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VISIO - LUONNONHOITO

Suomen riistakeskus pyrkii hoitosuunnitelmatyöllä ja niihin liittyvillä 
kehityshankkeilla parantamaan riistalajien elinympäristöjen tilaa maa- ja 
metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Tämä tapahtuu aina yhteistyössä 

maa-, metsä ja ympäristöalan toimijoiden ja paikallisten ihmisten kanssa

LUONNONHOITO- JA SUOJELUSTRATEGIA



VISIO - LUONNONSUOJELU

Suomen riistakeskus ei vastusta suojelua, vaan haluaa tarjota oman 
vaihtoehtonsa suojelualueiden luonnon hoitoon. Metsästystä tarvitaan 
myös suojelualueilla ja niiden hoidosta saadaan paljon tehokkaampaa 

sitouttamalla paikalliset toimintaan. Tämä säästää myös valtion varoja ja 
lieventää suojeluun liittyvää konfliktia. Monien suojelualueiden luonto 

kärsii kategorisista metsästyskielloista ja vaihtoehtojen puutteesta

LUONNONHOITO- JA SUOJELUSTRATEGIA



Elinympäristöjen kunnostamisesta ja hoidosta monipuolisia
EKOSYSTEEMIPALVELUJA
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Elinympäristö – Tulvasuojelu – Vesiensuojelu – Virkistyskäyttö – Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko –Life
Life+ Return of Rural Wetlands



Kotiseutukosteikko mallikohteet

• Kosteikot, joiden toteuttamista paikalliset
haluavat
 Olemassa olevan innostuksen

tukeminen
 Vähän paperityötä paikallistasolla, 

maanomistajien lähtökohdista
toimiminen

 Paikallinen omistajuus

• Ensisijaisesti patoamalla toteutettavat
kosteikotvesilintujen poikue-
elinympäristöt

 luonnon monimuotoisuus
• Hankkeella rahat suunnitteluun, 

sekä kaivinkonetyöhön ja 
materiaaleihin – paikalliset
mukaan perinteisillä talkoilla
ja/tai omalla rahalla!
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Pikku Nuoluanjärvi, Liminka
9 ha, 20 670 euroa

C Juha Siekkinen



Tulevaisuuden ‘Kotiseutukosteikot’

• Hankkeella rahaa suunnitteluun, sekä osarahoitus kaivinkonetyöhön ja 
materiaaleihin 

• paikalliset toimijat ja alueen yritykset mukaan perinteisillä talkoilla ja/tai omalla 
rahalla!

• Kestävän metsästyksen pelisäännöt – nettopositiivinen vesilintukannoille 8

• Patoamalla/niittämällä/laiduntamalla
toteutettavat kosteikot

• Pienpetopyynti kuntoon

 vesilintujen poikue-elinympäristö
 luonnon monimuotoisuus

• Kosteikot, joiden toteuttamista paikalliset
haluavat
 Olemassa olevan innostuksen
tukeminen
Vähän paperityötä paikallistasolla, 
maanomistajien lähtökohdista toimiminen
 Paikallinen omistajuus

VÄHÄ‐KOMUN 
KOSTEIKKO, 
PYHÄJÄRVI



Kilpailun ja saalistuksen vähentäminen
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Kuva Mikko koho

- ELINYMPÄRISTÖ –
Luonnon monimuotoisuus – vahvat riistakannat



LEVÄHDYSALUEVERKOSTO - AJATUKSIA
Rannikon/sisäveden lintuvesi/rantaniittyalue 
missä kunnostus (mahd. ruovikon 
poistaminen mekaanisesti) ja ylläpito 
mahdollisuuksien mukaan laiduntamalla sekä 
vieraspetopyynti 

 poikastuotto

• Vapaaehtoiselta pohjalta
metsästysrajoitukset ja mahdolliset muun 
virkistyskäytön rajoitukset (jo rauhoitettu 
kohde)

 levähdysalue

• Kompensaationa metsästysseuran 
alueelle voidaan perustaa 
’Kotiseutukosteikko’ 

 poikastuotto, 
metsästysmahdollisuus

 Motivaatio laajempaan 
pienpetopyyntiin
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Metsästäjäyhteistyö
Miten käytännössä?

• Ei aina helppoa, paikallisesti ja tapauskohtaisesti jopa vaikeaa…
• Näkökulmia onnistumisen edellytyksistä

– Asenne ja tulokulma oikeaksi – ”Teillä on hieno kohde, miten voidaan yhdessä kehittää?”

– Metsästyksen roolin ja tärkeyden tunnustaminen – ” Vesilinnustus on hyvä juttu! Voidaanko 
keskustella miten järjestää metsästystä siten, että sekä suojelutavoitteet että riistanhoito ja 
metsästys hyötyvät”

– Kaikki paikallistasot ja riistahallinto avoimesti mukaan heti ensimetreillä - aito keskustelu ja 
vaikuttamisen mahdollisuus  ei tunnetta ”ennalta päätetty että rauhoitukseen menee”

– Ketterä toimintamalli, rahoittajan ’vipu’ - ”Meillä on rahoitusta kunnostamiseen, kunhan 
saadaan yhdessä sovittua miten toimitaan. Kohteita on muitakin, ja tarvittaessa siirrymme 
neuvottelemaan muualle. Tässä olisi mahdollisuus molemminpuoliseen hyötyyn”

– Pohjatyö – edetään kohteilla, missä rakentava ilmapiiri. 
• Keskinkertaisen lintuveden hyvä kunnostus ja pienpetopyynnin tehostaminen yhdessä metsästäjien 

kanssa on lintukannoille parempi kuin ylhäältä-alas asenteella käynnistetty riitaisa huippukohteen 
kunnostushanke, johon palaa aikaa ja rahaa ilman tuloksia.
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Täynnä elämää!

https://www.facebook.com/riistakeskus/videos/vb.195749223828965/1098400990346294/?type=2&theater



Suunta eteenpäin
• Yhteistyötä luonnon 

monimuotoisuuden, vahvojen 
riistakantojen ja kansalaisten 
hyvinvoinnin vuoksi

• Eränkäynti ja metsästys ovat 
arvokas osa suomalaista kulttuuria 
ja luontoharrastusta

• Riistatalous ei ole uhka vaan 
mahdollisuus luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseen 
kustannustehokkaasti ja yhdessä 
kansalaisten kanssa.

C Seppo Leinonen


