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Riistatalouden ekosysteemipalvelut   
 
Riistanhoito ja metsästys kuuluvat suomalaiseen kulttuurin ytimeen, joka ulottuu maamme asuttamisen 
alkuhämäriin saakka. Ensimmäiset tulijat saapuivat todennäköisesti pystykorvaisten koirien kanssa kalaa ja 
riistaa etsien. Eränkäyntiä on pidetty niin itsestään selvänä osana suomalaista elämänmuotoa, että sen 
tuottamien hyvinvointivaikutusten ja ekosysteemipalveluiden tutkimustietoa on valitettavan vähän.  
 
Metsästäjärekisteriin on Suomessa kirjattuna noin 380 000 ja heistä noin 310 000 maksaa vuosittain 
riistanhoitomaksun. Metsästäjät ovat motivoituneet tekemään paljon vapaaehtoistyötä harrastuksensa 
hyväksi. He osallistuvat riistalaskentoihin, käytännön riistanhoitoon, kolarihirvien ja -suurpetojen 
jäljittämiseen… Pelkästään riistanhoitoyhdistyksissä tehdään vuositasolla 400 henkilön työpanosta vastaava 
talkoosuoritus. Työllä on vaikutusta suomalaiseen luontoon ja yhteiskuntaan.  
 
Riistatiedon hankkiminen hallinnonalojen käyttöön luo mahdollisuuksia käyttää laajoja aineistoja 
luonnonkäyttöön ja metsästykseen liittyvässä päätöksenteossa. Esimerkiksi riistakolmiolaskentojen 
tuottaman paikkatiedon avulla voidaan kehittää maa- ja metsätalouden toimintatapoja siten, että 
metsäkanalintujen elinympäristöjä voidaan ottaa huomioon. Tällöin voidaan puhua ekosysteemipalveluiden 
luokittelun mukaan kulttuuripalveluista, joista on hyötyä sekä tieteelle että käytännön työlle. Tähän 
luokkaan kuuluvat myös riistatalouden ja metsästyksen yhteydessä syntyvät ulkoilu-, virkistys- ja 
terveyshyödyt.  
 
Selkeimmin ja perinteisimmin tunnetaan riistan tuottamat ravintoon liittyvät ekosysteemipalvelut, joita 
voidaan pitää perinteisinä tuotantopalveluina. Riistanliha on puhdasta ja laadukasta raaka-ainetta, jonka 
varaan on syntymässä merkittävä villiruoka-konsepti. Se voi olla jopa tulevaisuuden megatrendi, sillä 
ekologinen ja puhdasta riistaruoka on kuluttajien suosiossa, tosin sitä on varsin vähän kaupallisesti 
saatavissa.   
 
Riistaan liittyviä ja tuotantopalveluiksi luokiteltavia ekosysteemipalveluita ovat myös metsästysmatkailuun 
liittyvät suorat lupatulot ja majoituspalveluiden tulot alueilla. Pelkästään Metsähallituksen maiden 
eränkäyntimahdollisuuksia hyödyntää vuosittain noin 100 000 metsästäjää. Lapin hyvät metsäkanalintujen 
ja hirven pyyntimahdollisuudet ja hienot erämaiset puitteet tuovat vuosittain melkoisen määrän 
hyvinvointia ja yrittämisen edellytyksiä alueelle.  
 
Metsästäjien harjoittama riistanhoito voi tuottaa merkittäviä ekosysteemipalveluita silloin, kun kyseessä on 
laajamittainen elinympäristöjen hoitotoiminta. Esimerkkinä tällaisesta on vaikkapa Suomen riistakeskuksen 
Kotiseutukosteikko Life+ hanke (kosteikko.fi). Ennallistetut kosteikot tasaavat tulvia, puhdistavat 
valumavesiä ja toimivat vesilintujen poikueympäristöinä. Suomen riistakeskuksella on käynnissä myös 
useita metsätalouteen ja metsäkanalintujen elinympäristöihin liittyviä hankkeita. Vieraslajien 
vähentäminen on merkittävä riistatalouden tarjoama ekosysteemipalvelu luonnon monimuotoisuudelle ja 
tätä työpanosta tarvittaisiin myös monien luonnonsuojelualueiden tehokkaassa hoidossa.  
 
Monet riistatalouden tuottamat ekosysteemipalvelut vaativat vielä tarkempaa tutkimusta, jotta niitä 
voidaan arvottaa. Kiistanalainen hirvikin saattaa lajina tuottaa joillakin kohteilla hyötyjä metsätaloudelle 
maanmuokkauksellaan ja puhdistamalla taimikoita vesoista.  Nykyistä vahvemmat riistakannat 
parantaisivat lihan kaupallista saatavuutta sekä metsästysmatkailun mahdollisuuksia. Monissa maissa 
riistakannat nähdään keskeisenä osana metsän arvoa ja tuottoa, joka tuo lisäarvoa metsätalouteen. 
Elinvoimaiset metsäkanalintukannat voidaan nähdä myös kokonaisvaltaisesti kestävän metsätalouden 
indikaattorina. 


