
 

 

Riistatalous ja ekosysteemipalvelut  
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Suomen riistakeskuksen tehtävä 

• itsenäinen julkisoikeudellinen laitos 

• tehtävä määritellään riistahallintolain  1§:ssä 

Suomen riistakeskuksen tehtävänä on: 

- edistää kestävää riistataloutta ja  

- tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä 

- huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta 

   ja  

- hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät. 
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Strategiset päämäärät 
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Riistatieto 

• metsästäjät hankkivat talkoilla tietoa riistakannoista 

– kulttuuripalvelu 

– hyötyä tieteelle ja käytännön työlle 

– laskentamuotoja 

• riistakolmiot 

• suurpetoyhdyshenkilöverkosto 

• hirvieläinkantojen seuranta 

• vesilinnut… 
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Metsäkanalintutiheydet 50 km ruudut 



Riistaliha (villiruoka)  

• tuotantopalvelu 

• puhdasta ja laadukasta 

raaka-ainetta 

• valtava kiinnostus 

– villiruoka-megatrendi 

• kaupallinen potentiaali 

hyödyntämättä 

– riistaa vähän 

kaupallisilla 

markkinoilla, 

kulutetaan 

metsästäjien 

kodeissa 

– kehitettävää  
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Metsästysmatkailu  

• tuotantopalvelu 

• lupatulot, tarvikkeet, majoitus- ja 

muu yritystoiminta… 

• Lapissa etenkin houkuttavat hirvi 

ja metsäkanalinnut upeissa 

ympäristöissä 

– jo pelkästään Metsähallituksen 

eränkäyntimahdollisuuksia 

hyödyntää vuosittain 100 000 

metsästäjää  
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• riista itsessään on 

ekosysteemipalvelu 

• elinympäristöjen kunnostaminen ja 

hoito turvaavat muitakin 

ekosysteemipalveluja 

• riistatalouden palvelut voivat 

vaikuttaa metsissä ja soilla, 

maatalousalueilla sekä kosteikoilla 
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Riistatalous osana ekosysteemipalvelujen palauttamista 

Metsät ja suot 

Viljelyalueet 

Kosteikot 
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Piirrokset: Jari Kostet, MKJ 

Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola,  

Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ 

  

Kotiseutukosteikko –Life 
Life+ Return of Rural Wetlands 



KOTISEUTUKOSTEIKKO LIFE+ 

Tilannekatsaus 
 

vahvistettuja mallikohteita tällä hetkellä 48, joista: 

• 39 kohdetta on saatu valmiiksi  

• kosteikkojen yhteispinta-ala 230 hehtaaria! 

• kohdelista nettisivuilla www.kosteikko.fi  
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http://www.kosteikko.fi/


Suomen riistakeskus      www.kosteikko.fi - 
www.riista.fi    

12 

 

 

 



 

Suomen riistakeskus       www.kosteikko.fi - 
www.riista.fi    

13 



kosteikot edistävät vesi- ja 

tulvasuojelua, koska kosteikoilla 

• veden virtausnopeus hidastuu 

• kiintoaines laskeutuu ja 

sedimentoituu 

• ravinteita poistuu kierrosta 

• kasvillisuus alentaa 

fosforipitoisuutta 

• kasvillisuus ja pieneliöt sitovat 

typpeä 

• ylivirtaamat tasaantuvat. 
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                Riistapainotteiset metsänhoitosuositukset 2013 

• Suomen riistakeskuksen ja 
Metsätalouden 
kehittämiskeskus TAPION 
yhteishanke 

• haluttiin vaikuttaa aktiivisesti 
uudistuvan riistapainotuksiin  

– metsänhoitomenetelmien 
monipuolistuminen  

– metsäkanalintukantojen 
hyvinvointi 

– maanomistajalähtöisyys 

• Tapio julkaisee keväällä 2014 
tämän 
RIISTAMETSÄNHOITO-
oppaan (tapionkauppa.fi) 

