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Kanahaukan kaupunkilaistuminen Suomessa
Tapio Solonen
Muinaisista ajoista nykypäivään kanahaukka on koettu epämiellyttävän taitavaksi kilpailijaksi köyhtyvillä kanalintujen saalistusmailla. Saalistustaitojensa takia se onkin
itse joutunut ankaran vainon ja saalistuksen kohteeksi. Vaikka viime vuosikymmeninä vapaamielisempi suhtautuminen
haukkaa kohtaan on vallannut alaa, eikä
monilla alueilla suoranaista vainoa ole ollut havaittavissa enää pitkiin aikoihin, ihmi-
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sen toiminta on yleisesti heikentänyt kanahaukan elinmahdollisuuksia muuttamalla
sen saalistus- ja pesimäympäristöjä kiihtyvää vauhtia epäedullisempaan suuntaan.
Kanahaukan kuten muidenkin elollisten perustarpeisiin kuuluvat sopiva ravinto
ja kelvollinen lisääntymisympäristö. Kanahaukka on meillä sopeutunut elämään siellä, missä on varttuneita metsiä ja tukevaoksaisia puita. Nykyistä metsienkäsittelyvauh-

tia tällaiset metsät kuitenkin hupenevat
niin, ettei haukoilla kohta ole suojelualueiden ulkopuolella sen paremmin tuottavia
saalistusmaita kuin kelvollisia pesäpaikkojakaan. Niinpä kanahaukkakantamme väistämättä taantuu, ja laji on lähivuosina tai
-vuosikymmeninä vaarassa kadota laajoilta
alueilta (Solonen 2003). Vaikka pesäpaikkapula ei osoittautuisikaan ratkaisevimmaksi tekijäksi, meikäläisissä ympäristöissä
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Helsingin kaupungin kanahaukkakanta on vahvistunut sepelkyyhkyn kaupunkilaistumisen
myötä. Tapio Solonen

Kanahaukka on saanut saalikseen pulun
maaliskuussa Vantaan Tikkurilassa. Jari
Kostet

nahaukka on kuitenkin levittäytynyt myös
taajamaympäristöihin, erityisesti pääkaupunkiseudulla (Solonen 2007). Kaupungistuminen eli maantieteellinen urbanisaatio
– ihmisväestön keskittyminen tiiviisti rakennetuille kaupunkialueille ja rakennettujen alueiden jatkuva laajentuminen – on
pakottanut kanahaukan väistymään monelta entiseltä asuinalueeltaan muualle.
Aikojen kuluessa kanahaukka on kuitenkin
sopeutunut rakennettuihin ympäristöihin
joko uudistulokkaana tai paluumuuttajana
(Solonen 2007). Vastaavasti on käynyt monen muunkin lintulajin kohdalla (Vuorisalo
ym. 1993, Solonen 2010a). Tällaista rakennettuun ympäristöön sopeutumista kutsun
kaupunkilaistumiseksi eli biologiseksi urbanisaatioksi (vrt. Møller 2014).

Petolintujen kaupunkilaistuminen

riittävä ravinnonsaanti varsinkin talven yli
on kynnyskysymys, jota ei yleensä ratkaista kattavasti ilman haukkojen luonnollisinta
riistaa, metsäkanalintuja (Tornberg 2001).
Pari vuosikymmentä sitten ei olisi tullut
mieleen, että vähä vähältä metsien käsittelyn ja kaupunkirakentamisen tieltä syrjemmälle vetäytyvän kanahaukkakannan kehityssuunta kääntyisi vielä päinvastaiseksi.
Viime vuosituhannen lopulta lähtien ka-

