Return of Rural Wetlands
KOTISEUTUKOSTEIKKO
”Mahdollisuuksia on joka kylässä”
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Kosteikoilla on merkitystä

Ennen kunnostusta...

Suomesta on kadonnut valtava määrä
kosteikkoja laajamittaisen kuivatustoiminnan vuoksi. Osa kadonneista kosteikoista on mahdollista palauttaa maisemaan, ja sopiville kohteille voidaan
perustaa uusia kosteikkoja korvaamaan
hävinneitä elinympäristöjä.
Kosteikot ovat erittäin tärkeitä niin
luonnolle kuin ihmisille. Matalat elämää
kuhisevat kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden huippupaikkoja. Ne
tarjoavat elinympäristöä muun muassa
vesilinnuille.
Kosteikot toimivat myös luonnon
omina suodattimina pysäyttämällä kiintoainetta ja sitomalla ravinteita maa- ja
metsätalouden sekä turvetuotannon
kuivatusvesistä. Kosteikot monipuolis-

tavat maisemaa, ja vesistöjen latvoilla
olevat kosteikot tasoittavat tulvavirtaamia.
Kotiseutukosteikko-hankkeen tavoitteena on innostaa paikallisia ihmisiä
kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon maa- ja metsätalousalueiden arkiluonnossa. Tavoitteeseen
pyritään rakentamalla valtakunnallinen
mallikosteikkojen verkosto maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla toimintamallilla, järjestämällä kosteikkoiltoja
kaikissa maakunnissa sekä aktiivisella
tiedotustoiminnalla.
Kotiseutukosteikko-hankkeessa
tuetaan paikallisten ihmisten aloitteesta
ja halusta käynnistyviä kosteikkoprojekteja.

Kotiseutukosteikko-hankkeen mallialueet
• Tavoitteena on luoda kosteikkoelinympäristöjen hoidon esimerkkikohteita, joiden keskeisenä tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja toimia
vesilintujen poikue-elinympäristöinä.
• Aloite toteutukseen on tullut paikallisilta ihmisiltä. Sekä maa- ja vesialueen
omistajat että kyläläiset tukevat esittely- ja koulutuskäyttöön soveltuvan kohteen toteuttamista.
• Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä paikallisten kanssa. Alueen omistajat ja
paikalliset yhteistyötahot osallistuvat käytännön toteutukseen omalla panoksellaan käytössä olevan kaluston ja henkilöresurssien mukaan.
• Hankkeen vaikutusta mallialueilla seurataan vesilintujen pistelaskennoilla, joissa
selvitetään muutosta parimäärässä, poikastuotossa ja loppukesän linnustossa.
• Hoito on tärkeää saavutettujen hyötyjen säilyttämiseksi:
Pienpetopyynti, raivaus, niitto ja sedimentin poisto sekä ajoittainen kuivatus
ylläpitävät kosteikon arvokkaita ominaisuuksia, mikä turvaa kosteikon säilymisen lähiluonnon helmenä tuleville sukupolville.

... ja kunnostuksen jälkeen

Hankkeen tavoitteet
• Innostaa ihmisiä kotiseutunsa kosteikkojen hoitoon mallikohteiden,
neuvonnan, tiedotuksen ja koulutusten avulla.

• Palauttaa vähintään 30 luonnon
monimuotoisuutta edistävää kosteikkoa vesilintujen poikue-elinympäristöiksi.
• Rakentaa yhteistyöverkostoa ja
toimintamallia kosteikkojen kunnostamiseen ja perustamiseen sidosryhmien kanssa.

• Seurata kosteikkoelinympäristöjen
palauttamisen vaikutusta vesilintujen
parimääriin, poikastuottoon, loppukesän lintukantaan sekä saalismäärään mallikosteikoilla.
• Ottaa opiksi ja kehittää kosteikkojen kunnostamista ja perustamista
nykyistä helpommaksi, kannattavammaksi ja maanomistajalähtöisemmäksi.

Hankkeen rahoitus ja kesto
• Return of Rural Wetlands
-hanke toteutetaan
1.9.2010–31.12.2015.
• Budjetti n. 2 milj. €.
• Rahoittajina EU Life+,
Suomen riistakeskus sekä
maa- ja metsätalousministeriö.
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