 

 



Hankkeen päätavoitteet ovat: 

1. jalkauttaa riistan 

elinympäristövaatimuksia huomioon 

ottavia käytäntöjä metsätalouden 

toimenpiteisiin 

2. kehittää kustannustehokkaita ja 

maanomistajalähtöisiä toimintamalleja 

vähäpuustoisten ojitettujen soiden 

kunnostamiseen 

3. metsäkäsittelyä muutetaan riistalajeja 

huomioivaan suuntaan 

4. joka perustuu maanomistajien ja 

metsäammattilaisten lisääntyneeseen 

kiinnostuksen ja osaamiseen 

• Suomen riistakeskus ja Suomen 

metsäkeskus ovat saaneet 2-

vuotisen rahoituksen METSO 

luonnonhoitohankkeelle:  

 

Askel Riistametsään – luonnon 

rikkautta metsistä, soilta ja 

vaihettumisvyöhykkeiltä  
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Ekosysteemipalveluja 

Askel Riistametsään  

– luonnon rikkauttaa metsistä, soilta ja vaihettumisvyöhykkeiltä 

• biodiversiteetti: sateenvarjolajeja metso, teeri, riekko, pyy, 

metsähanhi/jouhisorsa  

• vesitalous, virtaamahallinta ja puhdas vesi 

– hiilen sidonta: soiden ja vaihettumisvyöhykkeiden  kunnostus/kevennetty käsittely 

– Virkistys: riista, marjat, sienet, maisema 

• ilmastonmuutokseen sopeutuminen  

– Tulvanhillintä soiden kunnostamisen kautta 

– Puulajivalikoima: sekametsä kestää paremmin tauteja 

– valoisat metsät mustikalle  harva  nopea järeytyminen  myrskynkesto.  

• kustannustehokkuus  

– Metsätalouden panokset parhaille paikoille, pehmeiköt ja reunat kevennetyllä 

käsittelyllä kun olosuhteet sallivat 
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Yksinkertaisia asioita – suoja ja ravinto 

• ”puistomaisten metsien” välttely 

• ajattelutavan muutos – 

ennakkoraivauksen tarve  

• huomio varvustoon, erityisesti 

mustikkaan 

• puulajivaihtelu – sekapuustoisuus, 

lehtipuuosuus (3 puulajin metsät) 

• puuston ja pensaskerroksen koko ja 

tiheysvaihtelu 

• jatkuvan kasvatuksen 

mahdollisuudet 

• tärkeät elinympäristöt 



Tulevia hankkeita 
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• Suomen metsäkeskuksen kanssa 

valmistellaan Life+ hanketta 2014 

hakuun. 

•  ”Taiga-Grouse” –hankkeen tavoitteena 

on riistaystävällisen metsänhoidon 

lanseeraus sekä ojitettujen turvemaiden 

riistaelinympäristöjen ja vesitalouden 

kunnostus metsätalousalueilla yhdessä 

maanomistajien kanssa. 
 

• ”Taiga-Grouse” on Askel riistametsään –

hanketta seuraava taso, jolla toteutetaan 

koko maan mittakaavassa  

 

• poikueympäristöt ja ekosysteemipalvelut 

c. Seppo Leinonen 



Luonnonhoidossa on voimaa  

• riistatalouden ekosysteemipalveluiden 

tulevaisuuden valttikortti on luonnonhoito 

– riista on voimavara ja resurssi, pelkän 

vahinkonäkökulman tilalle enemmän 

kokonaisvaltaisuutta  

• toki esimerkiksi hirvivahingot 

otettava aina huomioon  

– yhteistyössä maa- ja metsätalouden 

ja maanomistajien kanssa 

• jatkossa tarvitaan myös lisää 

tutkimustietoa hyvinvointivaikutuksista ja 

ekosysteemipalveluiden kokonaisarvosta  
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