Petolintujen kaupunkilaistuminen on jo
vanhastaan tuttu ilmiö Keski-Euroopassa ja
monessa muussa maailman kolkassa (Chace & Walsh 2006, Rutz 2008). Petolintuja
houkuttelee kaupunkiympäristöihin erityisesti runsas ravinto. Talvehtivat varpus- ja
kanahaukat ovat meilläkin jo ajat sitten
keksineet ruokintapaikkojen pikkulinnut
ja kaupunkien kyyhkyt ja harakat (Solonen
2007, 2010a). Varpushaukka on pienialaisiin metsälaikkuihin tyytyvänä nuorehkojen metsikköjen asukkaana säilyttänyt
monin paikoin rakennetuilla alueilla tai
niiden liepeillä asemansa pesimälintuna ja
jopa löytänyt uusia asuinpaikkoja, vaikka
sen suosimat kitukasvuiset kuusitiheiköt ei-

vät yleensä olekaan säästyneet kaupunkien metsänhoitotoimilta. Kanahaukalla taas
on ollut vaikeuksia löytää kaupunkimetsistä rauhallisia sopukoita, joissa on riittävän
järeitä, tukevaoksaisia pesäpuita (Tuormaa
2005). Mittavien metsänhakkuiden myötä
heikentynyt pesäpuu- ja ravintotilanne kaupunkialueiden ulkopuolella näyttää kuitenkin lisänneen paineita kompromisseihin –
haukat ovat viime aikoina asettuneet pesimään yhä pienempiin ja eristyneempiin
vanhan metsän sirpaleisiin ja entistä lähemmäs vilkastakin ihmistoimintaa (Solonen 2010b, 2012). Poikuekoon perusteella
kaupunkiympäristöt näyttävät olevan kanahaukan kannalta jopa maaseutua parempia
elinympäristöjä (Solonen 2008).
Laajalti liikkuvien petolintujen jakaminen maalaisiin ja kaupunkilaisiin ei ole
aivan ongelmatonta. Jo kaupunkiympäristön määrittelyssä voi olla vaikeuksia. Tässä tarkoitan kaupunkiympäristöllä tiiviisti
rakennettua ympäristöä, johon kuuluvat
niin varsinaiset kaupunkialueet kuin niitä
väljemmät taajamatkin (vrt. Solonen 2007,
2010a). Taajamana pidetään meillä yleisesti vähintään 200 asukkaan rakennusryhmää, jossa rakennusten välinen etäisyys ei
yleensä ole 200 metriä suurempi. Taajamissa asuntorakentaminen on pientalovaltaista
ja monesti suhteellisen väljää. Perinteisesti
pihapiirit ovat verraten suuria ja niiltä on
hyvät yhteydet seudun laajempiin viheralueisiin. Varsinaiset kaupunkiympäristöt
eroavat taajamista tiiviimmän ja kerros
talovaltaisen rakennuskantansa puolesta.
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127

Kanahaukan kaupunkilaistuminen

Runsas saalistarjonta ja tukevat pesäpuut ovat vainon ja häirinnän vähennyttyä houkutelleet kanahaukan pesimään ihmisen läheisyyteen, jopa
kaupunkipuistojen ja pihapiirien pienialaisiin metsiköihin. Tapio Solonen

Viheralueita on niukasti, ja rakennusten väliset alueet ovat paljolti asvalttipäällysteisiä
katuja ja aukioita.
Koska tarkat tiedot haukkojen liikkeistä puuttuvat, olen jakanut reviirit maalaisja kaupunkilaisreviireihin sen perusteella,
kuinka kaukana pesäpaikat ovat kaupun-

