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Asia  Kannanotto vesilintuelinympäristöjen ja -kantojen tilan parantamiseksi 
 
KANNANOTTO  
 

Valtakunnallinen riistaneuvosto on kokouksessaan käsitellyt vesilintukantojen ja kosteikkojen ti-
laa ja laatinut kannanoton, jonka toivotaan osaltaan johtavan pitkäjänteiseen kansallisesti ra-
hoitettuun strategiseen toimenpideohjelmaan vesilintukantojen, kosteikkoelinympäristöjen ja 
luonnon monimuotoisuuden tulevaisuuden turvaamiseksi. 
 

Taustaa  
Luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämiseksi tarvitaan käytännön toimia.  Osa 
vesilintulajeista taantuu ja rehevöityminen, kiintoainekuormitus ja maankäytön tehostuminen 
heikentää lajien pesimä- ja poikasympäristöjä. Haitalliset vieraspedot, minkki ja supikoira, ai-
heuttavat merkittäviä pesimätappioita. Myös metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi tarvi-
taan toimenpiteitä: vesilintulaskentojen ja saalistiedon kattavuutta on parannettava.  
 
Suojeltujen lintuvesien ja arkiluonnon kosteikkojen hoitamiseksi tarvitaan hallintorajat ylittävää 
yhteistyötä, jotta kosteikkoluontoa ja vesilintukantoja voidaan tuloksellisesti hoitaa. Maa- ja 
metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat tehneet merkittäviä aloitteita vesilintukan-
tojen ja kosteikkoluonnon tilan parantamiseksi. Suomen riistakeskus tukee aktiivisesti maa- ja 
metsätalousministeriön aloitteiden valmistelussa ja toiminnan käynnistämisessä.  
 

Kannanotto 
 
Valtakunnallinen riistaneuvosto esittää maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeri-
ölle seuraavaa: 
 
Kosteikkoelinympäristöjen tila vaatii nopeita ja vaikuttavia toimenpiteitä sekä uutta kansallista 
rahoitusohjelmaa seuraavaksi 10 vuodeksi. Merkittävä osa uhanalaisista vesilintulajeista on riis-
talajeja. Kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä sekä pesäpredaation vähentämistä on tarpeen toteut-
taa sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.  
 
Kosteikkojen kunnostamisessa ja hoidossa tulee soveltaa paikallislähtöistä, osallistavaa ja luot-
tamusta rakentavaa toimintamallia, jonka päätavoitteena on tukea aktiivista luonnonhoitoa ja 
kosteikkojen ennallistamista maaseutualueilla.  Kosteikkojen suunnittelun ja työnjohdon resurs-
sit on turvattava ja paikallisten hankkeiden käytännön toteuttamista tuettava rahoituksella. Suo-
men riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE -hankkeen kokemukset ovat hyvä lähtökohta toi-
minnalle.  
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Suojeltujen lintuvesien kunnostuksien rahoitus on turvattava ja luotava edellytykset niiden ko-
konaisvaltaiselle, jatkuvalle ja taloudellisesti kannattavalle hoidolle. 
 
Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien supikoiran ja minkin kannanhallintaan tulee luoda käytän-
nönläheinen toimintamalli, jonka rahoitus on riittävä.  
 
Metsästyksen kestävyys tulee turvata laadukkaalla ja kattavalla riistatiedolla. Vesilinnustuskult-
tuuria tulee kehittää suomalaista eränkäyntiperinnettä ja metsästyksen kestävyyttä vaalivaan 
suuntaan, joka samalla kannustaa elinympäristöjen kunnostamiseen ja hoitoon sekä tehokkaa-
seen pienpetopyyntiin.  
 
Valtakunnallinen riistaneuvosto toivoo, että hallitusneuvotteluissa luodaan edellytykset laajalle, 
hallintorajat ylittävälle kosteikkoluonnon hoidon yhteishankkeelle, joka luo mahdollisuudet käy-
tännön luonnonhoidon toimien yhdistämiseksi osaksi maa- ja metsätaloutta.  
 
 
Valtakunnallinen riistaneuvosto on riistapolitiikkaa tukeva valtakunnallinen strateginen toimielin. Riistaneuvoston 
tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita. Sillä ei ole Suomen riistakeskuksen julkisiin hallintotehtäviin 
taikka henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Riistaneuvostot lisäävät valtakunnan tasolla muun muassa hirvieläinpo-
litiikkaan ja suurpetopolitiikkaan liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä ja erilaisten intressien 
yhteensovittamista. 
 
Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitii-
kan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Riistakeskus on itsenäinen julkisoikeu-
dellinen laitos, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. 
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