja koloja käytetään usein vuosikausia ja niitä voivat käyttää myös monet
nisäkkäät.
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Taimikonhoidon ja harvennushakkuiden yhteydessä ylläpidetään tavoitteenmukaista lehtipuuosuutta. Ikääntyvistä lahoavista lehtipuista muodostuu uusia
kolopuita.
Yksittäisetkin kolopuut ovat
kololintujen kannalta tärkeitä.
Erityisen arvokkaita ovat runsaasti kolopuita sisältävät ”kolopuumetsiköt”. Sellaisia voivat olla
esimerkiksi ikääntyneet haavikot. Niiden huomioon ottaminen
ei ole mahdollista normaalin
metsänkäsittelyn puitteissa. Ne
on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa.

Pohjantikka tarvitsee pystyyn kuolleita
kuivettuneita kuusia. Tulvan tai metsäpalon takia kuolleet kuusikot ovat sen
suosimia elinympäristöjä.

24

4.3 METSO
Metso on uhanalaisuusarvioinnin mukaan silmälläpidettävä laji, jonka
kannat ovat taantuneet noin kolmasosaan 1960-luvulta nykypäivään.
Taantumisen syitä ovat mm. sopivien elinympäristöjen väheneminen,
metsästyksen lisääntyminen ja pienpetokantojen kasvu.
Parhaimmat metsoalueet ovat rauhallisia takamaita, missä ihmisen
vaikutus on vähäisintä. Metso tarvitsee vuodenkierron aikana monenlaisia ympäristöjä. Elinvoimaisen metsokannan säilyttäminen edellyttää reviiriltä monipuolista metsän ikärakennetta ja että erityisesti
metsojen soidinalueiden ja poikueympäristöjen käsittely suunnitellaan ja toteutetaan huolella.
Soidinalue muodostuu soidinpaikasta ja sitä ympäröivistä päiväreviireistä. Kullakin metsokukolla on soidinpaikalla oma soidinreviirinsä. Soitimen huippuvaiheessa reviirien rajat menettävät merkityksensä ja valtakukon soidinreviirille syntyy soidinkeskus sekä sinne parittelupaikka. Kukkojen päiväreviirit ovat soidinpaikan ympärillä, ne
voivat ulottua jopa kilometrin päähän soidinkeskuksesta (kuva 3).
Toimivalla soidinpaikalla on vähintään kaksi kukkoa useana keväänä.
Metson soidinpaikkojen välimatka on hyvän metsokannan alueilla
noin 2 km.

Soidinkeskus
Parittelupaikka

Soidinreviiri

Kuva 3.
Kaavamainen
kuva metson
soidinalueesta.
Soidinalueen
säde on 1 km ja
pinta-ala noin
300 ha.

Soidinpaikka
(kukkojen soidinreviirit
yhteensä)

Kukon päiväreviiri
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Soidinpaikat ovat tavallisesti kasvatus- ja uudistuskypsissä havumetsissä. Puuston tiheys on yleensä 500–900 runkoa hehtaarilla ja näkyvyys metson silmän tasalla 30 –90 metriä. Soidinpaikalla on monesti
muuta maastoa korkeampia kohtia.
Hakkuu metson soidinpaikalla on mahdollista, ilman että se tuhoutuu. Soidinpaikan sijainti on kuitenkin tiedettävä, sillä sitä ei saa hakata paljaaksi. Harvennushakkuut ja pienet avohakkuut ovat sitä vastoin
mahdollisia.
Soidinpaikan hoidossa noudatetaan seuraavia periaatteita:
• uudistushakkuut suunnitellaan mosaiikkimaisiksi pienkuvioiksi
siten, että ne ovat kapeampia kuin kaksi rungonmittaa
• nuorta kasvatusmetsää tai sitä varttuneempaa puustoa tulee olla
aina yli puolet soidinpaikan pinta-alasta
• runkoluvun pitää olla harvennushakkuun jälkeen vähintään 400
runkoa/ha
• harvennuksissa säilytetään eri-ikäisiä puita
• luodaan/säilytetään metsikköön tiheysvaihtelua. Kukot ovat
mieltyneitä maastonkohtiin, joissa on selvärajainen muutos
avoimemmasta tiheään osaan
• jätetään aluskasvillisuutta siten, että näkyvyys yhden metrin
korkeudella ei ylitä 70 metriä
• mikäli soidinpaikka rajoittuu avoimeen maastoon, jätetään
soidinkuvion reunaan 30–50 metrin levyinen tiheämmän puuston vyöhyke
• alueelle jätetään istumapuiksi vankkaoksaisia mäntyjä tai
jämeriä haapoja muutama hehtaarille
Edellä mainittujen periaatteiden noudattaminen ei pelkästään takaa
soitimen säilymistä. Vähintään yhtä merkityksellistä on soidinpaikkaa
ympäröivien metsien – päiväreviirien – tila.
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Soidinalueen päiväreviireitä voidaan käsitellä metsäorganisaatioiden uusimpien metsänhoitosuositusten mukaisesti, kun seuraavat asiat pidetään mielessä:
• suunnitellaan hakkuualat mosaiikkimaisiksi kuvioiksi ja vältetään läpimitaltaan yli 300 metrin (7–8 ha) aukkoja
• säästetään luontaiset alikasvoskuuset hakkuualoilla
• huolehditaan siitä, että uudistusalojen ja taimikoiden osuus jää
alle puoleen pinta-alasta. Kasvatushakkuut voidaan toteuttaa
normaalisti
• jätetään päiväreviirille metsäisiä kulkuväyliä, joita pitkin kukot
pääsevät soidinkeskukseen
Suunnittelun perusta on tieto soidinpaikkojen sijainnista. Metsäsuunnittelijoilla ja paikallisilla metsästäjillä on yleensä käsitys niistä.
Jos soidinalue jakaantuu usean omistajan maille, selvitetään voidaanko aluetta hoitaa yhteistyössä.
Metso kärsii metsien ylitiheydestä. Harvennusten tekeminen ajallaan parantaa metson elinympäristöjä. Harvennus- ja uudistushakkuissa säästetään metson suosimia ruokailupuita – hakomamäntyjä.