kiympäristöksi määritellyn alueen rajalta.
Raja-arvoksi olen valinnut tavallisen pesäpaikkojen välisen vähimmäisetäisyyden
suuruusluokan mukaan kaksi kilometriä.
On kuitenkin todennäköistä, että myös
kauempaa tulevat haukat voivat hyödyntää
kaupunkialueiden ravintovaroja.
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Kuva 1. Uudenmaan kanahaukkakannan kehitys vuosina 1986–2012 Helsingin yliopiston
luonnontieteellisen keskusmuseon petolintuseuranta-aineiston mukaan (Solonen 2014) ja
kaupunkireviirien osuus aineistossa (tummansininen).
Fig. 1. Numbers of occupied territories of the Northern Goshawk reported in Uusimaa,
southern Finland, between 1986 and 2012. The dark blue colour indicates urban territories.
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Koivun runkohaarat tarjoavat kanahaukan
pesälle usein erinomaisen alustan. Kaupungissa kanahaukka pesii useammin koivuun
kuin maaseudulla. Tapio Solonen
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Kanahaukka kaupunkilaistuu
Helsingin seudulla
Uudellamaalla kanahaukkakanta lienee ollut petovainosta huolimatta verraten vahva
vielä viime vuosisadan alkupuolella (von
Haartman ym. 1963–1972). Myöhemmin
kanta näyttää selvästi taantuneen (Solonen
1984) ja laskeva suuntaus on jatkunut koko
maassa viime vuosiin saakka (Honkala ym.
2014). Viimeaikainen yleinen kannan taantuminen ei kuitenkaan näy Uudellamaalla
kovin selvästi, koska olosuhteiden heikentyessä syvemmällä metsissä kanahaukat
ovat entistä enemmän siirtyneet taajamien puistometsiin ja asutuksen läheisyyteen
(Solonen 2010b, 2014; kuva 1).
Pääkaupunkiseudun kaupungistuessa
osa alueen kanahaukan pesäpaikoista on
tuhoutunut, mutta joitakin on säilynyt rakentamatta jääneillä ja voimakkailta metsänhoidollisilta toimenpiteiltä säästyneillä
alueilla. Vuosituhannen vaihteen jälkeen
uusia reviirejä on syntynyt kaupunkiympäristöihin ennen asumattomille tai ainakin kauan asumattomina olleille paikoille
(kuva 1). Reviirien määrä on hiljalleen kasvanut viime vuosiin saakka ja tällä hetkellä kanahaukkareviirit kattavat lähes koko
Helsingin kantakaupunkia myöten. Vaikka
tiheydet kaupungissa jo nyt ovat lähialueiden perinteisiä reviiritiheyksiä korkeampia
(lähes seitsemän reviiriä/100 km2), on pesäpaikkojen välinen noin kilometrin minimietäisyys huomioon ottaen pieneen tiivistymiseen vielä varaa, jos vain sopiva puu
sattuu olemaan sopivassa paikassa. Uudellamaalla kanahaukan pesimätiheys on
tavallisesti 3–4 reviiriä/100 km2, mutta on
parhaimmillaan ollut jopa yhdeksän reviiriä/100 km2 (Solonen 1984, 1993).
Valtakunnan lintutieteellisille paikallisyhdistyksille (28) eri puolille Suomea lähetetty tiedustelu kanahaukan pesimisestä
kaupunkialueilla tuotti joukon vastauksia,
joista ilmeni, ettei kanahaukkojen kaupunkilaistumiseen viittaavia havaintoja juurikaan ollut. Poikkeuksen muodosti lähinnä Turku, missä vanhojen kaupungin tuntumassa olevien reviirien lisäksi näyttäisi

Räkättirastaan ja muiden rastaiden poikaset ovat pääkaupunkiseudun kanahaukkojen helposti
saalistettavaa perusruokaa. Tapio Solonen

kaupunkialueelle ilmestyneen myös joitakin uusia pesimäpaikkoja (S. Pekkala).
Tampereella on ainakin kaksi vanhaa reviiriä säilynyt niiden ympäristön kaupungistumisesta huolimatta (M. Lagerström).

Ravinto ratkaisee
Kanahaukkojen kaupunkilaistumiseen näyt
tää ensisijaisesti vaikuttaneen kaupunkialueiden ympäröiviä alueita parempi ravintotilanne. Helsingin seudulla on myös todettu selviä eroja kanahaukkojen ravinnossa
kaupunki- ja maaseutuympäristöjen välillä
(Sulkava ym. 2014). Kanahaukat saalistivat
eniten varislintuja, rastaita ja kyyhkyjä. Varislinnut olivat ryhmänä kanahaukan keskeinen ravinnonlähde, mutta eri varislintulajien osuudet olivat kaupunki- ja maaseutualueilla erilaisia. Variksia kanahaukka
söi kaupunkipesillä enemmän kuin maaseudulla. Harakoiden osuus sen sijaan oli
keväällä molemmilla aluetyypeillä saman-

lainen, mutta kesällä harakoita oli enemmän maaseudulla. Metsälintuna tunnetun
närhen jäänteitä löytyi kanahaukan pesiltä
sekä keväällä että kesällä enemmän maaseudulla. Naakkoja joutui saaliiksi niiden
yleisyydestä huolimatta suhteellisen harvoin.
Kyyhkyjä oli kanahaukan ravinnossa kaupunkialueilla selvästi enemmän kuin maa
seudulla, etenkin keväällä. Myös oravia
saalistettiin yleisesti – niitä syötiin kaupunkialueilla hieman enemmän kuin maaseudulla. Kanalintujen osuus oli korkeintaan
muutamia prosentteja saalisyksilöiden mää
rästä.

