


• Osa Maa- ja metsätalousministeriön laajempaa SOTKA-kokonaisuutta

‒ Suomen riistakeskus perustaa ja kunnostaa kosteikkoja yhteistyössä maanomistajien ja 
yhdistysten kanssa

‒ Tavoitteena vuosina 2020 – 2022 toteuttaa maanlaajuisesti vähintään 40 kpl (400 ha) poikue-
elinympäristökohdetta ja lisäksi laatia toimenpidesuunnitelma 20:lle kohteelle (200 ha)

• Tavoitteena on kääntää taantuvien sorsalintujen populaatiokehitys kasvuun tai ainakin loiventaa 
taantumaa

‒ Pesimä- ja poikue-elinympäristöjen katoaminen merkittävä syy taantumaan

▪ Ihmistoiminta

‒ Samalla lisätään myös muuta luonnon monimuotoisuutta

‒ Vieraspetojen (minkki ja supikoira) vähentäminen kosteikoilta



• Tuetaan paikallista halua perustaa tai kunnostaa 
kosteikko

‒ Suunnittelu

‒ Viranomaislausunnot

‒ Tarvittava työmaajohto

• Rahoitus

‒ SOTKA-hanke rahoittaa kohteilla suunnittelusta ja 
työmaajohdosta syntyvät kulut

▪ Osalle kohteista pelkkä suunnitelma

‒ Osarahoitus maarakennuksen ja materiaalien kuluista 
(25 – 75 %)

‒ Paikallistason perinteiset talkoot

▪ Kohteen valmistelutyöt

▪ Rakennustyöt

‒ Paikalliset sponsorit ja ”kosteikkokummi”



• Vesilintulaskennat

‒ Luonnonvarakeskuksen ohjeiden mukaisesti

‒ Seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta

• Vesilintujen metsästyksen kiintiöt

‒ Varmistetaan, että vähintään puolet poikasista pääsee lähtemään 
muuttomatkalle

• Ruokinnan rajoittaminen

• Pienpetopyynti

‒ Suomen riistakeskus tarjoaa välineet

• Kosteikon ylläpito





• Kohde-esitys osoitteessa www.kosteikko.fi

‒ Kohde-esitys ei sido vielä mihinkään

▪ Tieto kohteesta ja kiinnostuksesta 
kosteikkotyöhön

‒ Yhteystiedot, kohteen sijainti ja perustiedot

• Tutustu lomakkeen alussa oleviin 
valintakriteereihin sekä kosteikkosopimukseen!

• Suunnittelijat ovat yhteydessä kaikkiin esityksen 
jättäjiin

http://www.kosteikko.fi/


• Kaksivaiheinen kohdevalinta

1. Valinta maastokatselmukseen

2. Valinta suunnitteluun

• SOTKA-hanketiimi tekee valinnat

‒ Kaikkia kohteita tarkastellaan karttojen ja paikkatiedon 
avulla ennen valintoja

‒ Valintoja tehdään seuraavan kerran 22.4.



• Maastokatselmus tehdään potentiaalisille 
kohteille

‒ Maastokatselmukset pääasiassa sulan maan aikaan

• Tarkastetaan karttojen ja paikkatiedon 
ajantasaisuus

‒ Tutustutaan myös maaperään ja kasvillisuuteen

• Keskustellaan hankkeen etenemisestä, 
mahdollisuuksista ja velvollisuuksista



• Suomen riistakeskus vastaa kohteiden 
suunnittelusta

‒ Osan kohteiden suunnittelu ulkoistetaan

‒ Suunnitelma tehdään maastokatselmuksen keskustelujen 
perusteella

• Kattava suunnitelma

‒ Varaudutaan mahdolliseen lupaprosessiin

• Suunnitelmaan pyydetään ELY-keskukselta, 
kunnalta ja muilta tarpeellisilta tahoilta lausunto



• Kun lausunnot saatu ja kokonaiskustannusarvio 
selvinnyt

• Sopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi

‒ Tämän jälkeen perustellusta syystä voi alueen ottaa 
muuhun käyttöön

‒ Taataan toimenpiteiden vaikutusten pitkäkestoisuus ja 
kosteikon ylläpito



• SOTKA-hankkeen suunnittelija johtaa työmaan

‒ Talkooapu etenkin patolaitteiden asennuksessa tervetullutta

▪ Kohteiden ennakkovalmistelu talkootyönä

• Kohteen valmistuttua vedennosto kun patopenkereet 
asettuneet

• Loppukatselmus noin vuoden päästä 
maarakennustöistä

‒ Suomen riistakeskus vastaa kohteen rakenteiden kunnosta 
loppukatselmukseen asti

‒ Vastuu siirtyy paikallistaholle loppukatselmuksessa

‒ Käydään vielä läpi kosteikon ylläpidon ohjeet

• Infotaulu kohteelle ja esittely hankkeen nettisivuille

• Kohteilla, joihin tehdään vain suunnitelma: 
maanomistaja tai yhdistys järjestää toteutuksen



Käy kurkkaamassa esittelyt toteutetuista kohteista osoitteessa 

https://kosteikko.fi/tietoa-hankkeesta-sotka/valmiit-sotka-kosteikot/

https://kosteikko.fi/tietoa-hankkeesta-sotka/valmiit-sotka-kosteikot/


ESIMERKKITAPAUS: LEPPIKORVEN KOSTEIKKO, SIIKALATVA



Yhteystiedot:

Holtti Hakonen

029 431 2268

holtti.hakonen@riista.fi

Suomen riistakeskus, Oulu

mailto:holtti.hakonen@riista.fi