4.4 KUUKKELI
Kuukkeli suosii varttuneita havumetsiä, ja sen kannasta vajaa puolet
pesii suojelualueilla ja suojeluohjelmien kohteilla. Kuukkeli on paikkauskollinen laji eli pesivät linnut elävät samalla metsäalueella ympäri
vuoden ja vuodesta toiseen. Myöskään nuoret linnut eivät hajaannu
kovin kauas synnyinmetsästään.
Kuukkeli käyttää ravintonaan mm. marjoja ja puiden rungoilla ja
oksilla eläviä selkärangattomia, joita se myös varastoi puissa kasvaviin
jäkäliin. Kuukkeliparin reviiri on kooltaan 0,5–1 km2, mutta talousmetsissä reviiri voi olla kooltaan huomattavasti suurempi.
Runsaimmillaan kuukkelikanta on Metsä-Lapissa ja Peräpohjolassa,
mutta kuukkeleita esiintyy myös Etelä-Suomessa. Etelässä populaatiot
ovat pieniä ja eristyneitä. Kuukkelikanta on taantunut viimeisten 50
vuoden aikana noin kolmannekseen. Kuukkeli on uhanalaisarvioinnin
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mukaan silmälläpidettävä laji.
Kuukkelin taantumisen pääsyynä on sen suosimien yhtenäisten, varttuneiden havumetsien
alan väheneminen. Sukusiitos heikentää pienten, eristyneiden populaatioiden elinvoimaisuutta.
Kuukkelipopulaation säilyminen vaatii riittävää varttuneiden
metsien osuutta alueella. Yksittäisten metsätaloustoimien yhteydessä kuukkelin elinympäristöjen
huomioon ottaminen on hankalaa. Reviirin suuri koko edellyttää, että elinympäristöt otetaan
huomioon alueellisessa metsäsuunnittelussa. Kuukkelimetsien
suojelun lisäksi pidennetty hakkuukierto ja pienaukkohakkuut
voivat olla keinoja säilyttää
kuukkelille tärkeitä yhtenäisiä
metsäalueita.
Kuukkeli vaatii elinympäristökseen
suhteellisen laajaa varttuneen metsän
aluetta.
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Liite

Metsälinnuston hoito:
suositeltavia toimenpiteitä ja niistä erityisesti hyötyviä lintulajeja
Toimenpiteet
Säästetään/ suositaan
Luonnontilaisia
ja varttuneita metsiä

Hyötyvät lintulajit
Petolinnut, metso, pöllöt, tikat, peukaloinen,
idänuunilintu, sirittäjä, pikkusieppo, puukiipijä, tiaiset
(sopivaa elinympäristöä)

Vanhoja, kuolevia puita,
pökkelöitä

Pöllöt (pesäpaikkoja), tikat, siepot, tiaiset,
puukiipijä, leppälintu (pesäpaikkoja ja ravintoa)