Pesäpuut ja pesäpaikat
Kanahaukka on kookkaista haukoistamme
pesäalustansa suhteen vaateliain – yleensä
vain puiden tukevimmat oksat, oksan- tai
rungonhaarat tai katkenneen latvan ympärille kasvaneet latvakruunut kelpaavat.

Taulukko 1. Kanahaukan pesäpuulajit pääkaupunkiseudun kaupunkialueilla ja sen ympäristössä.
Table 1. Nesting trees of urban and rural Northern Goshawks in the Helsinki district, southern Finland.
		
		
Kaupunki
Yhteensä / Total
Urban
Osuus / Percent

Kuusi
Spruce
19
35%

Mänty
Pine
12
22%

Koivu
Birch
14
26%

Haapa
Aspen
2
3,6 %

Tervaleppä
Black Alder
1
1,8 %

Lehtikuusi
Yhteensä
Larch		
Total
7		
55
13%		
100%

Reviirejä
Territories
26

Maaseutu
Rural

Yhteensä / Total
Osuus / Percent

96
69%

17
12%

20
14%

3
2,2 %

1
0,7 %

2		
139
1,4 %		
100%

66

Koko alue
Total area

Yhteensä / Total
Osuus / Percent

115
59%

29
15%

34
18%

5
2,6 %

2
1,0 %

9		
194
4,6 %		
100%
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Kaupunkiympäristöissä pesivät kanahaukat näyttävät käsittelevän saaliinsa usein puiden oksilla. Tapio Solonen

Puulaji määräytyy tarjolla olevien, hyvien
pesäpaikkavaihtoehtojen mukaan. Pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä kanahaukan tavallisin pesäpuu on kuusi (taulukko 1). Tukevahaaraiset lehtipuut, etenkin
koivut, joskus haavatkin, tarjoavat haukalle
erityisen kestäviä pesäalustoja. Kanahaukka on ahkera pesänrakentaja, joka pesiessään rakentaa joka kevät uuden pesän joko
vanhan pesän päälle tai uuteen paikkaan,
ja kohentelee pesäänsä usein syksylläkin.
Näin parhailla paikoilla pesästä voi vuosien kuluessa muodostua mahtavan kokoinen ja painava risulinna. Heikko-oksaisesta
puusta pesä saattaa pudota kesken pesin-
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nän. Tällaisessa tapauksessa hengissä selvinneitä poikasia voidaan ruokkia vaikkapa
läheisen kiven päällä, paljon puussa olevaa
pesää turvattomammassa paikassa.
Pitkäikäisinä ja paikkauskollisina lintuina
kanahaukat voivat pesiä samoilla pesimäpaikoillaan sukupolvesta toiseen, jos elinympäristö säilyy kelvollisena. Näin ihmistoiminnan pieniksikin silpomat pesimämet
siköt saattavat pysyä asuttuina vuodesta
toiseen. Kanahaukka saattaa myös asettua
asumaan pieniinkin metsiköihin hakkuiden,
liikenteen ja rakentamisen puristuksissa, jos
hyvä ravintokohde, kuten taajama, kaatopaikka tai lintuvesi, on sopivalla etäisyydellä.

