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Suuret petolinnut metsien monimuotoisuuden osana –

työkaluja metsänomistajille ja metsäammattilaisille

Esittely



Taustaa
• Metsäpetolinnut vähentyneet (Luomus, petolintuseuranta)

– Varttuneen metsän lajeja

– Hiirihaukka ja mehiläishaukka uhanalaisia, kanahaukka 
silmälläpidettävä
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Riskit

• Pesintä varttuneessa, siis hakkuuikäisessä metsässä 
– Varttuneen metsän tärkeys: kanahaukan pesimismenestys 

paranee, kun reviirillä on enemmän varttunutta kuusimetsää 
(Björklund ym. 2015, PLOS ONE)

Heidi Björklund



Riskit

• Pesintä hakkuuikäisessä metsässä

• Jos pesä ei ole tiedossa, se menetetään helposti 
hakkuussa

Hiirihaukan pesä löytyi pesäkuusta 

kaadettaessa. Haukka hautoi pari 

päivää hakkuutähteiden päällä, 

kunnes hylkäsi pesän. Keski-Suomi

Tero Muhonen



Riskit
• Pesintä hakkuuikäisessä metsässä

• Pesä ei tiedossa, menetetään hakkuussa

• Pesä on tiedossa, mutta sitä ei osata 
huomioida riittävästi

Jani Suua

Hiirihaukan 

poikaset



Hannu S. Virtanen

Kanahaukan pesä 2006 ja 2007. Lintu reviirillä 

hakkuun jälkeen 2007, mutta pesinnät pesässä 

loppuneet (Sastamala)



Kalevi Eklöf

Pekka Raukko

Mikko Hänninen

Hiiri-

haukan 

pesä 

(Lammi)

Kanahaukan pesiä, pesinnät 

edellisvuonna (Lappajärvi, Kouvola). 

Vasen alakulma: seuraavaksi kuva 

pesältä.

Pesäpuun tai pienen säästöryhmän jättäminen ei riitä haukoille, tällaiset pesät 

yleensä autioituvat 



Mikko Hänninen

Kanahaukan pesä, Lappajärvi. Kesähakkuu, pesintä keskeytyi. Pesäkuusi kaatui pian tuulessa. 

Myöhempinä vuosina kaksi pesintäyritystä nuoremmassa metsässä epäonnistui pesän pudottua.

Pesimäaikaan toteutettu hakkuu voi keskeyttää pesinnän ja 

pesintäyritys menee hukkaan



Riskit

• Pesintä hakkuuikäisessä metsässä

• Pesä ei tiedossa, menetetään hakkuussa

• Pesä tiedossa, ei huomioida riittävästi
– Pieni suojavyöhyke

– Hakkuun ajankohta

Ohjeistus avuksi



Riskit

• Pesintä hakkuuikäisessä metsässä

• Pesä ei tiedossa, menetetään hakkuussa

• Pesä tiedossa, ei huomioida riittävästi

• Niukasti sopivia pesäpuita talousmetsissä
– Suositaan suorarunkoisia ohutoksaisia puita 

– Karsitaan kasvuvikaiset puut, jotka olisivat sopivia 
pesäpuiksi



Pekka Raukko

Mehiläishaukan pesä valumassa oksalta. Heinola

Heidi Björklund

Suorarunkoinen, 

ohutoksainen kuusi

Haukanpesä voi tippua kesken pesinnän, jos puun tai 

oksien rakenne ei tue pesää kunnolla → pesintäyrityksen 

menetys



Riskit

• Pesintä hakkuuikäisessä metsässä

• Pesä ei tiedossa, menetetään hakkuussa

• Pesä tiedossa, ei huomioida riittävästi

• Niukasti sopivia pesäpuita talousmetsissä

• Kilpailu elintilasta varttuneiden metsien 
vähentyessä

– Hakkuutavoitteiden kasvu!



Viirupöllön poikasen jalka (rengastettu) kanahaukan pesällä

Pekka Raukko

Kanahaukka (punainen) 

saattaa hallita metsälaikkuja 

(vihreä), jolloin muille 

haukoille (sininen) jää vähän 

elintilaa?

Kanahaukka on vahva petolintu, joka 

voi satunnaisesti saalistaa muita 

petolintuja
– Muut lajit saattavat vältellä kanahaukkaa 

(Björklund ym. 2016, Oecol.)

Miten taataan 

tarpeeksi varttunutta 

metsää eri lajeille?



Haukkojen huomiointi tärkeää

• Taantuvia lajeja

• Mehiläishaukka lisääntyy hitaasti
– Ei pesi joka vuosi, korkeintaan kaksi poikasta 

kerrallaan

• Tukee metsäluonnon 
monimuotoisuutta

• Kanahaukan pesäalueet todettuja 
monimuotoisuuskohteita

Mehiläishaukka

Kanahaukan 

pesä

Pekka Raukko
Heidi Björklund



METSO-petolintuhanke

• Alkoi elokuussa 2016, rahoittaa ympäristöministeriö

• Yhteistoimintaverkostohanke

• Mukana: Luomus (koordinointi), Suomen 
metsäkeskus, Jyväskylän yliopisto, rengastajia

• Tavoite: Edistää keinoja, joilla tuetaan petolintujen 
esiintymistä talousmetsämaisemassa