Lehti- ja sekametsiä,
lehtoja

Lehtokurppa, lehtopöllö, tikat, satakieli, mustarastas, räkättirastas, punakylkirastas, kultarinta,
lehtokerttu, mustapääkerttu, pajulintu, sinitiainen,
talitiainen, kuhankeittäjä (sopivaa elinympäristöä)

Lehti- ja sekametsätiheikköjä

Pyy, kirjokerttu, lehtokerttu, pyrstötiainen,
harakka (sopivaa elinympäristöä)

Koivua

Pyy, teeri, vihervarpunen, urpiainen, punatulkku,
tikat (ravintoa)

Haapaa

Metso (ravintoa), harmaapäätikka, palokärki,
käpytikka (ravintoa, pesäpuita)

Leppää

Pyy, vihervarpunen, urpiainen, punatulkku
(ravintoa), pikkutikka (pesäpuita)

Pihlajaa

Pikkutikka, marjalinnut (ravintoa)

Tuomea

Pikkutikka, satakieli, mustapääkerttu (pesimäympäristö),
nokkavarpunen (ravintoa)

Jaloja lehtipuita

Viherpeippo, punatulkku, nokkavarpunen (ravintoa)
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Pähkinäpensasta

Pähkinähakki (ravintoa)

Kuusia, kuusikoita

Haukat, pyy, sepelkyyhky, varpuspöllö, peukaloinen,
rautiainen, punarinta, mustarastas, laulurastas,
punakylkirastas, hernekerttu, lehtokerttu, mustapääkerttu, tiltaltti, hippiäinen, pikkusieppo, kuusitiainen, närhi, pähkinähakki, peippo, punatulkku
(sopivaa pesimäympäristöä), pohjantikka, puukiipijä (hyönteisravintoa, pesimäympäristöä),
vihervarpunen, pikkukäpylintu (siemenravintoa)

Mäntyä, männiköitä

Metso (neulasravinto), palokärki (pesäpuita, hyönteisravintoa), käpytikka, isokäpylintu (siemenravintoa),
nuolihaukka, kehrääjä, kangaskiuru, leppälintu, kulorastas, hernekerttu, töyhtötiainen, varis, korppi
(pesimäympäristöä)

Katajaa

Metso, tilhi (ravintoa), peukaloinen, laulurastas, punakylkirastas, kirjokerttu, hernekerttu, lehtokerttu, mustapääkerttu, tiltaltti, pikkulepinkäinen, viherpeippo,
punatulkku (suojaisia pesäpaikkoja)

Pensaikkoja, rehevää
aluskasvillisuutta

Satakieli, kirjokerttu, lehtokerttu, mustapääkerttu,
pikkulepinkäinen, hemppo, punavarpunen
(suojaisia pesäpaikkoja)

Tiheitä pensaikkoisia
metsänreunoja

Pyy, sepelkyyhky, punarinta, satakieli, punakylkirastas,
kirjokerttu, pensaskerttu, lehtokerttu, pyrstötiainen,
punavarpunen

Suopainanteita, pienvesiä,
kosteikkoja

Metsäviklo, varpuspöllö, lehtopöllö, pikkutikka, satakieli,
pyrstötiainen, hömötiainen, töyhtötiainen, kuhankeittäjä
(ravintoa, sopivaa elinympäristöä)

Lisätään
Puihin pesäalustoja
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Petolinnut

Pesäpönttöjä

Telkkä, uivelo, isokoskelo, tuulihaukka, uuttukyyhky,
käki, varpuspöllö, lehtopöllö, viirupöllö, helmipöllö,
käenpiika, tervapääsky, leppälintu, harmaasieppo,
kirjosieppo, tiaiset, puukiipijä, naakka, kottarainen

Ruokailumahdollisuuksia
talviruokinnalla

Varpushaukka, varpuspöllö, teeri, harmaapäätikka,
käpytikka, valkoselkätikka, pikkutikka, mustarastas,
tiaiset, varislinnut, viherpeippo, punatulkku, keltasirkku

Yhteystietoja

Luonnontieteellinen keskusmuseo
Rengastustoimisto
PL 17
00014 Helsingin yliopisto
(09) 1911 (vaihde)
elmu_ren@cc.helsinki.fi
BirdLife Suomi ry
PL 1285
00101 Helsinki
(09) 4135 3300
www.birdlife.fi
Metsästäjäin keskusjärjestö
Fantsintie 13–14
01100 Itäsalmi
(09) 877 7677
www.riista.fi
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PL 194 (Unioninkatu 17)
00131 HELSINKI
puh. (09) 132 521
faksi (09) 659 202
www.metsateho.fi
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