Kanahaukan pesintätulos
kaupungissa ja maaseudulla
Vuosina 2008–2014 kanahaukan keskimääräinen vuotuinen pesintätulos (poikasia/pesintäyritys) kaupunkialueella (2,61 ±
0,34 SD) oli merkitsevästi (P < 0,01) parempi kuin maaseudulla (2,08 ± 0,30 SD).
Ero oli vastaavanlainen myös tarkasteltaessa vain onnistuneita pesintöjä (2,88 ± 0,33
vs. 2,55 ± 0,19; P < 0,05). Kanahaukan
poikuekoko oli vuosina 1976–2007 Helsingin seudun kaupunkireviireillä keskimäärin 2,95 (± 0,48 SD; n = 19) ja maaseudulla 2,67 (± 0,56 SD; n = 51) (Solonen
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2008). Ero on tilastollisesti merkitsevä (P <
0,05). Vuosina 2008–2014 keskiarvot olivat vastaavasti 2,70 (± 0,751 SD; n = 23) ja
2,46 (± 0,779 SD; n = 20). Ero on samansuuntainen kuin aikaisemmin, mutta ei ole
tilastollisesti merkitsevä (P > 0,05).

Yhteenveto
Kanahaukan kaupunkilaistuminen Suomessa on tuore, vasta reilu 10 vuotta sitten käynnistynyt ilmiö. Se on toistaiseksi
rajoittunut lähinnä pääkaupunkiseudulle
maamme tiheimmän asutuksen piiriin. Ilmiön taustalla näyttää olevan ennen kaikkea kaupunkialueiden maaseutua parempi
ympärivuotinen ravinnon saatavuus. Helsingin kaupungin kanahaukkakannan kehitys on seurannut sepelkyyhkyn kaupunkilaistumista. Myös kaupunkimetsien ja
puistojen tarjoamat hyvät pesäpuut ja ihmisen taholta tulevan aktiivisen häirinnän
väheneminen ovat ilmeisesti edesauttaneet
kanahaukan kaupunkilaistumista.

Kiitokset
Kiitän kaikkia tämän yhteenvedon tekemiseen
myötävaikuttaneita – niin maastotyössä mukana olleita, havaintoja ilmoittaneita kuin muulla tavoin selvitystä tukeneita. Tähän joukkoon
kuuluvat Antero Ahola, Mikko Alestalo, Saija
Asikainen, Johan Bäckström, Margus Ellermaa,
Erika Eronen, Jukka Haapala, Eero Haapanen,
Jussi Haltimo, Seppo Hjerppe, Matti Hyhkö,
Erkki Isotalo, Ly Kaipiainen, Sami Kiema, Jukka
Korkiala, Miia Kuokkanen, Tuula Kurki, Martti
Lagerström, Ari Laine, Petteri Lehikoinen, Hannu Lehtoranta, Eeva Leppälä, Heikki Lokki, Antti Mikala, Markku Mikkola-Roos, Matias Niemi,
Jarmo Nieminen, Pekka Paaer, Raimo Pakarinen, Seppo Pekkala, Esa Pienmunne, Petri Pihlaja, Matti Päiviö, Marja Saarinen, Ilkka Sammalkorpi, Klaus Silfverberg, Seppo Sulkava, Aki
Tammisto, Risto Tornberg, Ismo Tuormaa, Raimo Virkkala, Jaakko Vähämäki, Pirkko Väätäinen, Tuuli Ylikotila ja Rauno Yrjölä.
Kirjoittajan osoite/ Author’s address
Neitsytsaarentie 7b B 147, FI-00960 Helsinki

Kirjallisuus
Chace, J. F. & Walsh, J. J. 2006: Urban effects on
native avifauna: a review. – Landscape and
Urban Planning 74: 46–69.
von Haartman, L., Hildén, O., Linkola, P., Suomalainen, P. & Tenovuo, R. 1963–1972: Pohjolan
linnut värikuvin. – Otava, Helsinki.
Honkala, J., Valkama, J. & Saurola, P. 2014: Petolintuvuosi 2013 – enimmäkseen valju ja tasapaksu. – Linnut-vuosikirja 2013: 55–65.
Lindén, H . & Wikman, M. 1975: Metsäkanalintujen esiintyminen ja kanahaukan ravinnonkäyttö Länsi-Uudellamaalla. – Riistantutkimusosaston tiedonantoja 1975/2: 3–9.