Metsäpetolintujen ja muiden metsälajien elinolojen paraneminen



• Kolme keinoa ja osahanketta:

1) Haukkojen pesäpaikkojen säästäminen
2) Pesäpuiksi sopivien puiden jättäminen
3) Haukkametsän tunniste, haukkametsäverkosto

METSO-petolintuhanke

Pirkka Aalto

Hiirihaukka, 
Kemijärvi



1) Haukkojen pesäpaikkojen 
vapaaehtoinen säästäminen

• Tavoite: pesäpaikan säilyttäminen pesimiskelpoisena

• Hannu Lehtorannan idea (Suomen metsäkeskus; petolinturengastaja)

Toteutettu Suomen 

metsäkeskuksen 

luonnonhoitohankkeena

– Metsänomistaja 

säästää korvauksetta 

metsää pesän ympärillä

– Metsänomistaja 

päättää säästöalueen 

koon

– Osallistuminen 

vapaaehtoista



1) Haukkojen pesäpaikkojen 
vapaaehtoinen säästäminen

• Luonnonhoitohanke Pohjois-Karjalassa (2002–2006 ja 
2008–2014)

– Pesät säilyivät paremmin asuttuina (Santangeli ym. 2012, Anim. Conserv.)

• Toiminta päättyy, kun hanke päättyy? →

• Luomme ohjeet haukan pesäalueen vapaaehtoisesta 
säästämisestä 

– Metsäammattilaisille, maanomistajille

• Testaus, Keski-Suomi

• Jatkossa automaattisesti
pesätiedon oheen?

Kanahaukka, Kouvola Pekka Raukko



2) Pesäpuiksi sopivien puiden 
jättäminen metsiin

• Yleensä poistetaan 
kasvuvikaiset mutta terveet 
puut, jotka sopisivat 
pesäalustaksi

• Monilatvaiset puut, 
haarukkapuut, tuulenpesäpuut

• Luomme ohjeet tällaisten 
puiden jättämisestä metsiin 
harvennusvaiheissa

Pekka Raukko



• Petolinturengastajilta saatu kuvia sopivista puista

2) Pesäpuiksi sopivien puiden 
jättäminen metsiin

Jari Valkama Pirkka Aalto

Pasi Makkonen



2) Pesäpuiksi sopivien puiden 
jättäminen metsiin

– Metsähallituksen 
säästöpuuryhmien kokeilu 
(riistanhoidollinen harvennus)

– Sopivat kasvuvikaiset puut 
säästöpuuryhmiin jo 
harvennusvaiheissa?

– Säästettävän puun merkintä 
maastoon tekopökkelöin?

Juri Laurila

Riistanhoidollinen 

harvennus, Metsähallitus

• Miten puut säilyvät harvennusten yli? Toimija voi vaihtua



3) Haukkametsän tunniste, 
haukkametsäverkosto

• Miten turvataan 
varttunutta metsää 
maisemassa eri lajeille 
(kuva oikealla)?



• Kolme vaihetta:

1. Haukkametsän tunnisteen luonti
- Pesätiedot ja Suomen metsäkeskuksen 

metsävaratiedot, Keski-Suomi
- Haukkametsien paikannus pelkän 

metsävaratiedon perusteella

2. Haukkametsäverkoston luonti
- Huomioidaan lajien vuorovaikutukset
- Lisärahoitus tarpeen

3. Haukkametsäverkoston kohteiden 
säästäminen; vapaaehtoiset 
toimet?

- Haukkametsästä löydyttävä pesä?
- Lisärahoitus tarpeen

3) Haukkametsän tunniste, 
haukkametsäverkosto

?

?

?



METSO-petolintuhanke, toteutus

• Hankkeessa tähän mennessä:

- Nettisivut: www.luomus.fi/fi/metso-petolintuhanke 



METSO-petolintuhanke, toteutus
• Hankkeessa tähän mennessä: 

- www.luomus.fi/fi/metso-petolintuhanke 

- Hankekuvaus

- Verkostoitumista; yhteistyö Monimetsä-hankkeen kanssa



• Osahankkeiden vaihe:

1) Haukkojen pesäpaikkojen 
säästäminen
- Ohjeiden laadinta Hannu Lehtorannan 

kanssa

2) Pesäpuiksi sopivien puiden jättäminen
- Kuvamateriaalia kerätty rengastajilta

- Säästöpuuryhmiin? Tekopökkelöt?

3) Haukkametsän tunniste, haukkametsäverkosto
- Gradutyön tekijä, Jyväskylän yliopisto

- Pesäaineisto ja metsäkeskuksen metsävaratiedot saatu

- Lisärahoitusta haettu haukkametsäverkostoon

METSO-petolintuhanke, toteutus

Jukka Haapala



Hanke jatkossa

• Hankekoordinaattori 31.7.2017 asti, hankkeen 
kesto 30.9.2018 asti

• Ohjeiden laatiminen 
– Pesäalueen säästäminen

– Kasvuvikaiset puut

• Haukkametsätunniste, verkosto

• Ohjeet toimivat, kun hanke 
päättyy eli hanke jatkaa 
toimintaansa ohjeiden kautta

Seppo Aspelund

Hiirihaukka, Korppoo



Kiitos kuvista: 
– Petolinturengastajat 
– Juri Laurila,  

Metsähallitus

Mehiläishaukka

Pekka Raukko


