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Kanalintumallinnus pähkinänkuoressa 

• Tilastollinen malli, joka analysoi riistakolmioilta kerättyä 

metsäkanalintujen havaintoaineistoa (1996→) 

– Aineiston tehokkaampi hyödyntäminen riistahallinnossa 

• Suomi jaettu tilastoruutuihin (sivu 25 km) 

– Malli sovitetaan kunkin ruudun lähiympäristön (säde 50-75 km) 

riistakolmioaineistoon 

• ”Lopputuotteena” sovellus, joka visualisoi alueellisia ja ajallisia 

muutoksia lintukannoissa 

• Hyödyntäminen esim. kanalintujen metsästyksen säätelyssä 

(metsästysajat) 

– Käytössä ensimmäistä kertaa kesällä 2018 
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Miksi ja mihin mallinnusta tarvitaan? 

• Metsäkanalintujen 

metsästysajat määritetään 

vuosittain mahdollisimman 

tuoreen riistatiedon perusteella 

– Tiukka aikataulu! 

• Malli analysoi suuren määrän 

dataa ja tuottaa tietoa 

päätöksenteon tueksi 

– Vähentää käsityötä ja 

subjektiivista tulkintaa  
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Ideoijat ja tekijät 

Kehitystiimi 

 

Suomen riistakeskus 

• Antti Siira 

• Mikael Luoma 

 

Itä-Suomen yliopisto 

• Lauri Kortelainen 

• Lauri Mehtätalo 

• Markus Melin (Luke) 

 

 

Jarkko Nurmi (Suomen riistakeskus), 

visiointi ja ideointi 

 

Pekka Helle (Luke) aktiivisesti mukana 

alkuvaiheen suunnittelutyössä 
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Mallisovelluksen aloitusnäkymä 
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Tarkennettu näkymä valikoista. Kuvassa valintojen mukainen lämpökartta. Sinisten ympyröiden 

joukko kuvaa riistakolmiota, jotka ovat vaikuttaneet valitun tilastoruudun (ympyröiden keskellä) 

tunnuslukujen laskentaan. 
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Tarkastelualueen mittakaavan (=tilastoruudun koon) vaihto ja sen mukainen lämpökartta. 

Lämpökartat saa piirrettyä myös Luonnonvarakeskuksen saalistilastoinnissa käytettyjen 

tilastoalueiden (=vakioalueiden) mukaisesti. 
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Mallisovelluksen hyödyntäminen 

Metsäkanalintujen metsästysaikojen määrittely 

– Mallisovelluksesta saatavat tiedot 

• Kannan pitkäaikainen kehityssuunta 

• Kannan viimeaikainen kehitys 

• Poikastuoton kehitys 

– Muista lähteistä poimitut/tuotetut tiedot 

• Saalistiedot 

• Verotusaste 

• Muut tiedot 
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Esim. metson metsästysaika Lapissa 2018 
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Jatkokehityssuunnitelmia… 

• Riistahallinnon tarpeisiin 

– Mallisovelluksen automatisointi (riistakolmiodatan päivittäminen malliin 

laskenta-aikana päivittäin) 

– Mallisovellus voisi tuottaa annettujen kriteerien perusteella esityksiä 

metsästysaika-aluerajauksista ja metsästysajoista 

 

• Asiakaskäyttöön 

– Kansalaiset, metsästäjät, metsästysseurat, riistanhoitoyhdistykset… 

– Työkalu metsästysseuroille metsäkanalintujen metsästyksen säätelyyn 

• Verotussuunnittelu, suositukset, rajoitukset, saaliskiintiöt… 
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Kiitos! 

Lisätietoja: 

 

Matti Kervinen 

riistasuunnittelija, riistatiedon määrittelyt 

Suomen riistakeskus Pohjois-Savo 

029 431 2234  

matti.kervinen@riista.fi 
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