Petolintujen seurannalla on pääkaupunkiseudulla pitkät perinteet, ja kanahaukka on alueen
tarkimmin seurattuja petolintulajeja. Tapio Solonen
Møller, A. P. 2014: Behavioural and ecological
predictors of urbanization. – Teoksessa: Gil, D.
& Brumm, H. (toim.), Avian Urban Ecology, ss.
54–68. Oxford University Press, Oxford.
Rutz, C. 2008: The establishment of an urban bird
population. – Journal of Animal Ecology 77:
1008–1019.
Solonen, T. 1984: Uudenmaan petolinnusto. –
Tringa 11(5): 82–101.
Solonen, T. 1993: Spacing of birds of prey in
southern Finland. – Ornis Fennica 70: 129–
143.
Solonen, T. 2003: Kuinka käy kanahaukan? – Linnut 38(1): 16–19.
Solonen, T. 2007: Kaupunkilinnut – voittajia vai
häviäjiä? – Tringa 34: 94–101.
Solonen, T. 2008: Larger broods in the Northern
Goshawk Accipiter gentilis near urban areas
in southern Finland. – Ornis Fennica 85: 118–
125.
Solonen, T. 2010a: Uudenmaan rakennettujen
ympäristöjen linnusto. – Teoksessa: Solonen,
T., Lehikoinen, A. & Lammi, E. (toim.), Uudenmaan linnusto, ss. 80–101. Helsingin Seudun
Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry. Helsinki.
Solonen, T. 2010b: Kanahaukka Accipiter gentilis. – Teoksessa: Solonen, T., Lehikoinen, A. &
Lammi, E. (toim.), Uudenmaan linnusto, ss.
252–253. Helsingin Seudun Lintutieteellinen
Yhdistys Tringa ry. Helsinki.
Solonen, T. 2012: Luonnonmetsää suosivat lintulajit kaupunkimetsissä. – Tringa 39: 18–26.
Solonen, T. 2014: Uudenmaan petolinnusto – menestyjiä ja häviäjiä. – Tringa 41: 80–92.
Sulkava, S., Lokki, H. & Solonen, T. 2014: Kanahaukan pesimäaikainen ravinto kaupunkiympäristössä ja maaseudulla Etelä-Suomessa. –
Suomen Riista 60: 20–30.
Tornberg, R. 2001: Kanahaukan saalistus ja kanalintujen kannanmuutokset. – Linnut 36(1):
6–10.
Tuormaa, I. 2005: Cityhaukkojen kodit kortilla. –
Suomen Luonto 65(3): 30–31.
Vuorisalo, T., Ilmonen, P. & Tiainen, J. 1993: Linnut kaupungeissa. – Teoksessa: Vuorisalo, T. &
Tiainen, J. (toim.), Kaupungin linnut, ss. 8–25.
Turun biologinen museo. Turku.

Summary: Urbanization of the
Northern Goshawk Accipiter
gentilis in Finland
■ Geographical urbanization is the process of
conversion of rural habitats into urban ones. In
contrast, biological urbanization is the process
by which rural species of animals invade, become established and expand their populations
in urban areas. Here I use the term urbanization to refer to adaptation of a species to urban
habitats. Adaptation of birds of prey to urban
habitats is a well-known phenomenon in various parts of the world. Urban habitats are often
of superior quality to raptors because there they
are often free from persecution and have an adequate food supply. In Finland, there are only
a few species of raptors and rare occasions that
fulfill the characteristics of biological urbanization.
During the recent decades, the Finnish
population of the Northern Goshawk has been
slowly declining, probably due the rapid decrease of its old nesting forests in the rural
country, mainly far from human settlements.
Recently, however, the goshawk has begun to
adapt to living near villages and even cities,
where patches of old forest are often left between rural and urban areas. Urbanization of
the Northern Goshawk has mainly taken place
in the Helsinki metropolitan area (Fig. 1). Corvids, thrushes and pigeons comprise the bulk
of the breeding season diet of the species there.
Urbanization of the goshawk has followed
particularly the recent increase of corvids and
Wood Pigeons near human settlements. Probably also the good availability of suitable nesting trees in urban areas has had an effect (Table
1). Based on the significantly higher breeding
success, the urban habitats seemed to be even
more favourable for the Northern Goshawks of
the district than the rural ones.
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